
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk lithuanian Daily Nkw*

PUBLISLED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,.

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
.............. . .......—..... ' .............. ■■■ , —*

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

M second-class matter March 7, 1914 ai the Post Office M Chicagot W
Sindes: lie Ąc| of March 8C 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
TH« LITHUANIAN DAILY N«W»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XX Kaina 3c Chicago, UI., Antradienis, Birželis-June 6 d., 1933 No. 132

Mattern I laskvo j;
Skrenda Siberijon
Prapuolęs lakūnas susirado Norvegijoj. 

Turėjęs labai sunkią kelinę 
per Atlantik’o vandenyną

MASKVA, birž. 6. (antradieny). — Amerikos lakūnas James 
Mattern, kuris skrenda apie visų paasulį, tik dvi valandas pa
silsėjęs, šiandie 1:45 vai. ryto, (5:14 v. po piet pirmadieny, Ghi- 
cagos laiku) išskrido j Omsk, Siberijoj, kuris yra 1.450 mylių 
atstume j rytus nuo Maskvos. Lakūnas nutarė neskristi j Novo- 
Sibirsk, nes ten yra tik labai mažas lau’kas aeroplanams nusi
leisti.

MASKVA, birž. 5. —James 
Mattern, kuris vienas skrenda 
apie pasaulį, šiandie nusileido 
Maskvoj, atskridęs iš Oslo, Nor
vegijoj ,ir pasilsėjęs tik kelias
valandas mano skristi į Sibe- 
riją.

Jis siekiasi sumušti rekordą 
Willey Post ir Harold Gatty, 
kurie užpernai kelionę apie pa
saulį padarė i 8 dienas, 15 vai. 
ir 51 min.

Buvo nusileidęs Norvegijos 
pakraščiuose

Mattern išskrido iš New Yor- 
ko pereito šeštadienio ryte. Jis 
turėjo skristi į Paryžių, bet ke
ly prapuolė ir buvo manoma, 
kad yra žuvęs ,nes apie jį per 
ilgą laiką negauta jokių žinių. 
Tik šįryt gauta žinių, kad jis 
laimingai nusileido Oslo, Norve
gijoj ir po poros valandų jis 
išskrido į Maskvą.

Pasirodė, kad jis buvo pakly
dęs ir buvo priverstas nusileis
ti ant nedidelės Kragero salos, 
Norvegijos pakraščiuose, netoli 
Oslo, kur jis sugaišo veik visą 
dieną, taisydamas savo aero
planą, “Century of Progress”, 
kuris buvo kiek nukentėjęs 
skrendant per Atlantiką.

Sunki kelionė per Atlantiką
Mattern jau antru kartu skri

do per Atlantiką. Pernai jis 
laimingai perskrido Atlantiką. 
bet pąskui susidaužė Minsko 
pelkėse. Pasak jo, pernai ke
lionė per Atlantiką birvusi, pa
lyginamai, kaip skridimas į Ca- 
liforniją.

Pirmas 400 mylių kelias bu
vęs geras. Bet pradėjus skris
ti per vandenyną, jį užklupo 
šlapdraba ir miglos, nuo kurių 
jis negalėjo pasiliuosuoti visą 
kelią. Jo aeroplano sparnus 
aptraukė ledas ir buvo pavo
jais, kad aeroplanas neatlaikys 
to sunkumo ir nukris jūron. 
Kad išsigelbėti nuo šlapdrabos 
jis visaip sukinėjosi, bet visur 
tą patį rado. Perskridęs New- 
foundland salą, Kanados pa
kraščiuose^ jis jokios kitos že
mės nematęs, nematęs ir jokio 
laivo. Pagalios jis pamatęs 
šviturį ir nusitaręs nusileisti, 
kad pasiklausti kur jis yra. Ta2 
ir buvo Kragero saloj. *Bet su
sikalbėti jis su gyventojais ne
galėjęs, o ir apie jo skridimą 
jie nieko negirdėję. Tapo pa
šaukti lakūnai iš Oslo, kurie 
rado Mattern ramiai besiutriu<- 
siantj apie savo aeorplaną, ku-

rio sparną ledai įskėlė. Patai
sius sparną ir atvežus iš Oslo 
daugiau gasolino, nes Mattern 
gazolinas buvo jau veik visai 
išsibaigęs, Mattern nuskrido į 
Oslo ir iš ten tuojaus išskrido 
į Maskvą.

Visą kelią per Baltijos jtfrą 
jis rado tirštą miglą, bet į 
Maskvą atskrido laimingai, tik 
labai nuvargęs, nes visą kelią 
jis tik 3 valandas yra miego
jęs. Maskvoj jis irgi mano il
sėtis tik 3 ar 4 valandas ir 
skristi į Novosibirską, 1,700 
mylių atstume, nors rusų avia
toriai pa ta ra sustoti Omske, 
400 mylių arčiau.

Kelią iš Nevv Yorko į Mask
vą, su visais sugaišimais Nor
vegijoj, Mattern padarė į 51 
vai., 31 min., arba trimis va
landomis greičiau, negu pir
mesni lakūnai, kurių rekordą 
jis stengiasi sumušti.

Sekamas jo sustojimas Novo- 
Sibirsk, paskiau Chabarovsk, 
prie Pacifiko okeano. Po to jis 
skris tiesiai į Alaską, iš kur 
per Kanadą skris jau į New 
Yorką. Visą tą ilgą kelią jis 
yra pasiryžęs padaryti į 7 die
nas.

Pradžia lakūno Mat
tern kelionės oru 

apie pasauli
Mattern linki pasisekimo lietu

viams lakūnams Dariui ir Gi
rėnui, kurie jį išlydėjo iš 
New Yorko.

(Specialio “Naujienų” kores
pondento pranešimas)

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
21.

Lakūnas James Mattern lipa į savo aeroplaną, kad pradėti kelionę oru apie pasaulį. Dešinėj — 
lakūnas pozuoja paskutiniam prieš išskridimą šeštadieny paveikslui. Viršuj — jo aeroplanas 
“Century of Progress”, kuriuo jis perskrido Atlantiką ir vakar pasiekė Maskvą. Jis tikisi 
apskristi apie visą pasaulį į 7 dienas ir sumušti pirmesni Post ir Gatty 8V2 dienų rekordą.
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burys skridimo 
nelaisvę” suėmė 
Girėną, ieškoda- 
klausdami įvai-

kas, su kuriuo, kaip sako oro 
biuras, turės gerokai kovoti ir 
Mattern. ,

Kalbėdamas su “Naujienų” 
korespondentu prieš išskrisda
mas Jimmiėi Mattern pareiškė, 
kad jis yra'tikras, kad Darius 
ir Girėnas atsieks savo tikslą 
ir palinkėjo jiems geriausio pa
siekimo su žodžiais: “With 
best of luck may they go on 
their Transatlantic venture and 
succeed, this with their ex- 
perience adding to the forward- 
ing of aviation”.

Liudijimuose paaiškėjo, kad 
Morganas du4 sykiu finanasavo 
von Sweringen brolius, kai jie 
plėtė savo geležinkelių imperi
ją, bet paskui Morganas pats 
subudavojo geležinkelių imperi
ją, kuri nustelbė von Swerin- 
gen brolius.

Illinois Išrinko Sla
pią Konvenciją

Konvencija, kuri susirinks liepos 10 d., ra
tifikuos prohibicijos atšaukimą. 10 

prieš 1 šlapiųjų balsai
CHICAGO.— Vakarykščiuose 

rinkimuose valstijos konvenci
jos neabejotinai laimėjo prohi- 
bicijos priešininkai ir išrinko 
tokią konvenciją, kuri ratifi
kuos 21-mą konstitucijos patai
są, kuri atšaukia 18-tą prohibi- 
cijos pataisą.

Dar nėra žinoma pilnų bal
savimo davinių, bet Chicagoje 
šlapieji gavo 9 ar 10 balsų 
prieš 1 sausųjų balsą. Kituose 
precinktuose šlapių jų balsai 
lyginosi net 20 balsų prieš 1.

Visas Cook pavietas irgi nu
ėjo su slapiaisiais.

Dar nėra žinių iš kitų Illi
nois vietų, išėmus didesnius 
industrinius centrus, kurie irgi 
pasisakė prieš prohibiciją.

Gal milžinišką didžiumą Sla
piųjų balsų kiek sumažins sau-

14 žuvo traukinio 
katastrofoje

šieji pietinio Illinois kaimeliai, 
bet jie vistiek negalės pakeisti 
jau dabar numatytų rinkimų 
davinių, nes manoma ,kad ir tie 
pavietai nueis su šlapiasiais, tik 
gal ne tokia milžiniška balsų 
didžiuma, kaip Chicagoj. >

Valstijos konvencija susirinks 
liepos 10 d., Springfielde.

Teisėjų rinkimai
Vakar buvo ir augštesnių 

teismų teisėjų rinkimai. Galuti
ni daviniai dįr nežinomi. Bet 
kaip išrodo, didžiumoj praėjo 
demokratai, daugiausia senieji 
teisėjai. Naujų teisėjų pravedė 
gal tik republikonai, nes visi 
senieji teisėjai, dagi republiko
nai, nuėjo pas demokratus, 
ir kandidatavo jų tikietu.

Balsavimuose dalyvavo nepa
prastai didelis skaičius žmonių.

Šelps Vokietijos 
žydus

NEW YORK, birž. 4. — Su 
šešiais apelsinais, dviejomis 
puskvortėmis vandens, trupu
čiu sutrintų arbatos lapų, 
$29.30, dviejais tonais gazoli
no ir su absoliutiško pasitikė
jimo savimi ir vilties jausmu 
lakūnas Jimmie (James Jo- 
seph) Mattern pereitą šešta
dienį, birželio 3 d., pasileido į 
kelionę aplink pasaulį, išlydėtas 
iš Floyd Bennett lauko lietu
vių lakūnų kap. Stepono Da
riaus ir Įeit. Stasio Girėno.

5: 21 ryto, kuomet rytų ho
rizontą nušvietė skaisčiai rau
donas tekančios saulės kamuo
lys, Mattern lėktuvas pakilo iš 
aerodromo ir pamažu kopda
mas į dar apytamses padanges, 
traukė į šiaurryčių pusę, Nau
jos Anglijos ir N<ewfoundlando 
salos linkui.

Tarp lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno ir Mattern pasku
tiniu laiku užsimezgė artimi 
draugiškumo ryšiai. Visi gyve
no viename viešbutyje New 
Yorke, The Half Moon Hotel, 
Coney Island, ir čia bendrai 
ruošėsi skridimams.. Nuolatos 
mainydavusi sugestijomis, pa
tarimais, konferuodavo apie 
orą, pačius aeroplanus ir kliu-

tis, kurias teks susidurti skren
dant per okeaną? Mattern jau 
kartą perskrido Atlantiką, to
dėl jis žinojo ką reiškia oru 
peršokti per tūkstančių mylių 
vandenyno bedugnę.

Ketvirtą valandą šeštadienio 
rytą The Half Moon viešbuty
je buvo didelis sujudimas. At
rodė, kad niekas nemiegojo. 
Laukiamajame įvairių draugų, 
pagelbininkų apspistas maišėsi 
Mattern, kitas 
entuziastų “į 
S. Darių ir S. 
mi autografų,
riausius klausimus, kaip “kuo
met jus išskrisite?” “Ką ma
note apie Mattern?” “Gaila, 
kad jus negalite išskristi kar
tu su juomi”, etc., etc.

Apie penktą ryto visi jau 
buvo Floyd Bennett lauke. Ten 
stovėjo ištisos baterijos foto
grafinių aparatų, pulkai laik
raštininkų ir mažas būrelis 
žiopsotojų. Prirengus aeropla
ną “The Century of įProgress” 
skridimui, įpylus t jį 700 ga
lonų gazolino, alyvos ir moto
rą įkaitinus, Mattern atsisvei
kino su kap. Dariumi ir S. Gi
rėnu, ir kitais draugais, su žo
džiais, “See you next week”, 
įlipo į kabinę ir pradėjo pama
žu slinkti aerodromo cemen
tuotu keliu.

Aeroplanas greitai įsibėgėjo 
ir ėmė kilti į orą, žaibo greitu
mu prauždamas pro susirinku
sių galvas.

Jo keliais netrukus, greičiau
siai šią savaitę paseks lakūnai 
Darius ir Girėnas, kurių aero
planas stovėjo Floyd Bennett 
lauke, kartu su Mattern aero
planu. Jų “Lituanica”, kaip bu
vo ankščiau pranešta, yra ga
lutinai priruošta kelionei. Jau 
turi ir naifją propelerį, kuris 
buvo pritaisytas šeštadienį po 
piętų, Hartford, Conn.

Pereitos savaitės pabaigoje 
oras Atlantiko pakraščiais ir 
toliau į jurą pradėjo taisytis 
ir yra daug saugesnis skridi
mui. Kiek pavojaus sudaro ru-

Pirko be pinigų gele 
žinkelį ir uždirbo 

$12,500,000
Von Swering broliai be pinigų 

nupirko Niekei Plate geležin
kelį, uždirbo $12,500,000 ir 
vistiek pasiliko geležinkelio 
savininkais.

to geležinkelio

dviem Clevelan- 
Sweringen. Ka-

mui.

