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Rusijoje vėl badas

Bet pro-

5 žmonės' prigėrė

■Ji

skiria milionus dol. 
pagundai užsieniuose

Nori žinoti ką Amerika darytų 
ištikus kaišai. Amerikos de
legatas galbūt atsakys į tą 
klausimą

BOMBARDAVO TIENTSIN 
STOTĮ

Chieagai ir anlelinkei tedera 
Ha oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:- 
07. 4

HENDERSON, N. C., geg. 21. 
— Thomas, 9 m., rodydamas, 
kaip šerifas gaudo “banditus*’, 
tėvo šautuvu nušovė savo bro
lį Clyde, 8 m.

Konfiskuotas komunistinės ir 
socialistinės knygos, taipgi 
knygos žydų autorių
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Badas apimąs plačias sritis, daug žmonių 
jau mirę badu ir pasireiškęs kanibaliz

mas, tik Rusija slepianti žinias
RYGA, geg. 21. — Rusijos 

“prezidentas“ Kalinin ir komi
sarų pirmininkas Molotov išva
žiavo tyrinėti Volgos ir Kuba- 
niau’s sritis. Jie išvažiavo ne
va prakalbas laikyti, bet ištik- 
rųjų jie slapta tyrinės bado 
padėtį tose srityse. O badas 
Rusijoje nuolatos didėja irgrę- 
sia pavirsti tokiu pat dideliu 
badu, kokis buvo 1921 m.

Daug žmonių jau mirė badu, 
o ir kanibalizmas pasireiškęs ne 
tik visoje Volgos apygardoje, 
bet taipjau Kaukaze, Kubaniu- 
je, Ukarinoj ir net Siberijoj. 
Maskva jau pradeda supirkinė
ti grudus užsieny, pirm negu 
baisiosios žinios pasieks pasau-

Korespondentai Maskvoj yra 
dar labiau suvaržyti ir cenzo
riai deda visas pastangas, kad 
paslėpti žinias apie tikrąją pa
dėtį Rusijoje.

Pabaltijos grudų pirkliai pra
našauja grudų kainų pakilimą, 
nes Rusija neturėsianti grudų ir 
ateinančiais metais. Duoti sėjai 
grudai tapo suvalgyti ir laukai 
liko nesėti, taip kad ji nieko ir 
šią vasarą neužaugins.

Gautas laiškas iš Kubaniaus 
kazokų krašto, kurie tapo bol
ševikų išnaikinti ar ištremti ir 
jų vietos apgyventos MėjUhais. 
Laiške rašoma, kad jų mieste
ly kasdien nuo bado miršta 5-6 
žmonės, o likusieji yra tiek silp
ni, kad negali iškasti duobių

juos palaidoti ir lavonai palie
kami šunims sudraskyti. Gyvu
liai laikomi gyvenamuose na
muose, kad juos neišvogtų al
kanieji. Kalėjimuose gi pasi- 
reiškiąs kanibalizmas.

Kubaniaus krašte numatomas 
labai menkas derlius. Tečiaus 
vis daugiau ir daugiau valstie
čių važiuoja į šį kraštą apsi
gyventi, nes ir visur kitufr ne
geriau.

Iš Latvijos dabar siunčiama 
labai daug maisto pakelių, nors 
sovietų valdžia ima labai augš- 
tife muitus—kelius sykius di
desnius, negu siunčiamas mais
tas yra vertas.

Kieve pasireiškė didelė tyfo 
epidemija, kuri seka badą. Uk 
rainoj padėtis yra labai sunki 
ir Rusija vieton ekspuortuoti 
grudus, dabar pati juos impor
tuoja.
Zinovjevas ir Kamenevas pra

šosi partijon
MASKVA, geg. 21. — Grigo- 

ri Zinovjev ir Leo Kamenev, 
kurie jau du sykiu buvo paša
linti iš komunistų partijos, už 
veikimą prieš Staliną, išnaujo 
prisipažino prie kaltės ir prašo
si primti juos atgal į partiją. 
Abu jie prisiuntė ligfrts laiškus 
centraliniam partijos komitetui, 
kuriame jie gailisi savo nuodė
mių ir prižada būti paklusniais 
Stalino tarnais.

Prūsijos slaptoji po 
licija konfiskavo 
1,000 tonų knygų

BERLYNAS, geg. 21. —1,000 
tonų knygų, kuriuos pasak na
zių valdžios, “nuodija Vokieti
jos žmonių sielą“ ,tapo konfis
kuota Berlyno slaptosios poli
cijos—nazių “čekos“. Jos tapo 
sukrautos tvartuose. Tarp kon
fiskuotų knygų randasi komu
nistų ir socialistų raštai ir žur
nalai, taipgi knygos žydų auto
rių. »

26 egzemplioriai Markso ir ki
tų mokslininkų raštų bus išda
lintos imiversitetams ir ministe
rijoms ir tik “užtikimiems mo
kslininkams“ bus leista jais 
naudotis. Policija sako, kad 
istoriškos vertės knygos ir do- 
ktfmentai busią išlaikyti.

“Juodieji husarai“, kaip va
dinama yra slaptoji policija, 
konfiskavo tas knygas ne tik iš 
viešųjų knygynų, bet ir iš pri
vatinių namų.

Pilnas rinkinys Reinische 
Zeitung, kurį Marksas redagavo 
nuo 1448 iki 1489 metų irku-

ris yra užgriebtas policijos, bu
siąs atiduotas mezujui.

Areštavo 220 sankrovininkų
MIUNCHEN, Bavarijoj, geg. 

21.—220 žmonių tapo areštuota 
ir dau£ sankrovų uždaryta už 
pelnagaudystę ir ėmimą per
daug augštų kainų. Tarp areš
tuotųjų yra 100 moterų, kurios 
tapo uždarytos Stadelheim ka
lėjime, o jų vyrai liko išsiųsti 
į Dachau politinę koncentraci
jos stovyklą, kur vienas jų liko 
nušautas, neva bandant pabėg
ti.

Kongresas skubinasi 
baigti darbus iki 

birželio 10 d.
WASHINGTON, geg. 21. — 

Prezidentui Rooseveltui pagei
daujant, kad kongresas išsi
skirstytų prieš pradžią visąpa- 
saulinės ekonominės konferen
cijos Londone, kuri prasidės 
galbūt birželio 12 d., kongreso 
vadai daro pastangų, kad kon
gresas baigtų posėdžius birže
lio 10 <|.

Dar reikia pravesti 7 admi
nistracijos rekonstrukcijos bi- 
litfs. Keli jų laukia galutino 
balsavimo vieno kurio buto, ki
tus gi dar tik pradedama svars
tyti.

Svarbiausias administracijom 
bilius—viešųjų darbų ir indus
trijos kontrolės, dar tik prade
dama svarstyti kongreso komi
tetų. Svarbiausias atstovų buto 
komiteto svarstomas klausimas 
yra kaip sukelti pinigus vie
šiems darbams. Pasiūlymų yra 
daugybė ir iš jų visų komitetas 
tikisi išrinkti tinkamiausiuos ir 
paduoti kongresui svarstyti.

Dar laukia prezidento žodžio 
karo skolų ir muitų klausimai, 
kurie tebėra nesuformuluoti.

Bnteinid second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at CMca®oR IMU 
jindes Act of March 1879

naujosios bonų armijos, atvykusios i Washingtoną reikalauti išmokėjimo bonų. ApačiojDalis
— kariuomenės pastatytos šėtros apgyvendinimui bonų armijos, kol ji bus Washingtone.' Da
bartinė administracija su bonų armija elgiasi daug švelniau ir bonų armijos stovyklą aplankė 

prezidento žmona

Europa nori žinoti Bonų armija stoja 
aiškų Amerikos 

nusistatymą

GENEVA, geg. 21. — Euro
pos pageidavimą žinoti 5 kokią 
poziciją užims Jungt. Valstijos 
karui ištikus, ar esant karo pa
vojui, tapo išreikštas nusigink
lavimo konferencijoje Šveicari
jos užsienio reikalų ministerio 
Motta, tris sykius buvusio tos 
respublikos prezidento.

Užgirdamas prezidento Roose- 
velto atsišaukimą į pasaulį dėl 
taikos, Mota pareiškė, kad kon
ferencija norėtų platesnių ži
nių tuo dalyku. Ji norėtų ži
noti kokių priemonių Amerika 
stvertųsi ištikus karui, kada 
reikėtų nustatyti puoliką ir 
priemones karą sustabdyti.

Tikimąsi, kad į tą klausimą 
atsakys ir plačiai išdėstys Ame
rikos nusistatymą Amerikos de
legatas Norman H. Davis, ku
ris dabar ruošia savo kalbą, 
kurią jis pasakys konferencijoj 
ateinančią savaitę.

darbo armijon
WAISHINGTON, geg. 21. — 

Didesnė dalis atvykusios bonų 
armijos, kuTi tapo sutalpinta į 
Fort Ilunt, Va., stovyklą, jau 
užsirašė stojimu4! į darbo armi
ją. Tuo yra labai nepaten
kinti stovyklos vadai. Pati sto
vykla dabar bus paversta į dar
bo armijos priruošimo vietą.

... ..... .. . . ...-------

Italija sakosi nega
linti mokėti Ame

rikai skolų •te*

DETROIT, Mieli., geg. 5. — 
Penki žmones prigėrė St. Clair 
ežere, apvirtus motorinei valčiai.

Motorinėj valty važinėjosi 
trys žmonės. Jie pamatę apvir
tusią buorinę valtį, išgelbėjo 
tris žmones. Bet tuo pačiu lai
ku4 jų valtis pasidarė perdaug 
sunki ir apsivertė. Tik vienas 
žmogus išsigelbėjo—Wm. Miller 
iš St. Clair Shores, Detroito 
priemiesčio, žuvusių asmenybė 
dar nenustatyta.

TIENTSIN, Chinijoj, geg. 21. 
—Atėjusiame traukinyje patar
nautojams kraunant bagažą 
sprogo paslėpta tarp bagažo 
bomba, kuri gerokai apgriovė 
stotį. Kilęs gasiras sunaikino 
vagonus ir didelį stoties dalį.

Eksplozijoj nukentėjo apie 
100 žmonių.

Hitlerininkai Lietuvai 
padarė 3 milijonus li

tų nuostolių

Bankierius Ilarri 
man surastas; ban 

de nusižudyti

KAUNAS.—Prieš kurį laiką 
žemes ūkio ministerija vienai 
Dancigo firmai buvo pardavus 
4000 ktm. blokinių ir 4.400 ktm. 
fanerinių ąžuolinių rąstų. Su
tarta už rąstus fob Klaipėda 3 
milijonai litų.

Firma įnešė 10% užstato ir 
rankpinigių viso per 200,000 
litų.

Miškų departamentas užsa^- 
kytą m^ko medžiagą pagamino, 
suvežė į Vievio, Alytaus, žąs- 
lių ir kt. stotis gabenti Klai- 
pėdon. Tačiau firmos atsiųsti 
brokeriai pagamintos medžiagos 
nepriėmė: tai netiesus esą ą- 
žuolai, tai fanierai per minkš
ti, o blokams per kieti. Kadan
gi sutarty nebuvo nustato de
dančio firmai atsakingumo, jei 
pagamintos miško medžiagos 
ji nepriima, tai ji ir atsimetė. 
Be to, firma reiškia 400 
svarų sterlingų pretenziją — 
tiek turėję nuostolių be važinė
dami iš Dancigo į Lietuvą. Miš
kų departamentas norėjo, kad 
firma atlygintų nuostolius, bet 
ji atsisakė ir rengės bylinėtis 
dėl įmokėtų rankpinigių ir už
stato. Po ilgų darybų miškų 
departamentas firmai pinigus 
grąžino.

Tikroji miško medžiagos ne- 
ėmimo priežastis esanti, tai ne

RYMAS, geg. 21. — Fašis
tinio atstovų buto komiteto ra
portas (įel ateinačių fiskalinių 
metų biudžeto sako, kad Itali
ja visiškai negali mokėti savo 
skolų Jungt. Valstijoms ir kad 
todėl jos turi būti visai panai
kintos.

Tečiaus tuo pačiu laiku biud
žetas skiria, užsienio reikalų 
ministerijai $2,620,000, kurie 
turi būti išleisti ateinančiais 
metais fašistinei propagandai 
užsieniuose.

Du darbininkai už
mušti aliejaus 

eksplozijoj
CHICAGO’—Vergil Green, 28 

m. ir Clyde Copple, 34 m., abu 
iš Hammond, liko užmušti eks
plozijoj aliejaus “exchanger“ 
Standard Oil Co. refinerijdj, 
Whitting, Ind., miestely. Tre
čias darbininkas lengai apde
gė.

“Exchanger“ suima aliejaus 
garų perviršį. Eksplozija, ku
rios priežasties nežinoma, išti
ko darbininkams taisant “ex- 
chagerį“. Po eksplozijos kilęs 
gaisras liko greitai užgesintas.

