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jos pasiūlymą perdavė, Lietuvos įas neoninėj ir raštelis, kuria- 
atstovui Londone, kuris tuojaus me ketina jis nusižudyti.

tai atgabentas į San 
Francisco kalėjimą
Pirmadieny turi prasidėti jo 

naujos bylos nagrinėjimas
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Vokietija Siūlo Lietuvos 
Lenkijos Uniją

Vokietija tikisi suvienyti Lietuvą ir Lenkiją, atgauti Danzigo 
koridorių. Pasiūlymą padavė Anglijos vai.; ji perdavė Lietuvai

LONDONAS, geg. 19. — Pa- Lenkija padarytų muitų ir po- 
tirta, kad kada lankėsi Londo- litinę uniją ir tuo duotų Lenki
nę Hitlerio specialis atstovas 
Dr. Alfred Rosenberger, jis An
glijos valdžiai įteikė naują Vo
kietijos sumanymą išrišti Dan
zigo koridoriaus klausimą.

Danzigo koridoriite, kurie Vo
kietiją atskiria nuo Rytų Prū
sijos, Vokietijai visuomet buvo 
kaulu greklėje ir dipolmatų yra 
numatomas kaipo svarbiausia 
priežastis busainčiam karui.

Kad atgauti tą koridorių ir 
tuo pašalinti Vokietijos-Lenki- 
jos nesutikimų priežastį, Vo
kietija siūlo, kad Lietuva ir

jai naują priėjimą prie juros 
—Klaipėdą.

Vokietija taipgi yra pasiry
žusi naująjai Lietuvos-Lenkijos 
unijos valstybei atiduoti Rytų 
Prūsijos 3,494 ketv. mylių plo
tą prie Nemuno, tuo naująjai 
valstybei atiduodant pilnon kon- 
trolėn Nemuną ir priėjimus 
prie jo. Vokietija taipjau už 
mokės piniginį atlyginimą Len
kijai už Danzigą ir koridorių.

Be to Vokietija garantuos 
Danzigo lenkams pilną sąžinės

laisvę, lenkiškas mokyklas ii 
lenkiškas įstaigas ir per 25 me- 
tite užlaikys lenkų komisionie- 
rių, taipgi apmokės tiems len
kams, kurie norėtų iš Danzigo 
krašto išsikelti j Lenkiją.

Anglijos valdžia šį Vokieti

po to išvyko į Kauną.
Čia kalbama, kad Lietuva gal

būt sutiktų prielankiai svars- 
ttyi šį pasiūlymą, jei Lenkija 
sutiktų sugrąžinti Lietuvai Vil
nių ir padaryti jį naujosios 
federuotos valstybės sostine.

N. Y. bankierius 
Harriman prapuolė 

iš ligoninės
NEW YORK, geg. 19. — Jo- 

sepli W. Harriman, prezidentas 
užsidariusio didelio Harriman 
National Bank, kuris teismo 
yra apkaltintas už suklastavimą 
banko rekordų ,kad paslėpti silp
ną banko stovį, prapuolė iš Re- 
gent Nursing Home, kur jis 
gydėsi nuo nervų pakrikimo.

Policija jo visur ieško. Pas
kutinį kartą jį matyta rytinėj 
miesto daly, rezidencijų 
rikte.

šeimyna sako, kad jis 
bėdavęs apie nusižudymą.

Nepaliauja vartoję 
dujų bombas prieš 

III. angliakasius

Prezidentas Roose- 
veltas susitarė ir su 

Chinijos atstovu
WASHINGTON, geg. 19. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
užbaigė pasitarimus su Chinijos 
finansų ministeriu T. V. Soong. 
Baigdami pasitarimus jie išlei
do bendrą pareiškimą, kuriame 
jiedu sako, kad jie susitarę vi
sais svarstytais jų pasitarimuo
se klausimais. Taipjau sutarė, 
kad kadangi sidabro* pinigai lo
šia labai svarbią rolę rytuose, 
kur daugiausia pinigai yra pa
remti sidabru, svarbu yra, kad 
sidabro kaina butų stabilizuo
ta ir padaryta, susitarimais, pa
stovi.

Vokietija Priėmė MacDonaldo 
Nusiginklavimo Planą

Laukiama krizio nusiginklavimo konf eren 
cijoje ateinančią savaitę. Francija 

atsisako mažinti karo išlaidas

Svarsto naujus tak 
' sus pravedimui 

viešųjų darbų

WASHINGTON,_geg,. 19. — 
Platite prezidentojjlpųsęvelto 
viešųjų datbų programas yra 
svarstomas kongreso komitetų. 
Svarbiausias svartosmas klausi
mas yra kaip sukelti pinigus 
tiems darbams. O sukelti rei
kia nemažai — mažiausia po 
$220,(MM),000 į metus. Kad su
kelti tiek pinigų, reikės uždė
ti naujus taksus, bet ant ko ir 
kokiu* budu ? Tą kongreso ko
mitetai dabar ir svarsto.

Atstovų buto finansų komi
tetas rytoj baigs tardymus ir 
atklausinėjimus kitų nuomonių 
ir tuoj po to pradės tartis ko
kius naujus taksus uždėti.

Biudžeto direktorius Lewis 
W. Douglas pareiškė komitetui 

• vakar, kad jei prohibicija butų 
atšaukta, tai valdžia gautų 
$250,000,000 naujų pajamų į 
metus ir tada jokių nepaprastų 

, taksų nereikėtų. Bet prohibici
ja tebėra neatšaukta ir tų pa
jamų dar nėra.
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Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte, biskį šal
čiau.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:- 
07.

savo nuomones senatorių Wag- 
ner, kuris paruošė tą bilių, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą VVilliam Green ir 
Jitagt. Valstijų prekybos butų 
pezidentą H. I. Ilarriman.

Biudžete direktorius Douglas 
pasiūlė komitetui kelis budus 
sukelti pinigus: pakeliant paja-- 
mų taksus, uždedant taksite ant 
kavos ir arbatos, uždedant tak
sus ant dividendų, teatrų tikie- 
tų, taipgi įvedant prekių tak
sus.

Kalbama, kad komitetas ne
sutiks įvesti prekių taksus, gal
būt atmes ir visus kitus Doug
las siūlytus budus sukelti pini
gus ir ieškos visai naujų ėry
čių taksavimui, kurios dar nė
ra taksų paliestos. Prezidentas 
davė komitetui iki ateinančios 
savaitės išdirbti taksų progra
mą. Jei komitetas neįstergs 
to padaryti, tai pats preziden
tas rekomenduos tokį programą, 
kuriam jis labiausia pritaria. 
Nemanoma, kati prezidento re
komendacija bus reikalinga.

Apskaitoma, kad viešieji dar
bai suteiks darbo tiesioginiai 
1,(MM),000 darbininkų ir netie
sioginiai galbūt keliems milio- 
nams—dirbtuvėse.

Taipgi manoma, kad keli mi- 
lionai gaus darbo pertvarkius 
industrijas, sutrumpinus darbo 
valandas ir įvedus minimum al
gas.

Industrinio administratoiraus 
vietą prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė Hitgh S. Johnson iš Mo
line, III. Pastarasis prezidento 
pakvietimą dabar svarsto. >

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green viešai pasi
sakė už viešųjų darbų ir indust
rijos kontrolės bilius. Jis ap
skaito, kad bilių priėmus su- 
gryštų į darbą C|000,000 darbi
ninkų.

S AN# FRANCISCO, Cal., geg. 
19.— Tom. Mooney, 17 metų 
išsėdėjęs valstijos San Quen- 
tin kalėjime, netikėtai tapo per
keltas į San Francisco kalėji
mą laukti naujos bylos' nagri
nėjimo, ■ kuris turėtų prasidėti 
pirmadieny. Perkeltas j San 
Francisco tam, kadi lengviau? bu
tų pasitarti su advokatais ir 
prirengti prie bylos.

Mooney prašo savo draugų 
nedaryti nieko, kas sutrukdytų 
jo bylą, kaip kad pereitą kartą 
ją sutrukdė komunistų dejnon- 
stracija prie teismo.

Mūšiai Chinijoj ap
sistojo; chiniečiams

< atsitraukus
PEIPINGh Chinijoj, geg. 19. 

—Mūšiai tarp chiniečių ir ja
ponų apsistojo visoj šiaurinėj 
Chinijoj, chiniečiams atsitrau
kus į naujas pozicijas, kurios 
eina nuo Shunnyi, per Tung- 
chow ir Lutai iki juros.

WASHINGT0N, geg. 19. — 
Del prezidento Roosevelto atsi
šaukimo, kuriame jis kvietė vi
sas šalis prie nusiginklavimo 
ir taikos, sovietų Rusija pri
siuntė labai prielankų atsaky
mą.

GROOKSTON, Minn., geg. 19. 
—Motinoms bejėgiai stovint 
ant kranto ir negalint niekuo 
pagelbėti, dvi mergaites, Min- 
nie Welter, 15 m. ir Mary Lou 
Sampson, 9 m., = prigėrė Red 
upėj, apvirtus jų valčiai

FARMONGTON, III., geg. 19. 
—50 šerifo depučiu ant kelio 
prie kasyklos National Mine 
ties Middlegrove paleido į 450 
pikietuotojų ašarinių dujų bom
bas. Tarp pikiettfotojų buvo 
daug moterų, vaikų ir net kū
dikių, bet ir jų depučiai neap
lenkė, nepaleidę dujų bombų.

14 kalinių badauja
BALTlSlORK, Md, geg, 19. 

—14 kalinių Maryland kalėjime 
paskelbė bado streiką ir badau
ja jau ketvirtą 4dieną. Jie už
daryti į atskiras kameras. Taip
gi atskirta 4 kalinius, kuriuos 
kaltinama dėl kurstymo nera
mumų kalėjime.

Meksikiečiai puliuosavo 
. kiečius

ameri-

: ALPINE, Tex., geg. 19. — • 
Meksikos banditai paliuosavo 
turtingą gyvulių augintoją Han- 
nold ir, jo darbininką, kurie bu
vo pastverti kai jie nuvyko į 
Meksiką ieškoti pavogtų ark
lių.

Reikalauja kontrolės 
aliejaus industrijai
WASHINGTON, geg. 19. - 

Atstovas Marland įnešė bilių, 
kuris vidaus reikalų sekretoriui 
suteikia plačias galias kontro
liuoti ir reguliuoti visą aliejaus 
industriją. Biliui pritaria 
pats prezidentas ir galbūt pa
siųs kongresui raštą, prašantį 

bilių priimti.

WASH.INGTON, geg. 1’8.. — 
Didžiumos vadas' atstovų bute, 
Byrns, spėja, kad prezidento 
Roosevąlto pasiūlytas $3,300,- 
000,000 viešųjų, darbų ir in
dustrijos kontrolės bilius bus 
komiteto raportuotas pirmadie
ny ir galutinai atstovų buto 
priimtas trečiadieny.
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SANCTI SPIRITUS, Kuboje, 
geg. 18. šeši sukilėliai liko 
užmušti, valdžios kariuomenei, 
vakar susirėmus su sukilėliais 
netoli šio miesto. '

‘CHICAGO.—-Frank Bonalas- 
ki, 29 m., 1657 Elston Avė., 
išvažiavo pasivažinėti su Mrs. 
Marie Kutella, 28 m., 4238 S. 
Campbell Avė., pastarosios au 
tomobily. Prie Archer ir Pit
ney gatvių jie susidūrė su ki
tu automobiliu, jų automobiliui 
apvirtę ir Ėonalaski liko vietoj 
užmuštas. Mrs. Kutella. betgi 
išliko tik lengvai sužeista.

Mirė S. Banaitis
KAUNAS.— Geg. 3-4 naktį 

nuo širdies ligos pasimirė Sa
liamonas Banaitis, 67 m., se
nas klerikalų darbuotojas. Jis 
buvo įkūrėjas pinuos lietuvių 
spaustuvėš Kaune, taipgi dau*g 
dirbęs vokiečių okupacijos lai
kais leisdamas slaptas prokla
macijas ir organizuodamas lie
tuvių mokyklas. Be to yra pasi
rašęs Lietuvos nepriklausomy
bėj deklaraciją. • Pastaruoju 
laiku dirbo Kauno miesto 
vy valdybėj e.

BRIUSSELIS, Ęelgijoj, geg. 
18.—Belgijos senatas vakar pri
ėmė pasiūlymą suteikti valdžiai 
nepaprastas galias subalansuoti 
biudžetą ir veikti kituose finan- 
sinouse dalykuose. Atstovų bu
tas tą pasiūlymą jau pirmiau

. priėmė.
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LIMA, Peru, geg. 15.— 
ru, kuri pati kariauja su 
lombia už Leticia raistus, 
skelbė, -kad Paraguay-Bolivijos 
kare ji laikysis neutraliai.

Neutralumą • tame kare pa
skelbė ir Argentinai.

GENEVA, geg. 19. — šian- lavimo planą, pakilo Francijos 
die atnaujino savo posėdžius 
nusiginklavimo konferencija. 
Atsidarė posėdžiai su vilčia pri
eiti prie kokio nors susitarimo 
sumažinti ginklavimąsi. Tą viltį 
pagimdė prezidento Roosevelto 
taikos atsišaukimas ir Hitlerio 
taiki kalba.

Tą viltį dar labiau padidino 
Vokietijos priėmimas MacDo
naldo nusiginklavimo plano, ku
rį priimti ragino visą pasaulį ir 
prezidentas Rooseevltas. Vokie
tijos priėmimą MacDonaldo pla
no paskelbė Vokietijos delega
tas Rudolph Nadolny tuoj po 
to kaip pirmininkas Arthur 
Henderson atidarė konferenciją.

Generalinė konferencijos ko
misija susirinko gana įtempta
me upe. Kiekvienas išreiškė 
nuomonę, kąd atėjo krizis ir 
už kelių dienų pasirodys, ar pa
saulis eina prie taikos, ar prie 
karo.

Amerikos delegatas Norman 
H. Davls prieš įeidamas į salę 
pareiškė, kad atėjo kritiškiau
sia konferencijai savaitė, kuri 
parodys ar konferencija galuti
nai pairs, ar eis prie susitarį- 
mo.

Konferencija atidaryta skai
tymu prezidento Roosevelto at
sišaukimo į visą pasaulį. Pir
mininkas Henderson atsišaukė į 
delegatus, -kviesdamas juos at
siimti savo pataisas, “Konfe
rencija negali tęstis nerybotai. 
Nulems tai, ką mes atliksime 
per ateinačias kelias dienas’’, 
sakė Henderson, kviesdamas pa
daryti galutiną sprendimą prieš 
prasidedant ekonominei konfe
rencijai. “Ginklavimasis pa
gimdo tą pavojų, kurį jis taiko 
pašalinti. Aš kviečiu jus su
sitarti”, sakė jis.

Priimdamas MacDonaldo pla
ną, Nadohiy sakė, kad Vokie
tija priima jį ne tik kaipo pa
grindą svarstymams, “bet ir 
kaipo bazę busiančiai' sutar
čiai”. ' ‘ i , A
O Francijai žvangina ginklais

PARYŽIUS, geg. 19. —1 Lai
kysime stiprią armiją. Tokį 
Francija davė atsakymą į Hit
lerio kalbą. Premieras Daladier 
kategoriškai atmesdamas kokį 
nors tolimesnį mažinimą Fran
cijos karo išlaidų, pareiškė se
nate, kad Francijos armija yra 
stipri ir tokia pat stipri turi 
būti išlaikyta.

z Ir Francija kooperuos ,
GENEVA, geg. 19.. — Vokie

tijai paskelbus, kad ji sutinka I •• i • •» r Tpv ij . • • i

atstovas Rene Massigli ir pa
reiškė :

“Vokietijos pareiškimas raiš
kia, kad dabar nebebus kliūčių 
padaryti nusiginklavimo sutar
tį. Aš prižadu Francijos ko- 
operavimą tame dalyke.”
Rooseveltas pageidauja veikimo

WASHINGTON, geg. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas po pa
sitarimo su įvairių valstybių va
dais ir iš gautų atsakymų J jo 
taikos atsišaukimą, mano, kad 
buvusi įtempta politinė padėtis 
Europoj yra kiek atsiuvusi ir 
kad galima tikėtis pasisekimo 
Londono ekonominės konferen
cijos.

Tečiaus, prezidento nuomone, 
susidaręs geresnis ūpas valstybė
se nėra užtektinas ir reikia, 
kad išreikšti pageidavimai pa
virstų darbu.

Prezidentas šiamįįe tarėsi su 
valstybes sekretorių Hull ir su 
senatorium Pittman, kurie va
dovaus Amerikos delegacijai 
Londono konfeemcijoje. De- 
legaeijon, be jų, dar manoma 
skirtį senatirių Hiram John-

' sbn7 kongresmaną McReynolds 
ir repiiblikoną kongresmaną 
Wadsworth. Taipjau delgaci- 
jon pateksiąs ir buvęs demo
kratų. kandidatas į prezidentus, 
James A. Cox. Delegatų busią 
šeši ar septyni, bet juos lydės 
didelis štabas ekspertų.

Išgriebė 3 lavonus
CHICAGO.-—Vakar iš Chica- 

gos upes, įvariose vietose tapo 
išgriebti trys lavonai. Visi jie 
tebėra neinc|entifikuoti, kiti ke^ 
lis menesiui išbuvę vandenyje.