Amerika skolins Chi- 
nijai $50,000,000 

pirkti grudus
WASH1NGiTON, birž. 5. — 

Rekonstrukcijos Finansų Korp., 
su prezidento Roosevelto prita
rimu', nutarė paskolinti Chini- 
jai $50,000,000, už kuriuos Chi- 
nija pirks Amerikoje kviečius 
ir bovelną. Paskola turi būti 
atmokėta į tris metus.

Dabartinėmis kainomis, Chi- 
nija už tuos pinigus galės pirk
ti apie 12,500,000 bušelių kvie
čių ir 900,000 pundų bovehios.

NANTES, Francijoj, birž. 5. 
14 žmonių liko užmušta ir 150 
žmonių sužeista, daugelis labai 
sunkiai, Paryžiaus-Nantes eks
presiniam traukiniui nušokus 
nito bėgių. Traukinys buvo pil
nas ekskursantų, vykstančių 
šventėms į Bretaniją.

Traukinio inžinierius tapo 
areštuotas, nes jis nepaisė pa
vojų įspėjančių signalų ir ne
užėjo ant kitų Jam nurodytų 
bėgių. Pamatęs pavojų jis 
staigiai metė garvežį varyti į 
priešingą pusę ir traukinys nu
šoko nuo bėgių.

GHICAGO.—Pereitą sekma
dienį keli šimtai žydų vadų cen- 
traHnėse valstijose vienbalsiai 
užgyrė kampaniją, kad sukelti 
$2,000,000 šelpimui Vokietijos 
žydų.

Dar vienas šventasis

Vagis nušovė vagį

VATIKANAS, birž. 5.— Pa- 
pa Pius didelėmis kanonizavimo 
ceremonijomis, pakėlė į šven
tuosius franeuzų kunigą Andre 
Fournet, kuris įsteigė “Kristaus 
Seserų” ordiną, dabar turintį 7 
vienuolynus Kanadoj ir 9 Ar
gentinoj. Ceremonijose daly
vavo Airijos prezidentas de 
Valera ir Austrijos kancleris 
Dollfuss.

VIEŠINTOS, Panevėžio apsk. 
—Viešintų klebono žemėje buvo 
rastas Adolfo Paškausko lavo
nas. Paaiškėjo jo nužudymo 
aplinkybės. Jis buvo vagis, 
baustas už vagystes. Vogdavo 
susitaręs su Anupru Bagdonu iš 
Viešintų miestelio. Tarp “idė
jos” draugų kilo nesusipratimai. 
Prasidėjo barniai, nesutikimai, 
ir Paškauflskas, kaip jaunesnis

kongreso vadus |turėj° Slapstytis. Bagdonas jį 
® ' sekė ir vieną dieną rado progą

nušauti. Lavonvą nuvilko Vie
šintų klebono žemėn ir ma
žuose krūmeliuose negiliai už
kasė. Suimtas A. Bagdonas pri
sipažino nužudęs.

Prezidentienė skrenda j Los 
Angeles

Prezidentas išbarė
WASHINGTON, birž. 5. — 

Senato bankinio komiteto tyri
nėjimuose išėjo aikštėn įdomus 
dalykas: kaip be pinigų galima 
nupirkti geležinkelį, pelnyti mi- 
lionus dol. ir nieko nemokėjus 
u<ž jį, pasilikti 
savininku.

Taip buvo su 
do broliais von
mantinejant komiteto advoka
tui Pecora ,išėjo aikštėn, kad 
abu broliai be pinigų nusipirko 
Niekei Plate geelžinkelj, įmokė
dami $2,100,000, kuriuos pasi
skolino iš banko. Dar liko iš
mokėti $6,500,000. Nusipirkę 
geležinkelį, jie tuojaus suorga
nizavo Niekei Plate Security 
Co., kuri išpirko tą geležinkelį. 
Von Swering broliai gavo pa
starosios komp. Šerų už $12,- 
500,000, reiškia tiek uždirbo ant 
to “dylo”. Kompanija prisiėmė 
atmokėti visas geležinkelio sko
las, taipgi skolą bankui. O su 
pagelba Šerų, von Sweringen 
broliai dabar valdo pačią kom
paniją,/© per ją ir geležinkelį, 
kuris jiemsi nieko nekainavo.

WASHINGTON, birž. 5. — I 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasišaukė abiejų kongreso bu-: 
tų vadus ir juos aštriai išbarė 
už nesilaikymą ekonomijos, su
siaurinant prezidento galią su
mažinti pašelpas karo vetera
nams tik iki 25 nuoš. Tokis 
aprybojimas prezidento galios 
šaliai kainuos j melus virš $170,- 
000,000. Prezidentas įsakė kon
greso vadams surasti tuos pi
nigus, kitaip jis bufc priverstas 
jų susiaurinimo galios bilių ve
tuoti, nes šalies biudžetas tu
ri būti subalansuotas.

Išbartieji kongreso vadai at
sisakę kalbėti.

WASHINGTON, birž. 5. — 
Prezidento Roosevelto žmona 
pasažieriniais aeroplanais vakar 
išskrido į Pacifiko pakraščius. 
Los Angeles, Cal., aplankyti sa
vo sūnų Elliott. Ji sustos pa
keliui įvairiose vietose, kur jai 
teks mainyti aeroplanus. Sūnūs 
ją pasitiks Tuscon, Ariz. Su- 
gryš į Newark, N. J., penktadie
ny. Paskiausiomis žiniomis, ji 
yra Kansas City ir tuojaus iš
skris į Dalias, Tex.

WEST ALBANY, N. Y., birž. 
5.—Į New York Central gele
žinkelio vagonų ir garvežių 
dirbtuves sugryžo dirbti 2,400 
darbininkų.

CHICAGO.— Plieno gamyba 
pasiekė 47 nitoš. normalio laips
nio. Delei to pakilo geležies 
ir plieno kainos ir dabar pla
nuojama pakelti darbininkų al
gas 10 ar 15 nuoš.

Reikalauja algų pakėlimo
CHICAGO— Aurora, Elgin Ivua . Aliosime 

and Fox River Valley eiektriki-1 
nio geležinkelio darbininkai nu
tarė ręikalauti pakelti algas 10 
nuoš. Tai tik pusė to, kiek jų 
algos buvo nukapotos per per 
ęitus 18 mėnesių.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame ; 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- 

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



Kas Yra Alfredas Rosenbergas?
■.... 11 11111 n

Žmogus su dviem sielomis — 
vokiška ir rusiška — siekiąs 
per Vokietiją atstatyti seną
ją Rusiją ir šias dvi imperi
jas sujungti J vieną uniją.

reikalų skyriaus di-
Alfredas Rosenber-

tas
10

Rosengergas?
metų jis sukasi
Hitlerio apyru-

tik- 
oli-

Pa-

1893 
kada 

mies- 
Vidu-

šiandien niekam jau nebe- 
paslaptis, kad Vokietijos užsie
nių politikai vadovauja ne ofi
cialusis užsienių reikalų minis- 
teris baronas von Neurath, bet 
artimiausias Hitlerio patarėjas 
ir, jei taip galima kalbėti apie 
hitlerininkus, — Hitlerio drau
gas, nacionalsocialistų partijos 
užsienių 
rektorius, 
gas.

Kas yra
Jau nuo

artimiausiame 
by, sykiu su Goeringu, Rohmu, 
dr. Goebbelsu ir ligi nesenai 
su Strasseriu, sudarydami 
rąją šių dienų Vokietijos 
garchiją.

Rosenbergas yra tikras
baltijo vokietis, bet kultūriniai 
yra daugiau rusas kaip vokie
tis. Jis gimė Tallinne, dabar
tinėj Estijos sostinėj, 
metais, taigi tuo metu, 
Rusija buvo ir Estijos 
tus smarkiai aprusinusi.
rinę mokyklą ir politechniku
mą Rosenbergas baigė Rusijoj. 
Karo metu studijavo Petro
grade architektūrą, visą laiką 
priklausydamas prie pačių kon- 
servatyviškiausių rusiškai na
cionalistinių rusų jaunuomenės 
grupių.

Rosenbergas rusų emigrantų 
tarpe Miunchene.

Kilus Rusijos revoliucijai, 
kaip dauguma kraštutinių de
šiniųjų, taip ir Rosenbergas 
priščiuvo ir laikėsi kuodidžiau- 
sio neutralumo, o kuomet 1917 
metais bolševikai užvaldė IPęt- 
rogradą ir ten gyventi pasida
rė karšta, Rosenbergas su pir
mąja emigrantų banga išplau
kė į užsienį; 1919 metų ant
roj pusėj Rosenbergas su ki
tais sau panašiais rusais emi
grantais atsidūrė Miunchene, 
ką tik “išvaduotame iš prole
tarų diktatūros” iš Kurto Eis- 
nerio valdžios. Eisnerį nužu
džius Miunchenas ir visa Ba
varija pergyveno savo kontr- 
revoliucijos medaus menesį, tad 
baltiesiems rusams emigran
tams atsidarė visos durys ir 
prieglauda. Kaip laike didžio
sios Prancūzų revoliucijos Kob- 
lencas, taip dabar Miunchenas 
pasidarė visokių kontr-revoliu- 
cionierių veikimo centras. Jų 
tarpe Rosenbergas turėjo tą 
privilegiją, kad gerai mokėjo 
vokiečių kalbą ir greit galėjo 
susisiekti su panašiai galvo
jančiais vokiečių . reakcionie
riais.

Pirmųjų nacionalsocialistų 
Itarpe

Greit, apsigyvenęs Miunche
ne, Rosenbergas suėjo j pa
žintis ir santykius su literatu 
Dietrich Erckartu, buvusiu 
“Lokal Anzeiger” redaktorių ir 
kelių nacionalistiškų dramų 
autorių. Dietrich sykiu su in
žinierių Fcderu ir buvo tie pir
mieji du inteligentai įstoję į 
nacionalsocialistų partijos už
uomazgų, pradėtą paprasto ir 
nepretensingo geležinkeliečio 
Drexlerio. Greit prie jų ir Hit
leris atsirado, o per Eckartą 
su Hitleriu ir Rosenbergas su
sipažino.

Hitleris greit pastebėjo, kad 
tas jaunas Petrogrado archi
tektas turi daug gabumų kaip 
politikas ir planuotojas. Hitle
ris ; apskritai turi didelę silp
nybę prie architektų, mat ar
chitektūra buvo ir jo paties 
jaunų dienų svajonė, kurios 
negalėjo pasiekti teturėdamas 
tris gimnazijos klases.

Hitleris per keletą metų už
darbiavo Miunchene architek-

tų biuruose kaip kambarių de
koratorius ir tepliorius. Tokioj 
atmosferoj jis ir toliau galėjo 
laikytis arčiau architektų, j 
kuriuos žiurėjo katp i įdomiau
sius žmones.
Kaip Rosenbergas įsigijo Hit

lerio pasitikėjimą
Rosenbergas tuo labiau įsigi

jo didelio autoriteto pas busi
mą Vokietijos “trečiojo reicho’’ 
statytoją, kadangi, be savo 
architektinių žinių turėjo pla
čių patyrimų iš Rusijos revo
liucijos metodų ir abelnai bu
vo rytinio temperamento vy
ras. Rosenbergas greit parodė 
savo gabumus politikoj, ypa
tingai tarptautinėj. Nors jos 
konstrukcija buvo daugiausiai 
vienos fantazijos, be jokių 
faktinų pamatų, bet masėms 
žavėti to tik ir tereikia, ir pu
siau apsišvietę žmonės jo ga- 

su apetitu klausyti. To- 
yra psichologinės bazės, 

kurių Hitlerio ir Rusen

neišsemiamo rusų
svajonių sande

kios 
ant 
bergo bičiulystė prasidėjo.

Didžiojo Kryžiaus Karo prieš!
Sovietus propagandistas

Medžiagą savo fantastinėms 
koncepcijoms Rosenbergas se
mia tik iš 
reakcionierių
lio. Per visą laiką Rosenber
gas tebemąsto tik kaip kraš
tutinis dešinysis rusas emig
rantas. Ir šiandien, nežiūrint 
to, kad jojo rankose gludi ne 
Rusijos, bet Vokietijos politi
kos vairas, tačiau jo mąstymo 
būdas jokiu budu nėra vokiš
kas, o yra grynai rusiškas 
emigrantiškas.

Tokiu budu Rosenbergas pa
sidarė idėjiniu “itautiniai at
gimusios” politikos vedėjas ne 
lik dabartiniai Vokietijai, bet 
ir busimai Rusijai, kuri savo 
“tautinio atgimimo” tebelau
kia. Tai yra labai įdomus mi
šinys, galbūt vienintelis istori
joj. Ačiū jo fantazijoms hitle
rininkų užsienių visa politika 
ir remiasi didžiosios kruciatos 
prieš bolševizmą dėsniais, ku
rią atgimę vokiečiai turi pra
dėti ir pravesti, žinoma, už 
tam tikras teritorialines kom
pensacijas, gautas mainais į 
kruciatą iš Europos.

Tos idėjos pirmuoju įrankiu 
ir yra Rosenbergas, tuo budu 
norėdamas atlikti pareigą link 
abiejų savo tėvynės — Vokie
tijos ir Rusijos.

Visa, ką Hitleris ir jo šali
ninkai paskutiniais metais apie 
užsienių politiką yra pripasa
koję, paeina iš Rosenbergo, 
kurs savo ruoštu sąvokas se
miasi iš dešiniosios rusų emi
gracijos.