TIENTSIN, Chinijoj, geg. 21. 
—Kad sustiprinti chiniečių boi
kotą japonų prekių ir siVstab- 
dyti šmugelį iš Japonijos, Nan- 
kingo valdžia išleido patvarky
mų, kad visos prekes butų aiš
kiai pažymėtos kur jos yra ga
mintos, ir tai pažymėtos chi
niečių kalboje.

COLUMBUS, Ga„ geg. 21.- 
“Bovelnos savaitė’’ užsibaigė 
visai nelaimingai, vietos sande
ly sudegus 9,800 pundams bo- 
velnos, vertas $500,000.

*14’ \ •
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NEW YORK, geg. 21. —Jo- 
seph W. Harriman, prezidentas 
uždaryto didelio Hariman Na- 
tinal Bank, kuris pabėgo iš li
goninės, palikęs joje kelis raš- ramumai Vokietijoj ir Dancige, 
telius dukterims, kad jis ketina 
nusižudyti, vakar tapo surastas 
Orcliard Inu hotely, Roslyn 
priemiesty.

Jis buvo užsiregistravęs kai
po “A. T. Thomas iš Louisville“. 
Policijai atsisakė prisipažinti, 
kad jis yra Harriinanas. Kada 
atvyko giminės ir jį pažino, tai 
jis visu’s paprašė išeiti iš kam
bario, nes norys apsirėdyti. Te
čiaus neužilgo kambary pasi
girdo dejavimas ir įėjusi poli
cija rado jį paplūdusį kraujuo
se, su peiliu perverta krutinę. 
Skubiai tapo nuvežtas ligoni
nėn, kur apžiurėjus rasta, kad 
žaizda nėra, pavojinga ir jis pa
sveiks.

Harrimana yra apkaltintas 
dėl suklastavimo banko rekor
dų, kad paslėpti silpną banko 
stovį. Pirmadieny turėjo prasi
dėti jo bylos nagrinėjimas. Pa
liktuose rašteliuose jis sakosi 
nepasisavinęs nė vieno cento 
banko pinigų, bet kad visi pi
nigai nuėjo gelbėjimui banko 
nuo kracho.

Kaizerio giminaitis 
paskirtas provincijos 

gubernatorium
BERLYNAS, geg. 21.—Hesse 

valstijos princas Pilypas, arti
mas kaizerio giminaitis ir Ita
lijos karaliaus žentas, tapo pa
skirtas Hesse-Nassau provinci
jos gubernatorium. Paskyrė 
Prūsijos premieras Goering.

Bulgarija pasmerkė 
mirčiai 4 komunistus

KLAIPRDA.— Naujų moks
lo melų pradžios proga, šiomis 
dienomis įsteigta Naktiškių baž
nytkaimyje nauja lietuvių pra
džios mokykla. Paskirtas klai
pėdiškis mokytojas Plonius, bai
gęs Tauragės mokytojų semi
nariją.

Privatiškas mokyklas Klaipė
dos krašte išlaiko Lietuvių Mo
kyklų draugija, šios rųšies mo
kyklose lygiomis išeinama lie
tuvių ir vokiečių kalba. Tuo bū
du mokyklas baigę vaikai gerai 
moka abi krašto kalbas. Priva- 
tiškos mokyklos gyventojų la
bai mėgiamos, itin tose vieto
se, kur valdžios mokyklų mo
kytojai nemoka lietuvių kalbos. 
Vokiečių spauda dažnai šmeižia 
lietuvių mokyklas, nes jos su
daro didelį pavojų toms valdžios 
mokykloms, kuriose tebėra ne
moką lietuvių kalbos mokyto
jai.
Sulaikė bebėgantį į Vokietiją 

bankelio kasininką
Rusnės pasienio policija šio 

mėn. 20 d. sulaikė Užleknių 
bankelio kasininką Fricą As- 
chman tą akimirką, kai jis no
rėjo slaptai pereiti sieną į Vo
kietiją. Užleknių bankelio pir
mininkas Liorenčaitis jau se
niai įtarė, kad jų bankelio ka
sininkas bus pabaręs nemažų 
išeikvojimų, šį įtarimą padidi
no ta aplinkybė, kad kasininkas 
šiomis dienomis pusdykiai par
davė savo ūkį. Reifeiesno ban
kų centro revizorius atvažiavo 
n utod ugniai tikrinti kasos kny
gas. Kasininkas, padavęs revi
zoriui knygas tikrinti, pats ne
begrįžo. bankelio pirmininkas 
apie tai pranšė artimoms pasie
nio policijos sargyboms, kurios 
ir sulaikė kasininką jau besi
ruošiantį per sieną pasprukti.

Pas jį policija rado tik apie 
200 litų pinigų. Revizijos ko
misijos tikrinimu, kasininkas 
nuo 1925 metų išieškojęs apie 
60,000 litų bankelio pinigų.

SOFIJA, Bulgarijoj, geg. 21. 
—'Karo teismas Plovdive vakar 
pasmerkė mirčiai 4 komunis
tus; 5 komunitai liko nttteist: 
15 metų kalėj iman ir 2 ištei
sinti. Visi jie yra ex-karei- 
viai ir buVo kaltinami dėl ve
dimo komunistinės propagandos 
tarp kareivių ir vogimo ginklų 
iš kazarmių.

Žuvę Argentinoje lie
tuviai

Austrija uždraudė 
nazių vėliavas 

ir ženklus
VIENNA, geg. 21. —Austri

jos diktatorius Dollfuss uždrau
dė viešai iškelti kokias nors na- 
zių vėliavas ar ženklus. Dėvė
jimas rudų marškinių jau pir
miau buvo uždraustas.

PARYŽIUS, geg. 21. — 
natas vakar priėmė 1938 
biudžetą, kuris numato 3,498,- 
000,000 frankų ($157,400,000) 
deficitą. Išlaidų numatoma $2,- 
208,545,000, o pajamų tikimą- 
si tik $2,051,145,000.

BUENOS AIRES. — Buenos 
Aires uoste kraudamas prekes 
į laivą Juozas Matulis, 48 me
tų amžiaus, Argentinon atvy
kęs dar prieš Didįjį karą, pa
liko žmoną su dviem vaikučiais; 
ties Banfield stotim užmušė 
traukinys Julių Vaznonį, 44 
metų amžiaus. Jis yra kilęs iš 
Panevėžio aps. Argentinon at
vyko 1929 m., tėviškėj paliko 
žmoną su trim vaikučiais. Be 
to, Buenos Aires naujojo uos
to šiukšlyne rastas Juozo Ma
tulaičio lavonas. Spėjama, kad 
nelaimingasai buvęs plėšikų už
pultas ir nužudytas dėl keleto 
pezų.

PREZIDENTAS PRAŠO PRA
VESTI ALIEJAUS 

KONTROLĘ
IIIlŪil.......... ... ........... ...............

WASHINGTON, geg. 21. — 
Prezidentas Rooseveltas pasiun
tė raštą kongresui, prašydamas 
skubiai- priimti aliejaus indust
rijos kontrolės biliųe kurį įne
šė kohgresmanas Marland. Pre
zidentas, kad sutaūpinti laiką, 
prašo bilių priimti kaipo patai
są prie viešųjų darbų ir Jndifc- 
trijbs kontrolės biliaus, ’ ,

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

naujienos 
1739 So. Halsted St



O Pirmadienis, geg. 22, 1933
J. Kor-tas

Laiškas iš Tolimųjų Rytų
Kas girdėti Harbine?

Harbinas yra kaip koks men- 
turys, apie kurį sukasi visa 
dabartinė Mandžurijos koše — 
košė, kurią nežinia dar kas su
valgys ir ką ji atneš Rytams 
ir pasauliui. Jums Lietuvoje be 
abejojimo yra įdomu, kaip ei
na tas karas Mandžurijoj. Tai 
tikrai yra labai savotiškas ka
ras. Šiandie čia gali būti visai 
ramu, o rytoj žiūrėk toj pat 
vietoj įvyko smarki kova, pa
baigusi daugelio žmonių gyvy
bių atėmimu. Iš kur, klausi
mas, čia atsirado taip netikė
tai kovojančios pusės, kurių

ateinančioms dalims vi- 
pasipriešina. Tuo at- 

Mandžurijos kiniečiams 
atiduoti pagarbą: vis

VVest Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 13

VIDURINĖ MEDICINA
Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 

Webb Buiiding.
WEST FRANKFORT, ILL.

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

Virš Burgo krautuvės 
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vakar nebuvo? Tai atsitiko la
bai paprastai: visi Mandžurijos 
gyventojai yra partizanai. Va
kar jie buvo namie ir dirbo 
savo laukus, o šiandien jie ry
žos susiburti ir sunaikinti kur 
nors netoliese esantį priešo 
būrį. Priešas tatai greitai pa
juto, nes jo lėktuvai nuolat 
skraido ir akylai daboja, kas 
darosi apylinkėje. Pajutę kur 
mažiausią vietos gyventojų ju
desį, įsako savo kautynių da
lims žygiuoti į tą vietą ir iš
aiškinti, kas ten darosi. Par
tizanai 
suomet 
žvilgiu 
reikia
viena kokios priešo jėgos butų, 
jei jie yra išėję kartą į karo 
lauką, tai jie turi nors bent 
kiek pakariauti. Tik pasiprieši
nimo vaisiai ne visuomet vie
nodi esti. Jei partizanai rim
čiau, sakysime, kulkosvaidžiais, 
ginkluoti, tai jie būtinai su
stabdo priešo dalių žygiavimą, 
priverčia jį išsiskleisti savo jė
gas į pozicinio karo linijas ir 
kartais pareikalauti artilerijos 
ir pastiprinimų sparniniams 
veiksmams. Kai tatai ateina — 
partizanų kaip nebuvę — te
randa kartais vieną kitą sky
relį, kuris turi uždavinį prie
šintis iki galo ir pridengti bran
duolio jėgų išsiskirstymą ar 
persimetimą į kitą vietą. O 

partizanai silpnai ginkluoti, 
jie pasitenkina papyškini- 
į priešo dalis iš tolo iš įvai- 
šautuvų, karabinų ir re-

Telefonas 286

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

sviestą 

408 W. Main St.
WEST FRANKFORT. ILL. J

Phonc 282

BŲRG’S
Puošnus rūbai Moterims

Merginoms
WEST FRANKFORT. ILL.

ir

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street
WEST FRANKFORT, ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSĮ KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
___ PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS

Priešais City Hali
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLE$ALE AND RE.TAIL 
Maliava ir Popieravimui Popiera 

į 1113 East Main St.
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonai 346

Home Lumber Co.
Medžiai. Maliava, Stiklai, «Dratai 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namą statymui.

101 West Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

jei 
tai 
m u 
rių
volverių, ir patys pasiskubina 
sumigsti iš akių. Ne visuomet 
tačiau taip laimingai pasiseka 
jiems pasprukti. Kartais juos 
paima į darbą priešo dalys iš 
kokių trijų pusių ir dar lėktu
vai iš viršaus, tuomet jų daug 
iškloja;
daug teesti, 
ventoj a i 
tis. Jie 
ners ir 
dens ir 
judėdami visą valandą, kol pra
eis pavojus. Šią vasarą Man
džurijos partizanai-kamiečiai 
buvo išsikasę tam tikras guš- 
tas žemėje ir į jas sulysdavo, 
kai pasirodydavo priešo dalys, 
ir kad jų nepastebėtų, prisi
dengdavo velėnomis. Kiti jų 
turėdavo daržuose pasislėpti- 
nes duobes, į kurias jiems įlin
dus, moters, vaikai ar sukiužę 
seniukai uždengdavo juos že
mėmis 
nebūtų 
kėjimo 
įsileidę 
paskui 
pusių, ir išlindę iš savo urvų, 
jam suruošdavo tokią pat pir
tį, kaip ir jis jiems.

