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Amerika ir Anglija Pas
kelbė Savo Programos

Hull reikalauja ekonominėje konferencijoj 
muitų karo paliaubos. Anglija pageidauja 

prekybos suvaržymų pašalinimo
LONDONAS, birž. 14. —šian

die didžiųjų valstybių atstovai 
paskelbė ekonominėje konferen 
cijoje savo programus, pagei
davimus, ir ko jie tikisi iš šios 
konferencijos.

Kalbėjo ir Jungt. Valstijų 
valstybės sekretorius Hull, ku
ris išdėstė Amerikos nusistaty
mų. Jis savo kalboje viešai ne
užsiminė apie konferencijoje 
jau iškeltą karo skolų klausi
mą, taipjau kelis sykius kriti- 
kirt>tą Amerikos piniginę politi
ką, tik kvietė visas šalis atsi
žadėti ekonominio nacionalizmo 
ir prisidėti prie Amerikos pa
siūlytos muitų karo paliaubos.

Pareikšdamas, kad pasaulis 
nebegali toliau eiti tuo keliu, 
kuriuo ėjo ikišiol, jis ragino 
valstybes pašalinti visas kliūtis 
tarptautinei prekybai, net jei
gu turėtų nukentėti niekurių ša
lių interesai.

Jis ragino konferenciją nu
statyti tvirtą internacionalini 
pagrindą pinigams, taipgi paša
linti visokius suvaržymus sve
timai valiutai, nors delei tonie- 
kurioms šalims tektų pertvar
kyti savo biudžetus.

Hull kalbėjo paskutinis iš 
penkių didžiųjų valstybių, nes 
Anglijos, Francijos, Japonijos ir 
Italijos delegatai jau buvo pa
sakę savo kalbas.

Anglai sako, kad Hull kalba 
juos patenkino.

Rimta Chamberlain kalba
Svarbiausią kalbą ekonomi

nėje konfeerncijoje pasakė An
glijos iždo kancleris Chamber
lain. Jo kalba truko 15 min., 
bet buvo rimta, gerai priruošta 
ir aiškiai išdėstant! Anglijos 
poziciją ir jos programą. Jis 
kalbėjo kaipo politikas ir eko
nomistas kitiems politikams ir 
ekonomistams. Jaučiama, kad 
ta kalba pastatė Angliją vado
vauti pačiai konferencijai. Jo 
kalba bus delegatų studijuoja1 
ma per keletą dienų.

Pradžioj savo kalbos Cham
berlain apibudino priežastis da
bartinio krizio. Jis sakė, kad 
Anglija padarė defliaciją ir sta
bilizavo savo pinigus pilna jų 
verte 1925 m. Tečiaus išlaikyti 
aukso pagrindo nepavyko dėl 
karo skolų ir reparacijų. Teko 
skolintis stambias sumas iš 
Amerikos. Padėtis ėmė blogė
ti kai tos paskolos išsisėmė. 
Anglija bandė gelbėtis naujo
mis paskolomis, bet tuo laiku 
susmuko centralinė Europa — 
pirmiausia Austrija, o paskui 
Vokietija. Tada Anglija buvo 
priversta nueiti nuo aukso pa
grindo. Ir dabar ji visai nema
no stabilizuoti pinigus, iki ne
bus atseigta geresnė padėtis.

GROTON, S. D., birž. 14. — 
Vietos meras H. R. Bowden 
rastas nušautas už dviejų my
lių nuo miestelio.

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

Giedra, biskį šilčiau..
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

26.

WASHINGTON, birž, 14. — 
Georgetown universitete užre- 
kordubtas žemės drebėjimas, 
3,500 mylių atstume, manoma, 
Alaskoj.

Pinigų, finansiniai ir ekono
miniai klausimai yra bendri ir 
turi būti rišami bendrai, sakė 
Chamberlain. Jis siiriė:

1. Pakelti prekių kainas, iš- 
rišant karo skolų klausimą, pa
šalinant kvotas ir pinigų su
varžymus, sumažinant muitus, 
koordinuojant gamybą ir išdali
nimą, palengvinant kreditus ir 
padidinant valdžių išlaidas vie
šiems darbams.

2. Pinigai turi būti stabilizuo 
ti dviem laipsniais. Pirmiausiai 
reikia sulaikyti jų svyravimą ir 
paskui gryšti prie aukso pa
grindo, bet tik tam tikromis są
lygomis: kad bus pakelto^ kai
nos, kad bus galutinai išrišti 
karo skolų ir reparacijų klau
simai ir kad auksas bus var
tojamas tiktai išmokėjimui tarp
tautinių balansų.

3. Pašalinti prekybines ir fi 
nansines klintis. Pakėlimas 
kainų ir padidėjimas internacio
nalinės prekybos išjudintų da
bar apmirusį pasaulį ir leistų 
atmokėti privatines skolas.

Anglija sumokėjo 
Amerikai $10,000,- 

000 skolos
Reikalauja derybų dėl karo sko

lų. Prezidentas Rooseveltas 
sutinka tartis, bet sakosi ne- 
galys skolas sumažinti

WASHINGT()N, birž. 14. — 
Anglija šiandie sumokėjo $10,- 
000,000 skolos, kaipo pripažini
mą karo skolos, iki tas klausi
mas bus galutinai išrištas. Tai 
yra tik dalis skolos, kuri turėjo 
būti sumokėta birželio 15 d., 
nes iki tos dienos Anglija tu
rėjo sumokėti $75,950,000.