Rusų generolų kongresas 
Reichenhalle

Gale 1921 metų Reichen-

Buy gloves with what 
it savęs

Bėra relkalp moi*u 60* T 
4anirt«n. kad tani! <cra dantį* 
koteią. Liztertaa Tootb Pa A U, 
dkMte tūba* paraldaoda _ oi 
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ttj Be to rante •otaapiatt 
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
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Kansas City, Mo., miesto manažeris H. F. McElroy su savo sunUm Ii* duktere Mary, 25 
kuri buvo žmogvagių išvogta iš savo namų ir paskui tėvo išpirkta už $30,900. Astuoni žmo
nės, turėję su tuo išvogimu ryšių, jau yra suimti. Du jų, kurie ją išvogė, jau prisipažino ir 
tapo atiduoti teismui. Jiems visiems gręsia mirties bausmė, einant Missouri valst. įstatymais.

ni.,

gas yra griežtas priešas tik 
bolševikų Rusijos. Šiaip, kaip 
ir kiekvienas dešinysis emi
grantas, jis yra didžiausias 
prietelis nacionalistinės, reak
cines Rusijos. Jis kaip ir visi 
vokiečiai trokšta bendradar
biauti su tokia Rusija ir kad 
to pasiekus, stengiasi ją tokią 
atstatyti.

Kas Dedasi Lietuvoj
■ii      —i.  

Kaip Prienai boikotavo 
elektrą.
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Žuvo po traktorium

mašinis /«.„

KALVARIJA. Bal. 27 d. p. 
Kanusevičiaus valdomam kal- 
varijos dvare, tapo užmuštas 
to pat dvaro kalvis 
tas Vincas Žukauskas apie 29
metų amžiaus. Velionis buvo 
išėjęs, tu traktorum į lauką 
dirbti, kur pakliuvo po trakto
rium ir tapo sumaltas. Dar 
kiek gyVas nuvežtas į Mari
jampolės ligoninę, kur ir mirė. 
Žukauskas buvo vedęs ir jo 
nelaime — nelaimė ir netur
tingai šeimynai.

halle, Bavarijoj, įvyko rusų 
dešiniosios emigracijos susiva
žiavimas, kuriame sale įvairių 
generolų ir kitokių caro digni
torių dalyvavo taip jau Ukrai
nos hetmanas, caro generolas 
adjutantas Skoropadskis su sa
vo asmeniniu sekretorių dr. 
Nemirovičiu Dančenko ir su 
savo pavaldiniu, vėliau taip 
pat tapusiu “hetmanu” Pol- 
tavcu-Ostranica.

Tas suvažiavimas, kuriame 
taip pat dalyvavo Rosenbergas 
su savo dviem charakteriais 
— kaip rusas emigrantas ir 
kaip nacionalsocialistų organi
zacijos generolo Eppo, kapito
no Rohmo ir Ludendorfo pasi
tikėtas asmuo, priėmė nutari
mą, kad bolševizmui nuversti 
išeinamasis punktas yra atsta
tymas Ukrainos, iš kurios pa
skui galės kilti pajėga su už
daviniu atgaivinti didžiąją Ru
sijos imperiją, kiek galima, 
1914 metų sienose.

Tad, kaip matoma, tas pla
nas yra
Senas politinis planas, paruoš
tas Kieve 1917 metų vasarą,

generolo Groenerio ir kaizeri

nes Vokietijos atstovo prie 
Ukrainos valdžios, Mummo, 
paskiau atiduotas realizuoti 
hetmanui Skoropadskiui.

Reichenhallo kongresas tik 
dar sykį tą planą atnaujino ir 
priėmė, o Rosenbergas jį pa
ėmė savo politines akcijos pa
matau.
Kaip atsirado Hitlerio galvoj 

antisemitizmas ?
Taip gi ir Hitlerio antisemi

tizmas jo galvoj susiformavo 
Rosenbergui j jį veikiant. Tas 
antisemitizmas yra lašas lašan 
Rosenbergo perimtas iš rusų 
“juodašimčių” sąvokų.

Yra nebeginčijamas daiktas, 
kurio ir paties Hitlerio drau
gai nebeslepia, kad dabartiniam 
“atgimusios vokiečių tautos va
dui” tik viena knygutė yra ab
soliutinis autoritetas, taip va
dinama “Siono išminčių pasita
rimų protokoląi”^ rĘa knygutė 
yra, suprantamas palykas, mis
tifikacija, parašyta vieno rusų 
generolo emigranto. Bet tas 
asmuo, kurs Hi^ejį su ta kny
gute supažindirioTrfbuvo ne kas 
kitas, kaip pats Rosenbergas. 
Tokiu budu Rosenbergas pa-

veikė į Vokietijos ne tik užsie
nio, bet ir visą vidaus politiką, 
kad ir tik kaip tarpininkas.

Rosenbergas, kuriam Hitle
ris turi didžiausio pasitikėji
mo, savo tvirtame 40 metų 
amžiaus organizme turi dvi 
sielas — vokišką ir rusišką. 
Abidvi yra vienodai nacionalis
tinės ir abidvi kraštutiniai re
akcingos. Abidvi jo sielos jam 
rodo vieną ir itą patį kelią, 
kurs prasideda nuo žydų įta
kos pasaulyje sulaužymo, veda 
prie bolševizmo Rusijoj nuver
timo ir jo daigų visame "pasau
lyje išnaikinimo, o baigiasi 
turbut nė pats Rosenbergas ne
žino, kuo baigiasi...
Rosenbergas yra 
drąsių užsimojimų 

f

Tiesa, iš plytų ir cemento 
jis nė mažiausios paliepęs nė
ra pastatęs, bet jo politinių 
fantazijų - arčhitektii'ra siekia 
fantastiškiausių plotų.

Niekas negali pasakyti, kur 
jis nuvestų Vokietiją, sekda
mas savo svajonę — dviejų 
atgimusių imperijų — Vokieti
jos ir Rusijos — galybę, gal
būt tų kolosų uniją. Rosenber-

li ^paprastai 
architektas

PRIENAI. — Miestui elektrą | 
tiekia Kauno rajoninių elektr. 
stočių akc. b-vė, kuriai moka-| 
ma už kw. šviesai 1,35 lt. ir už 
skaitiklį mėnesiui 1 litą. Savi
valdybė sudaryta sutartimi ' 
prieš bendrovę bejėgė. Todėl 
taip kitur, taip ir Prienuose 
kilo sumanymas pradėti boi
kotą.

Elektrom boikotui pritarė 98 
nuoš. elektr. vartotojų, tačiau 
su Kaunu boikotuoti pradėjo 
tik 10 nuoš., IV, 27 jau boiko
tavo 20 nuoš., o kiti dar delsė. 
Boikotui platesniu mastu pra
vesti iniciatorių grupė IV, 27 
įteikė nuov. v-kui pareiškimą, 
kad leistų IV 29 gaisrinėje su
šaukti tam tikslui susirinkimą, 
bet apskrities viršininkui dėl 
tam tikrų prežasčių neprita
rus, pareiškimą iniciatoriai at
siėmė. Kad susirinkimas ne
įvyks, daugumas vartotojų 
nežinojo, todėl IV. 29 19 vai. 
Laisvės aikšt. pradėjo rinktis. 
Patyrę, kad sus-mas neįvyks, 
nutarė boikotą pradėti gaisri
ninkų sirenos sugaudimu. Po 
20 v. 30 m., sirenai sugau
dus,, beveik viso miesto gyv. 
butuoje elektros švesą pakeitė 
žvakių ir lempų šviesa, o ku
rie elektros neužgesino, man
dagiai buvo paraginti užge
sinti. Viskas ėjo labai skland
žiai, tvarkingai, gyventojai bu
vo patenkinti tikėdamiesi tuo 
iškovoti pigesnę elektros švie
sa.

Boikotavo visi elektr. var
totojai, išskiriant kaikuriuos 
lenkus.

Garsinkites “N-nose”

VARICOSE GYSLOS
1 Užgydomos Nauju Metodu
Be operacijos ar jfiirJkimtj. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas irytlymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palierę, kad 
esate priversti misti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikta taip greitai, kad 
užgydyti jusu kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
į trumpa laiką ralfisite atsikelti. Tiktai tai
kyki tčs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiokininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

LISTERINE
relieves
SORE THROAT

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos menesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
ttsirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir ^4 lengvesnius 

. už tuos, kurie nesiplovč. 
į Lambert Pharmacal Co., St. 
ILouis, Mo.

GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

Reduces COLDS

66%

Naujienų Pikniką
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Lteivis ir senatvės 
pensijos įstatymai
Laiks nuo laiko gauname 

aug užklausimų apie senat
as pensijas, nes mažai žmo- 
ių tėra apsipažinę su įvairių 
alstijų pensijos įstatymais, 
r kadangi šis klausimas yra 
ienas svarbiausių, kurį vai- 
tijų legislaturos šiais metais 
irės svarstyti, čionai pilnai 
(dėstome visų valstijų, nusi- 
latymus iki šiam laikui.
Iš 44 legislaturų, kurios lai- 

o posėdžius šiais metais, ne- 
lažiau kaip 37 rimtai svarstė 
ilių, kurie liečia senatvės 
psaugas. Keturiolika valsti- 
ij svarstė permainyti dabar- 
nius egzistuojančius įstaty- 
ius; vienoj valstijoj, Idaho, 
imtos bet nepasekiningos pu
ta ngos dėtos atšaukti senut
ės pensijos įstatymų, ir dvie- 
ose arba trijose kitose valsti- 
ose, buvo panašus žingsniai 
umažinti valstijų ir valdžios 
klaidas.
26 valstijų legisliaturos jau 

įertraukė savo posėdžius, bet 
ikima, kad dar viena arba 
Ivi valstijos, kurių legisliatu- 
os posėdžiauja, įves kokį nors 
>ensijos įstatymų šiais me- 
ais.
Ateiviams tie įstatymai ma- 

ai ko teikia, nes visi nauji 
statymai, sekant senuosius 
statymus, stengiasi tik pagel
sti Amerikos piliečiams.

Pirm šių metų 17 valstijų 
iriėmė senatvės pensijos įsta- 
ymų ir su šių metų 7 valsti- 
oms iš viso sudaro 24 vaiski
os.

Valstijos, kurios pensijos 
statymų turi, žemiau paduo
tame ir po vardu valstijos pa- 
iuodame metus, kada įstaty- 
nai priimti.
don t ana ......................... 1923
4cvada ............................. 1923
Visconsin ........:........   1925
(entucky ..............   1926
’olorado ......................... 1927
daryland ......................... 1927
3a Ii foru i a ..................  1929
Minnesota ....................... 1929
Jtah ................................ 1929
iVyoming ......................... 1929
Vlassachusetts .................  1930
4ew York ......................... 1930
Delaware ......................... 1931
daho ................................  1931
4ew Hampshire .............. 1931
4ew Jersey .....................  1931
Vest Virginia .................. 1931
\rizona ............................  1931
Arkansas ......................... 1933
Indiana ............................. 1933
Vlaine ..............................  1933
Morth Dakota .................  1933
Dregon ............................. 1933
VVashington ..................... 1933
Senatvės pensijos įstatymai, 

gyvenimo vietos ir pilie- 
tystės reikalavimai

Tos 24 valstijos aprūpina 
kokių nors apsaugų tų valsti
jų seniems gyventojams. Pa
prastai prašytojų metai mai
nosi. 12 valstijų reikalauja, 
jog žmogus turi sulaukti 70 
metų, ir tik tada gali prašyti 
pensijos; 11 valstijų nustato 
>5 metus, ir viena valstija nu
stato 68. Ir rezidencijos lai
kas mainosi. Vienas naujas 
įstatymas, Arizonos valstijos, 
reikalauja, kad aplikantas iš
gyventų net 35 metus toje val
stijoje, Massacliusetts ir North 
Dakota reikalauja 20 metų; 
Kentucky, Nevada, New York, 
Dregon ir West Virginia 10 
metų, Arkansas ir Delaware 
reikalauja 5 metų, bet Dcle- 
vare valstija irgi reikalauja, 
<ad žmogus turi nuolat gy
venti Suv. Valstijose per 15 
metų; ir liekamos trylika val
stijų reikalauja, jog žmogus 
šgyventų net 15 metų tose 
valstijose. Kiekviena valstija 
nustato, kiek pinigų mokama. 
Daugumoj valstijų mokama 
jo $1.00 per dienų. Kentucky 
paskiria ne daugiau $250 per 
netus; North Dakota $150 per

sas, senatvės pensijos neduo
damos ateiviams. Tų dviejų 
valstijų įstatymai reikalauja 
penkių metų rezidencija tose 
valstijose ir nedaro skirtumo 
tarpe piliečių ir nepiliečių. Bet 
kitose 22 valstijose Amerikos 
pilietystė yra pirmas reikala
vimas.