Mandžurija, bendrai galima 
sakyti, yra ideale šalis parti
zanų karui. Retai gyvenama, o 
toliau nuo pageležinkelių ir 
paupių visai negyvenama; ap
augusi miškais, krūmais, tu
rinti daug kalvųrkalvelių (sop- 
kų) ir tarp jų pelkių, pievų 
aukšta žolė; ji teikia puikių 
galimumų slapstytis, pasalomis 
pulti, įvilioti priešą į žabangas 
ir “nematomai” prieš jį veikti. 
Mandžurijos kaimai, kaip ir 
likusios Kinijos kaimai, yra pa
statyti iš molinių “fanzų” 
viena kitos; jų gyventojų 
rašinėjimo niekuomet nėra 
vę; svetimtaučių jų tarpe 
gyvena, tai niekas negali žino
ti, nei kas, nei kiek žmonių 
juose gyvena, nei ką jie vei
kia. Jei tik koks išdavikas iš 
jų tarpo gali pasakyti, bet to
kių maža. Todėl ir įsiveržus 
priešo būriams į kaimą, sunku 
žinoti jiems, kas partizanas, 
kas ne; kas turi ginklą, kas ne. 
Tiesa, priešo būriai vis dažniau 
ir dažniau ėmė naikinti ištisus 
kaimus — įpuolę į juos nesitei- 
rauja, 
Šaudo,

bet tokių įvykių ne-v 
Mandžurijos gy- 
puikiai slapsty- 
vandenį, pasi- 
kur tarp van- 
nosį, išbus ne-

moka 
šoks j 

iškišę 
žliūgių

ir jas išlygindavo, kad 
jokio ženklo. Tokio mo- 
slėptis dėka, partizanai 
priešą į savo kaimus, 
apspisdavo jį iš visų

arti 
su- 
bu- 
ne-

kas kaltas, kas ne; o 
degina visus be jokio

4“. v*-

Boulder Dam, milžiniškas valdžios vykinimas potvynių’ kontrolės, jrigacijos ir ihydro-elektros 
stoties projektas, kaip jis išrodo dabar, kada Golorado upes vagą tapo nukreipta j tunelius.

retiškai, o praktiškai — tai ir 
naujų plotų grobimo ir plėši
kavimo įnorius. Hunkuzai už 
tam tikras vietos valdžios tei
kiamas lengvatas, kaip atleidi
mą nuo mokesčių, teisę turėti 
karišką apsiginklavimą, pašal
pas įsikurdinti ir t. į. gurėjo 
būti visuomet pasiruošę atrem
ti svetimų jėgų puolimą. Vė
liau jie pasinaudoję savo jėgo
mis, pasiėmė sau ir policijos 
funkcijas. Jie saugojo gyven
tojus nuo kitų hunkuzų puoli
mo ir nuo atsitiktinių plėšikų, 
imdami už tai kasmet tam tik
rą mokestį, kurį priverstinai 
išrinkdavo iš savo apylinkės 
gyventojų. Sumokėję tokį mo
kestį, visai saugiai jautėsi, nes 
hunkuzai tikrai juos 
nuo svetimų hunkuzų 
nelietė. Man teko 
sutikti daug aukso 
miško eksploatuotojų
kių pirklių ir pramonininkų, 
kurie mokėjo hunkuzams me
tines duokles 
palyginamai,
Dar vėliau hunkuzai užgriebė 
ir visą vietos civilę valdžią į 
savo rankas ir būdavo ilgais 
tarpais visiški krašto šeiminin
kai. Yra kinoma iš 
nemaža pasižymėjusių 
rijos administratorių, 
lionis Čang-Tso-Linas.

Hųnkuzus rūpinosi 
1904—05 metų kare 
dalijančios pusės,
ginklavo ir siuntė prieš japo
nus, o japonai — prieš rusus. 
O dažnai jie patys turėjo savo 
mintis, ir pasitaikius progai, 
nukrypdavo į vieną ir į antrą 
pusę. Iš čia kilo abiejų pusių 
neapykanta hunkuzhms. Tiesa, 
tačiau, ir tai, kad hunkuzų 
tarpe visuomet būva gana pa
prastų plėšikų, kurie pagrob
davo ir išvesdavo į sopkas tur
tingus kiniečius ir svetimtau
čius keliautojus, kad vėliau iš 
jų galėtų gauti gerą išpirkimą, 
kurį jie paprastai pralošdavo 
ir kitaip praūždavo. j

Visokis karas duoda progos: 
pasireikšti jvairiems gaivalams.

saugojo 
ir patys 
Harbine 
kasėjų, 
ir kito-

ir naudojosi jų, 
geru apgynimu.

skirtumo. Prieš tai mandžurai 
atrado taip pat vaistą: jie pa
tys išėjo iš savo nuolatinių kai
mų ir neprieinamose sopkose 
pasistatė laikinuosius; kitur va
sarą šiaip slapstosi po krunius 
ir miškus.

Dirbamieji laukai čia taip 
pat teikia galimumų pasislėpti. 
Sėjama Mandžurijoj du javu 
patogiu slėptis: kukurūzus ir 
gaolianą. Antrasai išauga, kar
tais iki dviejų sieksnių aukščio 
ir suaugus jo kudlotoms šluo
telėms, sudaro nepermatomą 
nei iš šonų, nei iš viršaus miš
ką. Kad nebūtų gaolianas pa
naudotas šiam tikslui, šią va
sarą priešo karo vadovybes jis 
buvo uždraustas sėti arti ke
lių. Tačiau ta priemone mažai 
ką tepadėjo, nes partizanai pui
kiai slapstosi gaoliane ir toliau 
nuo kelių ir juos apšaudinėjo, 
kada norėjo. Bendrai, suaugus 
gaolianui, parbižanų veikimas 
žymiai pagyvėjo. Jie šį rudenį 
beveik be pertraukos laike “nu
kirtę” susisiekimą Rytų Kinie
čių Geležinkeliu — visomis jo 
šakomis, ir kas savaitė bent 
kartą “nuleisdavo” nuo pylimo 
žemyn po traukinį.

Priešo jėgos su saujele jiems 
palankių vietos žmonių, suda
rančių Mandžu-Kuo leidžia daug 
visokių įsakymų kovai su par
tizanais, kaip pav., draudimus 
laikyti ginklus, slėpti ginkluo
tus žmones, pranešinėti, patik- 
rinėti pravažiuojančius, atplė
šinėti laiškus (taip ir buvo pa
sakyta viename įsakyme!), 
krėsti įtariamus asmenis ir t.t. 
Beit tatai nieko negelbsti. Par
tizanų veikimas vis labiau ple
čiasi. Per pusę metų būnant 
man Harbine kovos su partiza
nais ėjo tose pačiose vietose: 
Kašane, Sui-Hua, Handaohedze, 
Imienpo, Ninguta, Kirinas, Jao- 
minas, Anda, Noni upe ir t. t. 
štai, 
kad “ 
mušė 
zanų, 
kitus 
kitus

piai, bet ir tai retai teįvykda- 
yo, nes tungusai su sau arti
mom tautelėm, sudarę čia tuo
met gyventojų daugumą, vi
suomet pasižymėjo taikumu. 
Visai kas kita, kai į kraštą 
įsibrovė baltas žmogus su savo 
“Vakarų kultūra”. Tuoj prasi
dėjo varžytinės krašto koloni
zavime, karai, kivirčai ir ne
susipratimai. Kinai, atėję į čia 
pirmiausia ir brovęsi taikiu bil
du, buvo padarę daugiausia įta
kos vietos gyventojams, priė- 
musiems jų raštą, santvarką 
ir civilizaciją. Visai supranta
ma, kad jie ėmė nerimauti ir 
priešintis, kai jiems ėmė bruk
ti savo civilizaciją europiečiai 
patys ir, sueuropėję iš pavir
šiaus, japonai. Jau tuomet kraš
te susidaro nuolatinis neramu
mas, palaikomas “hupkuzų”* 
(raudojibarzdžių), ėmusių vai
dinti tokį pat vaidmenį Man
džurijoj, kaip kadaisia Amūro 
ir kitdki Sibiro kazokai, tai! 
yra savisaugos pareigas — teo-

jų tarpo 
Mandžu- 
kaip ve-

išnaudoti 
abi ka- 

Rusai juos

Visuotinė, šiandien vyraujanti 
Mandžurijoj, suirutė davė pro
gos pasireikšti hunkuzams. 
Apie hunkuzų veikimą daug 
kalbama Harbine ir šūkaujama 
Spaudoj. Bei tuos šukavimus 
reikia atsargiai vertinti. Ne vi
są r- ir toli gražu ne visa, kas 
Sįaodien Mandžurijoj prikiš- 
ma “hunkuzams”, yra hunku- 
zų-plėšikų darbas. Jų vardas 
yra primestas ir daliai tų Man
džurijos partizanų, kurie visai 
mažytėmis grupėmis: po 2-3 — 
5-6 žmones kovoja su priešais 
dėl savo šalies. O tokių yra ne
maža, ypač pačiame Harbino 
mieste, kur jie negali susirink
ti į krūvą (tokiais dideliais 
skaičiais, kaip kaimuose. Tos 
rųšies hunkuzai sėkmingai ša
lina išdavikus ir kitokius labai 
pavojingus pavienius priešus, 
daro žvalgybą, renka lėšas par
tizanams ir t. t. Yra nedidelė 
dalelė ir tikrų hunkuzų-plėšikų, 
kurie Harbine laikosi Sungari 
upės salose ir priemiesčiuose. 
Jie pagrobia turtingesnius žmo
nes mieste, pasitaikius progai, 
ir paskui reikalauja išpirkimo. 
Tačiau prie hunkuzų yra sega
mas ir gaivalas, kurio veikimas 
nieko bendro su plėšikavimu, 
bent savo tikslais, neturi. Pa
vyzdžiui, gyvoj Harbino mies
to gatvėj beveik dienos metu 
į namus įsiveržia ginkluoti ne
pažįstamieji, išveda suėmę už 
rankų naujai kuriamos valsty
bės priešininką ir, policijai ma
tant, įsodina jį į automobilį ir 
išveža už miesto, iš kur jis 
niekuomet daugiau nebegrįžta. 
Arba vidudienį, užpuola turtin
go europiečio automobilį, nu
šauna jį patį, jo žmoną, sužei
džia šoferį ir kaip nieko nebu
vę pasislepia, vykstant visam 
įvykiui pora šimtų žingsnių 
tolio nuo priešo įgulos ir jos 
sargybų ! Arba, vėl puola žai
džiantį tenisą anglą ir sužei
džia j j į ranką, apšaudo keliau
jantį amerikietį ir jį mirtinai 
ųudedą.

(Bus daugiau) ,

Garsinkitės Naujienose

laikraščiuose pranešama, 
valdžios kariuomenė” so
ties Kašanu 2,000 parti- 
keletą šimtų jų nukovę, 

į “nelaisvę paėmę”, o dar 
išsklaidę. IPo dviejų-tri

jų savaičių laikrašty žiūrėk 
žinia, kad ties Kašanu vėl 
sirodė 3,000 partizanų, kad 

keli šimtai 
paimta, o

taip ta pati ži- 
beveik kas dvi

vėl 
pa- 
jie 

nu- 
kiti

sumušti, kad 
kauta, gyvais 
išsklaidyta. Ir 
nia kartojama 
trys savaitės. Ir, reikia tikėtis,
kad taip dar ilgai kartosis, nes 
išnaikinti 30 milijonų partiza
nų šaly kaip pusė Europos di
dumo, ne taip lengva! Juoba, 
kad pramitalo čia galima ne 
tik laukuose, bet ir miškuose, 
kalnuose ir pelkėse nesunkiai 
pasirūpinti. Juk Čia tiek dar vi
sokios šviežienos: laukinių ožių, 
paukščių, žuvies, riešutų, uogų, 
šaknų ir kitokios pavilgos! Tai
gi, karas čia gali ilgai, stačiai 
nebaigiamai tęstis. Nes prie
šas reguliarios kariuomenės yra 
prisiuntęs ne daugiau pusant
ro ,šimto tūkstančių vyrų iš 
viso. Tas skaičius begaliniuose

Mandžurijos krūmynų, kalny
nų ir štepų plotuose tėra men
ka saujelė. Visas milijonas vy
rų ir tai čia nebūtų dar taip 
žymus! Bet milijonas juk ap
sieitų pinigo, kurio maža ir 
nėra iš kur paimti — tad prie
šas mano apsieiti nedidelėmis 
jėgomis 150,000—-200,000 ir yra 
numatęs karą dviems metams, 
vadinasi, iki 1933 m. rudens. 
Bet jau dabar tikrai galima 
pasakyti, kad tokiomis jėgomis 
iki to laiko jis nepajėgs nieko 
padaryti.

Partizanams sėkmingiau ko
voti su įsibrovėliais kliudo gink
lų stoka. Lėktuvų jie visai ne
turi ir negali bombarduoti prie 
šo bazių. Smulkių ginklų, ypač 
kulkosvaidžių, taip pat nedaug. 
Ir vienintelis tikras šaltinis 
jiems j y gautįi — yra priešas, 
Iki šiol jie iš Jo gana sumaniai 
gaudavo. ,Jis< renka iš vietos 
gyventojų savanorius su parti
zanais kovoti. Partizanų būrys 
susitaria ir pastoja savanoriais,
o kai juos apginkluoja, tai jie: 
su visais ginklais pereina į sa
vųjų pusę. Tokiu budu iš Har
bino šią vasarą perėjo visas 
raitelių pulkas ir po keletą 
kartų mažesnės {dalys ir polici
ja. Pats pagarsėjęs partizanų 
vadas Ma-šanas parodė tani 
pavyzdį. Jis buvo karo minis- 
teriu priešo šalininkų valdžioje, 
o patyręs visas žinias ir paslap
tis, sugrįžo į saviškius ir dar 
vaisingiau kovoja. Jis bent de
šimt kartų buvo paskelbtas nu
kautu, bet jis kaip gyvas, taip 
gyvas.