Gyva statyba Palangoje
PALANGA.—šiemet Palan

goje statoma keletas didelių vi
lų, moderniškos maudyklės ir 
pavilionai.

Prie statybos gauna darbo 
daug ir nepalangiškių darbi
ninkų, kurie dirba pigiau už 
vietinius.

šiemet kurorto parke grieš 
pernykštis gusarų pulko or
kestras.

K#

BENTON, III., geg. 18. — 
Čia tapo suimti penki žmonės, 
kurie buk nuplakę kitus penkis 
žmones West Frankfort ir 
Orient pereitą pirmadienį. Trys 
suimtųjų buk prisipažinę prie 
plakimo. Jis. yisi bus kaltina
mi dęl kėsinimosi nužudyti. 'priimti MacDonaldo niteigink-

ST. PAUL, Minn., geg. 19. -- 
10 žmonių liko sužeista audro
se Minnesota valstijoj šiandie 
ir pereitą naktį.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

The Oaks Darže
Archer Avenue ir 123rd Street

Dalyvaus Radio Kliubas šu garsiakalbiais ir radio stoties artistais; bus “ja
poniškų arklių” lenktynės; “dzūkas” Bancevičius atvyks su visu buriu risti- 
kų. Be to, dar bus žymus armoriistas ir daug kitokių pamarginimų.

. ■ ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS
Visiems atsilankiusiems ALAUS STIKLAS ir SANDVIČIUS VELTUI!

’ ? Įžanga 35 Centai '
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Į KORESPONDENCIJOS

CONNECTICUT 
VALSTIJA

šis tas iš lietuvių apgyventų 
vietų

Conneeticut valstija yra ga
na graži, nes ją puošia neaukšti 
kalnai, apaugę žaliais medžiais; 
taL-vrb gražios dirvos, tiesus 
platus vieškeliai ir kad ir .ne
dideli, bet tankus miestai, kai
mai ir miesteliai, kuriuose yra 
susibūrę gana gražus būriai ir 
musų brolių lietuvių. Paimkim 
Hartfordą, valstijos sostinę. 
Čia yra gražių druitų lietuvių. 
SLA. 121 kuopa per kelis mė- 
tus visuomet stengdavosi pri-

VVest Frankfort Biz
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 11

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINĖ MEDICINA

Gydo akių ligas! it pritaiko akinius. 
Webb Building, 

WEST FRANKFORT. ILL.

A S. ALBERT, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Virš Burgo krautuves
WEST FRANKFORT. ILL.

1 PALMER INSURANCE
AGENCY 

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

1 10 S. Emma St., 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

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

sviestų 

408 W. Main St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

Phonc 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir 

Merginoms 
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 161
UNION FUNERAL 

SERVICE 
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 33 '
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 313

Scott’s Paint Store
Maliava. Varnišius. E: namelis, Popiera. 

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT, ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENI) Ą

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimų NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

rašyti daug naujų narių, — 
moterų ir vyrų. Gi šiais me
tais, kuomet eina ekskursiji- 
nis konkursas, jie turės lai
mėti pirmą dovaną, tik ne už 
prirašinėjimą naujų narių, bet 
už išrašinėjimą, nes praeitame 
kuopos susirinkime šeši kuopos 
nariai tapo išrašyti iš kuopos.

Tūli kuopos nariai sako, kad 
tikrai tokią dovaną jie laimės. 
Mat, 124 SLA. kuopoje randasi 
vienas ir laidomosios Tarybos 
narys, iždo globėjas, kuris iš
simokino rodyti Amerikos lie
tuviams Lietuvos kalbančius 
šešėlius. Nekurie Hartfordo lie
tuviai kalba, kad Juozukas mo
kinasi lošti Charlie Chaplino 
rolę. Taip, jeigu tik pradės 
ūsiukai augti, tai pasekmės 
užtikrintas. Mums ir reikia lie
tuviško Charlie Chaplino...

New Britain. — Čia lietuvių 
randasi gana daug. Visi jie 
pasiilgę žinių, tik nesako ko
kių žinių. Galimas daiktas, kad 
laukia 3.2%. Mat, Conneeticut 
valstijoje tas malonus skysti
mėlis iki gegužes 10 d. neva
lia buvo pardavinėti. New bri- 
tainiečiai, būdami taip arti 
valstijos sostinės, Hartfordo, 
nekantriai laukė žinių, kada 
išmuš valanda ir sugrįš ta se
na laisvė, kuomet ištroškėlis 
galės nupūsti rudas putas nuo 
stiklo gintarinio skystimėlio ir 
tarti žodį “Sveikas, Petrai; i 
sveikatą, Jonai; lai gyvuoja 
laisvė ir lietuvių tauta.” Pra
eitais laikais prie įtokių aplin
kybių dygo, augo ir bujojo mu
sų lietuviški šių dienų tauti
ninkai.

Waterbury, Connnecticut, ar
ba Brass City” — misingio 
miestas, kur tarpe aukšti; kal
nų randasi didelės misingio 
dirbtuvės. Čia daug lietuvių 
^bedirbdami nuseno ir pražilo; 
sukrovė daug gražaus turto į 
lietuvių Kazemėko banką, kurio 
tik žymė pasiliko Green Stry- 
to lietuvių svetainės užlaidoje. 
Nors Kazemėko bankas jau 
senai žlugęs, bet ta brangi wa- 
terburiečiams banko atmintis 
vis dar žiba prieš jų akis.

SLA. 11 kuopos nuoširdumas. 
Ne labai senai 11 kuopa apdo
vanojo poną Tareilą misingi
niu laikrodėliu už jo gerą 11 
kuopai pirmininkavimą ir as
tuonių metų patarnavimą. Da
bar ponas Tareila su atsidėji
mu daboja tą savo misinginę 
dovaną ir vis žingeidauja, kaip 
ilgai ta jo dovana barškės. Se
na lietuvių patarlė sako, kad 
dovanotam arkliui nežiūrėk į 
dantis. Bet ponas Tareila, ku
ris yra didelis tautininkas, tu
rėtų to posakio prisilaikyti. Ta
čiau šiame atsitikime jis labai 
dažnai žiuri tai savo dovanai j 
dantis... Jis, be abejonės, jau
čiasi patenkintas kad ir misin
giniu laikrodėliu, — 
vana.

Vos tik persikėlus 
kalną, pasijunti esąs 
Haven. čia nieko
Nors ‘lietuvių yra gerokas bū
rys, bet išėmus čia gimusį jau
nimą, seniai kone visą laiką 
praleidžia prie kortų lošimo.

Dabar pavasaris ir “flatfišės 
neršti, tai daugelis 
iriasi 
žvejoti.
profesionalų būrelis, 
gana gražius vakarėlius, kokių 
musų senieji jau nebesugebi 
surengti.

Važiuojant iš Ncw Haven j 
Bridgeportą randasi gražus 36 
pėdų pločio vieškelis, vadina
mas Boston Post Road, kuris 
sujungia Bostoną su Phila
delphia. šitas vieškelis yra vie
nas šauniausių kelių Jungtinė
se, Valstijose. Juo perbėga dau
giausia automobilių. Vos iške
liavus iš New Haven, pakelyje 
sutinki daug pėsčių keleivių, 
kurie maldauja pavėžėti. Tie 
keleiviai daugumoje yra jau
nuoliai. Daugelis jų yru gana 
apiplyšę ir gana suvargę, — 
tat nedarbo aukos. Pas juos 
yra daug drąsos ir energijos, 
bet jų likimas neužvydėtinas. 
Juos turime priskaityti prie 
klajoklių klasės. Jie pasileidžia 
nežinomon kelionėn, keliauja į 
tą pusę, kur juos likimas vi
lioja, kur viltis juos veda lai
mės ieškoti. O kurtą laimę ga
lima surasti, — kas žino?

Automobilius smarkiai bėgo 
geru tiesiu keliu, tad nė neju
tau, kaip pasiekiau Bridgepor
tą arba Park City, — kaip kad 
j j vadina. Čia teko nueiti ir j 
sandariečių 15 kuopos balių- 
šokius, nes buvo subatvakaris. 
Visi šokome, visi linksminomės, 
kaip kas išmanėme. Mat, ba
lius buvo apskričio naudai. Čia 
Bridgeporte, galima sakyti, 
randasi visas sandariečių ap
skritis, visa apskričio valdyba, 
išskiriant vice-pifmininką. Taip 
man aiškino vienas vietos gyJ 
ventojaš. Laikas be galo sku
biai bėga, — jau ir dvylikta 
nakties. Žiburiai vienas po ki
tam gęsita, svečiai ruošiasi na
mo. Tūli eina dar į žemutinę 
svetainę, — einu ir aš. Gaspa-

bedarbių 
į jurą su meškerėmis 

Jaunimas, ypatingai 
surengia

džius, kaip kad ir tą patį “flat- 
’ftsh”, mes turime kitą gana 
aiškų Amerikos lietuvių tarpe 
sutvėrimą, — tai bepartyvę 
partiją. Na, kokis skirtumas 
yra tarp “flatfish” ir beparty- 
ves partijos? Tai gal galėtų 
“išvirožinti” tik tos bepartyvės 
partijos “memberiai”.

Iš Stamfordo leidausi tiesiai 
per New Yorką į Brooklyną

doviai skaito pinigus ir moka 
kai kurias bilas. Ateina ir tvar
kos dabotojas — policiantas. Jis 
sako: “Vyrai, apmokėkite ir 
man už mano darbą”. Čia tarpe 
drūtų sandariečių kyla ginčas, 
— vieni nori mokėti polician- 
tui, kiti nemokėt. Mat, jie po- 
liciantą samdė iš policijos sto
ties ir ten reikėjo užmokestį 
priduoti. Bet čia trumpas ir
storokas apskričio organizato- tprigclbėti bendrą frontą lipdy- 
rius, kumščių sugniaužęs, pra
deda visus “organizuoti”. Aš 
leidausi pro duris lauk, kad ir 
man netektį tautiškos kumš
čios paragauti. Paskutinius to 
sandariečių apskričio organiza
toriaus žodžius aš išgirdau, — 
tai buvo tokie: “Aš esu ir bu
siu sandarietis ir aš visus ju
mis suorganizuosiu, jeigu jus 
atsisakysite polidmonui užmo
kėti.” Aš paspaudęs leidausi 
tiesiai į New Yorką. Daugiau 
į Bridgeportą nevažiuosiu, nes, 
prisipažįstu, bijausi to sanda- 
riečių apskričio organizatoriaus, 
kad jis ir mane “nesuorgani
zuotų”.

Stamfiord, Conn. Pakeliui 
stojau ir Stamforde. čia 
riausiai tapau priimtas,

ti. Savo laiku musų lietuviški 
tautininkai su sandariečiais 
bandė sutverti tokį gaivalą, 
kaip kad bendras frontas. Da
bar tą patį bando sutverti ko
munistai su sklokininkais. Na, 
matysime, kurie taps bendro 
fronto sutvertojais.

Ten Buvęs.

Manoma, kad bus ir nemažai 
pelno, kuris bent dalinai pri
sidės ir pagelbės padengti ke
lionės išlaidas.

Be to, vietinės L. K. Tautiš
kos Bažnyčios klebonas* kuių 
X. M. Žukauskas atlaikė pa
maldas.

Pikniką surengė Vilniaus 
Vadavimo S-gos komitetas ir 
visus kvietė prisidėti ir pa
remti musų drąsuolių žygį 
savo atsilankymu ir turint sau 
asmeninį malonumą, kaip 
miesto gyventojams^ išvažiuo
ti ir pakvėpuoti tyru laukų 
oru.

Visi Philadelpbijos lietuviai

ir pikniko rengėjai linki inu« 
sų drąsuoliams laimingos ke
lionės pasiekti musų tėvynės 
laikinąją sostinę Kauną, kad 
iš ten, išmušus valandai, tuo 
pačiu lėktuvu pasiekti musų 
tautos širdį ir sostinę Vilnių.

Laimingos kelionės!
—Naujienictis.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. Vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Garsinkitės Naujienose

visgi do-

per vieną 
jau New 
ypatingo.

Philadelphia, Pa
Sėkmingas piknikas lakūnų 

, parėmimui.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

(Be persėdimų)
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

E. V. SIMPSON
___ PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi "
SHEET METAL KONTRAKTORLUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT. ILL.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

su
ge
nės 

gaspadinė privirė šviežių gry
bų. Ar tikėsite, ar ne, bet aš 
kalbu teisybę, kad Čia net pa
vasarį auga gražus rudeniniai 
kelmučiai. Man pačiam teko tų 
grybų rinkli ir juos valgyti — 
ir dar dabar esu gyvas. Jeigu 
taip, tai dar esu drūtas ir ga
lėčiau persiimti kad ir su tuo 
necivilizuotu Bridgeporto san
dariečių apskričio organizato
rium. Beje, Stamfbrde man te
ko valgyti ne tik grybų, bet ir 
“flatfi'šių”.

prantamas.
reiškia plokščią žuvį, 
žuvis, kaip kad perskeltas pu
siau lietuviškas karosas.

Kalbant apie tujjiš nesupran
tamus daiktus ir įieąiškius žo-

L. K. Tautiškos parapijos 
Vytauto parke gegužės 14 die
ną 
kas
gimui niusit drąsuolių - 
nų — kap. S. Dariausi 
S. Girėno

vyko piknikas. Pikni- 
buvo surengtai) paden-

- laku- 
ir lak. 

kelionės išlaidų.
į pikniką buvo suvažiavę la

bai daug lietuvių išleisti ir at
sisveikinti lakūnus, kurie buvo 
atskridę iš New Yorko. Žino-1 
nes labai linksmi ir džiaugia
si musų drąsuolių tokiu pasi
ryžimu. Lakūnams išvažiuo-

Daugeliui . žodis 
gal bu$ visai nesu- 

Tikrenybėje tai 
Tokia

spindėjo džiaugsmo ašaros ir 
kiekvienas linkėjo laimingos 
kelionės.

Piknike grojo lietuvių “Ko
metos” orkestras. Kalbėjo pa
rinkti1 kalbėtojai, veiklesni 
vietos lietuviai. Užtektinai bu
vo gero alaus, vyno ir užkan
džių. Visi turėjo “good time.”

i Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė
—■ ............................................... "'i
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“GRIPSHOLM” — “BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte 
PRIPLAUKIA KLAIPĖDĄ BIRŽELIO 8 D.

Motorlaivis "Gripsholm” yra didžiausias laivas ii plaukiančių tiesiog į 
Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 reg. tonų, 
įtalpos 23,600 tonų.

—Iš Neu) Yorko į Klaipėdą — 
Trečia Klase — $92. 
Turistine Klase —$115. „

J. V. “Revenue” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba 
“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

1739 So. Halsted St., Chicago, IU.
Autorizuota Agentūra.

SWEDISH AMERICAN LINE

Ten ir atgal — $153.50
Ten ir atgal — $192.00

iliiĮ

Telefonas 566-R

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

1113 East Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

Buy gloves with whut 
it suves

Mflra reikalu ““.f*1* daugiau, kad gauti gwų daat> 
koMe. Uateriae Tootb PMta.

tūba* parrtduoda ui

Telefonas 346

Home Lumber Co.
Medžiai. Maliava, Stikląi, Dratai ir 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymui 

101 Wm Poplir St.
WEST FRANKFORT, HjU *

<s?
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TOOTH PAŠTE THE CIGARETTE THAT’S MILDER...THE CIGARETTE THAT TAITIS BETTER
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Lietuvon Vikingų Keliais
• *

Rašo Dr. C. Kasputis.
TURGUS. 

t

Lietuvoje kiekviename mie
ste ir miestely vieną arba du 
sykiu per savaitę įvyksta tur- 
gai. Tokiose dienose ūkininkai 
iš netolimų apielinkių atveža 
visokius visokiausius* savo 
produktus pardavimui.

Ekonomiškos Lietuvos šei
mininkės tuo pasinaudoja ir 
superka visokių valgomų pro
duktų beveik visai savaitei, 
nes turguose viską 
sulyginamai pigiau 
tuvėse.

pasirenka tinkamiausius.
Neapsiėjo ir čia be aštrių 

derybų*. Pardavėjas pradėjb 
porą vynioti popieron. Sa
kau Eulalijai, kad jinai sau 
taip pat pasirinktų šliures.

Eulalija, ant laimės ar nelai
mės, išrinko sau visai tokius 
ir tos pačios, spalvos, kaip ir 
mano brolienė.

jauna ne-
nei krau-

mano bro- 
užkvietė 

Pa-

Vieną gražų rytą 
lienė iš Klaipėdos, 
mane eiti su ja turgun. 
kvietihią mielai priėmiau, nes 
tą ypatingą rytą neturėjau 
nieko tokio ypatingo veikti.

Einame su broliene, o Eu
lalija su krepšiais mus seka. 
Turgavietė didelė, net ir ne
kurtos šoninės gatvės ir tos 
užimtos visokių reikmenų par
davėjais. Tvarka visur gera. 
Vežimai sustatyti eilėmis.- Pra
dedame nuo eilėn, kur parsi- 
duodama daržovės. Klaipėdos 
ūkininkai, jų vežimai ir ark
liai daro labai gerą įspūdį. Iš 
artimos Žemaitijos jau nesu
lyginamai prastesni.