Arizona, Maine, Massachu- 
setts, New Jersey, Ncw York 
ir. North Dakota įstatymai tik 
pažymi, kad prašytojas turi 
būti Amerikos pilietis; lieka
mos 16 reikalauja, kad jis turi 
būti Suv. Valtsijų piliečiu per 
15 metų prieš padavimų pra
šymo, •r

Negalima suprasti, kodėl ši
tas skirtumas daroma tarpe 
piliečių ir nepiliečių, nes tos 
pensijos išmokamos iš viešų 
fondų. Kiek yra žinoma, atei
viai irgi turi nešti taksų naš
tų — tiesioginiai ar netiesio
giniai. Imkime Massacliusetts 
valstijos senatvės pensijos įs
tatymų. Jis aiškiai sako, “kad 
senatvės pašalpai taksas iš vie 
no dolerio bus uždėtas ant 
šios valstijos kiekvieno vyro 
gyventojo su virš 20 metų se
numo, nepaisant, ar jis Suv. 
Valstijų pilietis, ar ne.” 
Senatvės pensijos reikalavi

mai pagal valstijas.
Californija.

Pašalpa teikiama kiekvie
nam, kuris—

1. sulaukęs 70 metų;
2. yra Suv. Valstijų pilietis 
per mažiausia 15 metų prieš 
padavimų prašymo;
3. gyvena Californijos valsti
joj, ir tenai nuolatai gyveno 
per mažiausia 15 metų prieš 
padavimų aplikacijos.
(1929 Supp. Codes & Gene
ral Laws, page 3564).

C oior ado
Senatvės pensija arba pašal

pa teikiama tik aplikantui, 
kuris —

1. sulaukęs 70 metų arba 
viršaus (1931 priedas)
2. Yra Suv. Valstijų piliečiu 
mažiausia 15 metų pircš pa
davimų pensijos aplikacijos.
3. gyvena valstijoj ir apskri
tyje, kurioje paduoda apli- 
likacijų nuolatos ne mažiau 
15 metų prieš aplikacijos 
padavimų.
(1927 Session Laws, Scc. 3) 

Delaivare
Pensija bus duota “asme

niui, — vyrui arba moterei, 65 
metų senumo arba viršaus, 
kuris per 15 metų gyveno Suv. 
Valstijose, ir kuris išgyvenęs 
Delaware valstijoj ne mažiau 
penkių metų.

(1931 Acts. II. B. No. 28, 
Sec. 6).

Idaho
Pensija bus duodama as

meniui, kuris —
1. sulaukęs 65 metų arba 
viršaus,
2. yra piliečiu Suv. Valsti
jų mažiausia 15 metų prieš 
padavimų pensijos aplikac.
3. gyvena Idaho valstijoj ir 
tenais nuolat išgyveno ne 
mažiau 10 metų prieš pada
vimų aplikacijos.

(1931 Sec. 5). 
Indiana

Senatvės pensija bus duoda
ma tik aplikantui,

1. kuris sulaukęs 70 metų;
2. kuris yra pilietis Suvie
nytų Valst. per 15 m. prieš 
padavimų pensijos aplikac.;

3. kuris išgyvenęs valstijoj 
ir apskrityje, kur paduoda 
aplikacijų, nuolat per 15 m.

(1933) laws, Ch. 36, Sec.4) 
Kentucky

Senatvės pensija duodama 
aplikantui, kuris —

1. sulaukęs mažiausia 70 
metų ar viršaus;
2. yra Suv. Valstijų piliečiu 
mažiausia 15 metų prieš pa
davimų pensijos aplikacijos.
3. Gyvenęs valstijoj ir aps
krityje, kurioje padaro ap
likacijų, mažiausia 10 metų 
prieš padavimų aplikacijos.

(1926 Laws Ch. 187, Scc. 3) 
Maine

Senatvės pensija bus duo
dama aplikantui, kuris

1. sulaukęs, 65 metų arba 
viršaus;
2. gyvenęs mieste arba mie
stelyje nors vienus metus 
prieš padavimų aplikacijos.
3. yra Suv. Valstijų pilietis. 
(1933 laws, page 401, Scc. 6)

Maryland
Senatvės pensija duodama 

aplikantui, kuris
1. sulaukęs 65 metų arba 
viršaus;
2. yra Suv. Valst. piliečiu 
mažiausia 15 metų prieš pa
davimų aplikacijos pensijai.
3. gyvenęs valstijoj nuolat 
per mažiausia 15 metų prieš 
padavimų aplikacijos.

(1927 Laws, Gh. 538, Scc. 3) 
Massacliusetts

“Tinkama pašalpa tinka
miems piliečiams, kurie reika
lauja pašalpos ir užlaikymo, 
kurie yra 70 metų amžiaus ar 
viršaus, kurie gyvena valsti
joj ne mažiaus 20 metų prieš 
padavimų aplikacijos.

(1930 Iaws, Ch. 402). 
Minnesota

Senatvės pensija duodama 
tik aplikantui, kuris —

1. sulaukęs 70 metų arba 
viršaus;

2. yra Suv. Valstijų pilie
tis mažiausia 15 metų prieš 
padavimų pensijos aplikaci
jos ir
3. gyvenęs• valstijoj ir aps
krityje, kur paduoda aplika- 
ijų, nuolat mažiausia 15 
metų prieš padavimų apli
kacijos.

(1929 Laws Ch. 47, Sec. 3)

Montana
Senatvės pensija duodama 

tik aplikantui, kuris —
1. sulaukęs 70 metų senu
mo ar viršaus;
2. yra Suv. Valstijų piliečiu 
mažiausia 15 metų prieš pa
davimų pensijos aplikacijos;
3. turi nuolat gyventi Monta
noj mažiausia 15 metų pireš 
padavimų pensijos aplikaci
jos.
(1923-27 Rcvised Code Supp.

Ch. 112, Sec. 4541).
Nevada

Senatvės pensija bus duo
dama tam, kuris

1. sulaukęs 65 metų arba 
viršaus;
2. yra Suv. Valstijų piliečiu 
mažiausia 15 metų;
3. Tikrai gyveno valstijoj 
per 10 metų prieš padavimų 
aplikacijos.

(1925 session Laws, page 
170, Sec. 5).

N e iv Hampshire
Pensija bus duodama tik 

aplikantui, 70 metų senumo, 
arba viršaus, kuris gyvena 
apskrityje, kur paduoda apli- 
kancijų per 15 metų arba il- 
giaus, ir kuris yra Amerikos 
pilietis 15 metų arba daugiau. 
Neiv Jersey

Senatvės pensija duodama 
šituo aktu, bile asmeniui, kurs

1. sulaukęs 70 metų;
2. pilietis Suv. yalstijų.
3. Yra gyventoju ir gyvena 
New Jersey valstijoj ir ten 
gyveno nuolat per 15 metų 
prieš padavimų pensijos ap
likacijos.

(1931 Public Laws, Ch. 219) 
N e iv York

Senatvės pašalpa bus duo
dama žmogui, kuris —

1. sulaukęs 70 metų;
3. yra Suv. Valst. pilietis;
3. yra gyventoju New Yor- 
ko valstijos mažiausia 10

metų prieš padavimų pensi
jos aplikacijos.
(1930 laws Ch. 387, Sec. 123) 

North Dakota
Senatvės pensija bus išmo

kėta bile asmeniui, kuris yra 
sulaukęs 68 metų, kuris yra 
Suv. Valst. piliečiu ir kuris 
gyvena toje valstijoje mažiau
sia 20 metų prieš padavimų 
aplikacijos.

(1933 laws, Page 107, Scc. 2) 
Oregon

Senatvės pensija bus duo
dama tik aplikantui, kuris su
laukęs 65 metus arba viršaus, 
yra Suv. Valst. pilietis ir gy
ventojas per 15 metų, ir Ore
gon valstijoje išgyvenęs ma
žiausia 10 metų prieš padavi
mų aplikacijos. (H 343). 
Arkansas

Kad būti tinkamu gauti pen
sijų, aplikantas turi būti Ar
kansas valstijos tikru gyvento
ju per mažiausia 5 metus prieš 
padavimų aplikacijos, ir turi 
sulaukti 70 metų ir neturi tu
rėti jokių įeigų.

(1933 laws, page 193, sec. 2)
— PLIS.
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Stop 
Itching 
Skin

Grynas, prlimnas Žemo sustabdo nie
že jimą odos i penkias sekundas — 
Ir pagelbingas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, Ir ižbSrimų. Žemo be
veik stebuklingai pražalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčlos užlaiko 
—<)5e, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26

žemo

Jūsų
PATOGUMUI

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimos 

namie

( PROBAK BtADE)

PATENTS
Laikas daug reiškia 
prie patentu. Neriai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
delį dėl instrukel'n, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-

DYKAI
A. .... . knygeligutSs "How to Ob- 

taln a Patent” ir “Reeord of In-
ventlon” formos. Nieko nelmam 
už Informaeljas ką daryti. Susi- 
raSlnCJimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seeurlty Savings A Commerclal 
Bank Bullding

(Dlrectly aeross sjreet irom Patent Office) 

tfASHINGTON. D. C.

Bremen
_ Europa
TdIENAS

i

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus,
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus, t« '
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

I NAUJIENOS i
| 1739 So. Halsted St. g

---------------—r—......................................- .................................  -■ .......................... ....... .. —

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
v 170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ..............   50c
120iįusĮ.

Pąčiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
•Namų Daktaras (paskutine knyga, kurių 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.
V................... ~........ ' ..J

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 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 ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573

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.
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Published Daily Except Sunday by 
Thfe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tėlet>h(ftie Rbostvelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscrlption Rates:
00 per year in Canada

$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________

Entered as Second Clasa Matter 
MArch 7th 1914 at the Post Office 
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Apžvalga
KOMUNISTŲ ORGANAS VIR

TO FAŠISTIŠKU

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Rooaevelt 8500.

Užsisakymo kaina t
Chicagojė — paltu j

Metams ------ ----... -
Pusei metu —--------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mSnesiam______
Vienam mėnesiui ___

Chicagoj per ilneliotojusi
Viena kopija___
Savaitei ---------------
Mėnesiui ... ....... ....... ..........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ „Z________  *7.00
Pusei metu------------------------- 8.50
Trims menesiams _ ___ ______ 1.75
Dviem menesiams .........._ _ 1.25
Vienam menesiui ... ...... ........ .75

Lietuvon ir kitur utsieniuose 
(Atpiginta) '

Metams $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams___________2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vokietijos komunistų vaka
rinis dienraštis, einąs Berlyne, 
“Welt am Abend”, virto fašis
tišku. Kaip tai įvyko, sunku 
suprasti. Bet yra žinoma, kad 
žymiausi to komunistų laikraš
čio bendradarbiai dabar už
ima vadovaujančias vietas Hit
lerio partijoje.

PIRMAS ROOSEVELTO SUSIKIRTIMAS SU 
KONGRESU

Prezidentas Rooseveltas smarkiai išbarė demokra
tų partijos vadus už tai, kad jie nepakankamai remia 
jo ekonomijos programą. Jisai nurodė, kad Jungtinių 
Valstijų senato balsavimas neleisti prezidentui apka
poti išlaidas karo veteranams daugiau kaip 25 nuošim
čiais padidins federalinės valdžios išlaidas 
dolerių ir privers kongresą uždėti naujų 
nėms.

Tai yra pirmas toks aštrus susikirtimas
josios administracijos ir kongreso. Iki šiol kongresas 
išpildydavo visus prezidento reikalavimus. Roosevelto 
poputeriškumui, matyt, pakenkė nusiginklavimo konfe
rencijos nepasisekimas Genevoje ir šaltas Europos val
stybių atsinešimas linkui ekonominės konferencijos, 
kuri bus Londone. Jeigu nepasisektų da ir ši konferen
cija, tai opozicija Rooseveltui pasidarytų Washingtone 
nesuvaldoma.

170 milionų 
taksų žmo-

Reconstruction Finance Corporation nutarė pa
skolinti Kinijai 50 milionų dolerių, kad ji galėtų iš Ame
rikos nusipirkti maisto ir žaliavų savo pramonei. Pa
skola duodama trejiems metams. Už ją kinai galės įgy
ti Amerikoje apie 12,500,000 bušelių kviečių ir 900,000 
pundų medvilnės.

Amerikos sutikimas duoti kinams tą paskolą rodo, 
kad Washingtonas tikisi, jogei karas tarp Kinijos ir 
Japonijos yra galutinai; pabaigtas.

Atrodo gana keista, kad Amerika vėl skolina pini
gus užsieniams po to, kai ji sukišo svetimoms šalims 
bilionus dolerių, kurių ji nebegali atgauti. Bet, antra 
vertus, ką Amerika gali daryti su tuo produktų ir pre
kių perviršiu, kurį ji turi?

Po pasaulio karo Jungtinės Valstijos taip išplėtė 
savo pramonę, kad ji pagamina daugiau, negu šios ša
lies žmonės gali suvartoti. Joms dabar nėra kitokios 
išeities, kaip tiktai savo perviršį eksportuoti — arba 
siaurinti gamybą. Gamybos siaurinimas reiškia nedar
bo didinimą.

“Elta” paduoda Tautų Sąjungos tarptautinio dar
bo biuro surinktas žinias apie darbininkų apdraudą 
nuo nedarbo įvairiose pasaulio šalyse. Pasirodo, kad 
1918 metų pabaigoje visame pasaulyje buvo apdrausta 
nuo nedarbo 5 milionai darbininkų. Apribotas privalo
mas apdraudimas tuomet veikė tik Anglijoje ir Airi
joje.

Bet dabar jau yra 40 milionų darbininkų, apdraus
tų nuo nedarbo.