Mandžurai tokia ‘prisimeti
mo” taktika bendrai gali išrišti 
ir visą Mandžurijos klausimą. 
Jie gali stoti susimokę į priešo 
organizuotą valdžią ir kariuo
menę, o paskui, kai ateis pa
togi valanda, gali vėl pasiskelb
ti susidedu šu savo valstybe. 
Tai negalima butų įvykdyti įtiki 
tuo atveju, kai jis čia laikytų 
žymias karo jėgas ir turėtų 
daug apsigyvenusių savo atei-r 
vių. Tatai ji^, matyt, ir nori 
pasiekti. Harbine jo yra stato
mos didelės kareivinės ir į 
kraštą vežami ateivi&i-naujaku- 
riai. Tatai jau nieku budu ne
galima pavadinti savo piliečių 
reikalų gynimu, be,t nubradu- 
mas ir smurtas, kultivuoti po 
karo kai kurių valstybių Euro
poj, ir jų taip “nuoširdžiai” 
ginami iki šiol, ima savo dar
bą daryti ir taikiame žemyne 
—- Azijoj.

H. šis tas apie hunkuzus
Priešas Mandžurijos partiza-; 

nų kitaip nevadina kaip “ban
ditais” ir Plunkusiais”. Tuo jis, 
reiškia jiems savo neapykantą, 
bet kartu .•ir labai ypatingą po-i 
budį, kurį šis'Mandžurijos ka
ras įgavo.

Mandžurija šp savo pirmykš
čių didinga gamta šimtmečiais 
buvo ramus kraštas. Didžiausi 
{vykiai joje tppmet buvo dvie
jų klajoklių giminių susikirti-

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

PAVIENIAMS:
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
^Kortelės 
Pąsveikinimai, ete,

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant spęę&JĮp 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. '

1739 South Halsted Street,

IBM
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Melpomenos Menas
štai, jus mane, piliečiai, 

klausiate ar buvau artistu.
Na, buvau. Teatruose vai

dinau. Turėjau reikalo su 
tuo, kaip prancūzai vadina, 
Melpomenos menu.

O vieni niekai. Nieko ypa
tingo čia nėra.

Aišku, jei giliau pagalvoti, 
tai šitame mene daug gero 
yra.

Sakysime, išeina scenon, o 
publika žiuri. O tarp publikos 
— pažįstami, žmonos gimines, 
kaimynai. Žiurineji — mirk
čioja tau iš galiorkos, — gir
di, laikykis, Vašia, varyk iki 
galo. O tu, reiškia, jiems žen
klus duodi -- girdi, nusiramin
kit, piliečiai. Žinom. Mes 
patys jau su ūsais.

Bet, jei giliau pagalvoti, tai 
nieko gero šitoje profesijoje 
nėra.

Štai, kartą statėm mes pjesę 
“Kas kaltas”.

Labai įspūdinga pjese. Ten. 
vadinau, viename akte tiesiog 
publikos akyse plėšikai nori 
pirklį apiplėšti. Labai natu- 
rališkai išeina. Pirklys, vadi
nasi, rėkia, spardosi. O jį lam
do. Klaiki pjesė.

Tai, štai, pastalėm mes šitą 
pjesę.

O prieš pat spektaklį vienas 
mėgėjas, kurs pirklį vaidino, 
įkaušo. Ir taip jį suėmė, kad 
matom — negali pirklio vai
dinti. Kai tik išeina prie sce
nos krašto, tai tyčia ir triuš
kina lemputes.

Režisierius Jonas man sako.
— Nereikia, — sako, — ant

rame akte jo leisti. Visas 
lemputes, šunsnukis sutriuš
kins. Galbūt, sako, vietoj jo, 
tu suvaidinsi? Vaidink, Va
šia. Neleisk kultūros darbo 
nutraukti. Publika — kvaila, 
nesupras.

Na, puiku. Išprašė. ‘Išėjau 
sccil6’rr.‘-*J“’ ’

Ir išėjau kaip stoviu: su sa
vo švarku, kelnėm. Tik kad 
barzdytę svetimą priklijavau. 
Ir išėjau.

O publika, nors ir kvaila, o 
tuojau mane pažino.

— A, — sako, — Vašia išė

jęs. Laikykis. Vašia, varyk 
iki galo.

Aš sakau.
— Laikytis, piliečiai, lyg ir 

reikia, jeigu sakau kritiškas 
momentas. Artistas, sakau, 
gerokai ištraukęs ir scenon ne
gali išeiti. Vemia.

Prasidėjo vaidinimas.
Vaidinu pirklį. Rėkiu, reiš

kia, plėšikui spardau. Ir jau
čiu, lyg kažkuris mėgėjų ištik- 
rų.jų į kišenę man lenda.

Užspaudžiau švarką. Į šalį 
nuo artistų.

Veržiuos nuo jų. Tiesiai per 
snukį mušu. Kaip Dievą my
liu, per snukį.

Nesiartinkit, sakau, niek
šai rimtai prašau.

O tie pagal pjesę vis lenda ir 
lenda. Išėmė mano piniginę 
(18 rublių) ir prie laikrodžio 
veržiasi.

Aš rėkiu ne savo balsu.
— Gelbėkit, girdi, piliečiai, 

rimtai apiplėš.
O nuo to pilnas efektas gau

nasi. Publika — kvaila, ploja 
susižavėjusi. Šaukia:

— Šveisk, Vašia, šveisk. Gin
kis meiluti. Kirsk tiems vel
niams per makaules.

Aš rėkiu.
— Nepadeda, broliai.
Ir šveičiu tiesiog per fizio

nomijas.
Žuriu — vienas mėgėjas jau 

krauju spjaudo, o kiti niekšai 
karščiuojasi ir lenda.

— Broliai, rėkiu, kas gi čia? 
Už ką čia dabar man kentėti 
reikia.

—Puiku, — sako, — Vašia! 
Stebėtinai, — sako, — rolę ve
di. Varyk toliau!

Matau — šauksmai nepade
da. Dėlto kad kaip nesurėksi, 
vis pagal pjesę išeina.

Atsiklaupiau.
— Broliai, sakau. Režisie

riau sakau, Jonai! Negaliu 
daugiau. Nuleiskit uždangalą. 
Paskutines sutapus, sakau, rim
tai traukia.

Čia teatro spccai pastebi, 
kad ne pagal pjesę žodžiai ir 
iš užkulisy išeina.

Suflioriua, duok Dieve jam

sveikatos, iš budelės pirmas iš
lenda.

—•Rodos ištikrųjų, piliečiai, 
— sako, — pirkliui piniginę 
nudžiovė.

Nuleido uždangalą. Vandens 
man puoduke atnešė. Pagir
dė.

— Broliai, sakau. Režisie
riau, sakau, Jonai! Kas gi čia, 
sakau. Vaidinant, sakau, kaž
kas man piniginę ištraukė .

Na, iškratėm mėgėjus tiktai 
pinigų tai neradom.

O tuščia piniginę kaskas už
kulisio nusviedė.

Pinig’ai taip ir žuvo, lyg ug
nyje butų sudegę.,

Jus sakote menas! Žinom, 
vaidinom. Vertė V. Buivydas

LIETUVOS ŽINIOS
Dalge persipiovč ger

klę
Jutkonių km. (Kupiškio 

vai.). Balandžio mėli. 20 d. šio 
kaimo jaunas vaikinas apie 
18 m. amžiaus pil. Tomiška, 
nežinia iš kurios priežasties 
norėdamas nusižudyti, dalge 
persipiovė sau gerklę.

Palanga turės geležin
kelį?

KAUNAS. — Sužinota, kad 
yra rimtai susirūpinta į Palan
gą pravesti geležinkelį. Tuo rei
kalu atitinkamų žinybų aukšti 
valdininkai turėjo pasitarimą 
vietoje, tarėsi apie naujojo ge
ležinkelio kryptį ir Palangos 
stoties vietą. Manoma geležin
kelis turėtų eiti iš Kretingos 
stoties, maždaug tiesia linija pa
gal dabar einantį vieškelį ir sto
tį statyt Palangoje prie Kreti m 
gos gatvės. Taip pat buvo žiū
rėta stočiai vieta ties grafo 
Tyškevičiau’s parku prie plento 
nuo Nimmerzatės. Kurorto 
svečiams, aišku, butų patogiau, 
kad geležinkelio stotis butų 
kiek galima arčiau Palangos 
miesto centro, kad atvykusioms 
su bagažu nereikėtų ’ veižikų 
samdymui daryti bereikalingų 
išlaidų.

Teko patirti, kad šio geležin
kelio linijos suprojektavimas 
yra pavestas Klaipėdos kelio 
ruožto viršininkui inž. Pogu- 
želskiui.—

Du vaizdeliai iš degančio miesto Aubum, Me., kur sudegė daugiau kaip 200 namų. Nuostoliai 
siekia $2,000,000. Tai jau antras didelis gaisras Maine valstijoj, nes nesenai sudegė Ėllsworth, 

Me., miestelis. '

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ragina lietuvius iš
tiesti pagalbos ran

ką bedarbiams
MOUNT GREENW00D — 

Vietinės kolionijos ir kitų Chi- 
cagon kolionijų lietuviai pasi
rūpinkite aavo debarbiais, bu
kite geraširdžiai, ištieskite pa
galbos ranką tiems, kuriuos de
presija prispaudė prie sienos. 
O tokių yra daug. Štai vienus 
pa vyzdys.

Vienas Mt. Greenvvoodo dar
buotojų B. Walanlinas važiuo
damas iš darbo 111-tu bulvaru, 
užliko ant šaligatvio sėdinčią 
pusnuogę ir nusilpusią mote
riškę su trijais mažais kūdi
kiais.

Jis pasodino ir motiną ir jos 
kūdikius į automobilį, parsi
vežė namo, visus pavalgydino, 
aprėdė, ir davė kiek pinigų ke
lionei.

Motina iškeliavo. Už kiek 
laiko B. Walantinas gavo laiš
ką nuo tos vargšės nepažįsta
mos, kuriame ji dėkoja už pa
galbą ir sako, sutikusi savo 
laimę, nes dabar rado prieg
laudą prie gerų žmonių ir ne
beturi daugiau padauti.

B. Walantinas yra padėjęs 
daugeliui panašių likimo nu
skriaustų žmonių. A, S.

ANTRADIENĮ, GEGUŽES 23—
CAVCOU. Liet. Bedarbių 63 

Lakato susirinkimas įvyks 7:30 
vai. vak. Universal klube, 814 
W. 33rd St’ ant antrų lubų, po 
kairei. Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, todėl, kad jame 
turėsime apsvarstyti, ir priimti 
(CAVCOU.) organizacijos kon
stituciją arba įstatus. Todelgi 
visi nariai būtinai privalo da
lyvauti. ' 0V(j.

baudė užmokėti ' $50 už teis
mo paniekinimą ir jojo padė
jėjus pagrasino pasodinti į ka
lėjimą jeigu kitą kartą jie da
rys kratą pas tą patį savinin
ką.

Tai kas pasirodo; vieni are
štuoja, kiti paleidžia, — tokiu 
budu duoda progą visokiems 
nenaudėliams veikti. Jokiu 
budu negalima išnaikinti ra- 
ketierių.

Negeistinus atleidžia
Illinois plieno liejyklos at

leidžia negeistinus darbinin
kus — tuos kurie yra išdirbę 
po 37 metus ir kuriems reikia 
mokėti pensiją. Pirmiaus kom
panija kaip kokiam ir suteik
davo tokią malonę, bet dabar
tiniu laiku, sakoma,

pinigų ir negalinti jokios pen
sijos mokėti. Legališku budu 
sunku prisikabinti prie kompa
nijos, kad gavus pensiją.

Bedarbi us su vedži o jo
Didžlapiuosc pasirodžius ži

niai, kad Illinois Steel Works 
atidarys vieną skyrių ir ims 
daugelį darbininkų, prie dirb
tuvės susirinko minia bedar
bių. Visus sueiliavo ir klau
sinėja kiekvieno, “ką nori?” 
Žinoma, visi sako darbo. Ku
rie jau buvo dirbę, turėjo pa
sakyti savo boso pavardę ir 
skyriaus numerį. Su tais nors 
kiek kalbėjo, bet kurie nebuvo 
dirbę, ta pasakė, kad jie turi 
užtektinai savųjų darbininkų. 
Gal visų ir nereikės, nes nėra

B. S.neturi progos darbų gauti.

.... .......-......... 1 ~a\
ĮSIGYKITE pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ......  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ..................................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ........   75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .............................................. 50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

BAKING
P0WDER

DoMtUttfpd/ 
boubfe Actionf

MILLIONSOF POUNDS USID 
BY OUR GOVERNMENT ,

Nubaudė policijos 
komisionierių už 

kratą smuklėje
j ------------ ,------

Turėjo sumokėti $50 pabau
dos; [vairios žinios iš South 
Chicago gyvenimo.

Vieni areštuoja kiti paleidžia

SOUTH CHICAGO — Poli
cijos komisijonieriaus J. P. 
Allmano įsakymu, buvo pada
ryta krata pas John Moroney, 
8301 Jeffery Avė., kuris laikė 
karčiamą ir Varė biznį be lei
dimo. Policija konfiskavo vi
sas pinigines mašinas ir kitus 
“koreužnikų” įrankius. Savi
ninkas buvo patrauktas į teis
mą. Jis taipgi buvo padavęs 
aplikaciją dėl laisnių gavimo, 
bet jų negalėjo iki teismo 
sprendimo gauti.