Prieiname prie vieno veži
mų. “Po kiek tie kalifiorai?” 
— gerai apžiūrėdama ir apčiik 
pinėdama vieną jų — užklau
sia mano brolienė. “Po trisde
šimt centų” — (amerikoniškai 
—tar butų tiktai po tris), šal
tai atsako simpatinga sveika ir 
švariai apsirėdžiusi klaipėdie
tė ūkininkė.

“Vaje, vaje, kaip brangu”— 
atkerta jai brolienė. Eikime 
prie kito vežimo. Vėl lygiai ta 
pati istorija. Prie trečio, prie 
ketvirto. Galop, neatmenu jau 
prie kokio ūkininko atiduoda 
kalifiorus po dvidešimt penkis 
centus.

Nors man jo kalifiorai išro
do lygiai tokie, kaip ir kitur, 
bet brolienė visgi randa, kad 
jų spalva ne visai gera, todėl 
duoda už juos tiktai po dvi
dešimt centų. Ūkininkas su
tinka. Kalifiorai 
lijos krepšį.

Einame, kur 
kiaušiniai arba,
tarus, vištų vaisiai.

“Po kiek?” klausia brolienė. 
“Dešimt centų už dešimt kiau
šinių” — atsakymas. (Tai yra 
vienas amerikoniškas centas). 
Lietuvoje dabar įvesta metriš- 
ka sistema. Taigi tuzinų ir 
visokių nelygių padalinimų 
jau nėra. Viskas dalinama ir 
dauginama po dešimt.

“Kodėl taip brangu?” — 
ko brolienė. “What the...!
manau sau — ir nebegalėda
mas jau susilaikyti įsikišau ir 
aš. “Kur gi jus pigiau gausi
te!” sakau brolienei — 
beveik jau visai dykai!”

Brolienė pradeda pikti. At
sako man, kad ūkininkai 
prašo daugiau, nes jie žino, 
kad aš amerikonas.

Tiesa, Lietuvoje reik derėtis 
ne tik turguose, bet ir prastes
nėse krautuvėse. Ypatingai, jei 
pirkėjas iš Amerikos, tai visa
dos užprašo daugiau. Tas azia- 
tiškas būdas vartojamas dau
gely Europos kraštų apart An
glijos ir skandinaviškų šalių.

Kur tai gauname kiaušinių 
po aštuonis lietuviškus centus 
už dešimtį. Kiaušiniai taip pat 
eina j Eulalijos krepšį.

Ir taip visą laiką mums su 
pardavėjais besiderant, Eula
lijos krepšis vis augo. Ir kas 
jame galų gale tiktai nebebu
vo. Visokių daržovių, vaisių, 
kiaušinių, žuvų, 
rių net ir višta.
Temperamentas

I žuvų turgų
stojome prie kokio tai. šliurių 
pardavėjo, šliurės gan gražios 
Sakau brolienei, kad aš jai jų 
porą pirksiu. Tegul jinai sau

Eleazar
Galop atsirandame skyriuje, 

kur parduodama gėles. Brolie
nė labai mėgsta gėles. Pas ją 
namuose visados būna gražių 
gėlių.

Margoje minioje tėmiju ko
kį/tai ypatingą, augštą f ob
jektą, kuris labai skiriasi iš 
visų. Tas subjektas sau lėtai 
ir rimtai vaikštinėja ir tai vie
nur, tai kitur pasilenkdamas 
uosto gražias gėles. Žmogus be 
skrybėlės. Marškiniai neužse
gti, beveik be rankovių., Apsi
avęs tikrais senos Romos ka
reivių sandalais, be pančiakų.

Pradedu juo žingeidauti ir 
arčiau tėmyti. Kada jisai ap
sisuko, tai net beveik ir nusi-jyra Klaipėdoje, nes kitų elgė- 
gandau. Tai buvo mano brolis tų man Klaipėdoje matyti ne
iš Varšuvos.

Palieku brolienę su Eula- vienoje gatvėje. Jisai ten sau 
Donner, visados vaikštinėjo su baltu 

puodu, prašydamas iš praeivių 
Po perkūnų, kas gi čia da-jišihaldų. Vieną sykį aš jam

1 ’ • 1 1. mečiau dvidešimt centų. Elea
zar už tai labai užpyko ir pra
dėjo man vokiškai sakyti pa
mokslą. Kad aš privalau jam 
duoti mažiausiai nors penkias
dešimt centų. Nuo to laiko 

susipažinome.

tingi kuršių buriniai laiveliai, 
jų aprėdalai, įvairių žuvų 
daugybė, unguriai, kuršių mo
terys, jų /ypatinga tarmė, ku
rią sunku suprasti. Vienu žod
žiu, ta vieta — tai labai gy
vas paveikslingas ir ypatin
gos atmosferos pilnas turgaus 
kampelis.

Mums beeinant 
prie vieno tuščių 
seną, .pažįstamą 
Eleazarą 
Nežinau, 
das, bet 
tinka.

Eleazar, tai žydas su tipiška 
nosimi ir barzda. Jisai elgeta. 
Man rodosi, jisai vienintelis ir

ką tai

patėmijau 
stalų savo 

ir “prietelį” 
bevalgantį. 
tikras var-

Elcazar, manau, jam

“La 
tai 
moteriške

domia c 
lietuviškai 

yra

ge- 
vi-

ir tik yra

Staiga brolienė kad mes sa
vo šliures atgal pardavėjui 
gan piktai pridėdama, jog tų 
šliurių nebenorinti, o Eulali- 
jai nereik, nes jinai beturinti 
—ir tuoj skubiai, pradėjo eiti.

Nesupratau ir nusistebėjau 
iš tokio brolienės elgesio. Pa
traukiau pečiais ir pradėjau 
sau niuniuoti 
mobile’’, — 
maždaug — ' 
keista.”

Tokiuose atsitikimuose 
riausia — lai ant moterų 
na i nepaisyti ir tuo užkirsti 
kelią tolimesnėms priekabėms.

Jei prieina prie isterijos 
(emocijų ir pasielgimo nesu- 
valdymas), tai vietoje kad 
šaukti daktarą, tinkamiausias 
būdas yra gerokai keletą sykių 
drožti, šlapiu abrusu.

Tokia procedūra išsyk išva
ro visą isteriją, taip vadinamą 
temperamentą
labai atgaivinanti, bet kartu 
ir naudinga.

Bet, jus vargšfii vyrai, jei 
tame neturite tinkamos prak
tikos tai geriau nebandykite, 
nes vietoje naudos galėsite tu
rėti dar daugiau vargo.

Priegtam ant lietuvaičių tai 
bandyti neapsimoka ir visai 
nereikia. Tarpe jų kol kas su 
temperamentu arba su isteri
ja beveik nesiranda. Civiliza
cija ir moderniško gyvenimo 
eiga sveikos lietuvaičių pri
gimtys dar nespėjo sugadinti. 
Kas žin?

Per daug nusitolinau nuo 
savo temos Geriau grįžkime 
Klaipėdos turgun, kuris man 
yra daug žingeidesnis ir įvai
resnis nei

beteko. Sutikdavau aš jį tiktai

lija ir bėgu prie jo.
Blitzen, was ist den das?”-

bar?” Brolis gan sunkiai kal
ba lietuviškai, todėl mes daž
nai kalbėdavome 
“Niclits, ich 
mensch,” — 
aš gamtos žmogus.’’ — i 
man brolis ir prideda,

vokiškai, 
bin ein Natur- 
‘nieko ypatingo, 

atsako 
, kad mes su juo ir

Varšuvoje yra labai daug to- Jisai lietuviškai nekalba, bet 
kių, kaip jisai.

Gardžiai pasijuokėme viens ir be jokio žydiško akcento, 
iš kito ir abu pradėjome žen
gti žuvų turgun, kuris randa-į “Kam priguli Klaipėda, — lie
si prie kanalo. Mums ąbiems i tuviams, ar vokiečiams?” Eler 
jisai labai patikdavo. Ypa-'azar pažiurėjo į mus, prasi-

vokiečių kalbą vartoja gerai

Eleazar!” — užklausiau, —

ELCO
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UNDER

juoke ir labai lėtai ir rimtai 
atsakė, kad Klaipėda ne tik 
lietuviška, bet visados nuo 
amžių tokia ir buvo.

šitą kartą Eleazarui daviau ( 
jau visą litą. Brolis jį pava-' 
dino geru diplomatu. Kol pri
ėjome prie žuvų turgaus, pas- 
pėjome su broliu pakalbėti 
apie diplomatus ir diplomatiją 
ir priėjome prie išvados, kad 
pasaulis butų nesulyginamai 
geresnis ir laimingesnis, jei 
daugelis tų “melagių,’ visai 
nebebūtų.”
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Grietinę 
lienė man 
lalija jai baisiai sugadino ūpą 
ir, taip vadinamus dirksnus. 
Tai ypatinga mužikiška drąsa 
išsirinkti sau lygiai tokias 
šliures, kaip ir ponios. Pilnai 
sutikau su broliene, kad Eu
ropoje yra dar daug visokių 
“balabaikų’’, kurie tenai gy
venimą Ihbai paįvairina be
veik iki kvailumo.

Lietuvoje kas perkama, tai 
gerai išbandoma. Visi valgo
mieji dalykai turi būti ragau? 
narni, ypatingai ant turgaus.

Patėmijau gan ypatingą ir 
sanitarišką būdą grietinę , ra-

Pardavėja duoda pirkėjui 
popieros šmotelį. Pirkėjas tą 
popierį įmerkia į grietinę, iš
traukia, įdeda sau burnon, 
nulaižo liežuviu, — na, ir gan 
rimtai apsvarsto grietinės sko
nį ir kokybę.

Jei skonis ir kaina tinka, tai 
perka, — jei ne, tai eina sau 
toliau ragauti. Geras būdas, 
ar ne? Iš bėdos tokiu budu 
galima net ir pavalgyti.

Petras Wolteraitis
• , ’ .'. 1 I , ■ ' į
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ir politinės taikos atsteigimą. pasaulyje. Jeigu šis ke 
lias nebus atidarytas, tai, 
naujam karui!
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“Naujienos” nurodė,

GENEVA IR LONDONAS

Vakar vėl prasidėjo tarptautinės nusiginklavimo 
konferencijos svarstymai Genevoje. Nuo šios konfe
rencijos pasisekimo žymiam laipsnyje priklausys pa
saulio ekonominės konferencijos likimas, kuri veikiau
sia birželio mėnesio 12 dieną susirinks Londone. O eko
nominė konferencija, gal būt, bus kryžkelė pokarinėje 
pasaulio istorijoje.

Depresija, kuri per paskutinius trejus-ketverius 
metus plėtėsi, apimdama vieną šąli po kitos, iki galų 
gale ji prislėgė senąjį ir naująjį pasaulį, yra ekonomi
nio nacionalizmo pasėka. Tą ekonominį nacionalizmą pa
gimdė pasaulio karas, kurio metu kiekviena valstybė 
noromis ar nenoromis turėjo stengtis aprūpinti save 
visu kuo, nes prekyba su užsieniais buvo nutraukta.

Ekonominį nacionalizmą dar pagilino ilgi metai 
grumtynių tarpe karo laimėtojų ir pralaimėtojų po 
karo. Prancūzai, sumušę su Anglijos ir Amerikos pa- 
gelba Vokietiją, bijojo, kad pastaroji, atsigavus, neim
tų jiems keršyti. Todėl jie Vokietiją spaudė visokiais 
galimais budais, neduodami jai atsistoti ant kojų. Dau
gelis kitų šalių buvo priverstos arba dalyvauti šitoje 
kovoje, arba būti prisirengusios ginti savo kailį, kilus 
naujam ginkluotam konfliktui tarpe vokiečių ir fran- 
euzų.

Tuo tarpu dvi didelės valstybės, Rusija ir Ameri
kos Jungtinės Valstijos, negalėdamos ištisai remti nė 
vieną tų dviejų kovojančių pusių, “užsidarė namie”. 
Rusai įsteigė savo atskirą ekonominę sistemą, visai pa
naikindami laisvą susisiekimą su užsieniais; o Ameri
ka apsitvėrė aukšta muitų siena, tikėdamasi, kad ji ga
lės eksportuoti, neįsileisdama prekių iš kitur.

Ši pokarinė sistema veikė tol, kol Amerika galėjo 
skolinti pinigus Europai. Nes dalį tų paskolų Europa 
suvartodavo savo pramonių vystymui, o už kitą dalį ji 
pirkdavo Amerikos prekes. Bet kaip tik Europos kre
ditas išsisėmė ir Amerika liovėsi jai skolinti, tai visur 
kilo krizis. Amerikos auksu stabilizuotos valiutos Eu- 
ropoję ėmė smukti; kad jos visai nenudardėtų į pakal
nę, valdžios buvo priverstos įvesti visokių suvaržymų 
pinigų apyvartai ir prekių eksportui. Dirbtuvės ėmė už- 
sidarinėti. Pradėjo smukti ir Amerikos biznis, kai su
mažėjo prekių išvežimas į svetimas šalis ir kai paaiš
kėjo, kad milžiniškos stirnos pinigų, paskolintų užsie
niams, tenai “sušalo” ir, gal būt, net visai dingo.

Kiekviena šalis stengiasi, kaip įmanydama, kovoti 
su depresijos vaisiais. Tai daro ir Jungtinės Valstijos, 
teikdamos pagelbą farmeriams, gelbėdamos nuo bank
roto bankus ir geležinkelius, šelpdamos bedarbius ir 
parupindamos jiems uždarbį, kovodamos su kainų kri
timu.

Bet kovojant su depresijos vaisiais negalima paša
linti pačią depresiją. Kad ji išnyktų, reikia pašalinti 
depresijos priežastis, t. y. tą ekonominį nacionalizmą, 
kuris privedė prie krizio visą pasaulį.

Šituo žvilgsniu turi be galo didelės svarbos Ame
rikai dabartinė konferencija Genevoje ir busimoji kon
ferencija Londone, štai dėlko prezidentas Rodseveltas 
rado reikalinga pasiųsti viso pasaulio valdžioms para
ginimą bendromis jėgomis darbuotis tarptautines tai
kos sustiprinimui. Jo atsišaukimas, gal būt, išgelbėjo 
nuo pakrikimo nusiginklavimo konferenciją, kurią bu
vo pastatęs kritingon pUdėtin Hitlerio valdžios užsi
spyrimas. < :

Jeigu Genevos konferencija butų jsuirusi, tai var
giai butų palikę vilties, kad valstybėms pasiseks susi
tarti Londone. Bet ekonominė konferencija Londone 
yra raktas į tas 'problemas, kurias pasaulis turi iš
spręsti, jeigu jisai nori nugalėti depresiją. -Vietoje eko
nominio nacionalizmo, Londono konferencija turės įs
teigti tautų kooperavimų prekybos, kreditoxif finansų 
reikaluose.

Geneva dabar yra kaip ir priemenė’Londonui,
Vakar, kaip minėjome, nusiginklavimo konferen

cija vėl ėmė laikyti savo posėdžius. Ar ji eis sklandžiau 
po to, kai Hitleris trečiadienį pasisakė “už taiką”, kol- 
kas dar nežinia. Amerikos įgaliotiniai, gal būt, privers 
Vokietiją su Franci ja padaryti kokį nors kompromisą, 
šioje valandoje tai yra vienintelis kelias į ekonominės

o M

kad 
vandališkam knygų deginimo 
darbe Vokietijos hitlerininkai 
pamėgdžioja Rusijos bolševi
kus- Leninas pirmiaus, negu 
Hitleris, ėmė naikinti priešin
gas jo partijai knygas, paskir
damas tam tikrą komisiją “ap
valyti” viešąsias bibliotekas ir 
mokyklų knygynus nuo “tap
nos” literatūros.

Brooklyno “Laisvė” pripažįs
ta, kad tikrai Leninas naikino 
knygas. Ji neužginčija ir to 
fakto, kad visokia “leninizmo 
dvasiai” priešinga literatūra — 
knygos, laikraščiai, žurnalai ir 
t. t. — ir šiandie yra uždraus
ta sovietų Rusijoje. Bet ji ban
do įrodyti, kad tarpe hitleriš
ko vandalizmo ir bolševikiško 
vandalizmo esą “principialis” 
skirtumas. Sako:

“Kame jis (“Naujienų” 
redaktorius Grigaitis) čia 
mato analogiją tarpe Hitle
rio ir bolševikų? Išėmimas 
iš bibliotekų reakcingų mo- 
narchistinių, aiškių už-kapi- 
talistinių knygų ir raštų yra 
juk vienas dalykas, o degi
nimas Markso-Lenino ir net 
tokių rašytojų, kaip Upton 
Sinclairio ir kitų raštų —- 
deginimas ant laužo! ~ yra 
visai kitas dalykas. Bet ap- 
jakęS (! — “N.” Red.) ko
munistų neapkentimu, Gri
gaitis klausia: ‘Tai kokis gi 
yra orincipialis skirtumas 
tarpe bolševizrho ir hitleriz- 
mo?’ Jei Grigaitis to prin- 
cipialio skirtumo nemato, tai, 
žinoma, čia nfe miisų kaltė, 
turbut, tam tikrų aplinkybių, 
kurios padarė Grigaičio pro
tavimą neblaiviu.”
Iš tų polemiškų “žemčiūgų”, 

kuriais yra papuošti šitie 
Brooklyno komunistų organo iš
vadžiojimai, nesunku yra at
spėti, kad juos paraše Bimbos 
leitenantas Vidikas-Tauras. Gin
čuose su kitaip manančiais žmo
nėmis jisai mėgsta drapstytis 
“apjakimais”, “neblaivumais” 
ir panašiais karčeminės kalbos 
gražumynais savo oponentų ad
resu: mat, pamėgdžioja savo 
“duče” didįjį Antaną, iš kurio 
burnos “niekšai”, “svolačiai” ir 
kitoki gyvūnai nuolatos byra, 
kaip bulvės iš prakiurusio mai
šo. z

Bet mes nepaisysime Vidiko 
pliovonių, 
principą, 
hitlerizmo 
dalizme.
12-tą),
ilgas redakcinis straipsnis apie 
knygų deginimą Vokietijoje, 
pati “Laisvės” redakcija buvo 
tą principą pastebėjusieji ra
šė: , •

draskymas, metimas jų į mėš
lyną arba į “surpaipę” (kurią 
Vidikas, tur būt, dar gerai at
simena iš karo laikų) yra toks 
pat vandalizmo darbas: jis su
naikina medžiagą, iš kurios 
knyga yra padaryta, bet, anot 
“Laisvės”, negali sunaikinti 
idėjų, išreikštų knygoje!