Privaloma apdrauda dabar veikia šiose šalyse: 
Anglijoje, Airijoje, Austrijoje, Australijos dalyje 
Queenslande, Bulgarijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenki
joje ir dalyje Šveicarijos.

Laisva apdrauda veikia: Belgijoje, Danijoje, Čeko
slovakijoje, Ispanijoje, Francijoje, Holandijoje, Norve
gijoje, Suomijoje ir Šveicarijos dalyje. Jugoslavijoje 
įvestas laisvas apdraudimas nuo nedarbo kasyklose ir 
liejyklų pramonėje, ir iš viso yra 3,500,000 laisvai ap
draustų nuo nedarbo darbininkų.

Reikia pridurti dar tai, kad Europos ir kitų kon
tinentų kraštuose yra privaloma apdrauda ligos, senat
vės ir našlaičių, ši apdrauda apima 100 milionų žmo
nių.

Taigi matome, kad socialės apdraudos reikalas per 
paskutinius 15 metų padarė milžinišką progresą. Aukš- 
čiaus paduotose žiniose, beje, nėra minima apdraudos 
stovis sovietų Rušijoje. Tenai padėtis yra neaiški: pir
maisiais po revoliucijos metais apdrauda nuo nedarbo 
Rusijoje veikė plačiai, bet vėliau bolševikai ją atšaukė, 
pasiteisindami tuo, kad Rusijoje bedarbių “nėra”

Tarp pramoningųjų šalių apdraudos nuo nedarbo 
dar neturi Amerikos Jungtinės Valstijos. Bet ji, be 
abejones, ir čia bus netolimoje ateityje įvesta.

Ta mintis, kad valstybės pareiga yra rūpintis dar-

HITLERIS APGAVĘS STALI
NO VERGUSIUS

bininktj likimu, randa vis daugiau pritarimo pasaulyje, neilgas.
t

Bolševikuoj ančių liberalų sa
vaitraštyje “The New Repub- 
lic” tilpo šitoks laiškas redak
cijai, parašytas vieno Travers 
Olements, iš San Francisco, 
Calif.:

“Gerbiamasis: Aš nesu nei 
komunistų, nei socialistų sto
vyklos narys ir aš esu vie
nas iš tų, kurie neturėjo pa
sitikėjimo Vokietijos demo
kratijai nuo 1914 metų. Bet 
vistiek mane truputį ima 
juokas, sekant, kaip “The 
New Republic’ piktinasi Vo
kietijos Socialdemokratais ir 
baltina Vokietijos kortiunis- 
tus sąryšyje su hitlerizmo 
triumfu, ypatingai Jūsų re
dakcinėse pastabose apie 
Bonn apžvalgą gegužės 10 
dienos laidoje.

“Komunistams rūpėjo ka
pitalizmą. sugriauti, sakote 
Jus, o socialistams — jį pa
laikyti iki natūralus jo mir
ties. Vokietijos komunistai 
daug kartų per pastaruosius 
metus ar dvejus yra paro
dę, kad fašizmas jiems yra 
mielesnis, negu social-demo- 
kratija ir keliais atvejais, 
ypatingai Bavarijoje, jie 
balsavo kartu su fašistais 
prieš socialdemokratus. Aki
vaizdoje šitų faktų? jų da
bartiniai šauksmai apie bend
rą frontą su socialistais, 
‘darbininkų klasės pardavi- 
kais’, po to, kai Hitleris pa
sirodė esąs gudresnis už 
juos, atrodo truputį nenuo- 
slakus. Jie gavo tą, ko jie 
norėjo.

“Dar ne taip seniai, perei
tą lapkričio mėnesį, vienas 
žymus New Yorko komunis
tas užtikrino mane, einant 
ginčams dėl veteranų bonusų 
rėmimo, kad komunistai vi
sur sėkmingai ‘gręžia iš vi
daus” fašizmo eiles, ir kad 
Vokietijoje visa eile komu
nistų laiko aukštas vietas 
‘nacių’ viršūnėse — pasiryžę, 
tur būt, pasukti juos į kai
rę, kai tik susidarys ‘revo
liucine situacija’. Jeigu tai 
yra tiesa — o jisai turėjo 
žinoti, ką jisai kalba — tai 
jie, matyt, paslydo. Ar tai 
nėra dabar truputį neprotin
ga jų pusėje staugti dėl aud
ros, kurią Jie paltys padėjo 
sukelti, pasitikėdami, kad ji 
gal pus j kaifę?”
Tai yra dar vienas patvirti

nimas to fakto, kad komunis
tai ėjo ranka už rankos su fa
šistais ir padėjo jiems Vokieti
joje laimėti pergalę.

“The New Republic” rašyto
jas sako, kad dar už keleto 
mėnesių prieš fašistišką per
versmą Vokietijoje komunistų 
vadas New Yorke užtikrino jį, 
kad Vokietijos komunistai, ne
va vartodami “gręžimo iš Vi
daus” taktiką, buvo užėmę at- 
sakomingas vietas hitlerininkų 
judėjime. Bet, ažuot pasukę 
h/tlerininkus į savo pusę, jie 
patys pavirto Hitlerio įnagiais, 
štai, pavyzdžiui, buvęs komu-< 
niątų organas Berlyne “Wėlt 
am,; Abėnd”’ jau pasidarė fa
šistų organu, o jo stambiau
sieji bendradarbiai šiandie tu
ri vadovaujančias vietas “na- 
čių” partijoje.

Iš Maskvos

PER DAUG PINIGŲ ĮKLAM
PINO AMERIKĄ Į SKOLAS
f

Istorikas Guglielmo Ferrero 
rašo, kad milžiniškas įsiskoli
nimas yra dabartinių Amerikos 
bėdų šaltinis. Skolos farmerių, 
‘ptamoriininkų, pirklių ir kitų 
žmonių yra tokios didelės, kad 
jas atmokėti nebegalima. To
dėl Amerikos valdžia dabar 
mažina dolerio vertę tikslu su
mažinti Skolų haštą.

Senovės Romoje, anot Fer
rero, toki kriziai irgi įvykda
vo. Tuomet imperatorių val
džia išleisdavo dekretą, panai
kinantį visas skolas. Tai buvo 
vadinama “Tabulae Novae” 
(naujas lapas) — visos praei
ties sąskaitos būdavo panaiki
namos ir kiekvienas žmogus 
pradėdavo, tartum, naują lapą 
savo gyvenimo istorijoje.

Tais Romos cezarių laikais, 
beje, finansiniai kapitalai bū
davo susikoncentravę nedidelio 
skaičiaus žmonių rankose, ka
dangi dar nebuvo išrastas bū
das paversti pinigus j pramo
ninį kapitalą (vergų darbu 
pramonė negalėjo būti veda
ma) . Todėl skolų panaikini
mas didelių atmainų visuome
nės gyvenime nepadarydavo, 
šiandie beveik nėra žmogaus, 
kuris nebūtų skolininkas ir kre
ditorius tuo pačiu laiku. To
dėl, paskelbus “Tabulae Novae”. 
— visų skolų panaikinimą, vi
suomenėje kiltų didelė suiru
te. Daugiausia, ką šiandie val
džios gali padaryti, tai — su
mažinti skolų naštą. Jos tai 
paprastai daro, numiišdamos 
pinigų vertę.

Bet kyla klausimas, kodės 
Amerika taip giliai įklimpo į 
skolas, kad nebegali iš jų iš
bristi? Guglielmo Ferrero sa
ko, kad tai parėjo nuo pinigų 
gausumo.

Karo metu Jungtines Valsti
jos turėjo aprūpinti prekėmis 
visą pasaulį, kadangi kitos ša
lys buvo užimtos žmonių žudy-

* T !• _
mu musių 
prekes iš visų Jšalių plaukia į 
Ameriką auksas.
plaukimas į Ameriką nesusto
jo da ir per keletą metų po 
karo, šitą gausybę aukso Ame
rika sunaudojo dvejopu budu. 
Viena, vartojimo padidinimu. 
Amerikos žmonės pradėjo dau
giai pirkti, geriau gyventi, 
daugiau išleisti savo reikalams. 
Bet šitam dalykui visi pinigai 
negalėjo būt sunaudojami. Dar 
atliko daug dykų pinigų ban
kuose, kurie reikėjo leisti apy
varton, idant jie neštų pelną. 
Todėl bankai skolino pinigus — 
pramonės plėtimui, ūkių taisy
mui, namų statymui, spekulia
cijai ir t. t.

“štai kokiu budu”, rašo 
tasai istorikas, “buvo susi
laukta to paradokso (keisto, 
prieštaraujančio dalyko) — 
turtingiausia pasaulyje šalis 
paskendo iki ausų skolose, 
ne dėlto, kad ji turėjo per 
mažai pinigų, bet dėlto, kad 
ji turėjo jų per daug.

“Sveikas protas, rodosi, 
sako, kad mes lendame į 
škote, kuomet neturime pi
nigų. Bet nuo 1919 mėtų 
Amerikos žmonės darė prie
šingai: jie vieni kitiems įsi
skolino iki subankrotavimo 
laipsnio, kadangi pasaulyje 
buvo per daug pinigų ir ji
sai nežinojo, ką su jais da- 
Tyti.”
O išvada iš to, girdi, yra to

kia, kad karas įvaro į bankro
tą net ir tas šalis, kurios, at
rodo, iš jo pralobo. Tikrą tur
tą. žmonija pasigamina tiktai 
sunkiu darbu taikos laiku.
—"■—'i      m— nmui mum i■usnįmumiįwf w ■■mum — mi* imi

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

j Berlyną kelias

KULTŪRA No., 3 tik k? 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gail
ina gauti Naujienose.

Oscar Wilde Vertė A. Kdrlahas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

“Ak, koks cinikas jus esa
te!”, šaukė senoji ponia, pa- 
stumdama savo kėdę ir pamo
dama į Lady Ruxton. Jus pri
valote vėl neužilgo atsilankyti 
ant vakarienės pas mane. Jus, 
ištikro, esate pagirtinas atgai
vintojas, tonikas, daug geres
nis už tą, kurį Sir Andrety už
rašo man.’ Bet jus privalote 
pasakyti, kokius žmones jus 
norėtumėte sustikti. Aš norė
čiau, kad butų linksmas susi- 
rjnkimas.”

“Aš mėgstu vyrus, turinčius 
ateitį, o moteris turinčias pra
eitį,” jis atsakė. “O gal jus 
manote, kad tas sudarytų vien 
apatiniais rūbais apsirengusių 
pokylį?”

“Aš prisibijau, kad gal ki
taip ir nebūtų’’, ji pasakė, at
sistodama. “Tūkstantį atsdpra- 
šymp, mano brangi Lady 
Ruxtoiii Aš nepamačiau, kad 
jus nebuvote Užbaigus rūkyti 
cigaretę.”

“Nesirūpinkit, Lady Narbo- 
rough. Aš ir taip jau pėrdaug 
rukaU. Ateityje aš Susilaiky
siu.”

“Meldžiu to nedarykite, La
dy Ruxton,” tarė lordas Hen
rius. “Blaivybė yra pražūtin
gas daiktas. Kada jau yra ga
na, tai reiškia tą patį, kaip 
pavalgymas. Daugiau negu ga
na, reiškia jau pokylį.”

Lady Ruxton žingeidauda- 
ma pažvelgė į jį. “Jus priva
lote atsilankyti katrą nors po
pietį ir man tą išaiškinti, lor
de Henriau. Man atrodo tai 
žavinga teorija”, ji sumurmė
jo, šlamėdama iš kambario.

“O dabar, žiūrėkite, kad ne- 
sugaištumėte per ilgai prie 
politikos arba skandalų,” su
rėkė Lady Narborough, prie 
durų. “Jeigu j lįs sugaišite, 
mes ant aukšto taipgi neišlai
kysime nesiginčiję/’

Vyrai nusijuokė, o ponas

stalo, atsistojęs atėjo užimti 
svarbią vietą. Dorianas* Gray’- 
jus taipgi pakeitė savo sėdynę, 
atsisėsdamas šalia lordo Hen
ri aus. Ponas Chapmanas pra
dėjo garsiai kalbėti apie par
lamento žemesnįjį butą ir jo

padėtį,. Jis išjuokė savo prie
šus. Žodis doctrinaire — žo
dis, pilnaa didžiausios baimes 
britų protui — pasigirdo laiks 
nuo laiko tarp jo išsišokimų. 
Pakeičiantis priešdėlis biivo 
vartojamas papuošimui jo 
gražkalbystės. Jis iškėlė Bri
tanijos vėliavą ant Išminties 
viršuhės. įgimtą taūtos paiku
mą, — jis su džiaugsmu vadi
no sveiku anglišku protavi
mu — jis priparodė esantį 
tinkamu Draugijai 
mih

šypsena surietė
ritfus lupas ir jis, atsikreipęs, 
pažvelgė į Dorianą.

“Ab tau geriau, mano bran
gus drauge?,” jis paklausė. 
“Jus buvotė blogai nusiteikęs 
Vakarienes laiku.”

“Map yra gana gerai, Hen
riau. Aš esu nuvargęs. Tai ir 
viskas.”

“Jus buvote žavingas vakar 
vakare. Mažoji kunigaikštienė 
yra gan atsidavus jums. Ji 
man šakė busianti Selbyje.”