J. B. David, geras draugas 
Morones, išsprendė viską jojo 
naudai. Liepė visus konfis
kuotus daigtus grąžinti savi
ninkui, išduoti laisnius ir ne
trukdyti, o patį policijos ko
misionierių J. P. Allmoną nu

Daktaras
Kapitonas

- Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRų"irT MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nt-

Praktikuoja pi 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos, ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.kampas Keelet Avė. Tel. Cravford 5573

galėjo jus išgyti, ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO_VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos, ryto iki 1

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

LIST ERINE
refieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 

-iu paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-* 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prUeidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- ’ 
ke 2% žiemos mėnesių pa-1 
rodė, kad tie, kurie plauna I 
gerklę su Listerine tiktai % f 
tesirgo šalčiais, turėjo % i 
trumpesnius ir M, lengvesnius ’ 
už tuos, kurie nesiplovė. I 
Lambert Pharmacal Co., St. j 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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J. J. BAGDONAS ummu anoms
Liūdnoj valandoj. paveskite man visus, savo rūpesčius? L

; Koplyčia veltui I ■

2506 West 63rd Street *
—■ ' -----------------------------------
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Kaip viena moteris i sa
vaite prarado 10 svarų THE GEEVUM GIRLS

Mm. uctty Luedeke 19 Dayton rašo: ‘Al 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumu— 
a* netekau 10 svarų i vienų savaite Ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite puse Saukite- 
llo Kruschen stikle karito vandens ryte prieė 
pusryčius — tai yra saugurf būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kuries 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas blle aptieldnlnkų Amerikoje.
— yra daug imitacijų Ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu it pirma bonka neįtikins juo. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— ntniaat <•—šienini.

VARIUOSE GYSLOS
Užlydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar tarškimų. Be priverstino 
poilsio. Šis paprastas gydymasis r-nmie leid- 

■’ Žių fims atlikti savo reikalus kaip papras;
tai-—Žinoma, jei nesate tiek, paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emernld Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti Jūsų kojų žaizdas, sumažinti .suti
nimas ir pasalinti visas skausmas, kad jus 
i trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai M- 
kykitke lengvų nurodymų ir jum* tikrai pa- 

ip asilai ky s jūsų
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Naujienos

Ilk Telefonas Roosevelt 8500.

Uiafeakyfio 1calna<
Chicagoje — paitus 

Metama ——.............. $8.00
Pusei metų ------------------------- 4,00
Trims mėnesiams —_______ 2.00
Dviem , mėnesiam___ _______ 1.50
Vienam mtoeaiui ■■.... .75

Chicagoj per išnešiotojus | ,
Viena kopija -----1—..... 8c
Savaitei --------------- X8c
Mėnesiui -------------- , 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicago), 
b . paštą:
Metams --------------- |7.qo
Pusei metų ...................   8.50
Trims mėnesiams .... .............. J .75
Dvięm mėnesiams ______ _  1.25
Vienam mėnesiui -----t, .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .——   $8.00
Pusei metų ------- ..._________ 4.00
Trims mėnesiams      2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujų laimėjimų UžsiėniŪ p'blitikbjė Vokietija da
bar gAli įgyti tiktai, kovodama už atgavifną teritorijų, 
kūrias ji prakišo karė. Lenkų ‘Sandorius” čiA yra 
opiausias iš visų klausimų. Jeigu Hitferiūį pasisektų 
jį išspręsti palankiu Vokietijai bū'dū, tM Jisai WŽtų 
kuo pateisinti. savo “nacionalę revoliūrijį”. žihbdAŪias, 
kad ginklu jisai nieko nelalihės, jisai nori “karidorių” 
nupirkti, AiulydamAs gApa 'aukštą kaihą.

Kada “tatftdš didvyris” eina į pirkimo derybas su 
kaimynais, tai jisai pasidaro jiems nebaisus.

Apžvalga
NABAGAMS SKAUDA

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Grasaus Atvaizdas
0 • t * t ** * I* ••• •• •
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SIŪLO LIETUVOS IR LENKUOS UNIJĄ

Iš Loridono Vienas korespondentas praneša, kad 
Hitlerio įgaliotinis Rosenberg, lankydamasis Anglijoje, 
padavė tokį sumanymą teritorijos ginčams tarpe Vo
kietijos ir Lenkijos išspręsti: kad Lenkija sugrąžintų 
vokiečiams Pamarį (vadinamą Dancigo koridorių), o 
išeitį į jurą Lenkija kad gautų per Klaipėdą, susijung
dama šitam tikslui su Lietuva; už Pamario grąžinimą 
Vokietija duotų lenkams atlyginimą pinigais ir kultū
rinės autonomijos užtikrinimą lenkų tautybės gyven
tojams tame krašte ir Dancige; be to, Vokietija pasi
žada duoti “magaryčioms” Lenkijai ir Lietuvai 9,051 
ketvirtainio kilometro žemės plotą Rytų Prūsų pasie
nyje išilgai Nemuno upės, idant butų visai laisvas šiom 
dviem valstybėm priėjimas prie Klaipėdos ir Baltiko 
juros.

Šitą Rosenbergo pasiūlymą Anglijos valdžia, sako
ma, tuojaus perdavusi Lietuvos ministeriui Londone, o 
jis aį)ie jį pranešęs į Kauną. Lietuvos vyriausybė išreiš
kusi sUti&fhią pasiūlymą priimti, jeigu Lenkija sutiktų 
padaryti Vilnit| “federuotosios valstybės sostine”.

Apie kokią “federuotąją valstybę” čia kalbama, ne 
višAi aišku. Lietuvos valdžia vargiai pritaria visiškam 
Lietuvos sujungimui su Lenkija į vieną valstybę. Bet 
sudarant sąjungą su Lenkija tam tikrais reikalais 

’(pav. muitų ir susisiekimo su jura), nebūtų reikalinga 
bendra sostinė. Federacijos ryšiais Lietuva gal nori 
prijungti Vilniaus kraštą. Tuomet sostinė galėtų būti 
perkelta iš Kauno į Vilnių.

Bet, nežiūrint koki Rosenbergo propozicijos ir Kau
no kontr-propozicijos "detaliai, pats sumanymas vistiek 
yra gana įdomus. Viena, kas jame puola j akį, tai — 
vokiškos “nacių” valdžios palinkimas eiti į kompromi
są su Lenkija ir ieškoti taikaus kelio Vokietijos ginčui 
su Lenkija išspręsti. Natūralu, kad vokiečiai nori at
gauti “karidorių” ir Dancigą, bet yra nuostabu ma
tant juos pasiryžusius ne tik užmokėti- už tai pinigais, 
o ir ant visados išsižadėti Klaipėdos krašto ir dak at
rėžti didoką sklypą nuo savo Rytų Prūsų žemės, pave
dant jį Lietuvai ir Lenkijai. Lietuvai čia butų progos 
atgauti Tilžę su apielinkėmis, kur sodžiaus gyventojų 
daugumA yra lietuviai.

Rosenbergo pasiūlymas kartu atidaro duris į nau
jas Vilniaus klausimo diskusijas. Be niekur nieko gauti 
iš Lenkijos Vilnių Lietuva vargiai gali tikėtis. Be karo 
toki dalykai nepasidaro, bet kariauti viena Lietuva 
prieš lenkus neturi pakankamai jėgų, o už dyką kas 
Lietuvai eis į talką? Jeigu eitų Vokietija, tai ji parei
kalautų atlyginimo, kuris butų gal daugiau vertas Lie
tuvai (pav. Klaipėdos kraštas), negu Vilnius. Pagaliau, 
jsivėlus Vokietijai į karą prieš lenkus, pastariemsierhš 
veikiausia šoktų j pagelbą Francija, ir tuomet Vilniaus 
vadavimo žygis pavirstų visos Europos karu, kurio re
zultatai yra nenumatomi.

Taigi, jei Vilniaus klausimą galima išspręsti be 
kraujo liejimo, tai tokia proga neturėtų būti praleista, 
neapsvarsčius jos iš visų pusių.

Jeigu ddr bUVo galinių Abe
joti, ar tikrai “sklokiriinlkas” 
Butkus supliekė debatuose 
“ščyrąjį” Andriulį, tai biinbi- 
ninkų ilgi paaiškinimai dėl tų 
debatų liudija, kad jų šulaš iš 
tiesų gavo skaudžiai į kailį, 
štai Rokas Mizara pašventė 
“Laisvėje” net keturias šlai
tas įrodinėjimui, kad debatus 
“laimėjo” tikrenybėje rie Btit- 
kus, už kurį publika padavė 
120 balsų, bet Andriulis, kuris 
gavo tik 70 balsų.

Mielaširdingas Mizara deda 
šaltą kompresą ant skaudahios 
vietos ščyrųjų čempionui.

Kalti dėl biedno Andriulio 
nepasisekimo, žinoma, yta 
“menševikai”. Girdi, Ščyrieji 
buvo apgauti. Jie rengė “de
batus” su Butkum gegužės 10 
dieną, bet Butkus visai nepa
sirodė (nes jisai nebuvo nė ža
dėjęs tą dieną pas ščyruosius 
eiti). Už dviejų dienų “skloki- 
niiikai” surengė savo prakalbas, 
ir ščyrųjų generolai atėjo vife- 
ni be saviškes publikos į tas 
prakalbas ir pasisiūlė su But
kum persiimti. “Sklokihihkų” 
komitetas sutiko, priversdamas 
bimbininkus padengti pusę iš
laidų už teisę kalbėti nuo estra
dos.

Taip įvyko debatai. “Skloki- 
ninkai” turi Svetainėje savo 
pasekėjus ir “surankiotus” iš 
visur “menševikus; o Andriu
lis — nieko, tik savo plačią 
gerklę ir porą leitenantų. Na, 
ir suprantama, kad jisai turėjo 
prakišti. Mizara sako:

“Jeigu komunistai ištikrų- 
jų butų norėję debatus lai
mėti, tai jie butų pagarsinę 
‘Vilnyj’, pakviesdami darbi
ninkus ateiti j juos, ir ne
būtų rengę savo masinio nii- 
tingo (kitoje vietoje). Tuo
met, neabejotina, balsavimo 
pasekmės butų buvę seka
mos: koki 800 balsų už ko
munistų poziciją, o 120 — 
už renegatų; Arba 1,000 už 
komunistų, o 120 — už 
negatų.”
Je, “butų buvę”... Bet buvo 

kitaip. Jeigu komunistai neno
rėjo laimėti debatus, tai ku
riam paibeliui Andriulis į juoš 
lindo?

Debatai, galų gale, yra kova, 
panaši į boksininkų arba risti- 
kų rungtynes. Kada debatai 
įvyksta tarpe atstovų dviejų 
priešingų nuomonių, jie labai 
retai pakeičia vienos arba ant
ros pusės šalininkų nuomdnę 
kas kuriai pusei pritaria, tas 
už ją ir balsuoja, nežiųkipi 
kaip debatoriai kalbėjo. Pats 
Mizara tai pripažįsta, sakyda
mas, kad jeigu “ščyrieji” bu
tų suvarę savo “darbininkus” 
i salę, tai už Ąrtdriiiij butų

re-

bimbininkai butų galėję su
traukti į svetainę negu tiktai 
tuomet, kai partija butų Už- 
kamandavojus visas tautinas 
sekcijas — vengrus, žydus, ru
sus ir k. — eiti j mitingą ir 
balsuoti už stalincų pozicijų.

Dabar gi, nesumobilizavę Vi
so savo vaisko, komunistai ne 
tik gavo išlupti kailį, bet ta
rėjo už tai primokyti. Tai ge
ra lekcija hitmbugieriams, kb- 
rie visą laiką mulkino publiką, 
žadėdami “debatus”.

VOKIETIJOS SOCIALDEMĄ- 
KRATŲ REZOLIUCIJA

šioje vietoje jau buvo rašy- 
ta, kad, nežiūrint į pasibaisė
tiną “nacių” terorą prieš dar
bininkų judėjimą, Vokieti jbs 
socialdemokratams pavyko ba
landžio 26 dieną sušaukti par
tijos suvažiavimą, kuris išrin
ko naują valdybą ir nustatė 
partijos poziciją tolimesnei ko
vai už laisvę ir darbo žmonių 
gerovę.

Suvažiavimas visais balsais 
priėmė Šekaifčią rezoliuciją:

“Social-Demokratų Parti
jos uždavinys buvo ir pasi
lieka darbuotis Socializnio ir 
darbininkų labui. Tarptauti
nis pobūdis kapitalizmo iš- 
šakojinio, sū lydinčiais

ką jis buvo pa-

tęsė, prisiartin- 
jo, ir nuolat 

rimtas akis.