Tafgi prieš savaitę laiko 
Brooklyno bimbipinkų organas 
nujautė, kodėl Hitlerio karas 
prieš knygas turi būti pripa
žintas “idiotišku”, “kvailu” ir 
t. t. Bet dabar jau jisai už
miršo, kad jisai tuomet rašė.

Dabar jau, pasirodo, kad, 
jeigu knygas naikina, ne Hitle
ris, bet bolševikai, tai toks dar
bas nėra idiotiškas, Dabar jau 
“Laisvė” bando “susipratusius 
darbininkus” įtikinti, kad, jei
gu yra naikinamos ne “mark- 
sistinės-leninistinės”, o kitokios 
knygos, tai tam galima pilnai 
pritarti.

Ne kartą mums teko nuro
dyti, kad bolševizmo tariamas 
“revoliucingumas” yra atžaga- 
reiviškas. Jisai ne tik nerodo 
kelio priekyn, bet jisai, kaip 
vėžys, traukiasi atbulas į 
prieškapitalistines gadynės ne
kultūringumą. Įdomu dabar pa
stebėti, kad brooklyniškis Mask
voj davatkų organas bando ap
ginti nekultūringą sovietų el
gesį su idėjiniu žmonijos tur
tu, stengdamasis įrodyti, kad 
sovietų valdžia šitame dalyke 
elgiasi panašiai, kaip buržuazi
ja,
idealas —— 
buržuaziją,

Vadinasi, Rusijos bolševikai 
dar nė buržuaziją nėra paviję 
minties laisvės pripažinimo da
lyke. “Pavojingų” idėjų slopi
nimas pas juos yra ne laikina

desperacijos priemonė, bet pa
stovi, neatskiriama dalis jų 
sistemos — taip, kaip Italijos 
fašizmo ir Vokietijos liitleriz- 
mo.

Oscar Wilde Vertė • A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

KADA KOMUNISTAI NAIKI
NA KNYGAS, TAI — GAR

BINGAS DARBAS

o panagrinėsime tą 
kurio jisai neranda 
ir bolševizmo van- 
Aną dieną (geg.

kada “Laisvėje” tilpo

“Kas matė, kad deginimu 
knygų butų sunaikinta idė
jos ir įtakos, kurios yra kny
gose išdėstytos? Kas gali 
įrodyfti, kad su sudeginimu 
Giordano Bruno buvo sulai
kytas žemės sukimasis? Tik 
silpnaprotis gali tvirtinti, 
kad su sudeginimu kelių de
šimčių tūkstančių marksisti- 
nių-leninistinių knygų bus 
sunaikinta pati marksistinė- 
leninistinė idėja, revoliucinė 
idėja ir mokslas, rodąs ke
lią pasaulio darbininkams į 

, kovą už laisvę? Tiktai neiš’ 
manėlis, tik Hitlerio ir jo 
kolegų proto žmogus galėtų 
būti savininku tokių kvaily
bių!” x '
čia pasakyta visai griežtai, 

kad knygų deginimu < negalima 
sunaikinti .idėjas, kurias tos 
knygos išreiškia. Bet degini
mas tai juk tiktai tam tikras 
badas knygas naikinti. Knyga

štai ką rašo gegužės 18 d. 
“Laisvėje” “blaivusis” ir “ne- 
apjakęs” Vidikas:

“Tiesa, kad Sovietai išme
tė į šiukšlyną visas monar- 
chistines ir religines knygas 
(pav. bibliją). Tiesa ir, tai, 
kad ir Kautskio raštai, at
sukti prieš revoliucinį dar
bininkų judėjimą ir giną ka
pitalizmą, yra pašalinti iš 
mokyklų ir kitur... Sovietų 
Sąjungoj išvaryta iš mokyk
lų ir bibliotekų raštai mo- 
narchistiniai ir reakciniai, 
smerkiu revoliucinį darbinin
kų judėjimą ir giną išnau
dojimo sistemą.”
Aišku, kad -‘Laisvus” rašyto

jas niekus tabžija, sakydamas,' 
kad iš knygynų yra prašalinti 
(ir sunaikinti'!) tik “monar- 
chistiniai ir reakciniai^’ raštai, 
nes tarpe tų raštų jisai pats 
mini kai kuriuos Karolio Kaut- 
skio — didžiausiojo pasaulyje 
socializmo teoretiko! — raštus. 
Šituos raštus skirti prie rno- 
narchistinių arba reakcinių gu
li tik, tariant Vidiko žodžiais, 
idiotas arba ųeblaivus protas.

Tačiau priimkime valandėlei 
“Laisves” terminologiją ir sa
kykime, kad visa literatūra, 
kurią Rusijos bolševikai drau
džia ir naikina, yra reakcinė. 
Ar nuo to dalykas pasikeičia? 
Nekiek. Juk pati “Laisvė” aną 
kartą karštai įrodinėjo, net 
minėdama. Džiordano Bruno su
deginimą, kad knygų naikinimu 
negalima sunaikinti idėjas, iš
reikštas tose knygose. Vadinasi, 
yra idiotiškas dalykas ir prieš 
reakcines idėjas kovoti knygų 
degininiu!

Jeigu tos idėjos, yrą negeros; 
tai jos bus žmonių atmestos, 
kada kritika parodys jų nege
rumą. Bet kaip galima kriti
kuoti kokias nors idėjas, su 
kuriomis neleidžiama žinonėins 
susipažinti? Tokia kritika yra 
panaši j tą ‘‘Švietimo”, būdą, 
kurį vartoja dvasiškos semina
rijos, kur klerkai turi iš at
minties išmokti, kaip punktas 
po punkto reikia “kritikuoti” 
Darwino evoliucijos teoriją,* so
cialistų “klaidas” ir kitokias 
bažnyčios prakeiktas “herezi- 
jas”,' kuomet tuo pačiu laikų 
klerikams po baime smertėlno 
grieko ir pašalinimo iš semi
narijos yra uždrausta, tuos raš
tus įkaityti.

Taigi be reikalo
stengiasi .tą .bolševikišką obskuf 
rąnŲzmjąJ teisuti; Vija gėd# 
laikraščiui, pretenduojančiam 
prie “darbininkiško” vardo, jo
kią poziciją viešai užimti, kub- 
met visa-žmonija žiuri su pa
nieka/ j 'vandališkus Hitlerio 
Žygius, prieš lįtęarturą. ■- 1 , . '.y;. ■■ 1 <

..

“Laisve”

I

Ar ne puikus komunizmo 
būti/neblogesnių už 

prieš kurią jisai 
neva “ant smert” kovoja! Tik 
paklausykite to “neapjakusio” 
“Laisvės” rašytojo išvadžioji
mų:

“Sovietai (naikindami kny
gas) panašiai pasielgė”, ra
šo jisai, “kaip visose šalyse 
elgiasi buržuazija, kurią Gri
gaitis gina visomis pajėgo
mis. šiandien, nepaisant ku
rioj > buržuazinėj šalyj busi, 
nerasi Lenino raštų bibliote
kose ir mokyklose; jie iš ten 
išmesti. Daugelyj kraštų ir 
Markso raštai uždrausti pla
tinti ir laikytis namuose 
(kuriame krašte tai drau
džiama? — “N.” Red.). Gri
gaitis, veikiausiai norėtų, 
kad Sovietų Sąjunga leistų 
kontr-revoliucionierių raštus 
ir jais maitintų darbininkus. 
Jis, žinoma, <to nesulauks.” 
žinoma, tai yra nesąmonė, 

kad Grigaitis to laukia. Dar, 
tur būt, niekas nėra, reiškęs to
kio noro, kad pati bolševikų 
valdžia leistų kontr-revoliuci>- 
nius raštus. Bet kad ji nedraus
tų kitiems leisti Rusijoje ir j 
Busi ją įgabenti tokius raštus, 
kokių tik kas pageidauja, to 
mes, be abejonės, norime. Jei
gu sovietų valdžia priaugtų 
iki tokios idėjų tolerancijos, 
tai mes pripažintume, kad ji 
padare stambų žinksnį progre
so keliu. Gi dabar Rusijos val
dovai dar nestovi aukščiaus už 
viduramžių inkvizitorius.

Bet ką “Laisvė” pasakoja 
apie raštų persekiojimą “buržu
aziniame” . pasaulyje, tai yra 
melas arba .ignoranto plepalas. 
Nekalbant apie fašistiškas dik
tatūras ( kuriosspamėgdžioja 
Maskvos leninistus), visose ša
lyse bent kiek goresniuose kny
gynuose galima gauti visokiau-; 
šio krypsnio knygų, neišski
riant ir riir.česniųjų Lenino raš
tų. Rašančiam šiuos žodžius te
ko Europos knygynuose dar 
prieš pasaulio karą skaityti 
Markso “Kapitalą
“Šeimą” ir kitus klasinius so
cializmo raštus. Markso jr En
gelso “Komunistų Manifestą” 
kai kurie “buržuaziniai” socio
logijos profesoriai ištisai per
skaito savo lekcijose studen
tams, rekomenduodami jį studi
juoti, kaipo nuostabų politinės 
literatūros pavyzdį. Chicagos 
universitete ir kituose Ameri
kos universitetuose studentai, 
pasidalinę į grupes, studijuoja 
visokių politinių partijų pro- 
gramus' ir teorijas (neišski
riant ir “leninizmo”) ir viešai 
tuos klausimus debatuoja. O 
“Laisvės” tamsuolis pasakoja, 
kad “buržuazija” neleidžią net 
namuose laikyti Markso raš
tus!

Na, ne. Buržuazija nėra to
kia durna, kaip apsvaigusios 
nuo “neninizmo” malimalienės 
komunistiškos davatkos. Buržu
azija jau seniai suprato (beje, 
dar ne visa), kad Sėkmingiau
sias įrankis kovoje su idėjo
mis yra laisva kritika. Ji žino, 
kąd smurtų teisingą idėją už
mušti' negalima, štai dėlko net 
komunistams^ kurie nepripažįs
ta kitiems laisvės^ buržuazija 
jau beveik visur leidžia laisvai 
agituotį už savo idėjas. Tik 
kuomet buržuazija persigąsta 
ir įpuola j desperaciją, tai ji 
griebiasi prieš “pavojingas” 
idėjas smurto.

Engelso

(Tęsinys)
Staveley sutraukė savo lupą ir 
veley sutraukė savo lupą ir 
pasakė, kad jus gal ir turite 
artistiškiausį skonį, bet kad 
jus esąs vyras, kąrį nei viena 
švariai mąstanti mergelė ne
privalo pažinti, ir prie kurio 
tame pačiame kambaryje nei 
viena padori moteris nesėdėtų. 
Aš priminiau jam, jog aš bu
vau jūsų draugas ir paklau- 
siua, ką jis norėjo tuo pasaky
ti. Jis pasakė man. Jis prie vi
sų išpasakojo man. Tai buvo 
baisu! Kodėl gi jūsų draugavi
mas yra toks pražūtingas jau
niems vyrams? Juk buvo tas 
nelaimingas gvardijos vaiki
nas, kuris nusižudė. Jus bu
vote jo didelis draugas. Buvo 
Sir Henry Asbton, kuris turėjo 
apleisti Angliją su, nubluku
siu vardu. Jus ir jis buvote ne
atskiriami. Ką galima pasaky
ti apie Adrian Singleton ir jo 
baisų galą? Ir apie lordo Kent 
vienturtį sūnų ir jo karjerą? 
Aš susitikau jo tėvą tik va
kar St. Jarties gatvėje- Jis 
atrodė gėdos ir liūdesio pa
laužtas. Ką sakyti apie jauną 
Perth’o kunigaikštį? Kokį gi 
gyvenimą jis dabar turi? Koks 
gi džentelmonas draugautų su 
juo?”

“Sustok, Baziliau. Tu kalbi 
apie daiktus, apie kuriuos tu 
nieko nežinai,’’ tarė Dorianas 
Gray’jus, sukąsdamas savo lu
pą, ir jo balsas rodė begalinį 
pasipiktinimą ir panieką. “Tu 
klapsi manęs, kodėl Bervyick’o 
kunigaikštis apleidžia kamba
rį, kai aš įeinu. Tai yra todėl, 
kad aš viską žinau apie jo gy
venimą, o ne dėl to, kad jis ką 
nors žinotų apie piano gyveni
mą. Plaukant tokiam kraujui, 
koks yra jo gysloje, kaip gi 
jis gali turėti gerą vardą? Jus 
klausiate manęs apie Henry 
Ashton ir apie jauną Perth? 
Ar gi aš išmokinau vieną ne
dorybių, o kitą paleistuvavi
mo? Jeigu Kcnt’o silpnaprotis 
sunūs pasiima sau už žmoną 
sutvėrimą iš gatves, ar gi tas 
man apeina? Jeigu Adrian 
Singleton rašo savo draugo 
vardą ant savo jąskaitos, argi 
aš esu jo globėjas? Aš žinau, 
kaip žmonės Anglijoj plepa. 
Vidurinių klasių žmonės iš
kedena savo morališkus prie
tarus prie jų biauraus pietų 
stalo ir šnibžda apie jų taip 
vadinamą už juos geresnių iš
tvirkimą, kad pasirodžius e- 
sant puošnioje draugijoje ir 
buvus geroje pažintėje su tais 
kuriuo? jie šmeižia, šioje ša
lyje užtenka žmogui būti pasi
žymėjusiam ir turėti proto, 
kad prieš jį butų paleisti visi 
paprasti liežuviai. O kokį gi 
gyvenimą tie žmonės, kurie 
statoą esą morališki, gyvena? 
Mano brangus drauge, tu už
miršti, kad mes gyvename hi- 
pokritų Šalyje?’

“Dorianai,” sušuko Hallwar- 
das, tai netame klausimas. Aš 
žinau, kad Anglija yra gana 
bloga ir Anglijos draugija yra 
visai neteisinga. Iš tos tai prie
žasties aš jr noriu, kad jus bū
tumėte geras ir malonus. Jus 
nebuvote geras. Juk turime 
teisę spręsti apie žmogų iš 
to, kaip jis paveikia savo drau
gus. Tavo draugai atrodo pra
žudę visą garbės supratimą, 
gerumą bei švarumą. Jus pri- 
pildėte juos smagumą pašėli
mu. Jie yra į gelmes nupuolę. 
Jus nuvedėta juos ten. Taip: 
jus nuvedėte juos ten, o vis-gi 
jus galite' šypsotis, kaip jus 
dabar šypsojate. Užpakalyje 
to, yrą dar blogiau. Aš žinau,

kad jus ir Henrius esate ne
atskiriami. Iš tikro, nors dėl 
tos priežasties, jeigu ne dėl 
ko kito, jus neturėjote pada
ryti jos vardą visų patarle.”

“Susilaikyk, Baziliau. Tu 
jau pertoli nueini.”