“Ji man pasižadėjo atšilan- 
hiė-

“O, žinoma, Henriau.”
“Jis baisiai* vargina mane, 

beveik tiek pat, kiek jis var
gina ją. Ji yra labai gudri, 
net petgudri, kaipo moteriškė, 
Jai trūksta tb begalinio silp
nybės ŽaVinguinO. Juk molio 
kojos padaro statulos auksą 
brangiu. Jos kojos yra labai 
gražios, bet tai nėra molio ko
jos. Balto porceliano kojos, 
jeigu jums patiks. Jos jau yra 
perėję pro ugnį, o ko ugnis 
nesunaikina, tą padaro . kie
tesnių. Ji yra turėjus patyri
mų.

“Kaip senai ji yra ištekėju
si?’’, paklausė Dorianas.

“Visą amžinastį, ji man sa
ko. Aš tikiu, kad skaitliuojant 
tai yra dešimt metų, bet de
šimt metų su Monmouth’u,, tur 
būt, buvo kaip amžinastis, ir 
laiką pridėjus. O kas daugiau 
bus?

“Ogi Wil'loughby*jai, lordas 
Rftgby ir Jo žmona, musų šei- 
mininkėi Geoffrey Clouston,
\ M.< t 4 _____L

paprasta eilė fcvečių. Aš užsi
prašiau lordą Grotrian.”

• “Jis man patinka,” tarė lor
das Henrius. “Labai daug 
žmogių nemėgsta jo, o man jis 
esti Žavingas. Jis kai kadh tru
putį perdaug apsirengia, bot 
už tą jis atsiteisia būdamas vi
sados absoliutiškai perdaug 
mokytas. Jis yra labai moder
niško tipo žmogus.”

“AŠ nežinau, ar jis galės at
eiti, Henriau. Gal jam reikės 
keliauti į Monte Carlo su savo 
tėvu.”

“Ak, kokie įkyrus esti žmo
nių tėvai! Bandykite priversti 
jį atsilankyti. Prisiminus, jus, 
Dorianai, anksti išbėgote va
kar vakare. Jus aplcidote dar 
prieš vienuoliktą. Ką jų n vei
kėte po to? Ar jus ėjot tiesiai 
namo?”

Dorianas staiga pažvelgė į 
jį ir susiraukė. “Ne, Henriau”, 
pagaliau jis atsakė. “Aš nebu
vau namie beveik be trečios 
valandos.’’

“Ar jus buvote užėję į kliu- 
bą?”

“Taip,” jis atsakė. Tada jis 
šukahdo lupą. “Ne, aš to ne
maniau. Aš nėjau į kliubą. Tik 
pasivaikščiojau. Aš užmiršau, 
ką aš Veikiau... jųn labai daug 
klaušinėjatė, Henriau! Jus. vi
sados norite žinoti, ką kas 
veikia. Aš gi noriu užmiršti, 
ką aš veikęs. AŠ parėjau na
mo pusę trėčios, jeigu jus no
rite žinoti tikrą laiką. Aš bu
vau užsimiršęs raktą namie, 
tad mano tarnas turėjo mane 
įsileisti. Jeigu jums reikia pa
tikrinančių prirodymų, tai jus 
galite pafciklaukti jo.”

Lordas Henrius pakraipė 
pečius. “Mano brangus drauge, 
lyg tas mari butų svarbu, tei
kime į braižomąjį kambarį. 
Vyšnių vyno negersiu, 
pone Chapman’ai. Kas 
jums atsitiko, Dorianai. 
kyk man, — kas. Jus 
kaip nesavas šį vakarą.”

“Nesirūpinkite apie mane, 
Henriau. Aš esu suerzintas ir 
negeroj nuotaikoj. Aš užeisiu 
pas jus pasimatyt rytoj ar pdt 
ryt. Perduokite poniai Narbo- 
rough mano atsiprašymus. Aš 
neisiu ant aukšto. Aš einu na
mo. Aš turiu eiti namo.”

“Gerai, Dorianai. Aš drįstu 
sakyti, jus busite rytoj arbatos 
laiku. Kunigaikštienė bus ant 
arbatos.”

(Bus daugiau)

AR ILGAI IŠTESĖS?



Antradienis, birž. 6, 193Š NAUJIENOS, CliIcagO, UI.

ČIKAGOS
ŽINIOS

Banditai nušovė žmogų 
už tai, kad neturėjo 

pinigų
Užvakar pasimirė Henrotin 

ligoninėje Henry Grassman, 
kuris šeštadienį buvo banditų 
pašautas prie saliuno, 1166 
Larrabee. Banditai pradėjo 
šaudyti po to, kai Grassman 
pareiškė, jog jis neturi pinigų.

penkioliką žmonių. Tačiau vi-! 
si sužeista nepavojingai. Nuo
stolių Pasaulinėje Parodoje 
padaryta už kokius $8,000.

Nukentėjo ir kai kurie mie
sto gyventojai, — tapo apdas- 
kyti stogai ir išmušti langai. 
Vėjas pusėtinai aplaužė me
džių šakas. Vakar tų šakų 
buvo pilnos gatvės. Vienoje 
vietoje medis tapo nulaužtas ir 
užgriuvo ant automobiliaus, 
pusėtinai jį aplamdydamas.

Kai kuriems žmonėms buvo 
baimės ir dėl elektros šviesų, 
kurios audros laiku nuolat 
pritemdavo.

Planuoja nupiginti ge
ležinkelius

Geležinkelių kompanijų vir
šininkai laiko Chicagoje susi
rinkimą. Svarbiausias klausi
mas, kurj susirinkimas turės 
išspręsti, tai nupiginimas kai
nų pasažierams. Kada kainos 
l ūs pigesnės, tai, manoma, kad 
daugiau žmonių pradės važinė
tis geležinkeliais.

Studijuoja nykštukų 
protą

Pasaulinėje Parodoje ran
dasi taip vadinamas nykštukų 
kaimas. Užvakar profesorius 
Paul A. Witty, Northwestern 
universiteto psichologijos de
partamento dekanas, pradėjo 
studijuoti tų nykštukų arba 
liliputų protą. Jis nori pa
tirti, ar fiziškas mažumas ne
daro įtakos jų protui. Kitaip 
sakant, ar jie yra nykštukai 
ne tik fiziškai, bet ir proto at
žvilgiu.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

DUMBELLE POME
Peter Piper met a pieman 
Going to the Fair, 
Said Peter to the pieman, 
“Sharlie, vas you dere?”

Kitchen Zinc.

Didelė vėsula
Sekmadienio vakarą Chica- 

go aplankė smarki vėsula. 
Diena buvo labai karšta ir 
troški, nes temperatūra pasie
kė 91 laipsnio šilumos. Vaka
rop dangus pradėjo niauktis, 
tačiau;* niekas nesitikėjo aud
ros. Staiga sužaibavo ir pra
dėjo smarkiai lyti. Užėjo to- 
kis smarkus vėjas, kad me
džiai, kaip sakoma, ligi pat že
mės linko.

Vėjo greitumas siekė 70 my
lių per valandą. Žmonės, ku
rie susirinko Pasaulines Paro
dos pažiūrėti, buvo pusėtinai 
išgąsdinti, kadangi kai kuriose 
įstaigose pradėjo byrėti lan
gai. Sužeista ten liko apie

ALEKSANDRA PARSKAUDAS 
Persiskyrė su šiuo psauliu bir

želio 4 dieną. 12:30 valandą ry
te 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Domicėlę Lekavičienę, sesers 
dukteris Josephine, Stellą. Alice ir 
Mary ir seseries sūnūs Juozapas, 
pusseserę Jievą Juozaitienę ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvergo bir
želio 8 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Parskau- 
do giminės. draugai ir pažįsrmi 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekme,
Sesuo, Sesers Dukterys, 
ir Sūnūs, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja' grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Konvencijos sutrauk
siančios 10,000 žmonių

Šią savaitę Chicagoje įvyks
ta įvairiausių konvencijų. Dau
gumoje suvažiuos vi sinki c pra
monininkai ir verslovininkai 
pasitarti apie savo reikalus. 
Viešbučiai susilaukė daug re
zervacijų. Apskaičiuojama, 
kad tose konvencijose daly
vaus apie 10,000 žmonių, ku
rie atvyks iš įvairių Amerikos 
dalių.

Nepatenkinti Pasauli
nės Parodos ligonine
Pasaulinėje Parodoje yra 

įsteigta ligoninė, kur sutei
kiama pagalba netikėtai susir- 
gusiems arba sužeistiems žmo
nėms. Dėl tos ligoninės vei
kimo girdisi vis daugiau ir 
daugiau nusiskundimų. Sako
ma, jog ligonines vedėjai esą 
perdaug arogantiški ir nenorį 
skaitytis su žmonėmisi Girdi, 
kai sergantis žmogus tampa 
ten nugabentas, tai jo giminės 
ir draugai per kelias valandas 
negali išgauti jokių informaci
jų apie ligonio padėtį.

AČIŪ!
P-io s M. Dundulienės padėka 

visiems tiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu badu prisidė
jo prie jubiliejaus surengimo

Prie šios progos noriu tarti 
ačių visiems rėmėjams ir dar
buotojams, kurie prisidėjo 
prie surengimo gegužės 6 d. 
jubiliejinio vakaro Lietuvių 
Auditorijoje. Tai buvo pami
nėjimas mano 33 metų dar
buotės lietuvių scenoje.

“Sanda- 
už talpi-

Speaking of fairs, it is too 
bad that the Century of Pro
gresą World’s Fair had to go 
to all that expense of erecting 
innumerable buildings and putt- 
ing up number of exhibits to 
be seen by the public for only 
two days; for according to C. 
A. Donnel it will only be fair 
today and tomorrow.

(No, they weren’t white duteks) 
...And then it is said that 
Helen Dom. is really a “ducky” 
dancer (Probžbly she dueks 
every partner she gets) We 
could go on for another page 
and half and tell you of a lot 
of “ducky” things būt “vy a 
duet”.

Then there’s the story of 
the young little thing that 
walked hito a drug store and 
asked the derk for some talcum 
powdęr.

“Mennen’s?” inųuired the 
derk.

“No, vimmens’,” she replied. 
“Scented ?’
“Oh, no! I gitfess 1’11 just take 
along with me.”it

kada ty-

rolė bu-

Esu dėkinga p. Piktiirinanui, 
Bridgcport Furniture krautu
vės manadžeriui, už suteikimų 
patalpų repeticijoms laikyti. 
Lietuvių radio valandų leidė
jam^ Peoples Furniture Co., 
budrikiu ir Vanagaičiui ačiū 
už vakaro pagarsinimų: 
Ringą esu p-lėms G. ir A. Ju- 
ievičiutėnis bei tam jaunam 
janikaičiui už įteikimų man 
gyvų gėlių bukieto po užbai
gimo “Naktis Pabaltijos Pa
krantėse”, o p. Liutkevičiui už 
rūpestingų priruošimų scena
rijų. “Jaunosios Birutės” na
rėms ačiū už išvedžiojimų pu
blikos ir visam “Sandaros” šta
bui už tvarkymų reikalų. Ačiū 
lietuvių laikraščiams — “Nau
jienoms”, “Tėvyi 
rai” ir “Vyčiui”,
nimų pranešimų apie vakarų 
bei atlikimų spaudos darbų.

Nors minėtas vakaras iš fi
nansiško atžvilgio ir nebuvo 
perdaug pasekmingas, bet mo
rališkai jis pavyko labai pui
kiai. Visi artistai gerai vai
dino ir roles žinojo atminti
nai. Veikalas susideda iš 
dainų, šokių ir žaismių. Visa 
tai daugumoje atliko undinu- 
tės, kurioms vadovavo p-le A. 
JuleviČiutė, kaipo pirmoji un- 
dinutė. Kiekviena daina buvo 
^įdainuota vykusiai. Nebuvo 
jokių įkyrių pauzų bei dairy- 
mosi aplink. Vaidintojai bu
vo pilnai supratę ir visi žino
jo, kada kalbėti ir 
lėti.

Vyriausia vaidylos 
vo atlikta pagirtinai.
Julevičiute Litos rolėje buvo 
tikrai gera, — ji gerai daina
vo ir gerai vaidino, — buvo 
gyva, jautri ir pilna gracijos. 
Jonas Pukinskas užkeikto ka
ralaičio Ozgio rolėje pasirodė 
šauniai, — jo aiški ir garsi kal
ba skalbėjo tarsi garsaus var
po aidas ir atsimušė publikos 
ausyse.

Geras buvo Kazys Šimkus. 
Kai jis užgavo muzikos stygas 
ir uždainavo “Aš mačiau mer
gelę kasas šukuojant”, tai ma
lonu buvo klausytis. Labai 
gerai atliko savo rolę p-le V. 
Gudyniutė. Ji buvo Deivute, 
kuri su piemenėlių gražiai su
dainavo. Ji meiliškų rolę taip 
puikiai lošė, jog atrodė tikra 
meilės dievaitė.

Vaidinimui pasibaigus, buvo 
renkama gegužės mėnesio ka
ralaitė. Daugiausiai balsų ga
vo p-lė G. JuleviČiutė. Antrų 
vietų laimėjo A. Shimeniutc, 
o trečių — A. JuleviČiutė.. Pas
kutinės dvi liko karalaitės pa
sekėjos. Jos p-lei G. Julevi- 
čiutei, karalaitėm titulo laimė
tojai, įteikė gražių dovanų.