Kaip sakėme, nuostabu yra, kad Vokietijos “na
cių” valdžia siūlo tokius kompromisus. Bet taip pat bu
vo nuostabu išgirsti pereitą trečiadienį Hitlerio taikią 
kalbą rbichstage: ažuot paskelbęs mirtiną kovą Fran- 
cijai ir Versalės sutarčiai, Vokietijos kancleris netikė
tai pasisakė už prezidento Roosevelto sumanymą ir net 
pasiūlė jpasiatyti po tarptautine konirolb vis^š Vokieti
jos karo jėghš, ričišškiHAnt ir “privatinių” milicijų, 
kurias tūri “iiaciai” ir nionarchistai. ;

Kodėl Vokietijdš valdžia; kuri n^ttiiė prieš savo 
piliečius' Vartoja nuožmiausią smurtą, yra tokia taiki 
užsienių politikoje? Tddėl, kAd giriklu ji ribgAli šitbjb 
srityje nieko pasiekti. O ji tūH ką norš “laimėti”, jei
gu ji nenori arUrhbje atėityje prardsti savo autoritetą 
masėse! . . , , . ; . j

Pirmesnės valdžios iškbVdjb Vdkiėtijai pakeitiniuš 
kuone visais SvArb’ešHiais Vbršalės sutartiėš pūhkt'Afe, 
išimant tiktai tėHtorijoš kjAUšiūiūš. t^erbitą lapkričio 
mėnesį Vokietijai bŪVb pri^dltA jįhū ir ginklų lygybė; 
jei ttė skandalingi hitferihihktį žyglki Vbkifetijbjė; kurie 
sūktlė Prieš Vokietiją pasaulio opiniją, tai tas priža-

tai fetišį bū'vss VJrklfttl.

• * 
JI 

pHėspaūdos ir išnaii’dojiinb 
reiškiniais, yra šiandie aiš
kiau matomas, negu kuomet 
nors, ir paremia tą įsitikini
mą, kad kovą prieš kapita
lizmą gali būti sėkmingai 
vedama tikt Ai tąrptaiitįne 
plotme. 4 

“Social-Demokratai pasilie
ka tvirti savo įsitikinime, 
kad negali būti tikro socia
lizmo be minties laisvės ir 
lygių teisių visiems pilie
čiams.

“Silpnadvasių iŠšižadėj imas 
idėjos teisingai užsipelno vi
suotiną panieką. Pasilikda
ma ištikimą savo principams 
ir panaudodama visas priei
namas teisėtas priemones jų 
vykinimui gyvenime, Vokieti
jos Šocial-Demokratų Parti
ja tarnauja krašto ir socia
lizmo labui.” 
ši vienbalsiai suvažiavimo 

priimta rezoliucija rodo, kad 
Vokietijos socialdemokratų par
tija pasiliko vieninga ir anaip
tol neketina kapituliuoti prieš 
“liacių” smurtą; ži'ndma, jos 
veikimas yra laikinai supara- 
ližiūotas. Bet fašistiškas ap
svaigimas, kuris dabar yra 
apėmęs Vokietiją, laikui bė
gant praeis, kai liaudis pama
tys, kad Hitlerio žadėti kepti 
karveliai nekrinta^ iš dangaus. 
Tuomet žmonių masės ims su.r 
prasti teisingumą soČiaidemo-i 
ki’atiį pHhcipų.

(Tęsinys) /
Tu galėsi potam pasakyti vi- 
šani pasauliui, jeigu tu norė
si. Mekas tau ir betikėtų. Jei
gu jie ir patikėtų, tai už tą jie 
mane dar labiau pamėgtų. Aš 
pažįstu šį amžių geriau, negu 
tu, nors ir tu taip nuobodžiai 
pliauškėtum apie tai.* “Eikš, aš 
sakau. Tu jau gana pribarškė- 
jai hpic ištvirkimą. Dabar pats 
galėsi akis į akį susitikti iš
tvirkimą.”

Kiekviename jo ištartame žo
dyje buvo išdidumo pašėli
mas. Jis koja trepsėjo ant že
mės savo užgaunančiu jau
nuolio budu. Jis jautė baisiau
si džiaugsmą, kad kas nors ki
tas dalinsis jb paslaptimi, ir 
kad žmogus, kuris nutepė tą 
Atvaizdą, buvusį pradžia vi
soms jo gėdoms; bus ant viso 
jb gyvenimo apsunkintas biau- 
ria atmintimi, 
daręs.

“Taip,” jis 
damas arčiau
žiurčdąmąs į jo 
“Aš parodysiu tau savo sielą. 
Tii pa'mAtyši daiktą, kurį tu 
įsivaizduoji, tik Dietas tegali 
pamatyti.”

Hallwardas pašoko atgal.
“Tai yra burboj imas prieš
Dibvą, borianai!”, jis Stišuko. 
“Jus neprivalote tokiiibs dai- 
kVhs kalbėti. TAI yra baisus 
žodžiai; ir jie niiek’o herciškid.” 

“At tu taip inAliai?”, jis vėl 
hiisijdokč.

“Aš žinau, kad taip. O ką 
aš jdrhš sakiau šiaii&klį, aš sa
ki A'u jusiį ’nahdai. Jiįs žino
te, kad aŠ visados buvau jūsų 
nesvyruojantis draugas.”

“Ne liesk ihanęš. Pabaigk, 
ką turi pasakyti.”

Plėšiantis skausmas perėjo 
tapytojaus veidą. Momentą jis 
stovėjo, ir nuožmus pasigailė
jimo jausmas pasigavo jį. Po 
visko, kokią gi teisę jis turėjo 
lįsti į Doriano Grdygaus gyve
nimą? Jeigu jis bUvo papildęs 
dešimtą dalį to, kas buvo kal
bama apie jį, kiek tai prisiė
jo jam atkentėti! Tada jis iš
sitiesė ir nuėjo prie ugniavie
tės ir Stovėjo teii, žįurėddhiaš 
į degančius fąštiiš, lyg šdliia,

kas,, kuris parodį jiįritA į cĮar 
vatkų pūlkį it p'drelšike': “Š-tži 
hiušų riesumuŠaAii drįįuriėn- 
tai!”

Tik MizarA pHftr&št’u jam 
________ įitdąm&is 800 

arba 1,000, “riešumiišainų ir-
BUdu blofubjA,

gUmentu”. Kąda ųž dvibjų dįe. 
nų prieš Andriulio “idiihšty- 
įieS” W butlkiifti ščyrieji sU 
rėįiįįė pHkąlBįi, taelūbddAii

bostonIeciu Arnui 
Naujienai gflihift gaiiti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St.. 
Boston, Mass.

ėjiai stovi ne savo stoąl 
tomui, bet Jifeii patėi
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pelenais aptrauktus, ir į vir
pančius liepsnos liežuvius.

“Aš laukiu, Bažiliau,” tarė 
jaunas vyras, nemaloniu aiš
kiu balsu.

Jis atsisukę. “Ką aš turiu 
pasakyti, tai tas,” jis surėkė. 
“Jus turite duot i man kokį 
nors atsaką, į tuos baisius kal
tinimus, kurie yra daromi 
prieš jus. Jeigu jus pasakysite 
man, kad tai yra absoliutiškai 
netiesa, nuo pradžios ligi galo, 
aš jums tikėsiu. Užsiginkite, 
Doriąnai, užsiginkite! Ar jus 
nematote, ką aš pergyvenu? 
Dieve mano! Nesakykite man, 
kad jus esat negeras, ištvirkęs 
ir begėdiškas.”

Dorianas Gray’jus šypsojo. 
Ant jo lupų buvo pasipiktini
mo ženklas. “Ateik ant aukš
to, Bažiliau,” jis tarė, išleng- 
vo. “Aš laikau savo gyvenimo, 
diena po dienos, užrašus, ir jie 
niekados nesti pašalinami iš to 
kambario, kuriame esti užra
šomi. Aš tau parodysiu, jeigu 
jus eisite su manim.”

“Aš eisiu su jumis, jeigu 
jus norite. Aš matau, jau pa
vėlavęs traukinį. Tas ne svar
bu. Aš galėsiu išvažiuoti ry
toj. Bet neprašykite manęs, 
kad aš ką nors skaityčiau šią
nakt. Viskas, ko aš noriu, tai 
paprasto atsako į mano klau
simą.”

“Tdš bus tau suteiktas ant 
aukšto. Č ia aš negalėčiau at
sakyti. Tau nereikės ilgai 
skaityti.”

Jis, išėjęs iš kambario pra
dėjo lipti aukštyn, b Bazilius 
Hailwardas sekė arti jo. Jie 
palengva žengė, kaip jau in
stinktyviai vyrai žengia nak
ties laiku. Lempa metė fantas- 
tiškus seselius ant sienų ir 
laiptų. Pakiląhtis vejas pabar
škino kai kuriuos langus.

Kai jie pasiekė viršutines 
Idbas, Dorianas; pastatęs lem
pą ant grindų, išsiėmė raktą; 
atrakino duris. “Tu reikalauji 
žinoti, Bažiliau?” žemu balsu 
paklausė jis.

“Taip.”
“Man lihkšnid,” Atsake jis, 

šypsodamas. Tada jis pridūrė,

mažddug šiurkščiai. “Tu esi 
iš viso pasaulio vienas žmo
gus, turintis teisę viską žinoti 
apie mahe. Tu esi daugiau pri
sidėjęs prie mano gyvenimo, 
negu tU manai:” ir, pasiėmęs 
lempą, jis atidarė duris ir į- 
ėjb. Salto vej 
juos, o lempos šviesa momen- 
talidi prigesus, durnais su
drumsta liepsna vėl pašoko 
aukštyn. JTs sudrėbėjo. “Užda
ryk duris įeidamas,” jis pa
šnibždėjo, padėdamas lempą 
dnt stdlo.

Hallwardas apsidairė aplink, 
nieko nesuprasdamas. Kamba
rys atrodė, lyg niekas nebūtų 
gyvėftęs jame per kiek metų. 
Nublukusios Berniškos tapetos, 
uždengtas atvaizdas, sena ita- 
lijoniška cassone, ir beveik 
tuščia knygų šėpa — tai ir 
viskas, kas atrodė ten tebuvę, 
neskaitant kėdę ir stalą. Do- 
rianui Gray’jui užžiebiant pu
siau nudegusią žvakę, stovėju
sią ant lentynos, jis pamatė, 
kad visas kambarys dulkėmis 
buvo apklotas ir kad kilimas 
buvo suplyšęs. Pelė prabėgo 
tarp sienos ir tinklo. Kamba
rys turėjo drėgną pelėsių kva
pą.

“Tai tu manai, kad tik Die
vas tegali pamatyti sielas, Ba- 
ziliau? Patrauk tą uždangą į 
šalį, įfc pais pamatysi mano 
sielą.”

Balsas, kuriuo tie žodžiai 
buvo ištarti, buvo šaltas ir 
žiaurus. “Tu esi pasiutęs, Do- 
rianai, arba nuduodi esąs pa
siutusiu,” susiraukęs murmė
jo Hallwardas.

“Tu neatidengsi? Tai man 
pačiam reikia tą padaryti,” ta
rė jaunas vyras; ir jis nuplė
šė uždangą nuo kartės ir nu
metė ant žemėš.

Baimėš šauksmas išsiveržė 
iŠ tapytojaus lupų, kai jis pa
matė neaiškioje šviesoje biau- 
rų veidą ant drobės, berodan- 
tį jam dantis. Jo išvaizdoje 
buvo kažko, kas pripildė ta
pytoją pasibiaurėjimu ir ne
apykanta. Gerasis Dangau! tai 
buvo paties Doriano Gray’- 
jaus veidas^ į kųrį jis Žiurėjo!

(Bus daugiau)

o vilnis perėjo

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

Garsinkitės Naujienose

kAfekiVALAš
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Pirmadienis, geg. 22, 1933 NAVJIE K0S,‘ Chfcagtf, Dl.
lietuviai Daktarai

TheEngiishColumn

not to personai pro-
with

as suits i n the

Graboriai

Be Kovolio policija suėmė du

Garsinkitės “N-nose Advokatai

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel. Lafayette 7031

ELZBIETA

Namų Tel. Hyde Park 3395po tėvais

sese

Avė.

pirmadieny

Tel. Calumet 1656

Lafayette 4146

their 
take

to the 
shall be

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki P valandai vakaro

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

Keturi banditai api 
plėšė Seneca viešini 
tį ‘Aukso pakrantėj

Mėgino pavogti poli
cijos automobili pa
statytą prie kalėjimo

contrary 
this act

ryte 
ain-

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti. o

jo kompanionu, John Holland, 
21 m. ir Cecįl Neal, 22 n., 1427 
West 17th Street.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktveU St.
TeL Republic 9723

Direct Sailing 
Lithuanią

generally understood 
provided under Sec- 

and 11, public service

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

bilių “parkinimui*’, 
gatvekarių linija
gatve iki 18-tos, prie Parodos 
aikštės. Į parodę bus trys 
vartai, prie 12-tos, 18, ir 39-tos.