Aš privalau kalbėti, o jus 
klausyti. Kada jus susitikote 
privalote klausyti. Jus turėsite 
kady Gwendolin, nei kvapas 
skandalo dar nebuvo palietęs 
ją. Ar yra dabar nors viena 
moteris visame Londone, kuri 
sutiktų pasivažinėti po parką 
sykiu su ja? Net jos pačios 
vaikai nėra pavėlinami gy
venti prie jos. Yra dar ir kitų 
kalbų — kalbų, jogei jus matę 
slenkant rytui auštant iš bjau
rių namų ir slapta besmun
kantį į purviniausius Londono 
nedorybių urvus. Ar tos kal
bos teisingos? Ar tai gali būti 
teisybė? Kai aš pirmą sykį iš
girdau, aš tik nusijuokiau. 
Aš girdžiu tą patį ir dabar, o 
tas mane verčia sudrebėti. Ką 
jus pasakysite apie savo pro
vincijos namus ir apie gyveni- 
fną, kokį jus gyvenate tenai? 
Dorianai, jus nežinote, kas 
yra kalbama apie juk Aš ne
sakysiu, kad aš nenoriu jums 
pamokslą sakyti. Aš atsime
nu, Henrius yra pasakęs vieną 
sykį, jogei kiekvienas žmogus, 
kuris ant. valandėlės pavirsta 
pamokslininku, visados prade
da kalbėti duodamas pamo
kinimų apie dorą, ir tuojaus 
jis pats neišlaiko savo žocHjo. 
Aš noriu pasakyti jums pa- 
mpk^bįv Aš noriu, kad jųs’įįy- 
yentumete tokį gyvenimą, už 
kurio pavyzdingumą žmones 
gerbtų jus. Aš noriu, kad jus 
turėtumėte nesuteptą vardą ir 
gražų rekordą. Aš noriu, kad 
jus pasišalintumėte nuo biau- 
rių žmonių, su kuriais jus 
bendraujate. Ne bukite taip 
nieko nepaisantis. Jus esate 
taip stebuklingai įtekmingas. 
Lai jūsų įtaka veikia dėl gero, 
o ne dėl blogo.- Jie sako, kad 
jus ištvirkinate kiekvieną, su 
kuriais jus artimai susieinate, 
ir kad užtenka jums įeiti į na
mus, kai tuojaus kokia nors 
gėda paseka jus. Aš nežinau, 
ąr taip, ar ne. Kaip gi aš ga
liu žinoti? Bet taip yra kalba
ma apie jus. Man pasako tokių 
daiktų, kuriais, rodo: i, negali
ma ne tikėti. Lordas Glouces- 
ter buvo vienu iš mano ge
riausių draugų Oksforde. Jis 
rodo man laišką, kurį jo žmo
na buvo parašiusi jam, kai ji 
viena jau buvo mirštanti savo 
viloje,’Mentone. Jūsų vardas 
buvo įmaišytas baisiausioje iš
pažintoje, ‘ kokią man teko 
skaityti. Aš pasakiau jam, kad 
tai buvo absurdas — kad aš 
artimiausiai pažinau jus, ir 
kad jų? negalėjote taip pasiel
gti; Aš pažįstu jus? Aš abejo
ju, ar aš pažįstu jus? Pir
miau negu aš galėčiau atsaky
ti tai, man reikėtų pamatyti 
jūsų sielą.”

“Pamatyti mano sielų!”, su
murmėjo Dorianas Gray’jus, 
atsikeldamas nuo sofos ir pa
likęs beveik baltas iš išgąs
čio.

“Taip,’’ atsakė Halhvardas, 
rimtai ir gilia liūdesio gaida 
jo balse — ‘pamatyti jūsų sie
lą. Bet tik vienas Dievas tega
li tą padaryti.” *

Kartus pasityčiojimo juokas 
išsprūdo iš jaunesniojo vyro 
lupų. “Tu pats pamatysi ma
no sielą šiųnaktįl”, jis surėkė, 
staiga pasigaudamas lempų 
nuo stalo. “Eikš: tai yra tavo 
paties rankų darbas. Kodėl gi 
tu neturėtumei pamatyti jį?

(Bus daugiau)
•

tesi *
į- ■II
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eadilly gatvėje sustojo du vi-
dutiniško ūgio gerai apsiren
gusiu vyru. Juodu ką tik buvo 
išėjusiu iš vieno šauniausių 
restoranų. Ten juodu vakarie
niavo, gėrė vyną ir juokavo 
su žymiais teatro artistais.

Jų dviejų dėmesį atkreipė 
nudrįskęs kokių z dvidešimt 
penkių metų amžiaus vyras, 
kuris nejudėdamas gulėjo ša
ligatvyje ir prie kurio pradėjo 
rinktis minia žmonių.

—Stiltonai! — su pasibiau- 
rėjimu tarė storasis džentel- 
monas savo aukštesniam prie- 
teliui, matydamas, kad tasai 
pasilenkęs žiuri į gulinčio 
žmogaus veidą, — nėra -ma
žiausios prasmės taip ilgai 
stovėti prie tos dvėsenos. Jis 
girtas arba negyvas.

—Aš alkanas... ir aš gyvas,— 
sumurmėjo nelaimingais, pa
sikeldamas, kad pažiūrėti į 
Stiltoną, kuris vis dar stovėjo 
susimąstęs. — Aš buvau apal
pęs.

—Reimeri! — tarė Stilto
nas, — čia pasitaiko puikiau
sia proga iškirsti šposą. Pas 
mane gimė puikus sumany
mas. Man nusibodo paprastos 
pramogos, o šposams krėsti 
yra tik vienas būdas: iš žmo
nių daryti žaislus. j

Tie žodžiai buvo pasakyti 
labai negarsiai, taip kad gu
lintysis, kuris dabar buvo at
sirėmęs į sieną, jų negirdėjo.

Reimeris su panieka tik 
truktelėjo pečiais ir, atsisvei
kinęs su Stiltonu, nuvažiavo į 
savo klubą praleisti naktį. 
Stiltonas su policininko pagal
ba pakele benamį vyrą ir įso
dino į kabą. Susirinkusieji 
žmonės tuo buvo labai paten
kinti.

Vežikui buvo paliepta va
žiuoti į vieną traktierių Gay 
gatvėje. \

Valkatos vardas buvo John 
įves. Jis atvyko į Londoną iš 
Airijos ieškoti darbo. įves bu
vo našlaitis, kurį išauklėjo gi
rininko šeima. Baigęs jis buvo 
tik pradžios mokyklą. Kai jis 
sulaukė penkiolikos metų am
žiaus, girininkas mirė, o jo 
vaikai išvažinėjo, — vieni iš
vyko į Ameriką, kiti į Austra
liją, o dar kiti į Europą. įves 
kai kurį laiką tarnavo pas 
vieną ūkininką. Paskui jam 
teko dirbti angliakasykloje, 
tarnauti jūreiviu, traktieriuje 
patarnautoju, o 22 metus eida
mas, jis susirgo plaučių užde
gimu. Apleidęs ligoninę, jis iš
vyko į Londoną laimėsi ieško
ti. Bet konkurencija ir nedar
bas greit įtikino jį, jog čia nė
ra lengva koks nors darbas
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gauti. Jis nakvojo parkuose, 
uoste, badavo, sumenkėjo ir, 
kaip jau mes matėme, apalpo 
gatvėje ir buvo paimtas Stil- 
tono globon.

Stiltonas, 40 metų amžiaus 
žmogus, buvo didelių krautu
vių savininkas. Savo gyveni
me jis viską išbandė, ką tik 
gali išbandyti labai turtingas 
nevedęs žmogus, kuriam nie
kuomet nereikia rūpintis dėl 
maisto ir pastoges. Jo turtas 
siekė 20 milionų svarų. Tas 
šposas, kurį jis sugalvojo iš: 
kirsti su įves, buvo tikra nesą
monė. Bet Stiltonas tuo savo 
sumanymu labai didžiavosi, 
nes jis save skaitė didelės .vai
zduotės ir gudrios fantazijos 
žmogumi. 1

Kai įves išgėrė vyno, gerai 
pavalgė ir papasakojo savo 
gyvenimo istoriją, tai Stilto
nas pareiškė:

—Aš noriu tamstai padaryti 
pasiūlymą, nuo kurio tamstos 
akys tuoj sužibės. Klausykite: 
aš duodu tamstai dešimt svarų 
sterlingų su ta išlyga, kad ry
toj pat pasamdytumei vienoje 
centralinių gatvių kambarį an
trame aukšte, kurio langas bu
tų atkreiptas į gatvę. Kiekvie
ną vakarą, lygiai nuo penktos 
valandos ligi dvyliktos, ant pa
langės privalo stovėti deganti 
lempa, pridengta žaliu stoge
liu. Kai ta lempa degs paskir
tą laiką — vadinasi, nuo penk
tos valandos po pietų ligi dvy
liktos nakties — tamsta nepri
valai išeiti iš kambario, su 
nieku nesimatyti ir su nieku 
nesikalbėti, žodžiu sakant, ne
sunku. Aš kiekvieną mėnesį 
prisiųsiu tamstai dešimt svarų 
sterlingų. Savo pavardės dėl 
tam tikrų priežasčių aš tams
tai nesakysiu.

—Jeigu tamsta nejuokauji, 
—atsakė įves, labai nustebęs 
pasiūlymu, — tai aš pasiren- 
gąs esu užmiršti net savo var
dą. Bet meldžiu pasakyti, kaip 
ilgai tęsis ta mano laimė?

—Tai nežinia. Gal būt, vie
nus metus, o gal būt, — ir visą 
gyvenimą.

—Tuo geriau. Bet — drįstu 
paklausti — kam tamstai rei
kalinga ta žalia iliuminacija?

—Paslaptis! — atsakė Stilto
nas. — Didelė paslaptis! Lem
pa bus signalas žmonėms ir 
daiktams, apie kuriuos tamsta 
niekuomet nieko nesužinosi.

—Suprantu. Tiksliau sakant, 
nieko nesuprantu. Gerai; duo
kite pinigus ir žinokite, kad 
rytoj pat kambarys bus nu
samdytas! ir jo lange kiekvieną 
vakarą degs lempa su žaliu 
stogeliu. Kai tik nusamdysiu 
kambarį, aš tuoj jums prane
šiu adresą.

Tokiu tai bildu buvo pada
ryta keista sutartis. Po to val
kata ir milionierius persisky
rė. Abu buvo patenkintu.

Atsisveikindamas, Stiltonas 
tarė:

—Rašykite iki pareikalavi
mo taip: “3-33-6”. Dar turėki
te galvoje, kad nežinia kada,— 
gal už kelių mėnesių, o gal už 
metų, — žodžiu, vištai netikė
tai tamstą aplankys kai kurie 
asmenys. Tai bus malonus 
svečiai, kadangi jie < padarys 
tamstą turtingu žmogumi. 
Kaip ir kodėl tai atsitiks, — 
aš neturiu teisės paaiškini. 
Bet taip atsitiks... v

—Po šimts velnių! — sušuko 
įves, žiūrėdamas į taksikabą, 
kuriuo nuvažiavo Stiltonas, ir 
sukdamas rankoje dešimties 
svarų banknotą: — arba tas 
ponas yra iš galvos išsikrau
stęs, arba aš nepaprastai lai
mingas žmogus! Pažadėti to- 
Jfią krūvą gerybių vien tik už 
tai, kad aš kas dieną sudegin
čiau apie pusę litro žibalo!

Ant Vytoj au# vakare paniu
rusiame name adresu 52 River 
St. ant antro aukšto jau degė 
lange žalia šviesa. Lempa bu
vo pristumta prie pat lango.

Kitojd gatvės pusėje susto
jo du vyrai. Kai kurį laiką 
juodu žiurėjo į langą, kur ma-‘ 
tėsi žalia šviesa. Pagalios, 
Stiltonas tarė: Į

—štai ką, mielasai Reimeri,
■ » ‘

kada tamstai bus nuobodu, 
tai ateik čia ir nusišypsok. 
Ten, už lango, sėdi kvailys. 
Kvailys, kurį pasisekė nupirkti 
pigiai, lengvais išmokėjimais, 
ilgam laikui... Iš nuobodumo 
jis visiškai nusigers arba išeis 
iš pfroto... bet vis lauks ir pats 
nežinodamas ko. Štai ir jis!

Iš tiesų, tamsi figūra, pri- 
glausdama kaktį prie stiklo, 
žiurėjo į apytamsių gatvę ir 
tarsi klausė: “Kas ten? Ko 
man laukti? Kas ateis?“

—.Vienok tamsta irgi kvai
lys, mielasai, — tarė Reime
ris, imdamas draugą už ran
kos ir tempdamas jį į automo
bilių. — Tas šposas man visai 
neatrodo juokingas.

—Žaislas... žaislas iš gyvo 
žmogaus, — tarė Stiltonas^ — 
tai įdomiausias dalykas!

2.
1928 m. biedniokų ligoninė

je, kuri buvo Londono pre- 
inestyje, pasigirdo nežmoniš
kas riksmas: šaukė nuo bai
saus skausmo ką tik atvežtas 
senis, purvinas, prastai apsi
rengę# žmogus su nuvytusiu 
veidu. Jis nusilaužė koją, be
lipdamas laiptais į tamsią lan
dynę.

Nukentėjusį nunešė į chrur- 
gišką skyrių. Susižeidimas pa
sirodė gana rimtas, kadangi 
ne tik kaulas buvo nulūžęs, 
bet ir gyslos pusėtinai suža
lotos. -

Audiniai jau buvo sutinę, 
tad chirurgas nutarė tuoj pa
daryti operaciją, kad išgelbėti 
gyvastį. Operacija čia pat bu
vo padaryta. Po to nusilpnėju
sį senį paguldė į lovą, ir jis 
greit užmigo. Išbudęs, jis pa
stebėjo, kad prie lovos sėdi 
tas pat chirurgas, kuris nu
plovė jam dešinę koją.

—Tai štai kokiose apysto- 
vose mudviem tenka susidur
ti! — tarė daktaras, rimtas', 
aukštas žmogus su liūdnu žvil
gsniu. — Ar i pažįsti tamsta 
mane, pone Stiltonai? Aš — 
John įves, kurį tamsta nusam
dė! kas dieną pasilikti prie 
žaliosios lempos. Aš pažinau 
tamstą iš pirmo žvilgsnio.

—Tūkstantis velnių! — su
murmėjo Stiltonas, su atsidė
jimu žiūrėdamas į daktarą. — 
Kas atstiko? Ąr tai galimas 
daiktas?

—Taip. Papasakokite, .kas 
taip žymiai permainė jūsų gy
venimą?

—Aš visiškai nusmukau... 
kelis kartus pralošiau stam
bias sumas pinigų... panika 
biržoje... Štai jau trys metai, 
kaip aš atsidūriau elgetos 
padėtyje. O jus? Jus?

—Aš kelis metus deginau 
lempą, — nusišypsojo įves, 
—ir iš pradžių iš nuobodumo, 
o paskui su didžiausiu entuzi
azmu pradėjau skatyti viską, 
kas tik man pateko į rankas. 
Kartą aš atverčiau seną anato
mijos knygą, kuri gulėjo mano 
kambaryje ant lentynos. Aš 
buvau tiesiog * nustebintas. 
Prieš mane atsivėrė viliojan
čios žmogaus organizmo pas
laptys. Kaip girtuoklis, aš per 
visą naktį negalėjau atsitrauk
ti nuo tos knygos. Ryto metą 
aš nuvykau į knygyną ir pa
klausiau: “Ką reikia išmokti, 
kad likti daktaru?“ Atsaky
mas buvo pašiepiantis: “Išmo
kite matematiką, geometriją, 
botaniką, zoologiją, morfolo
giją, biologiją, fannalogiją, lo
tynų kalbą ir taip toliau...“ 
Bet aš primygtinai klausinėjau 
ir viską užsirašiau, kad neuž
mirščiau.
* Aš per du metu jau deginau 
žalią lempą. Kartą vieną vaka
rą aš grįžau namo (tuo laiku 
aš jau nebeskaičiau reikalin
gu kas vakarą sėdėti septy
nias valandas namie). Priešais 
savo namų, kitoje gatvės pu
sėje, aš pastebėjau žmogų su 
cilindru. Jis žiurėjo į langą, 
kur degė lempa, ir lyg su pa
nieka sumurmėjo: “įves tikrai 
klasiškas kvailys. Jis» laukia 
stebėtinų dalykų, kurie jam 
buvo pažadėti... Taip, jis bent 
gyvena viltimi, o aš.., aš be
veik nieko nebeturiu!’’ Tai 
buvote jus. Jus dar pridėjote: 
“Kvailas šposas! Neužsimokė
jo aikvoti pinigus.”

Aš turėjau pakankamai pi
nigų nusipirkti reikalingas 
knygas, kad mokytis, mokytis 
ir mokytis, nepaisant nieko. 
Aš voa susilaikiau, nesumušęs 
jus tacįą, .gątyėje. Piktumas 
greit praėjo, kai aš atsiminiau, 
jog ačiū jūsų šposui aš turiu 
galimybės tapti apšviestu žmo
gumi...

—O kas toliau? — tyliai pa
klausė Stiltonas.

—Toliau? Gerai. Jeigu žmo
gus turi didelį pasiryžimą, tai 
prie palankių aplinkybių jis 
gali atsiekti savo tikslą. Kartu 
su manimi gyveno vienas stu

dentas, kurs pagelbėjo man 
per pusantrų metų prisiruošti 
kvotimams į medikalę kolegi
ją. Kvotimus aš išlaikiau ir 
pradėjau studijuoti mediciną. 
Kaip matote, gabumų man ne
truko.

Užstojo tyla.
—Aš jau seniai nustojau tė- 

myti tamstos kambario langą, 
—pareiškė Stiltonas, sujaudin
tas daktaro pasakojimu, —se
niai... Labai seniai. Bet man 
dabar rodosi, kad ten vis dar 
tebedega žalia lempa... lempa, 
apšyiečianti nakties tamsu
mą..,, Dovanokite man.

įves ištraukė laikrodėlį.
—Jau dešimta valanda. Jums 

laikas miegoti, — tarė jis. — 
Galimas daiktas, jog už trijų 
savaičų jus galėste apleisti li
goninę. Tada paskambinkite 
man, — gal būt, aš jums galė
siu duoti darbą musų ambu

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą 
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu 
I ABI PUSI, NEW YORKAS- $<j 
KAUNAS, TREČIA KLASE ■ ■ *

Savaitiniai išplaukimai. Patogiu geležinke
liais susisiekimas ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

E T U V O N

latorijoje užrašinėti ligonių 
vardus ir pavardes. Neužmir
škite taip pat, jog einapt tam
siais laiptais reikia užžiebti 
nors degtuką.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

. • «

GARSINKTTeS
NAUJIENOSE

.50

URG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mm.