Vėliau visi smagiai linksmi
nosi prie geros J. Grušo muzi
kos.

Dar kartų ačiū visiems dar
bininkams, artistams, mažytei 
D. Zolpiutei ir poniai A. Miš- 
čikaitienei už gerų tvarkos ve
dimų. M. Dundulienė.

At an annual meeting which 
was a little slow in starting 
būt which soon gained celerity 
in heated arguments and over- 
heated hot air, the Pirmyn 
chorus got themselves some 
new officers. The next season 
will see Stanley Joku’bauskas 
who was unamiously reelected, 
again acting as prexy of our 
chorus. Charles Matekunas, 
Berenice Jesson, Mr. čepulevi- 
čius, Milda, Aldona Valulis, and 
Eestelle Pūkis complete the 
outfit. Their respective offices 
we will leave for you to gutess 
for now that jig saw pitazles 
are no longer ir vogue yuo need 
some sort of amusement. Miss 
Sharka will act as the Lithua
nian correspondent. These new 
officers have pledged ^to put 
Pirmyn on a pedistal so firm 
and strong that it will never 
topple over.

In these days of extreme heat 
and suffering, everything to 
everyone is just °ducky”. F’r 
instance that faD that Amelia 
and Estelle took Decoration Day 
was the “duckest” flop anyone 
has ever seen. It seemed to 
knock all of the dignity out of 
Estelle. And those white pants 
that Frank Pūkis wore to Lin- 
blom’s prom were really ‘ducky’

LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
Jiregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedeliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
per pusę pigiau^, kaip buvo pirmiau.
•Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis

iext September. Now that a 
column is almost filled a halt 
will have to be called. You 
again have heard the wail of

THE SINGING FOOL 
who heard of a cow that swal- 
owed blue ink and Mood In

digo.

Lietuviai Daktarai

DR- „MA.RGĘRI0
Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pitone Boulevard 8483

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U luropoe ir vėl pruktikuoju 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«L BOULEVARD 919»

Lašt Friday approximately 
thirty per cent of the chorist- 
ers reported at the Lindblom 
Prom instead of at the general 
meeting. The result was that 
there twenty less ballots to 
count at eleetion. Friday, June 
the 9th, there will be another 
rehearsal. Finai preparation for 
Lithuanian Day at the World’s 
fair are being made. Every- 
body is reųuested to come. New 
members should register now 
for dues will be incorporated

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žema 

kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co. 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenae
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12
6 iki 
12

8

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. C. K. KLIAUGAI dr w f kalisz
— ■ 1145 Miiutaukee Avenae.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dentistas 
Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107,
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenae 
Telefonu Virginia 003 <

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

utdėlioma patai auiitarima.

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofieo Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valančios nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9. v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

rių- ,
3307 Aubum Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th 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 Centrai 7464

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sogryžimą 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22C1 West 22nd Street

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

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai

DR. CHARLES SEGAJD
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland

CHICAGO.
SPECIALISTAS

Moteriškų. Vyriškų

Avė., 2 luSuf 
ILL. 
DŽIOVOS 
ir Vaikų ligų 

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso: Tel. Vlėtory 6893
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 Irt Street

Nedeliomis ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

Advokatai SaMMMUSMMMmMkAMMMM

ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 , 
Valandos: ntįo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

ANELĖ DRIGGOTT 
po tėvais Cevelaite 

Persiskyfč su šiuo pasauliu bir
želio 4 dieną, 8 valandą ryto 
193 3 m., sulaukus pusės amžiaus 
gimus Rygos mieste.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Antaniną Iwanowski. 3 
tunus, Juozapas, Ignacas ir Ste
ponas, 3 marčias Olgą, Rose, Eli- 
zabeth ir jų šeimynas.

Kdnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 7 dieną, 8 vai. ryto ii 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry- ■ 
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už vi
lionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anelės Driggott gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskupnį.' 
patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sunai, Marčios 
'Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- * 
ritu J. F. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 11724. Koplyčia dykai

A. MONTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Medison St.
Vai. 1 Iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
želio 3 dieną, 
męs Neveronių

KALEDINSKAS 

šiuo pasauliu, bir- 
5 vai. vakare, gi- 
kaime, Kauno ap„

Paliko dideliame nuliudime, 
Kaledinskų šeimyną, motiną Mag- 
deleną, seserį Suzanną Suržečkienę, 
brolius, Kazimierą ir Joną, brolie
nes, Anelę ir Kunegundą ir švo- 
gerį Petrą Suržečką.

Kūnas pašarvotas randasi po ad
resu 4433 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 7 dieną, 8 vai. ryto.

Iš namų bus nulydėtas į Aušros 
Vartų bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už jo sielą, 
O paskui bus palaidotas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Motina, Sesuo, Brolienės, 
Broliai, Svogeris ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grdbo- 
rius Stanley P. Mažeika.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ĮSTAIGA 
CHICAGOJE

i ■ . ■■

J. F, EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.
moderniškai Įrengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKAI dėl šermenų.
Nubudimo valandoje, pašaukite Šią ištaigą.

Puikiausios,

J. F. EUDEiKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-97 SO. HERB 
VUl TtMorul YARDS 1741—174? CHICAGO, ILL

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kaopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W, 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

‘Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. fe. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 414’6
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

x Pbysical Tberapy 
« Midwife 

mfhr 6109 South Albany 
jBRSBBįįįjF^ A ve ” Uf

Phone
Hemlock 9252

ĮĮĮĮIIt!.? Fatarna°Ja pnc gim- 
>c'- Jl^i dymo namuose at Ii- 

goninese, duodu ma- 
3sa8e> eleetrie treat- 

tW'j^ ment ’r r^gaetk
| |P bhnketi ir t. t.

§. ■' Moterimi ir mergi-
nom patarimai do- 

® »* vanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb & Halsted StsY 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9, 

Nedčldicniais pagal sutartį.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockvveU St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak RdY 
PanedSUo, Seredos ir Pfitnydios vak. O iki V 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko, Ketverto ir Subalos vak. 7 iki 0 
Telefonas Bepublio 0600

TeL Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St 
Virš Jociaus Restauraato < 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 ▼. rak.
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Antradienis, birz. 6, 1933

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
| KUPONAS f
ra UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI M 

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO v 
11 DIENA, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS T1KIETO "NAUJIENŲ’’ OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Visi rengiasi į “Nau 
jienų” pikniką

tik

pasiims, 
viską tu- 

laukia 
Rockfor- 
pasitari-

šias metais į “Naujienų” 
pikniką rengiasi atvažiuoti 
daug ir iš kitų kolonijų, Gary, 
Indiana, jau taisosi kelios ma
šinos, o gal ir troka 
Indiana Harbor, Ind., 
ri prisirengę,
pranešimo apie orą. 
das jau turėjo kelis 
mus ir mano sudaryti apie 5 
mašinas. Kenosba, Racine, 
Wii«., Waukeganas ir Milwau- 
kee lietuviai pilnai prisirengę. 
Kriaųčiai užversti darbu mo
teriškų suknių. Mat, kiekvie
na nori pasipuošti, nes žino, 
kad į “Naujienų” pikniką su
važiuoja lietuvių iš visos Ame
rikos ir čia galima sueiti savo 
seniai matytus draugus..

Nusižudė Povilas 
Žeminis

birže-Pereitą ketvirtadienį, 
lio 1 d., savo kambaryje (1711 
S. Halsted st.) britva persipio- 
vė sau kaklą Povilas Žeminis, 
apie 50 metų amžiaus žmogus. 
Jis tapo rastas kraujuose pa
plūdęs ir nuvežtas j Cook 
kalintos ligoninę, kur dar iš
gyveno 30 valandų su viršum. 
Pasimirė jis šeštadienį.
Buvo bedarbis ir silpnos 

sveikatos
Povilas Žeminis aukščiau 

minėtoje vietoje išgyveno apie 
porą metų. Užėjusi depresi
ja, kaip ir daugelį kitų, skau
džiai paliete ir jį. Koks nors 
darbas sunku buvo gauti, tad 
ir Žeminis tik retkarčiais tai 
vienur, tai kitur gaudavo pa
dirbėti. Kita jo nelaimė bu
vo ta, kad jis gana dažnai 
sirgdavo. O ypač per pasku
tinius porą metų nuolat nusi
skųsdavo bloga sveikata. Spė
jama, kad nesveikavimas dau
giausiai ir prisidėjo prie to, 
kad Žeminis nutarė padaryti 
sau galą.
Giminių neturėjo; laidotuvė

mis rūpinasi p. Klovas
Kiek teko patirti, Žeminis 

buvo labai ramaus ir taikaus 
budo, — su visais gerai sugy
veno. Savo draugams ir pa
žįstamiems jis sakydavo, jog 
Chicagoje jokių giminių netu
rįs. Ir dabar, kai jis pasimi
rė, jo laidotuvėmis tenka rū
pintis p. Klovui, pas kurį jis 
gyveno. Tačiau, jeigu atsira
stų kokių giminių, tai tegul at
sišaukia į p. Klovą, 1711 So. 
Halsted st.

Prie jokios pašalpinės drau
gijos nepriklausė ir apdraudos 
neturėjo. O kadangi buvo be
darbis, tai, suprantama, nepa
liko nei pinigų, nes jų neturė
jo. Nežiūrint į tai, p. Klovas 
yra nusitaręs jį tinkamai pa
laidoti. Jis dabar stengiasi su
kelti šiek tiek pinigų tarp na- 
bašninko draugų ir pažįstamų, 
o kas truks, tai pridės iš savo 
kišenės.

Kol kas dar laidotuvių rei
kalas nėra pilnai sutvarkytas.

Birželio 7 d. visi sėda j laive. 
“Bremen” ir plaukia Lietuvon. 
Vieni važiuoja apsigyventi, ki
ti tiktai paviešėti.

Antanas A. Tulys 
vyksta į Lietuvą

Aptiekorius Antanas A. Tu
lys, Mid West Pharmacy savi
ninkas (4143 Archer av.), ne
užilgo rengiasi apleisti Cbica- 
gą ir vykti Lietuvon pasisve
čiuoti. Paviešėjęs: Lietuvoje 
kiek laiko, jis vėl grįš pas mus 
ir, reikia manyti, pasidalins 
savo įspūdžiais.

P-as Tulys tarp Amerikos 
lietuvių yra vienas žymiausių 
rašytojų - apysakininkų. Per 
paskutinius kelis metus nema
žai jo apysakų tilpo “Naujie
nose”. Kai kurie dar ir šian
dien prisimena jo tikrai pui
kią apysaką “Bankas užsida
rė”.

Neužilgo “Naujienose” vėl 
pasirodys p. Tūlio kelios gra
žios apysakos, iš kurių 
paminėtina “Užvilkta 
ma”.

Literatūros srityje p. 
jau dirba apie 20 metų,
mažai jo apysakų ir šiaip raš
tų savo laiku tilpo “Jaunuo
menės Skyriuje”, kuris ėjo 
prie “Naujienų”. Vėliau per 
porą mėtų jis redagavo “San
darą”, kada tas laikraštis dar 
buvo leidžiamas Bostone. Be 
to, nemažai p. Tulys apysakų 
yra tilpę Lietuvos žurnaluose, 
kaip tai: “Kultūroje”, “Trečia
me Fronte”, “Skaitymuose” 
ir tt.

Iš profesijos p. Tulys yra re
gistruotas aptiekorius ir jau 
per keletą metų sėkmingai ve
da Mid West Pharmacy (ap- 
tieką), kuri randasi Brighton 
Parke. — K.

sijon įėjo Karoblis, M. Davi- 
donis ir J. Waskis.

Sekamiems nariams paskir
ta ir įteikta dovanos: poniai 
M. Medelinskienei laikrodėlis, 
P. Freimanui laikrodėlis, o F. 
Stanioniui ir P. Petroniui įteik
ta po žiedą.

Kliubo mėnesiniai susirinki
mai įvyksta Lavvlcr Hali, 3929 
W. Madison st. Sekamas su
sirinkimas bus laikomas bir
želio 11 d., 1 vai. po pietų.

— Kliubietis.

LSS. nutarė šaukti 
lietuvių socialstų 

konferencija
SS. Pild. Komiteto nutarimu, 
konferencija šaukiama liepos 
15 d., Chicagoje.

įvyko

ypač
nuo-

Nc-

kuriame dalyvavo

Vakar “Naujienose 
LSS. Pildomojo Komiteto susi
rinkimas, 
veik visi Pild. K-to nariai, ap
svarstyti bėgančius Lietuvių 
Socialistų Sąjungos reikalus.

Išklausius LSS. sekretorės d. 
M. Jurgelionienės pranešimo 
apie dabartinį LSS. stovį ir 
plačiai apkalbėjus visą dabar
tinę padėtį, tapo nutarta šauk
ti lietuvių socialistų konferen
ciją liepos 15 d., 10 vai. ryte, 
Chicagoje.

Konferencijon bus kviečia
mos ne tik visos kuopos, 
bet taipjau ir socialistų prita
rėjai, ar buvę LSS. darbuoto
jai, kur LSS. kuopų nėra. Kon
ferencijos dienotvarkė 
bai plati, nes joje bus 
ne tik LSS. reikalai, 
tarptautiniai reikalai,
visas Amerikos lietuvių judė
jimas.