Mokytoja neilgai tesi 
džiaugė su savo al

gos čekiu

Vandens, oro ir že
mės keliais gabens 

svečius į Parodą

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
7al. 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

KUTULIENĖ

Remenčiutė

O tuo tarpu kelyje pasi- 
12-kos vyrų jury. Tas

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Jean Piccard Chicagoje 
rengsis skristi į 

stratosferą

Nubudę liekame,

Moteris, Sūnūs ir Sesuo,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' ’ 
Gydo tavo ofise patinusias, išputusia: 

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

Jean Piccard, Belgų moksli
ninkas, kuris liepos 1 d. pla
nuoja iškilti iš Soldier’u Fiekl 
specialės konstrukcijos balio
ne j stratosferų, šeštadieny at
vyko Chicagon ir pradėjo ruo
štis skridimui.

of the
Line

York

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ofiso Tel. Bonlevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343 

DR. BERTASH H 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67 tb ir Artesian A ve. 

Telefonas Grovebill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredome po pietų l» 

■edėlioms pagal susitarimą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vyrai jau pradėjo ne 
šioti šiaudines skry

bėles

matter 
estate, 
trieted 
stress 
tion 
strenuous and zealous. There- 
fore, for thosc interested in 
seeking proteetion by becom- 
ing citizens of the Uhited 
States, the Lithuanian Uni- 
versity Club has organized a 
citizenship class. This class, 
which meets every Thursday 
and Friday cvcning from 7:30 
to 8:30 and every Tuesday 
afternoon from 1:30 to 3:30 
at the University of, Chicago 
Settlement, 4630 Gross Avė., 
supplies books and materials 
necessary for the training ab- 
solutely free. Every alien who 
is not a Citizen is asked to at- 
tend these classes for his own 
benefit. —Albert H. Liddy.

Parodos atsidarymui, gegu
žės 27 d. beveik atėjus, Clii- 
cagos transportacijos linijos 
oru, vandeniu, gelžkeliai ir bu- 
sai ruošiasi atgabenti tuksian
čius svečių, kurie planuoja ap
lankyti parodą. Tam tikslui 
ruošiamos specialės ekskursi
jos, tiesiamos gatvekarių lini
jos, valomos aikštes automo- 

etc. Viena 
eis 23-čia

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuru esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregyatę. 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 pusg pįjiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimą akys ati
taisomos be akinię, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phoųe Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Keturi banditai su penktu 
draugu prie automobilio šešta
dienį užpuolė Seneca viešbutį 
“Aukso pakrantės“ distrikte, 
200 East Chesnut Street ir pa
vogė dėžę su pinigais ir mažą 
radio. Grobis apie $100. Sve
čiai tuo laiku buvo laukiama
jame nežinojo kad viešbutis 
buvo užpultas.

šeštadienį rytą du vyrai už
puolė mokytoją Margaret T. 
O’Grady, 1418 North Mayfield 
avenue, ir atėmė nuo jos $610, 
kuriuos pereitą ketvirtadienį 
gavo nuo miesto, kaipo algą. 
Kelias minutes prieš užpuoli
mą ji išmainė čekį į pinigus— 
ir jų tuojau neteko.

cvery- 
and

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvys)

6859 So. Westcrn Avė., Chicago, III. 
Virš Gregg Vaistinyčios

DR. CHARLES SEGAE 
Praktika o ja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 takui 

CHICAGO, ILL.
/ SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte ano 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. nno 10 iki 12 v. dienų. 

Pbone Midvay 2880

Drąsaus lietuvio vagilio “eks 
pedicija“ nepasisekė

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 1 Sth St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.

A Few Laws Concern 
ing Aliens

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

PATARNAVIMAS DIENA ® NARTJ 

J. F. EUDEIKIS

S.S. “Frederik VIII“ 
Scandinavian America 
will sail direct from New 
to Klaipėda on June Srd.

The sailing is attended 
Lithuanian 
give them 

arrive to 
without 

and with-

Ofiso ir Rez. TeL Bonlevard 5914

DR. N AIKEUS 
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

ADVOKATAS

3241 So. Halsted Si 
Vieš Jociaus Restauranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y, rak.

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

Tel. Kenwood 5107.
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So.* Halsted St 
kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.y.

of holding ititle to real 
and in vicw of the res- 

immigration and the 
of the times, persecu- 

may be all the mote

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal ratattj

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

šiuo pasauliu 
9:30 valandą 

sulaukus 56 metų

MYKOLAS 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 nubudime 
moterį Sofiją, po pirmu vyru 
Pikčiunienė, posūnį Boleslovą 16 
metų. 2 pusseseres Marijoną Gu
daitienę ir Katriną Jutkienę, 4 
pusbrolius Joną, Petrą, Vladą ir 
Adomą Julijonus, 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, 
Moteris, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Pavlavičia Undertaking Co. 
Henry W. Becker licenced embol- 
mer, Tel. Victory 4088.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

proceeding to compel 
such property. The 

not ex- 
amount 

under 
of such

ANTANAS BUSCH

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge- 
’ gūžės 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 nubudime 

moterį Anną, sūnų Robertą, 
rį Margareth Naudžius, 
Hampton, ,Mass. ir draugu:.

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

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

Visi a. a. Antano Busch gl
uminės, draugai ir pažystami esat.; 

nuoširdžiai kviečiami ‘dalyvauti^ 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro© St„ prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos O—5 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedUio, Seredos ir Pfitnyčios rak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Uteminko. Ketverro Ir Subatos rak. 7 UU 9 
Telefonas Republic 9600

šeštadienį oficialiai prasidė 
jo “šiaudinių skrybėlių sezo 
nas” ir ilgai, per žiemą už 
kimštos šiaudines kepurėti 
vėl pasirodė gatvėse.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,Lachavich ir Simus

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2814 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
T«L Cicero 5927

4442 Sputb Westem Avenue 

VALANDOS: 
nuo 
900

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų lipų Specialisti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nūn 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkau ii 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

transfer such land or to be- 
come a Citizen of the United 
States within that timc, „5sub- 
jects himself to a forfeiture of 
such property. A state’s at- 
torncy, or, if he defaults after 
due notice, a Citizen, rnay in
stitute 
sale of 
costs of the suit shall 
ceed 20 per cemt of the 
of the sale. Further, 
Section 3, the proceeds 
a sale are to become the pro
perty of the State of Illinois. 
These sections apply only to 
real and 
perty.

It is 
that, as 
tions 10 
employmenit is prohrbited aliens 
who have not declared their 
intentions of becoming cit
izens; and under Section 13, 
any such employecs found to 
be employed 
provisions of 
discharged.

Inasmuch
past have been brought to this

Persiskyrė si 
gūžės 19 dieną 
1933 
žiaus, gimus Plokščių kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris Lillian ir Julia Jacbim. 
2 sunu Viktorą ir Frank, brolį 
Petrą RemenČių ir šeimyną Hom- 
stead. Pa. ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi kop
lyčioj. 5350 W. Nortb Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 22 dieną, 2:00 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėta j 
Irving Parke Blvd. kapines.

, i
' Visi’ a. a. Elzbietos įCptulienės 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį * patarnavimą ir atsisveikiimą.

Nubudę liekame.

Dukterys, Sunai ir Giminės.

Tel. Yards 1829

DR. SERNER
LIETUVIS JkKĮŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

great interest of 
tourists as it wili 
an opportunity to 
their old country 
change of steamer 
out long railroad trips through 
other countries.

S. S. “Frederik VIII“ is a 
large and comfontable steamer 
with beautiful cabins in all 
classes to accommodate friends 
and families. Plenly of good 
food is served.

A great number of Lithua- 
nians will avail themselves of 
this sailing, insuring 
body to travel in cheerful 
sympathetic company of 
own compatriots.

Apply to “Naujienos“ 
Information.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįž® Iš Suropos ir cil 
senojoj Vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P« M. Sekmadieniais ir 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St. 
T«l. BOULEVARD 9199

borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabif, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams į yra kupdi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai., . ?
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įs
taigą,

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 174l-r1742 CHICAGO, ILL.

Atsirado bent vienas drąsus 
lietuvis vagis. Ikišiol lietuviai 
vagiliai niekuo ypatingu nepa
sižymėdavo, bet jeigu Petrui 
Ęovoliui, 26 m„ 955 West 18th 
Street birtų pasisekę—jis butų 
nusinešęs visus “profesijos“ 
laurus.

Kelias dienas atgal jis sukė
lė lyg ir revoliuciją prie krimi- 
nalio teismo rūmų, 26th ir Ca- 
lifornia, išvaikė “jury“ einan
čią į teismą, ir sudaužė du au
tomobilines, ktjomet nepasek- 

mingai mėgino nuvažiuoti su po
licijos leitenanto Thomas Man- 
gan automobiliu.

Automobilis priklausąs aps
kričiui ir naudojamas policijos, 
buvo pastatytas rūmų užpaka
lyje, aikštėje tarp teismo ir ka
lėjimo. Kovolis metęs akį j a irt 
tomobilį ir juo patenkintas, į- 
sisėdo ir pradėjo važiuoti. Sku
bėjo, 
maišė
Kovolj sulaikė. Netrukus poli
cija pabudo ir pradėjo Kovolj 
vytis. Kovolis “ant geso“. Po
licija paskui. Kovolis susiner
vavo ir netekęs kontrolės, dro
žė j šaligatvį ir sudaužė du au
tomobilius, kurie ten buvo pa
statyti. Nevykusį automobilių 
vagį policija suėmė. Jam bent 
nereikėjo toli keliauti j belan-

Those Lithuanian aliens who 
possess and hold legal title to 
real property in the State of 
Illinois, and do not at present 
intend to become citizens of 
the United States, and have 
no intention of returning to 
Lithuania to establish 
domicile there, pleasc 
notice of a few Jaws concern- 
ing theni. (

Under Chapter ė Section 2 
of the Illinois statutes, the 
law, briefly stated, is that an 
alien holding title to real 
estate for a period over six 
years, . and failing to sėli or

DR. BERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyria 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. ISth Su, netoli Morgan St, 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

CHOROS |Tarp Chicagto 

ŽINIOS

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2261 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Lietuvės Akušerės
Mrs, ANELIA K. JARUSH 

w Physical Therapy
Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

w u* vanaL



Pirmadienis, geg. 22, 1933

GARSI LAKŪNĖ AMELIA EARHART SVEI 
KINĄ DARIŲ IR GIRĖNĄ

Linki jiems laimingos kelionės per Atlan
tiką, iš New Yorko j Kauną

Laiškas iš Lietuvos 
parodo laisvų kapi

nių reikalingumą

žvilga, o priekis naujai nuta
pytas ir apšviesta. Greitu laiku 
pytas ir apšviestas. Greitu laiku 
ing”. Laimingos kloties p. Lukš- 
tienei.

SUSIRINKIMŲ 
KALEND0RĖL1S

Pirmutinis Lietuviškas 
Darželis Chicagoj'e.

Atidarymas Birželio-June 1 d.
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Business Service

Parodo susidomėjimą “Lituanicos” žygiu; Darius 
ir Girėnas skris gegužės 29 d.

Atsisakė priimti laiško auto
rės moliną į kapus, nes ji 
nebuvo aprūpinta., paskuti
niais sakramentais.

Garsi lakūne Amelia Earhart- 
Putnam, kuri 1932 metais per
skrido Atlantiko okeaną, svei
kina lietuvius lakūnus kap. Ste
poną Darių ir Įeit. Stasį Girė
ną ir linki jiems viso gero ke
lionėje iš New Yorko į Kau
ną su jų aeroplanu “Lituanica”.

“Naujienų” redakcijai pri
siųstame pasveikinime lakū
nams, garsi aviatorė sako:

“Anthony S. Vaivada, 
Lithuanian Daily News, 
Chicago, Illinois.
Dear Mr. Vaivada:
...My best wishes for a suc- 

cessful flight go with Captain 
Darius and Lieutenant Girė
nas. Each Crossing of the At
lantic brings nearer the day 
when regular air lines will be 
established, uniting the nations 
of the world...

Amelia Earhart.” 
Pasižymėjusi aviacijoje

Amelia Earhart yra viena 
žymiausių lakūnių Amerikoje. 
Ji jau perskrido okeaną du 
kartu, 1931 metais laimėjo 
aukštumo rekordą ir yra gavu
si eilę medalių nuo Amerikos 
ir Europos valstybių valdžių.

1931 metais Amelia Earhart 
iškilo į orą su “Autogyro” aero
planu 18,415 pėdų. 1928 me
tais perskrido Atlantiką, kaipo 
keleivė, su lakūnais Wilmer 
Stulz ir Lou Gordon. 193Ž me
tais perskrido per Atlantiką 
viena, padarydama 2,026 M*

mylių kelionę į 14 .valandų ir 
54 min. Ji skrido iš Harbor 
Grace, Newfoundland j Lon- 
donderry, Airiją. .

Turi daug pažymėjimų
Už šiuos žygius aviacijoje 

Amelia Earhart gavo National 
Aeronautical Association pažy
mėjimą, Jungtinių Valstijų 
kongresinį medalių, Francijos 
legijono kryžių, medalių nuo 
Rumunijos karaliaus, Leopoldo 
ordeną nuo Belgijos karaliaus 
Alberto, etc.

Suinteresuota musų lakūnais
Ji parodė didelį suinteresa

vimą musų lakūnais Dariumi 
ir Girėnu, ir laiškelyje redak
cijai išreiškia nuoširdų pagei
davimą, kad jų žygis Lietuvon 
butų kuo pasekmingiausias.