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA 
Į KLAIPĖDĄ i

(Per Southamptoną)

Išplauks iš New Yorko

Birželio- J U NE 29 -anksti ryte 
(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.) 

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
šią Ekskursiją tligyre —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

CUNARD LINE
346 North Michigan Avė.

' U CHICAGO, ILL.
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tarp Chicagoš 
Lietuvių

M. J. Šileikis daly
vauja tarptautinėje 
dailininkų parodoje

■ U. | . ........................... ......... . ,

Ji atsidarys pirmadieni, gegu
žės 22 d. John P. Harding 
galerijoje, 21 South Wabash 
avenue

mija, Šveicarija, Didžioji Bri
tanija, Graikija, Italija ir Veng
rija.

Ketvirtadienį, gegužes 25 d. 
John P. Harding, parodos vedė
jas, rengia bankietą pagerbimui 
visų konsulų, kurių valstybės 
yra atstovaujamos parodoje.

Paro<|os surengimo darbut 
tvarkė p-lė Barbara Vison, Har
ding galerijų direktorė ir WaL 
ter G. Hjerstedt.

Lietuvis dailininkas, “Nau<- 
j ienų” bendrovės darbininkas, 
M. J. Šileikis dalyvauja tarp
tautinėje dailės parodoje, kuri 
pirmadienj atsidaro John P. 
Harding galerijoje, 2f South 
Wabash avenue. Tarp parodo
je atstovaujamų tautų yra 
Švedija, Danija, Francija, Šuo-

Lietuvių Komitetas 
sparčiai ruošiasi Pa
saulinei Parodai

Leidžia albumą, rengia plačią 
lietuvių dieną; tikisi žymių 
svečių iš Lietuvos

Duokite Savo Kū
dikiui Teisingą

Pradžią Gyvenime

SVARBIAUSIAS dalykas dėl jūsų 
kūdikio sveikatos yra jo maistas. 

Idant užauginti tvirtą, energingą, ge
rai suformuotą ir aktivišką kūnelį, 
teisingas valgidinimas yra labai svar
bus. Pačioj pradžioj duokite savo 
kūdikiui tinkamą maistą ir jus padė
site pamatą joj sveikatai ateity. Žindi- 
kite savo kūdikį, jeigu galite, bet jei
gu to negalite, vartokite Eagle Brand 
Kondensuotą Pieną.

Eagle Brand ne tik turi maistą, 
kuris yra būtinas augančiam kūdikiui, 
bet jisai suteikia maistingumą tokio
je formoje, kad kūdikis jį pilnai su
vartoja. Artimiausias motinos pienui. 
Eagle Brand yra dėl kūdikio leng
viausiai suvirškinamas pienas pasau
ly. Kūdikio vidurėliuose jis formuoja 
minkštą, švelnią varškę. Ilginai tokią, 
kokia pasidaro iš moters pieno. Kiek
vienas lašas Eagle Brand greitai asi
miliuojasi. greit pereina į padarymą 
kaulų ir dantukų, raumenėlių ir au
dinių. energijos ir spėkos.

Jeigu jūsų kūdikiui ne pribuna sva
rumo, kaip kad jam reikėtų, jeigu 
jūsų kūdikis naktimis būna ne ramus, 
/eigų jus jaučiate, kad maistas kuriuo 
jisai yra maitinamas yra jam netirf- 
kams, pamėginkite Eagle Brand. Par
duodamas visose geresnėse grosernėse 

ir pas vaistininkus.

Kadangi jau Pasaulinės Pa
rodos Chicagoje oficialis atida 
rymas nebetoli, ir kadangi apie 
lietuvių veikimą bei rengimąsi 
prie parodos lietuvių visuome
nei, dar mažai težinoma, tai 
nuo šios dienos mes ir pasi
stengsime patiekti plačiajai vi
suomenei platesnių informacijų 
apie pačią parodą ir “Lietuvių 
Dieną”, kuri įvyksta Liepos- 
Jidy 16, 1933, Pasaulinės Pa
rodos aikštėje.
Iš Spaudos Komisijos posėdžio

Pereito pirmadienio vakare, 
Lietuvių Sekcijos Spaudos ko
misija turėjo savo pirmą posė
dį. Kadangi jau Lietuvių Die
na nebetoli ir kadangi nepertoli 
toje linkmėje yra pažengta, tai 
komisija ėmėsi smarkiai prie 
darbo, ir, galima pasakyti, kad 
ji savo užduotį atliks, tai yra 
pasistengs suteikti lietuvių 
spaudai nuolatinių žinių apie 
ruošos darbus prie Lietuvių 
Dienos.

Pirmiausiai, ši komisija, nuta
rė atspausdinti Lietuvių Dienai 
programą-leidinį, kuriame, apart 
Lietuvių Dienos programų, bus 
ir kitokių raštų—apie lietuvių 
dainas, šokius ir 1.1, ir bus pri
imami lietuvių biznierių bei 
profesionalų pagarsinimai.

Taipgi tapo nutarta pakvies
ti lietuvius dailininkus paruošti 
minėtų programų viršeliui ata
tinkamą piešinį. Piešinio paruo
šimui laikas iki birželio 5 d., 
1933 m.

Dalyviai-Svečiai
Teko patirti, kad Pasaulinėje 

Parodoje, geriau sakant— Lie
tuvių Dienoje dalyvauja ir 
brangų svečiai: Lietuvos Minis- 
teris Washingtone B. K. Balu
tis, Gen. Konsulas P. žadeikis, 
Konsulas Chicagoj A. Kalvaitis 
ir 1.1. Taipgi yra žinių, kad 
reigiasi atvykti iš Lietuvos — 
Lietuvos Už. R. Ministeris Dr. 
D. Zaunius ir atstovai Ekono
minių Studijų draugijos ir 
Pirklių, Pramonininkų irAmat- 
ninkų sąjungos. Taipgi bus

I ir Amerikiečių pramonininkai, 
biznieriai, profesionalai ir vi
suomenės atstovai.

žymesnieji įvykiai
Po Lietuvių Dienos įvyks vi

sa eilė įvairių konvencijų ir pa
rengimų. Liepos 17, 18 ir 19 
dienomis, Palmer House, Lietu
vių Ekonominio Centro Kon
vencijoje, kurioje dalyvaus iš 
visų lietuvių kolonijų atstovai, 
Vaizbos Butų nariai ir svečiai 
iš Lietuvos.

Ba n kietai
Pasaulinės • Parodos, Lietuvių 

Sekcijos, Komitetas ruošia ban
ketą, Palmer Houset liepos 17, 
Advokatų Draugija— liepos 18 
d. ir Vaizbos Butas —liepos 
19 dieną. Taipgi bus ir kito
kių parengimų.

Programas \
Lietuvių Dienoje bus du pro

gramai : apie 2 vai. dieną ir 8 
vai. vakare. Programe daly
vaus iš apie 500 dainininkų cho
ras, kuTiam vadovaus komp. 
A. Pocius; iš apie 200 muzi
kantų, kuriam vadovaus muzi
kas K. Steponavičius; visa ei
lė solistų-dainininkų, keturios 
grupės šokėjų ir daug kitų įvai
renybių.

“Lietuvių Dienos Karalaitė”
A

Teko patirti, kad yra susiųs- 
ta apie pora desėtkų lietuvai
čių paveikslų. Kitaip sakant jau 
atsirado drąsesnių lietuvaičių, 
kurios ima dalyvumą “Lietuvių 
Dienos Karalaitės” konteste. 
Tačiau toli gražu dar neužten
ka. Kadangi bus išrinkta net 
13 gražuolių, tai išeina, pagal 
dabartinį skaičių siųstų pa
veikslų ,tenka pasirinkti vieną 
iš dviejų.

Taigi aš ir noru? paraginti 
lietuvaites pasiskubinti prisius 
ti savo paveikslus, kad butų 
galima teisėjams iš ko pasirink
ti. Man yra žinoma, kad yra 
nemažas skaičius lietuvaičių 
pasiuntusių savo paveikslus į 
vietos anglų dienraščių tvarko
mą kontestą ir jos mano, kad 
“Lietuvių Dienos Karalaitė” rin 
kimo konteste negali dalyvauti 
Visai ne. Lietuvaitės dalyvau
damos kituose k^ntestuose nėr 
nustoja teisės dalyvauti “Lie
tuvių Dienos Karalaitės” kon? 
teste. Taigi, lietuvaitės, siųs
kite savo paveikslus tuojaus, nes 
laikas greitai bėga.

Rinkimas sveikiausi© lietuvio 
berniuko ir mergaitės

Chicagos Lietuvių Daktarų 
Draugijos pastangomis bus iš
rinktas sveikiausias lietuvis ber
niukas ir mergaitė. Egzaminai 
būna kas antradeinį, ketvirta
dienį ir šeštadienį, Gage Park 
svetainėje, 55th ir Western Av. 
Tėvai, veskite savo vaikus iš
egzaminuoti. Egzaminuoja šie 
daktarai: Dr. K. Draugelis, Dr. 
T. Dundulis, Dr. S. Biežis, Dr. 
A. Lauraitis ir Dr. M. T. Stri-

ATVYKSTA Į PARODĄ

žymi Lietuvos Valstybines 
Operos dramatiškas soprano, 
amerikietė Mari jopa. Rakaus
kaitė, kuri atvyks į Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos iškil
mes, liepos 16.

Parodon atvažiuoja 
Liet, operos daini
ninkė Rakauskaitė

Buvusi amerikietė veikė su Chi
cagos “Birute”; dalyvaus Lie
tuvių Dienos iškilmėse

Marijona RakaiVskaitė, buvu
si Chicagos dainininkė ir ilgą 
laiką, veikusi su “Birute”,’ at
važiuoja į Chicagos Pasaulinę 
Parodą ir dalyvaus Lietuvių 
Dienoje, liepos 16, kurią rengia 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Sekcija.

Sekcijos sekretorius Antanas 
Vaivada vakar gavo telegramą 
nuo dainininkes, kiVriame ji pra
neša, kad atvažiūos? Dabartiniu 
laiku ji dainuoji su dideliu pa-

^agle¥>rand
Kūdikiui maistas su trijų generacijų* 

darodymais, pagal tiesą jam 
priklausančiais.

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII 
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinj 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius ageptus 

ARBA

kolis.
Tolimesnis darbas

Ateityje teks pakalbėti apie 
atskirus - programo dalyvius, 
kaip tai dainininkus^ muzikan
tus, chorą ir jų vadovus, šo
kių grupes ir kitas įvairenybes, 
kurios įvyks Lietuvių Dienoje, 
Pasaulinės Parodos— Hali of 
Science aikštėje.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė,

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINEi

130 No? LaSalle Su 
Chicago, III.

27 Whkchall Su 
New York. N. Y.

248 Washington St., 
Boston, Mass. *

Irti* moterims

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902 ĮĮm -' ,

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool. | ®

Rusiška ir turkiika pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

sisekimu Lietuvos Valstybinėje 
Operoje, Kaune. Ji yra drama
tiškas soprano.

Dainininkė Marijona Rakaus
kaitė gimė Waukegane, 111., bet 
dainavimo mokėsi ir veikė ar
tistų mėgėjų grupėse, Chicagoj. 
Eilę metų atgal išvyko į Lietu
vą. Dabar po ilgo protarpio 
grįžta į savo tėvynę ir senų 
draugų • tarpą.

Nurodo gerą būdą 
pasidžiaugti gražiu 

gegužės oru
Chicagos lietuviai' golfininkai 

rengia turnamen tą

Svečiai iš Kauno at 
važiuoja į Pasau

linę Parodą
Apsistos pas brolį W. F. Stul

piną, vaistininką, kuris nuo 
daug metų užlaiko moder
nišką vaistinę, 3459 So. 
Halsted St.

Praleidome žiemą, sulaukė
me pasavasario ir to gražaus 
gegulės įnėn., kuris turi jėgą 
atgaivinti-atbudinti visą žiemos 
prispaustą gamtą.

štai, gėlelės žiedus skleidžia; 
medžiai lapais dengiasi, o pau
kšteliai čiulba-gieda lizdus krau
na.

Žmogui irgi yra reikalinga 
tyru oru pakvėpuoti, daug svei-

katos sau įgyti; gegužės gro
žiu pasididžiuoti.

Todėl yra rengiamas išvažia
vimas ir turnamentas visų Chi
cago lietuvių golfininkų Big 
Bun Golf, 135 £>t. ir Archer Av. 
laukuose. Išlošusieji džiaugsis, 
o pralošusieji palengva artinsis 
prie alučio ir bandys numazgo
ti savo liūdną įvykį.

Turnamentas įvyks seredoje, 
gegužės 24 d. Pradžia 8:00 v. 
ryto iš trauksis visą dieną. 
Nuoširdžiai kviečia visus golfo 
mėgėjus.—Komitetas.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

Garsinkitės Naujienose

Taigi Bridgeportietas susi
lauks svečių net iš pat Kauno.

Stasys Stulpinas, geležinkelių 
valdininkas Kaune, su žmona, 
jau rengiasi kelionėn į Chicagos 
Pasaulinę Parodą ir Chicagoje 
ketina būti apie 1 d. liepos, tai 
yra i?ž penkių savaičių. Apsis
tos pas brolį W. F. Stulpiną.

Tokie svečiai tai jau tikrai 
retenybe. Kas galėjo tikėtis 
prieš kokią 20 metų, kad iš Lie
tuvos Amerikon atvažiuotų 
svečiai. Tuomet butų buvusi 
svajonė, o dabar tikrenybė.

Kaip sau norite vadinkite, o 
aš tai pavadinsiu progresu4. Mes 
progresuojame!

Taigi lauksime ir daugiau 
svečių iš Lietuvos į Pasaulinę 
Parodą. —Antanas.

VAROSE gyslos
Užgydomos Nauju Metodu

Ba operacijos* ar JčirSklmų. Be priverstino 
Solisto. šis paprastas gydymasis namie leid- 
ia f.ims atlikti savo reikalus kaip papras

tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, ka<!l 
ėsate priversti gulėti lovojp. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oll veikia taip greitai, kai 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pašalinti visus skausmus, kad jus 
| trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekinlnkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsit*.

Grąžinam Visus Taksus
tiems, kurie gulies įrodyti, kad jie pas mus pirkdami paliko

X. • ’ : * S . ' ,

Musų Teisinau Patarnavimu \įsiems Apsimokėtų Per- 
z sitikrinti,

MUSŲ KRAUTUVĖ YRA UŽPILDYTA SU
NAUJAUSIOMIS PREKĖMIS.

LĘDAŲNES
Refrigeratoriai

Pasaulinė Paroda Jau Čia Pat. 
Jums Biis Reikalingos Lovos ir 
Matrasai svečiams. Pas Mus Galite 
Nusipirkti Lovą, 
Matrasą tik 
už ..*.................... . ......

Springsus • ir

’IO.OO

Kaip svečiai pas jus atsilankys, ’jųs 
turėsite užfundyti šalto alaus, užtat 
tuojau nusipirkite -pas mus šaldytuvą 
pilnai garantuotą, tik 0(1
už

garantuotą, tik QQ

Apex skalbimui mašinos pas mus po

Ir šimtai kitokių bargenų

City Fumiture Co
& I * *4.

M. P. Javarauskąs ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

DEL JAUNAVEDŽIU
Jau čia pat birželio mėnesis. Mes žinome, kad šįmet 

bus daug jaunavedžių — “Junc Brides” — toms jaunoms 
poroms bus reikalingi rakandai.

Todėl atvažiuokite tiesiai į musų rakandų dirbtuvę 
ir nusipirkite sau reikalingų rakandų. Štai keletas 
BARGENŲ:

Lova, springsai ir matracas

2 šmotų seklyčios actas

KAURAI (rūgs) 9x12 po

12.50
39.00
18.50

l!
Ir šimtai kitokių bargenų.

Taipgi taisome ir senus rakandus.

ARCHER AVENUE PARLOR
MANUFACTURING COMPANY

F. KLIMAS ir J. KAZIKAITIS, Sav.
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Iškilmingas Atidarymas
v •

t kf)

Smiih’s Palm Garden
4177 ARCHER AVENUE 

(kampas Richmond St.) 
Tel. Lafayette 2235

. I k I

Atidarymas įvyks Subatoj, Gegužės 20 d.
Vieta įrengta kuopuikiausiai. Gėrimai — Alutis kuo- 

gardžiausias. Įvairus užkandžiai, kuoskaniausi.
Muzika kuošauniausi. Jaunimas šoks kuosmagiausiai.