Dėl šaukimo šios konferenci
jos jau senai ėjo pasitarimai, 
tik dabar dėl jos šaukimo ta
po padarytas formalis nutari
mas ir bus pradėtas prisiruoši
mo darbas ją sušaukti. —b.

bus la- 
paliesti 
ne tik 
beit ir

Arklių lenktynes
Japoniški arkliukai, kurie da

inavo “Naujienų” ir Radio 
Kliubo gegužinėj biskį apšlubo. 
Bet “Naujienos” gauna pasiu- 
lymų iš kitų šalių. Tad nutar
ta nedėlioj “Naujienų” piknike 
“Birutės” darže pastayti čeko
slovakiškus arkliui. Tai yra 
biskį didesni ir daugiau gali 
atlaikyti (oro spaudimo).

Lenktynių tvarka, pagal eks
pertų patarimą, irgi žymiai pa
keista, 
vienas 
antras.

Dovanas laimės ne 
pirma išbėgęs, bet ir

RADIO
Šiandie įvyksta lie 

tuvių radio pro
grama

Pastangomis ir lėšomis Pe- 
oplea Furniture Co. krautuvių 
šiandie nuo 7 iki 8 valandos 
vakaro iš stoties WGES., 1360 
kylocycles, bus transliuojama 
radio programas. Šį sykį žy
mus dainininkai ir kalbėtojai 
stropiai rengiasi suįdominti ir 
palinksminti radio klausyto
jus. Dainuos Genovaitė šidiš- 
kiutė-Gįedraitienė. Dalyvaus 
Benaičių duetas ir kiti. Kal
bės Dr. Draugelis, DDS., advo
katas Kai ir kiti. Prie to bus 
gražios muzikos, jumoro, žin
geidžių žinių, pranešimų ir pa
tarimų. Todėl reikia nepamir
šti užsistatyli radio ir pasi
klausyti.

Nori nupiginti alų
Legislaturos atstovas G. 

Moonan nori patirti, kodėl
G. 

Illi
nois valstijoje dlhuš stiklas ne
galėtų būti pardavinėjamas po 
penkis ecntus. Tuo tikslu į 
miesto rotušę šd'ukiama šešio
likos bravarų savininkai. Jie 
turės smulkmeni&ltai paaiškin
ti, kiek jiems kainuoja paga
minti alaus bačką. Na, o iš 
to jau bus sprendžiama, ar 
alaus stiklas bus galima par
davinėti po peilis centus, ar
ne. f,i. - ’ ’

Nauja slauge
Prie įdomių kalbų, muzikė

lio programo ir šiaip jau pa
vyzdingos ir pabaigtuvių apei
goms 'pritaikintos tvarkos, 
Maudei Hali, 57 gt. ir Univer- 
sity Avo., likosi įvesdinta jau
na slauge p-lė Frances Palas- 
ky, lietuvaite. Tarpe kitų ji 
baigė 3 metų studijas ir prak
tiką South Shore Ligoninėje, 
kurios vyriausybė baigusioms 
įteikė po diplomą 
Pin.”

P-lė Frances taipgi yra ge
ra pianistė, eilę metų davusi 
piano lekcijos vaikams savo 
apielinkėje.

Josios tėvai, brolis ir būrelis 
draugų linksmi sveikino p-lę 
Palasky. Linkiu naujai slau
gei geros kloties jos profesi
joje. — K. D.

Lietuvių Bedarbių 63 lokalas laikys 
susirinkimą, birželio 6 d., Universal 
Kliube, 812 W. 3 3rd St., 2ros lubos, 
Pradžia 7:300 vai. vakare.

Visi nariai turi dalyvauti, nes bus ren
kama nauja lokalo valdyba ir daug pra
nešimų apie darbus ir gavimą pašalpos.

Sekr.

CLASSIFIEDADS
h.......... I U ....................... ..............    —

Business Service

Hospitąl

Association of Lith, Property Otvnert 
of Bridgeport laikys mėnesinį susirinki
mą trečiadieny, birželio 7 dieną. 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai nar 
mų savininkai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite 
ant šito susirinkimo apsimokėti.

M. S. Kunevičia.

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.

For Rent

2Qto Wardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks birželio 7 d. 7:30 
vai. vakare, M. Bagdonienės svetainėje, 
1750 So. Union Avė. Visi nariai malo
nėkit dalyvauti, nes šis susirinkimas yra 
priešpusmetinis, tai daug ką turime ap
tartu Valdyba.

RENDON štoras pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, basementas, garadžius. 
Prieinama renda. Gera vieta, netoli 
hpų. . ... i

1635 So. Canal St.
Canal 6019

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

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SPULKA

Visiems Lithuanian Ncws 
Loan & Building Assn. 
(Naujienų) spulkos nariams iš
siuntinėta pakvietimai j šėri- 
ninkų susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 d. 1933. Kurie ne
galėsite dalyvauti, malonėkite 
prisiųsti įgaliotinius arba įga
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

GAL KAS RADOTE? Stasys Stul
pinas buvo pasirengęs išvažiuoti į Lie
tuvą ir buyo išsiėmęs dokumentą su
grįžti. Birželio 1 dieną, tai yra vakare, 
prįeŠ išvažiavimą vėlai ėjo namo ir ant 
Paulina ir prie 45 gatvės jį užpuolė 
plėšiki ir atėmė kaikuriuos . popierius, 
tarpe kurių buvo ir leidimas sugrįšti 
Amerikon. Dokumentas buvo su jo 
paveikslu ir antrašu.

Todėl gal vagis apsižiūrėjęs, kad do
kumentas jam yra bevertis, gilėjo nu
mesti. Jeigu ks jį rastų malonėkite 
priduoti į Naujienas, 1739 S. Halsted 
Street.

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

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

RENDON gasoline station ir fefresh- 
ment stand su pagyvenimu kambariais. 
Kreipkitės K. Kupris, 4311 Archer Avė.

Personai

PAIEŠKAU savo pusseserės Piktur- 
naitės arba Alksniutės, taipgi A. Gri
ciaus, Albino ir Kazimiero Pikturnos, 
taipgi Gritėno, K. Luko ir A. Luko, 
taipgi Ad. Lukoševich ir daug kitų 
giminių. Esu atvažiavus iš New Yorko 
ir norėčiau susieiti. Katrina Lukavičiutė 
(Lukas). Paeinu iš šatiškių parapijos. 
Telšių apskr. Patys ar kas žinote mel
džiu pranešti į Naujienas, Tel. Roosevtlt 
8500, Box 1564. * .

>■— ............................ ............................... «■

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
h i ............ - ——  j

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ abelnam namų darbui, 
darbas nuolatinis, turi būt ant vietos. 
Atsišaukite 3600 So. Central Park Avė.

REIKALINGA moteris ant farmos, 
22 mylios nuo Chicagos, turi būti blai
va. B. Shukis, 4131 S. Francisco Avė.. 
Tel. Lafayette 5824.

MERGAITĖ namų darbui. Turi 
būt ant vietos, ir mėgti kudykius. Silver 
4337 Roosevelt Rd. Tel. Lawndale 9118

REIKALINGA užtikimą moteris pa
gelbėti prie namų darbo. Atskyras kam
barys, geri namai. North Sidėj. $3.00. 
Rašykite Naujienos, 1739 So. Halsted 
St. Box 1565.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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- 
matic clutcb-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F, O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

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

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

Business Service
. _Bįzųio Tatąrnayinęjąs _

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. Victory 4965

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

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. Cbicago, III.

Siutai dėl vyrų ir vaiki- 
i dirbtuvės 

Kaina nuo’$9.50 ” $12’5'0 ““ęJlTn 
R A D lįnv ^-14^.° ,r $13.50. BfRNEY PETKAS 

4171 Archer Avė 
a«i Richmond St,

Sveikatos kontestas

pas-

RADIO KLIUBO

7 valandą

Garfield Park
Iš

i;

Išvaviuoja Lietuvon
K

tai turime

Jo 
šia

Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpos Kliubo

geresnio, 
zuotis ir veikti visi 
niekas kitas dėl musų

Lietuvių Kotelis

St.

Prisirašykite į musų spulką 
V.
TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue 

TeL Lafayette 2235

Gera 
prie

že

Birželio 7 d. 6 vai. vakare iš 
Dearbom ir Polk stoties išva- 
žiuojai iš Chicagos Veronika 
Palsuckienė, Antanina Kurilie
nė, Martinas Kumpis ir Ona 
įKumpis

f*

Paskutinėmis dienomis Gage 
Parke sveikatos kontesto jau
nuolius egzaminavo sekanti 
daktarai: Sausan šlakis, 
vaišas, Simonaitis, L. P. 
kis ir Draugelis.

šeštadienį, šioje vietoje
kutinėj dienoj atsilankė kele
tą sveikų ir gražių jaunuolių. 
Jų tarpe buvo du sūnus p. De
veiki© iš Cicero.

šios savaitės antradienį, ket
virtadienį ir šeštadienį, tarpe 
4—6 vai. egzaminavimas eis 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Intere
santai prašomi įsidėmėti.

— A. L. D. D-jos narys.

Chicagos Bedarbių 
Kom. Lietuvių sky 
riaus susirinkimas

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

Furniture & Fixtures > 
Rakandai-Įtaisai

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti 1 
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

t

Gegužės 14 d. įvyko aukš
čiau minėto kliubo susirinki
mas. Pirmiausiai liko pers
kaitytas protokolas: ir vienbal
siai priimtas. Iš trijų narių 
liko išrinkta komisija suren
gimui išvažiavimo, kuris tu- 
rSs įvykti prieš rugsėjo mė- 
nesį.

Prieinama prie ligonių klau
simo. Pasirodo, kad šiuo tar
pu yra du ligonys. P. Petronis 
iŠsirgo jau 5 savaites, o pašal
pos prašė tik už keturias/ sa
vaites. Nutarta jam išmokė
ti $20.

Renkama komisija, kuri tu
rėjo nutarti, kokias dovanas 
duoti tiems nariams, kurie per 
paskutinius* dešimtį metų iš
kliubo neėmė pašalpos. Komi- buos. —Sekr,

Šiandie kaip 7:30 vai. vakare 
Universal Kliube, 812 West 
33 St. (antros lubos po kai
rei), atsibuna reguliaris C. W, 
C. of U. 63 skyriaus susirinki
mas. Visi nariai privalo daly
vauti. Sulig įėjusia galion Be
darbių Komiteto konstitucija, 
Skyrius privalo išsirinkti nau
ją valdybą ir delegatus, kas ir 
bus atlikta šiame susirinkime. 
Yra tveriama Komiteto Dis- 
triktas (South Side), reika
linga ir tai aptarti. Be to, yra 
keletas darbų pasiūlymų kaip 
mieste, taip ir ant ūkių vyrams 
ir moterims. Sekretorei yra 
sunku ’ išpildyti pareikalavimai, 
kuomet ne visi nariai lankosi 
į susirinkimus. Ateikite visi ir 
naujų narių atsiveskit. Nariais 
gali prigulėti ne tik bedarbiai, 
bet ir dirbantieji, šiame sky
riuje priimami nariai ir iš apie- 
linkės kolonijų. Ir kaip tik 
greitai kurioj nors kolonijoj 
bus ganėtinas skaitlius narių, 
bus steigiamas toj kolonijoj 
skyrius.

Darbininkai vyrai ir moteris, 
jei norime susilaukti ko nors 

organi- 
bendrai, 
nesidar-
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MORTGACE BANKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

PARDAVIMUI 8 pėdų Wall Cace — 
12 pėdų Cigar Case 7 ir 4 pėdų Show 
Cases pigiai. 1125 W. 59 St.

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų, 
transportacija 
dviejų gatvekarių Ii 
nijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už7 casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
sių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji orientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio mieg- 
kambario setas $35, valgomojo kamba
rio latinvvood ir dvinynis miegka m ba
rio setas, sofa ir baby grand pianas, 
sunkus kinietiškas kauras $8.00, scat- 
ter kaurai $3.00, firankos, grapes gold 
indai, radio. taipgi įvairus daiktai, grei
tai kraustomes. todėl oasiskubinkite pirm 
negu bus vėlu. 5717 Sheridan Road.

f

Business Chances
Pairiavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas dirbtuvių 
distrikte. geras biznis už pigią kainą, turi 
būt greit parduotas. 5639 W. Roosevelt 
Road, Cicero.

PARSIDUODA restauracija, arba pri
imsiu partnerį, nes turiu kitą biznį. Pigi 
renda. 3533 So. Halsted St. Telefonas 
Yards 1433.

*

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

PARDAVIMUI 
su namu. Daug pinigų nereikia. Biz
nis išdirbtas per 12 metų. 
Vienas Štoras tame 
Pardavimo liga. 

PETER P 
1526 No.’ 35 Avė., 

Melrose Park
Tel. Melrose Park 2118

grosernė ir bučernė 

šalę parko, 
mieste. Priežastis

BORCHIS
1

M

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY
AND IGN1TION STATION

4559 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks. 650 W. 35th St.

Yards 6701

Real Estate For Sale 
Namai-žerog uj L

PARDAVIMUI gražus ant bulvaro 
lotas. 33x125, kampas Marųuette Road 
ir Maplewood avė. Bargenas, agentai te- 
ncatsišaukta. Tel. Cedercrest 2216.

&
i-

< PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, yra rooming house ir soft drink 
parloris at 1 lubų. Mainysiu ant far
mos. 1125 W. 59 Su
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