Skris gegužės 29 d.
Darius ir Girėnes planavo iš

skristi iš New Yorko su “Litua
nica” gegužės 20 <1. šeštose 
Undbergho skridimo sukaktu
vėse, bet oro sąlygos ir instru
mentai jiems neleido plano įvy
kinti. Kai kurie instrumentai 
aeroplanui, dar nėra baigti.

Kaip “Naujienoms” buvo 
pranešta iš New Yorko, jie ža
da pakilti gegužės 29 d. Jų 
aeroplanas’ i“ Lituanica” yra 
kuo geriausioje padėtyje, tiks
lus ir visi suinteresuoti skri
dimu yra tikri, kad jie .nusi
leis, 45 valandas po apleidimo 
New Yorko, — Kauno aero
drome.

dar 
ku- 
rei- 
ku-

žmo-

P-a Daraškicnc, nuo Brid- 
geporto, kiek laiko atgal gavo 
laišką iš Lietuvos, kuris 
kartą pabrėžia kai kurių 
nigų fanatizmą ir didelį 
kalingumą laisvų kapinių, 
riose laisvesnių pažiūrų
nes apleidę gyvųjų tarpą, ga
lėtų ilsėtis.

Lai laiškas pats už save 
kalba:

“Kėdainių apskritis, Grin
kiškio valsčius.

“Miela Tetutė!
“...mano motinėle, o tamstos 

sesutė Apolionija mirė, o kad 
mes jos nesuspėjome aprūpin
ti sakramentais prieš mirtį, 
tai Grinkiškiu klebonas nepri
ėmė į kapines. Mano motinėlė 
likosi palaidota šalę kapinių. 
Visi žmones, net ir geri p'ara- 
pijonai buvo pasipiktinę kam 
nepriima mamos į kapus, 
žmonių lydėjo labai daug, net 
gatve sunku buvo praeiti... Bu
tų gerai turėti laisvas nuo ku
nigų kapines, tik nėra kam 
pradėti darbą... “Alenute".

Trumpos ir įvairios 
žinutės iš Cicero

gyvenimo
15-tos 49th

Skelbia instrukcijas 
biznieriams pildan

tiems “relief” 
sakymus

uz

sakymų nuo šelpimo stočių.
Visus šiuos reikalavimus pa

skelbė Charles B. Goodspeed, 
Illinois Emergency Felief Com- 
mission vice-pirmininkas.

CICERO.
avenue kampas buvo 
per ilgą laiką. Tai įstaiga p. 
Lukštienės. šiomis dienomis 
viskas buvo atnaujinta. Sve
tainė išdekontota, sienos tik

ir 
aptemęs

*
Illinois Em. Rel. Com. 

tam tikras taisykles, 
saugoti biznierius klientus.

nustato 
kad ap

Chicagos lenkų laik 
raščiai susidomėję 

lakūnais

Lietuvis surių gamintojas ir 
“groseris” Antanas Ambrozai- 
tis apleido biznį ir persikėle gy
venti į privatinį namą. Salto, 
dabar kai]) ir kiti žmones — 
laisvas nuo suvaržymų. Galės 
lankyti piknikus ir naudotis vi 
somis vasaros grožybėmis. Va
dinasi, A. Ambrozaitis “retairi- 
na.”

Antradienį, į vakarą, buvo la
bai didelis sujudimas prie 49 
Court. šeimininkavo sausieji 
gaivalai. Areštavo tris žmones 
visai nekaltai. Argi neprieis 
jiems kada nors galas ir dau
giau nebegaudys žmonių.

P. .Jankauskas labai gerai at
rodo po atostogų. Good luck to 
you—.

ANTRADIENY, GEGUŽBC 23 
Susivienijimo Lietuvių Drau

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

Visos administracijoj atsto
vai ir atstoves malonėkite pri
būti, turime daug dalykų ap
svarstymui. Bus išduotas ra
portas iš peržiūrėjimo Susi
vienijimo knygų, |)us svarsty
mai apie reikalus Lietuvių die
nos 16 liepos, etc. Taipgi te- 
mykite jog šis susirinkimas yra 
sušauktas vieną savaitę ankš
čiau, iš priežasties šventes Vai
nikavimo kapų.

Tarnas Janulis pro., 
Mart.\ Kadziauskas sekr.

Senas vietos pilietis Charles 
Vasiliauskas, linkshiaą žmogus, 
iš profesijos “bučeris”, pasku
tinėmis dienomis įsigijo nuosa
vą krautuvę po adresu 1834 So. 
49 Ct. Biznis eina kaip iš pyp
kės. Tame nieko stebėtino, nes 
Ch. Vasiliauskas yrąi. sumanus 
ir apsukrus žmogus.

Dar sykį primenu vietos lie
tuviams nepraleisti progos ;• 
stoti į Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Skyriaus lietuvaičių kon
kursą. Jei pasiseks vienai jū
sų laimėti, atneštumėte didelę 
garbę Cicero kolonijai.

Beje, Pasaulinės Parodos bi
lietus galima gauti pas laikro
dininką Pocių, 4930 West 14th 
Street ir diaugęJMe< kitų vietų. 
Atsiminkite pirktĮbilietus vien 
nuo lietuvių, nes nauda eina 
Lietuvių Pasaulinės Parodos 
skyriui.—“N.” rašėjas

MADOS MADOS MADOI

Garsinkitės “N-nose”

nuMt baniuks

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS , 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Visiems plačiai žinomi Chi- 
eagiečiai pp. .Jos. Molis ir G. 
K. Budris, atidarys pirmutinę 
ietuvišką Darželį po antrašu 

3508 So. Halsted St. Viršuj Ra- 
movos Teatro, Bridgeporte. 
Tai bus vadinama Lithuania 
Garden (Dine & Dance)

Viskas bus kuogražiausiai iš
puošta su vėliausios mados 
laidais ir dekoracijomis, Johny 
Bell Orchestra gros vakarais. 
Šokimas veltui, taipgi bus lai
doma visokių pirmos rūšies už
kandžių ir skaunaus 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 
Chicago ant Pasaulinės Paro
dos visai nesigailės, jeigu at
silankys pamatyti šią naują 
įstaigą, nes, gal būt, tai pir
mutinė ir didžiausia, tos rušias 
lietuviška įstaiga visoje Ame
rikoje. XXX.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tas, kaip ui pirmus ir antras morgi- 
!ius, kontraktas. Bills of Sale. Leases 
r tt. Masu obalsis — “Greitai ir 

Teisingas patarnavimas“.
VirŠminėtaii reikalais kreipkitės pas mos.

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

INSURANCE
4425 South Fairfield Avenoc 

Lafayette 0455

Furnished Rooms
PARENDUOJU pigiai 

cambarį dėl vyro arba poros, 
versal Banko viršaus; šoninės 

Herbert Geske.
812 W. 33rd St.

For Rent

apšildomą 
Ant Uni- 
durys.

RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
’rieinama renda. 

šapų. 
1635 So. 

Canal

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. . 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4965

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą. kokį teikia “Landlords” įstaigos

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, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymoutb 
$445 F. O. B.

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

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

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

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KpNTąAKTORIUS 

Įvairius papisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

Help VVanted—Malė 
Darbininku Reikia

TUOJAUS reikalinga No. 1, patyręs 
virėjas (cobk) ir* 8 patyrę patarnauto
jai (tfiiters) ir 1 patyręs stovėti prie 
durų (doorman). Kreipkitės pas 
Lithuania Garden.

3508 S. HalŠted St.

Apsaugojimui Illinois Emer
gency Relief Commission ir 
detalinių valgomųjų daiktų par
davėjų, kurie pildo užsakymus 
iš šelpimo stočių, krautuvinin
kai su birželio 1 d. 1933 turi 
pildyti sekančią sutartį:

Komisija y fa nutarusi, kad 
(letaliniai pardavėjai suteiktų 
klientams, gaunantiems pašal
pą, tik tuos pirkinius, kurie yra 
sužymėti užsakymo užpakalyje. 
Komisijai davufs teisę šelpia
miems pakeisti savo krautuv- 
ninkus, jie galėjo priversti biz
nierius to neprisilaikyti, duoti 
maisto produktus, kurie nėra 
sužymėti užsakymo blankojeir 
kuTiuose atvejuose netgi mokė
ti pirkėjams mažą sumą pinigų 
už kiekvieną užsakymą, kad tik 
jų biznio nenustojus. Dėl tei
singų krautuvninkų, kurie ko
misijos reikalavimų prisilaiko, 
ji reikalauja kiekvieno krau- 
tuvniniko pasirašyti kalbamą su
tartį. Kratftuvninkas ją sulau
žęs nebegaus daugiau užsaky
mų.

Komisija toliau sako, kad jei
gu klientas reikalaus kokį nors 
produktą, kuris nėra pažymėtas 
užsakyme ir grąsins eisiąs ki
tur pirkti, jeigu1 jo reikalavi
mas nebus išpildytas, krautuv- 
ninkas turi kreiptis j šelpimo 
stotį, kuri jį nuo panašių rei- 
kalavmų apgins.

Be to, reikalauja, kadkrau- 
tuvninkas iškabintų savo krau
tuvėse kainų sąrašus, kuriuos 
kiekvieno mėnesio pradžioje 
prisius pati komisija. Maxi 
mum kainos yra nustatomos, 
kad apsaugoti klientus nuo lu
pinio. Krautuvninkai neprilaiką 
šių reikalavimų neteks savo 
leidimų ir negaus daugiau už-

Informuoja savo skaitytojus 
apie kap. Dariaus ir Įeit. Gi
rėno žygį; atsiliepia simpa
tingai

Tikėkite ar ne, bet pavartę 
paskutinės savaitės Chicagos 
lenkų dienraščius pastebėsite ke
lias žinias apie lietuvius lakū
nus kap. S. Darių ir Įeit. S. 
Girėną, kurie rengiasi transat
lantinei kelionei iš New Yorko 
į Katfną.

Stambesnieji lenkų laikraš
čiai Chicagoje, tarp jų “Dzien- 
nik Związkowy-Zgoda” “Dzien- 
nink Chicagoski” plačiai prane
šė savo skaitytojams apie lie
tuvių lakūnų žygį ir patalpino 
klišes, kurias, kaip teko patir
ti, pasistengė specialiai gauti 
nuo “Chicago Tribūne” ir “Her- 
aid and Examiner”. Įdomu, 
kad lenkai atsiliepia gana sim
patingai apie “Kapitan Stefan 
Darius” ir “Porucznik Stanis- 
law Girėnas”, ir, keisčiausiai, 
nemėgina įrodyti, kad jie yra 
lenkai.

Tai dar vienas argumentas į- 
rodymui didelės propagandinės 
vertės, kurią skridimas turi lie
tuvių tautai.—A.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
M ............. .

NAUJOJ VIETOJ

>A8NT

2553

319)

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė naminiam 
darbui, turi būt ant vietos. 6819 East 
End Avė. Tel. Hyde Park 9280.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai______

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, IU.

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.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road 

Praradau savo gražų namą, tariu 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 gu
žus daiktai, paaukausiu už bite kainą.

5717 Sberidan Road

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodo netik sustabdo pli
kimu, 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 
l-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO, 1LL.

AS PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti I 
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

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

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

1434 So. Wabash Avė.
BRIDGEPORT HARDWARE AND 

PAINT CORPORATION 
J. S. Ramaniionh, Vedėjas. 

štai dabar musų krautuvėje keletas
BARGENŲ: Ep

Sienoms popiera rolelis ........ **** 
ir augščiau

SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
PLAT Paint, galionas $>£ .59 
3214 So. Halsted St.

AMERICAN BOTTLING CO. 
JOE KUCA, Sav.

Mes išdirbinėjame augštos rūšies ir 
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.

geros

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

Business Chances 
Pardavimui BizniaiPloninanti, madni suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36,

Sukirptos

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi

2553
40, 42 ir 44 colių per krutinę.
3191 Dukrelei suknelė, iš vienos spalvos su baltu kalnierium 

mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėm.
3136 —■ Puošni išėjimui suknelė. 

36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted SU Chicago, I1L ,

38.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros per krutinę

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
8023 S. Halsted St, 

(Jansen Stud.)

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

(Vardai ir patardi)

(Adresas)

Išvalyk Vidurius Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą. Nemigą.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

ROOMING auze —- 16 kambarių 
parsiduoda pigiai. Renda $35.00. Aplei
džiu miestą. 1248 West Monroe St. 
Tel. Haymarket 6081.

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

7218 So. Ashland Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui1

BUDAVOJAME, perdirbame ir patai
some — Joks darbas dėl manęs nėra nei 
perdidelis nei permažas (Aš pabudavo- 
jau Ra movą Teatrą). Heury Klein. 
8426 EHzabeth St. Tel. TrLnglę 1497

INDIANA farmos, 90 mylių nuo Chi
cagos su staku ir įrengimais žemomis 
kainomis ir ant išmokėjimo. Mainų 
nepriimsime. A. D. Donaldson, 203 
N» Wabash. Tek State 7499.