Kviečiame visus ’j J/ Iškilmingą Atidarymą,

’ 'v - ■ ■ ■ .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Frederick VIII” 
plauks tiesiai 

į Klaipėdą

Debiitantui pasisekė 
pirmu kartu 

Chicagoje

Jaunuolių sveikatos 
konkursas jau 

pradėtas

Apleidžia New Y orką birželio 
3-čią dieną

ir
• s 
JIS

Tėvai, motinos ir vaikai parodė 
daug susidomėjimo; įstojo 
daug vaikų

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Sekcijos jaunuolių sveikatos 
konkursas progresuoja su di
deliu įdomumu. Konkurso da
lyvius jau pradėjo patikrinti 
Lietuvių Daktarų Draugijos pa
skirta komisija pareitą antra
dienį. Konkursą atidarė patys 
komisijos nariai daktarai K. 
Drangelis — komisijos pirmsė- 
dis, T. Dundulis — raštinin- 

Jkas, S. Biežis, T. Strikolis ir 
“A. B. Lauraitis. Taipgi buvo 
atsilankę Lietuvių Daktarų 
Draugijos pirmsčdis dr. Zala- 
toris, raštininkas dr. Bložis ir 
iždininkas dr. Kliauga. Slauges 
p-lė Juška ir p-lė Ruzgis la
bai puikiai pasirodė savo man
dagumu prie dalyvių.

Pirmieji konkursantai
Konkurso dalyvių eilėje pir- 

miausieji pasirodė Lilian Šmo
telis, Frank Katkus, Ernest 
Sutkus, Birutė Rutkauskas, dr. 
Rutkausko , dukrelė, Melvina 
Kondrot, ^mgelia Baltutis ir 
Konstancia Baltutis ir vėliau 
daugelis kitų.

Pati konkurso pradžia davė 
gana daug įdomumo. Buvo įdo
mu matyti motinų susidomėji
mą apie jų vaikučių sveikatą. 
Atsilankiusios motinos parodė 
daug susiinteresavimo patikri
nime jų vaikų sveikatos. Vai
kai irgi parodė entuziazmo pil
noje prasmėje. Girdėjau kaip 
kai kurie jaunuoliai klausė dak
taro ar^esųs sveikas. Šis žygis 
įrodė, &hd ir jaunuoliai inte
resuojasi ne vien tik sportu, 
bet ir sveikatos klausimas jiems 
yra artimas. Šis konkursas 
kaip tik duos daugiau progos 
musų jaunuoliams pažinti ko
kią svarbą turi 
kad be sveikatos 
ma laimėti.

Šis konkursas
giau noro pas tėvu^ ir vaikus, 
kad išnaudoti visas galimybes 
dėl sveikatos, kad panaudoti 
visas sveikatos patogumo rei
kalingas priemones dėl sveika
tos kultūrinimo. Lietuviai tė
vai turės progos panaudoti šį 
konkurso įvykį kaipo sveikatos 
rodyklę dėl savo vaikų. Tai 
yra proga be investmento.

Konkursas tęsis per tris są- 
vaites ^ntradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais nuo 4 
iki 6 po piet, Gage Parke, 55th 
ir fWestern Avė.

Laikas yra neperilgiausias. 
Patartina dalyviams nelaukti 
paskutinių dienų, kadangi •susi
grūdimas apsunkins pačius da
lyvius ir daktarus. —XX.

Birželio 3 d., Skandinavų- 
AmerikoS Linijos laivas “Fre
derick VIII” išplauks iš New 
Yorko tiesioginiai kelionei į 
Klaipėdos uostą.

Lietuviai turistai yna labai 
susidomėję šia ekskursija ir ia 
naudosis, kad pasiekti savo se
ną kraštą be persėdimo iŠ vie
no laivo | kitą ir kad išvengt• 
ilgų ir nuobodžių kelionių trau
kiniais.

Privatiškame gyvenime 
Spring Valley lietuviams 
yra žinomas kaipo F. C. Eva- 
nauskas. Gi kaipo populiariš- 
kas lietuvis orkestro, vedėjas, 
tai “Curley Evans and his II 
Illinois Vagabonds”, su kuria 
išvažinėjęs per daugeli Suvie
nytų Valstijų 
metus griežęs 
Parke.

Starved Rock Park. Liepos 4 
d. Vytauto Darže, 115-<tos tarpę 
Crawford ir Cicero dėl Lietu-
vos Vyčių Dienos ir rug. mėti, 
dėl Liet. Vyčių Seimo. Kitos 
dienos dar atdaros.

Laiks nuo laiko spaudoje 
tilps žinios apie šio orkestro 
darbuotę. —Jaunikis.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė PROBAK

............................................. —

Lietuviai Daktarai

miestų ir
Starved

d. Cameo

ilgus
Rock

Ball-

Pirmutinis Lietuviškas Darželis 
Chicagoje.

Atidarymas Birželio-June 1 d.

5IUSKITPEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos banl®

Laivas “Frederick VIII” yra 
didelis ir patogus garinis lai
vas su* didelėmis kabinomis. 
Kreipkitės į “Naujienų” agen
tūrą platesnių informacijų ga
vimui.

18-tos Gatvės Apie 
linkę

Auksinė 
kandų 
menų

ra-proga nusipirkti 
ir kitų namams reik- 
pigiai

šiandie prasideda taip vadi
namas AUCTION SALE— var
žytinės didžiausioj šios apielin- 
kės rakandų krautuvėje, KAL
STEI) FUHNITURE CO., 1936- 
38 South Halsted St.

{vairus rakandai, kaurai, ra- 
dio aparatai, pečiai, ledaunėsir 
1.1, bus išparduoti pigiau, negu 
urmo kainomis.

Šiai įstaigai reikia casli. Jie 
viską išparduos už cash. Todėl 
čia dabar pirkdami galite tikrai 
daug sutaupyti pinigų. Pasinau
dokite šia retai pasitaikančia 
proga. Atvažiuokite čia ir nu
sipirkite sau reikalingų prekių.

—Kaimynas.

Gegužės 16 
room, Archer ir Whipple, pir
mu kartu debutavo su orkest
ru Chicagoje. šokėjų prisirin
ko daug ir visus užganėdino su 
amerikoniškais ir lietuviškais 
šokiais. Jo muzikai susideda iš 
asmenų buvusių su Paul Whitc- 
man, Paul Ash, Wayne King ir 
kitais plačiai žinomais orkest
rais.

Kadangi Evanauskas neturi 
pastovios vietos susinešim ui,, 
tai geriausiai ir patartina grei
čiausiai kreiptis į menadžierių 
Zig. Vyšniauskas (Red Cherry) 
2517 W. 43 St., Chicago, ku
ris suteiks sąlygas ir kitas ži
nias jūsų reikalavimui ir daži- 
nosite dienas atdaras jūsų sam
dymui dėl piknikų, šokių ir 
vakarų. Orkestrą galima sam
dyti nuo penkių iki dvylikos 
Šmotų.

šių subatą Lietuvių Audito
rijoje šis orkestras užimtas dėl 
vestuvių. Gi geg. 23 d. vakare

Visienis plačiai žinomi Chi- 
cagiečiai pp. Jos. Molis ir G. 
K. Budria, atidarys pirmutinę 
lietuvišką Darželį po antrašu 
3508 So. Halsted St. Viršui Ra- 
movos Teatro, Bridgeporte. 
Tai bus v vadinama Lithuania 
Garden (Dine & Dance).

Viskas bus kuogražiausiai iš
puošta su vėliausios mados bal
dais ir dekoracijomis. Johny 
Bell Orchestra gros vakarais, 
šokimas veltui, taipgi bus lai
koma visokių pirmos rūšies už
kandžių^ ir skanaus alučio su 
mandagiu patarnavimu bus 
atnešta į stalus erdvingoje vie
toje.

Vakarais bus duodama Pro
gramai, muzika su dainomis, 
lietuviškai ir angliškai.

Lietuviai kurie atvažiuos į 
Chicpgo ant Pasaulinės Paro
dos visai nesigailės jeigu at
silankys pamatyti šią naują 
įstaigų, nes, gal būt, tai pir
mutinė ir didžiausia, tos rūšies 
lietuviška įstaiga vitioje Ame
rikoje. XXX.

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotnmo, skaudamą 
4kių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per puif pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.x 
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nup 10 iki 12
8

suteikia 
barzdaskutyklos ( 

komfortų < 
skutimos , Į 

namie
(PROBAK BLADE)

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytej 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 

Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

DR. MARGER10.
PRANEŠIMAS

Persikėliau į trdveinę ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483
1111....""R..........     * mum................ S—....... ...... imi ..... ...

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKUS
756 W. 35th St

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

Nedildieniais pagal sutarti.

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietu vys)
6859 So. Wėstera Avė., Chicago, I1L 

Viri Gregg Vaistinyčios

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASII
756 W. 35th St

Cor. of 35th « Halsted Sts)
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:33 j 

Nedėldieniais pagal sutarti.

ĮvnirųB Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
‘ 1145 Milufaukee Aveniu

Valandos: 12 iki 2 it 6 iki 8 P. M. 
Seredoa vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

■y

kop- 
Ave.

sukels dau- nuliudime 
sese- 
No.

fe

sveikata ir 
nieko negali-

Vagys skaudžiai su 
mušė lietuvę-valgyk 

los savininkę
Atėmė nuo jos $40.00; turėjo 

pinigus paslėpusi
Du ginkluoti banditai vakar 

skaudžiai sumušė p-lę Ona Pau-’ 
kštyte-Bird, savininkę valgyk
los, adresu 3547 South Halsted 
Street, kuomet ji atsisakė pa
rodyti kur yra paslėpti pinigai.

Jie įsibrovė į restaifrantą 
anksti rytą. P-le Paukštis, ku
ri gyvena adresu 3515 Auburn 
avenue, pastebėjo, kad bandite 
trinasi prie restauranto ir at
rodo gana įtartini. Ji mėgino 
apsisaugoti paslėpdama $40.00 
pinigų po baru. Vagys ją mu
šė tol kol ji pasakė ku!r yra pi
nigai.

Dar Nepervėlu Užsisakyti 
Paminklą ant Kapu 

Puošimo Dienos 
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuves

VENETIAN
MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

Mes padarome ant u^saįrymo' Jbilc kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite 

A. S. VALŪNAS
Berkshire J487 ;

Graboriai
11‘.»• t Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mnq<utu M. 

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonu Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-J 
ir 7-9 po pietų/1 seredoms po pietį h 

nedėlioto* patai susitarimą.

Re*. 6600 South Artėliau Avemte 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halited Street 

CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ĮSth SL, netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. R RADZIUS
Idc.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 18t/: St. Tel. Canal 6174

Chicago, Ui.

Daktaras V.. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avė., 3 fabuf 

CHICAGO. ILL.
, , SPECIALISTAS DŽIOVOS

lidteriikų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

ANTANAS BUSCH

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 18 dieną, 10:10 valandą 
vakare. 1933 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Narys Morning Star Kliubo
Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame

moterį Anną, sūnų Robertą, 
rj Margareth Naudžius, 
Hampton, ,Mass. ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
lyčioj 1410 No. Ashland 
Tel. Armitage 2934.

Laidotuvės įvyks pirm; 
gegužės 22 dieną. 2:00 vai. po 
piet iš koplyčios į Irving Park 
Boulevard kapines.

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

Nuliūdę liekame,

Moterie, Sūnūs ir Sesuo.

MIKE CHUSAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 19 dieną, 9:10 valandą ry
to 1933 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Naumiesčio para
pijos, Žiogų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Sofiją, po pirmu vyru 
Pikčiunienė, posūnį Boleslovą 16 
metų, 2 pusseseres Marijoną Juo- 
daitienę ir Katriną Jurkienę, 4 
pusbrolius. Joną, Petrą, Vladą it 
Adomą Jurijonus, o Lietuvoj bro
lį Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4552 
So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 22 dieną. 9 valandą ryto 
iš namų bus' nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Chuso gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterie, Pueseserės, 
Puebroliai ir Gifhinės.

Laidotuvėse patarnauja, grabo
rius Pavlavičia, Tel. Victory 4088.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

^atąrnavimas geras ir ^brangus

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

Jaidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel.- Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 fc 8413

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

ilĮ"l. .. ui . U .... .. .... .. ..... ................ ................i!..' ......... . ..... ....

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
T«l. Clc«ra 5317

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy > 
S Midwife 

6109 South Albany 
Avenue. 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
meųt ir magnetic 
blankets ir t, t. 
Moterims ir mergi
no ųs patarimai do* 
vanai.

-ii J

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

PhoneCanal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomie ir nedėliotai* pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. Califotnia Avė. 
Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialjeti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai; kiekvieną dieną nuo 9
12 cyto (išskyrai ssrcdomial. Taipg; 
nuo 4 iki 8 vai vakąrs. Utarninkaia b 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

iki

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel.' Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
DR. C, KASPUTIS^ 

DENTISTAS
Grįfn U Ruropoe ir vU praktikuoja 

senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadią- 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T,l. BOULEVARD »19»

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

2400 W. Medi ton St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wlitam Avenue .1 

Tel. Lafayette .4146.
VALANDOS:

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

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue

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

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

-------------- —4----------------------------------------------

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

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

3102 SoJ Halsted St 
kampas 31«t Street

Vai.: 10—U ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Hemlock 6700
nuo 3 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. ▼. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai
**

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Wathington St. 
Room 90$ Tel. Dearbom 7966 

- Valandos! 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut, 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0—-5

W. Side; 2201 W. 22 St. CCermak Rd)
PanodCUo, Serodos Ir Pėtnyčios vak. 6 iki O 

Telefonas Canal 6122
Natnai: 6459 S. Rock veli Street;

Utarninko, Ketvorro Ir Subatos vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

TeL Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St. 
Virš Jociaus Restauranto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. valu
J



“NAUJIENŲ” GEGUŽINĖ ARBA NEPAP 
RASTAS PIKNIKAS

Rytoj j vyks nepaprastas “Naujienų piknikas arba 
gegužinė

t!""-1 .......... e.. s
įvyksta “Naujienų”
Tai bus savo rąšies

Čia visuomet galima bus gaub
ti gardaus alučio ir skanių už
kandžiu.

Šiandie čia yra rengiamas iš
kilmingas atidarymas. Jei jus 
nuvažiuosite į šį atidarymą, ne
padarysite klaidos.—Susiedas.

Šeštadienis, geguž. 20,-1933 
. .... ........ .

Rytoj 
gegužinė, 
piknikas tik su savotiškais pa- 
marginimais. Lietuvoje išvažia
vimai arba piknikai vadinama 
gegužinėmis. Kadangi dabar 
yra gegužės mėnesi s, tai pir
mam nepaprastam “Naujienų” 
piknikui geriausiai pritinka ge
gužinės vardas.

Į “Naujienų” gegužinę yra 
kviečiami atsilankyti visi nau- 
jieniečiai, “Naujienų” draugai, 
prieteliai, skaitytojai, rėmėjai 
ir visi Chicagos lietuviai. Gra
žioje vietoje, tarp žaliuojančių 
medžių, bus galima smagiai pa
silinksminti, pasišokti, pažaisti, 
paklausyti muzikos, pažiūrėti, 
kaip “drapiežnas dzūkas” var
tys ant matraso savo oponen
tus ir kaip bėgs “japoniškos iš- 
dirbystės” arkliukai. Atvyks ir 
J. J. Bagdonas, kuris yra dide
lis sporto mėgėjas ir prie kiek
vienos progos, nori parodyti sa
vo “šylą”. Tik šį kartą jam 
teks grumtis ne su numirėliais, 
bet su išlavintais ristikais.

Nuvažiuoti j The Oaks dar
žą, kur įvyks “Naujienų” ge
gužinė, yra gana paranku. Taip 
sakant, visi keliai veda į Ry
mą. Daržas randasi prie Archer 
ir 121-123. Kadangi Archer iš
taisytas, tai tuo keliu labai 
paranku važiuoti. Bet kurie 
gyvena pietinėje Chicagos da
lyje, tai gali pasirinkti bent 
kelis kelius, kurie nuves į The 
Oaks daržą.

Galima nuvažiuoti ir Joliet 
karais. Išlipti reikia prie “Cog” 
Hill. Nuo tos vietos ligi daržo 
yra apie mylia. Tačiau tiems, 
kurie neturi automobilių, gal 
parankiausiai bus nuvažiuoti 
trekais. Tai bus ne įtik paran
kiau, bet ir pigiau. Nuo tVeš- 
tern ir Archer išeis keturi tre
kai. Pirmas trokas išvažiuos 
9:30; antras — 11 vai. ryto; 
trečias — 1 vai. po pietų, ir 
ketvirtas — 3:30. Victor Bag
dono trokai, taip sakant, be 
jokio trobelio nuveš į pat dar
žą. Prie Archer ir Wesitcrn sto
vės dėdė Mišeika, su kuriuo 
norintieji važiuoti trokais turės 
pasimatyti.

RADIO
Atsiliepimai apie Radio Kliu- 

bo rytinius programas iš sto
ties WGES.

Mr. Antanas Žymontas.
Dear Sir: — Your program 

is very wonderful and we 
enjoy it very muh every morn
ing. ' May mother listens to 
it, also myself.

We think that your pro
gram is one of the best 15 
minutes entertainment we ever 
heard. The news is also very 
satiftfactory.

My mother likęs those snapy 
polkas. I do wish you could 
play one polka some morning 
for her.

I wish you all the luck and 
success in the world.

One of your devoted liste- 
ners, , ,

Veronika Bukauskienė, 
West Side, Chicago.

čeNaujienų” geguži 
nes darbininkai

; Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Pa'tarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So* Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

gegužinėje gegužės 21 
Oaks darže. Prašoma 
į daržą ne vėliau, kaip 
ryto.

Visi žemiau išvardyti asme
nys yra paskirti dirbti “Nau
jienų” 
d. The 
atvykti 
10 vai.

P. Galskis
J. Vilis
John Gura
P. Martinkaitis
J. Mickevičius
Alf. Mickevičius Jr.
J. Bočiunas

• V. Mišeika
J. Čeponis
Mrs. šmotelienė
Barniškis, 
šmotelis Jr.
P. Miller
J. Degutis
Jonas Ascila
A. Lechavičia
EI. Bačiunienė.

Brigton Park
šiandien iškilmingas atidiary* 
mas Smith’s Palm Garden

BRIGHTON PARK.—Paul M. 
Smith, kuris užlaiko Real Es- 
tate ofisą adresu, 4425 S. Fair- 
field Avė., yra žinomas Chica- 
gos lietuviams jau per dešim
tį metų. Jis visuomet atsakan
čiai ir teisingai visiems patar
nauja.

Šiandie jis atidaro dar ir ki
tą biznj vardui Smith’s Palm 
Garden adresu1, 4177 Archer 
Avė.

Reikia pripažinti, kad ši vie
ta turbut yra puikiausi visoje 
pietinėje dalyje miesto. Šioje 
jaukioje ir gražioje vietoje bus 
rengiami šokiai kiekvieną su- 
batos vakarą. Vietos yra už
tektinai. Taipgi vieta dėl mi
tingų, kurioje gali sutilpti 50 
žmonių. Tai tikras bri^hton- 
parkiečių pasilinksminimų cent
ras.

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

LINKSMAS BALIUS 
Nedėlioj, Gegužės 21 d., Tau
tinėm Parapijos Svetainėje, 35 
ir S. Union Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 25c. ypatai. 

Kviečia visus — Komitetas.

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.

SUSIRINKIMŲ 
KALENDORĖLIS

ŠEŠTADIENY, GEGUŽĖS 20—
Lietuvos Dukterų draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
7 vai. vakare, Mark White 
Parke, . paprastoj svetainėj, 
Visos narės malonėkite atsi
lankyti, nes turime apsvarstyti 
labai svarbių reikalų. Taipgi 
nepamirškite atsivesti naujų 
narių. — Valdyba,

Sekmadienj, gegužes 21 —

šv. Jono Evangelisto Drau
gijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks 1-mą valandą po pietų 18- 
toje apielinkėje. Susirinkimas 
turėjo įvykti gegužės 28 d., bet 
jis buvo atkeltas savaitę, nes 
28-toj įvyks parapijos piknikas. 
Visi "nariai prašomi atsiminti, 
kad susirinkimas įvyks gegužės 
21 d. ir atsilankyti į jį.

Martinas Lorencą.

American Lithuanian Citizens 
Club svarbus susirinkimas į- 
vyks lygiai pirmą vai. popietų 
K. Granionto svetainėje, 4535 
So. Rockwell str. Nariai pra
šomi skaitlingai susirinkti, 
tarp kitų svarbių. dalykų, bus 
apkalbama pirmininko rinki
mas. Kadangi buvęs pirminin
kas Joseph Wingel gyvenimo 
aplinkybių verčiamas turėjo ap
leisti Chicagą, tai užpildymui 
jo vietos reikalinga bus išrink
ti kitas. Dar kartą nariai bei 
narės prašomi butįnąi susirink
ti paskirtu laiku*, kad galėtume 
greičiau atlikti susirinkimą ir 
apleisti svetainę.—A. J. S.

ANTRADIENY, GEGUŽĖC 23
Susivienijimo Lietuvių Drau

gijų ir Kliubų Brįdgeporte ber- 
taininis susirinkimas įvyks 8 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St.

Visos administracijos^ atsto
vai ir atstovės nlalonėkite pri
būti, turime daug dalykų ap
svarstymui. Bus išduotas ra
portas iš peržiūrėjimo Susjr 
vienijimo knygų, bus svarsty
mai apie reikalus Lietuvių die
nos 16 liepos, etc. Taipgi tė
mykite jog šis susirinkimas yra 
sušauktas vieną savaitę ankš
čiau, iš priežasties šventės Vai
nikavimo kapų. ,

Tarnas Janulis pi^e., 
Mari. Kadziauskas sekr.

JEIGU
Cigarui

Neužmirškite savo seną žyduką1

BUK MOKINTAS
Brangiausia žmogaus turtas, tai jo moks
las; turtas kurį ne ugnis, nė kitokį at
sitikimai negali sunaikipti; mokslas seka 
žmogų per visą jo gyvenimą, sėkmingai 
kovoja su gyvenimo sunkumais. Ameri
koje gyvenant negalima apsieiti be mok
slo, — be anglų kalbos. Anglų kal
boj stenografijos, knygvedystės, aritme
tikos, ir daug kitų dalykų galima leng- VJ|j •_ _ .. T.
vių

Business Service
OKSAS EXPRESS

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

J. OKSAS ' 
2649 W. 43 St.

4 —O----

For Rent
PASIRENDUOJA štoras ir 6 kamba

rių flatas ant antro floro, and 
kelio, 
tokio

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ir greitai išmokti Amerikos Lietu- 
Mokykloje. '

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S, Halsted St., Chicago, III.

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, m.

gera vieta dėl Roadbausės 
storo — raktas užpakaly 

4953 W. 95th St.
ar Sandargs, 

2552 W. 46th St. 
Tėmykite iškabą.

didelio
ar ki

EXTRA Marųuette Parke išsirenduo* 
ja štoras ir 5 kambariai, geras bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St., kreip
kitės 6635 So. Sacramento Avė.

RENDON 6 dideli gražus kambarių 
flatas. Pečium šildomas Renda $22.

2505 W. 69 St., 2 lubos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs autėmobilių mekanikis pa* 
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščin 
automobilius už labai prieinamą kai
ną.

Telefonas Lafayette 1329

AR JOS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sheridan 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
- ....—' -... —......

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti! 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

INSURANCE, NOTARY PUBLIC . 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
.... ......... ............. -..j...................

(APART NEDĖLb.) 
I S STOTIES

1 3 6 0 KlLOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.,
DEKORUOJA^, MALIAVO- 

JAM IR KVIĘTKUOJAM 
NAMUS '

dekoravimb,. maliavojimo 
vidų

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniioms, Vėdejat. 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

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

ir augščiau
SPAR Varnish, galonas $4 OE . I ■'■CaV
FLAT Paint, galionai $ 1.59
3214 So. Halsted St.

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

AMERICAN BOTTLING CO. 
JOE ’KUCA, -Sav.

Mes išdirbifiėjame 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.

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

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

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

Krautuve atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR-SALES 

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

PARSIDUODA saliuno ice boxis. bu- 
čemės svarstyklės, kendžių show case 
4 pėdų. Parduosiu pigiai, man nerei
kalingi. Atsišaukite

4525 So. Hermitage Avė.

NAUJI ir vartoti barams fizturiai ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Arrtritage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų * * ” J 1 >.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkįųįų pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS —
< INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

Financial
Finansai-Paskolos

PERKAM IR PATARNAUJAM. 
LIETUVOS BONUS—MORGIČIUS 

NOTAS — VEKSELIUS IfcKOLEK- 
TUOJAM 

DOKUMENTUS -UŽTVIRTINAM 
• Viešo Notaro Teisėmis 

Visokiais Reikalais Kreipkitės ; 
PUBLIC SERVICE OFFICE 

3533 S. Halsted St. 
. ,Yards 1433.. Z

Furnished Rooms
PARENDUOJU pigiai 

kambarį dėl vyro arba poros, 
versal Banko viršaus; šoninės 

Herbert Geske, 
812 W. 33rd St.

apšildomą 
Ant Uni- 
durys.

ILLINOIS AUTO WH£EL 8 RIM 
Co. 16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
Ratai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa
taisymas ir perbudavojimas, medinį, dra- 
tinį, disc ir trokų ratai, ašis išlyginama 
šaltai.

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

1 REO TROKAS 1929 METŲ
Su uždaroma bare visai mažai var

totas. Atrodo ir važiuoja kaip naujas, 
parduosiu labai pigiai, mainysiu ant pa- 
sažierinio automobilio arba atidaryto 
troko.

Kreipkitės
506 W. 39 St.

ROOMING auze
parsiduoda pigiai. Renda $3 5.00. Aplei
džiu miestą. 1248 West Montoe St. 
Tel. Haymarket 6081.

16 kambarių

RENDON saliunas, arba ieškau part
nerio. Gera vieta.

Šaukite Plaza 2729

STUTZ PASKIAUSIO 1932 MO
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
■metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra kaip naujas. Originliškas gra
žus pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
tairai — kaip nauji, turite pamatyti, 
kad įvertinti. Kainavo man virš $3,800. 
Man reikia cash1, paaukausiu už tiktai 
$300. 1004 North Kedzie, 2nd Fiat.

SALIUNAS, kampinis, senai įsteigta 
vieta. Pigi Yenda, su pagyvenimui kam
bariais. Nėra geresnės vietos dėl alu
dės ir lunch. Turi kitą biznj, parduo
siu pigiai. Ateikite ir persitikrinkite. 
Nepraleiskite šios geros progos.

2059 W. 13th St. ’

STUDEBAKER Tikras Paskiausias 
1-932 Free Wheeling, 4 passanger Coupe. 
Visai kaip naujas ir. puikus kaip tą die
ną kuomet jį nupirkau. Tai yra ge- 
riausis ir ekonomiškiausis karas kurį ka
da nors turėjau. Geriausis užbaigimas 
ir tairai. Priimsiu $375. 2020 Northr 
Spaulding Avi, 2nd Fiat.

BEKERNĖ parsiduoda pigiai. Par
davimo priežastis partnerių nesutikimas. 
Biznis randasi geroj apielinkėj. Naujie
nos Box 1558, 1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir grosernę su namu ar be. Priimsiu į 
mainus kas ką turite. Yra didelė krau
tuvė, galima atidaryti ir aludę.

6001 So. Carpenter St.

LA SALLE 1931 MODELIO DE 
LUXE SEDAN* Man reikia cash ir 
todėl priverstas esmi paaukoti mano be
veik naują karą. Beveik visai jo nevar
tojau, yra kaip naujas. Turi šešios dra
bnius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokiame pat stovy, kaip dieną kuomet 
išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$300. 4832 North Winchester Avė.,
2nd Fiat.

PARDAVIMUI grosernės ir bučernės 
pikčeriai, su staku arba be stako.

7218 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA kriaučiaus biznis, 3 
kambariai, štoras kampinis. Renda 
$15.00. 4356 6. Mozart St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Personai

Aš, ADOMAS BERNADIŠIUS pa- 
ieškau savo draugų Juozo ir Antano Jo
nelių apie 10 metų ’ atgal gyveno . po 
antrašu 32 Haneok St., S. Pringfield, 
Mass. Norėčia žinoti savus draugus, 
sykiu augom Lietuvoj, kaimo Nokonių, 
parapijos Traškimų,. Panevėžio apskričio. 
Draugai Jonelis, Juozas, ar Antanas ma
lonėkit atsišauti arba kas juos žinot 
praneškite jų antrašą, aš labai busiu 
dėkingas. Mano antrašas:

Grant Works Coal Yard 
Adam Bernadišius

16th St. B 49th Ct., Cicero, III.

INDIANA farjmos, 90 mylių nuo Chi
cagos su staku ir įrengimais žemomis 
kainomis ir ant išmokėjimo. Mainų 
nepriimsime. A. D. Donaldson, 203 
N. Waba$h. Tel. State 7499.
..... . ............      k................................ —.....

100 ‘AKRŲ farma, Wi$consin. Gera 
žemė ir triobos. Gyvuliai, mašinos. 
Parduoda ar maino ant namo. Daug 
kitų farmų. 3533 S. Halsted St. Tel. 
Yards 1433.

Dear Mr. Zymont:
We listen to your wonderful 

programa every morning. We 
' sure do enjoy them. Why 

dont y6u stay on the air 
longer? Wont you play a 
polka for ue some morning?

Thank to Mr. Zymont for 
, such a wonderful program. 

With luck and success in the 
future of your Radio Broad-

Padarykite neišdildo
mą atmintį

savo vaikučių Pirmos šv. Komunijos. 
Tą padarysite nuimdami jų paveik
ius, taipgi kviečiu šeimynas, vestu
ves* ir pavienius, nedaro skirtumo 
kaip toli tamstos gyvenate,' gatveka- 
ris sustoja prie musų studijos. Pa
togi parking vieta dėl automobilių. 
Atsilankę į musų studiją busime pil
nai užganėdinti su darbu ir preke. '

. Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

•4 ; • ' ' ' ' , ' .A ‘ .______________ -■

KAMBARYS ant rendos.del vaikino, 
karštu vandeniu apšildomas, Tel. ir visi 
patogiimai. 4517 So. RockWell St. 
’ w  .................. ■■■■■■■■ mus   laiun si

KAMBARYS dėl vaikino, merginos ar 
ženotos poros. Apšildomas,, su visais 
parankumais, prie mažos šeimynos. 

2938 W. 40 St.

PAIEŠKAŲ merginos ar našlės be 
vaĮkų, ne senesnės 38 metų amžiaus ir 
turinčios $3000 ar daugiau cash. Už
rašysiu pusę auzos. Tik Chicagietės 
teatsišaukia.

Rašykite
Box 1557 

1739 So. Halsted St.

Ęxchange—Mainai
KAS KA TURITE MAINYTI 

Bizniavas namas tinkamas saliunui, 
15 šimtų morgičio ant ilgo laiko, mai
nys ant namo, loto arba biznio.

Turifiie visokių kitokių mainymų, 
namų ir farmų.

C. P. SUROMSKIS CO.
33 52 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751 vakarais 
Boulevard 0127

Pansirna Studio
1901 So. Halsted «

Cor. 19th St.

Telefonas Canal 2655 

CHICAGO. ILL.

Mutual Tobacco Co.
4707 So. Halsted Št.

Tel. Yards 0801 t

CLASSIFIEDADS
. - . * v

PASIRENDUOJA rūmas dėl vyrų ar
ba vedusios poros. Antros lubos., 

4916 So. Kildare Avė.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojanie, 
kaip tai rynas, “down > spots” ir it. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965 ’

KAMBARIAI dėl. vaikinų $1.00 j 
savaitę. t

1616 So. Halsted St.

Help Wanted—-Malė
r- V -T — 1?? m —,
TUOJAUS reikalinga . No. 1, patyręs 

virėjas (cook) ir 8 patyrę patarnauto
jai (waiters) ir 1 patyręs stovėti prie 
durų (doorman). Kreipkitės pas 
Lithuania Garden.

3508 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Pardavimui  .

PARDUOSIU penkių kambarių na
mą ir du lotus,' netoli Šv. Kazimiero 
kapinių. Kaina tik $2500. Savininkas 

1021 W. 60 St.

KRYŽKEL1O kampas 
Corner, Saliunui, aludėj, 
Renda tinkama, vieta - 
Yards 1433.

Transfer 
Cigar store, 

pigiai. Šaukit

For Bent

cast. '
AČiu tau Antanai, 

Antanina Milauskis,
Kenosha, Wis

. S. Atsilankydami atsineškite 
apgarsinimą busite “surprised”.

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai! . 

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

______ Skaudėjimą, Nemigą.

CHAS YUSHAS
KARPENTERIS IR 
KONTRĄKTORIUS 
S įtaisymus nąthuose atlieku 

pamomis kainomis.
0 metų patyrimą savo amate. 

Kreipkitės
2223 W. 23 Place

arba telefonuokite
Canal 0935 . ?

įvairius

Ttiriu 3

RENDON Štoras pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano , arba aludės y biznio, su vi* 
sais, įrengimais. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, > basementas, gaudžius.

Gera vieta, netoli

Help Wanted—Female
Darbifflnkių Reikia

MERGAITĖ dirbti rooming auzėj it 
pagelbeti krautuvėj. Turi Jmt patyrusi.

1634 Prairie Avė.■f > . - •

šapų. • »
1635 So. Canal St.

Canal 6019

’ RENDON 4 kambarių pečiais šildo 
mas flatas Pigi renda.

2639 W. 44 St

PARANDUOSIU Standą ant 87 ir 
Kean Avė., savininkas S. Sviiąnis,, prie
Tautiškų kapinių.

Help Wanted—Male-Femak 
Darbininkų Reikia 

PAIEŠKOMS vedusią porą, kuriai už 
prižiūrėjimąz namo duosiu flatą. Tel. 
Van Buren 5577. i

PARDAVIMUI * gražus namelis, gal 
pirkti su mažais pinigais, daržas apsė
tas, ruimai išrenduoti. Nupirkus jei ne 
paranku gyvent, gal laikyti randauninką 
dėl procento. Nekoks morgičius, neatneš 
tiek daug procentų, kiek randa. Karvėm 
pašarą prisišienausite už dyką toje apie- 
linkėjė yra apie 60 dirbtuvių. Lig 63 
gatvekario tik vienas blokas, iki teatrui 
3 blokai. Airių bažnyčia netoli.

5713 W. 64th Place.

Rakandai-Jtaisai
BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 

Ice Crea'm baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligbeim Compahy. 1607-11 South 
State St.

MAŽAS cash įmokėjimas ir balansas 
kas mėnesį nupirks mano 5 kambarių 
kampinį namą, furnace šildomą arti Šv. x 
Kazimiero kapinių. Kaina $2800.

Atsiklauskite
C. JELINEK.

3560 W. Cermak Rd. 
Pirmiaus buvus 22 St.