Sumokėdama tiktai dalį sko
los, Anglija prisiuntė notą, ku
ri prašo karo skolų sutartį iš- 
naujo peržiūrėti, nes karo skor 
los trukdo ekonominės konfe^ 
rencijos delegatus ir yra svar
biausias trukdytojas pasaulio 
atsigavimo.

Prezidentas Rooseveltas savo 
atsakyme Anglijai atsisako pri
pažinti niekuriirts Anglijos tvir
tinimus, bet sutinka tartis dėl 
karo skolų ir prašo prisiųsti 
delegatus, kada tai bus Anglijai 
patogu.

Kartu prezidentas pasisako, 
kad jis neturi teisės sumažinti 
Anglijos skolą, tik apie derybų 
pasekmes praneš kongresui ir 
tasis galės tarti ką daryti.

Nota parodo, kad Anglija 
prašė atidėti birželio 15 d. mo
kėjimą, bet Amerika su tuo ne
sitiko.

NUŠAUTAS SOUTH DAKO- 
TOS MĖRAS

Jungt. Valstijų delegatai šį pirmadienį prasidėjusioj Londone pasaulio ekonominėj konferencijoj

Francija pasirašys 
prekybos sutarti 

su Rusija
LONDONAS, birž. 14. —Jau 

jaigiama ruošti 400,000,000,000 
: Tankų ($20,000,000,000) pre
kybos sutartis tarp Francijos 
ir Rusijos.

Derybos, kurios prasidėjo 
Paryžiuje, dabar yra vedamos 
Francijos ir Rusijos delegaci
jų ekonominėje konferencijoje 
Londone ir pasilieka išspręsti 
tik kelios mažos smulkmenos.

Vokietija dūksta dėl 
nazių persekioji

mo Austrijoj
Bet nieko negali jai padaryti. 

Išvarė Austrijos presos at
stovą. Nazių areštai Austri 
joj tebesitęsia

BERLYNAS, birž. 14. —Vo
kietijos naziai stačiai dūksta dėl 
nazių persekiojimo Austrijoj. 
Bet svarbiausia, kad jie nieko 
negali daryti, kad savo vien
minčius apginti. Mažasis Aus
trijos diktatorius Dollfuss yra 
remiamas Mussolini, taipgi 
Francijos ir maž. entente, ku
rie priešinasi Vokietijos pasimo- 
jimui psigrobti Austriją ir pri
jungt ją prie Vokietijos. Todėl 
tai Dollfuss gali elgtis su na- 
ziais beveik taip pat, kaip na
ziai elgiasi su kitomis partijo
mis Vokietijoje. Vokietijos ma
žių laikraščiai nebežino kaip ir 
kolioti Austrijos diktatorių, 
nors jie patys daug nuožmiau 
persekioja kitas partijas.

Prūsijos premiero Goering j- 
sakymu, kuris tiki tik į kumš
čių, tapo areštuotas Austrijos 
presos atstovas Berlyne Wasser- 
baeck. Bet pasirodė, kad jis 
turi diplomatinę neliečiamybę ir 
naziai buvo priversti jį paliuo 
suoti. Tik jam liepta išsineš
dinti iš Vokietijos. Jis buvo 
areštuotas atgiežai už areštavi
mą Austrijoj Vokietijos reich’ 
stago nario Habicht, kuris bu-

Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500
(
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vo pasiųstas kaipo presos atsto
vas ir vadovauti visam nazių 
judėjimui Austrijoj. Tik jis 
neturėjo diplomatinės neliečia
mybės, nes Austrija jo niekad 
nepripažino.

Arti 300 nazių areštuota
VIENNA, birž. 14. — Nazių 

areštai Austrijoje tebesitęsia. 
Ikišiol areštuoti jau 293 naziai, 
kurių apie trečdalis yra Vokie
tijos piliečiai.

Viennoje vienas heimwehr na
rys pašautas, o ties Loeben nu
karpytos telegrafo vielos.

Nazių vadas Frauenfeld užsi
gina, kad’ naziai buk nesitveria 
jokio teroro ir paskutiniu laiku 
pradėtas platus bombų dėlioji
mas nesąs nazių darbas.

Austrijos valdžia, kaip ma
tyt, yra pasiryžusi kvaršinti na- 
zius, juos areštuoti ir visaip 
trukdyti jų darbą, bet kartu 
neuždarant nazių partijos, nes 
tai gali kartais naziu’s labiau 
sustiprinti.

Keliose provincijose tapo pa
skirti nauji apsaugos komisio 
nieriai (komendantai), kurie 
gelbės vietų gubernatoriams. 
Tai yra įvedimas diktatūros ir 
tose provincijose.

Rusija tarsis dėl Chi- 
nijos geležinkelio 

pardavimo
MASKVA, birž. 14.— Sovie

tų Rusijos valdžia paskyrė de
legaciją, kuri vyks į Tokio ves
ti derybas su ManchvJkuo apie 
pardavimą Manchukuo valstybei 
Rytų Chinijos geležinkelio Man- 
žurijoj, kurį valdė bendrai Ru
sija ir Chinija. Derybos, tarpi
ninkaujant Japonijai, prasidės 
birželio 25 d. Chinija, žinoma, 
derybose nedalyvaus.

Bolševikams ekonominė konfe
rencija yra “vagių virtuvė”

LONDONAS, birž. 14. —Nors 
bolševikiškosios Rusijos dele
gatai, kuriems vadovauja Lit- 
vinov, dalyvauja pasaulio eko
nominėje konferencijoje ir ti
kisi Rusijai daug gero, tečiaus 
Anglijos bolševikų dienraštis 
“Daily Worker” ant žinios apie 
konferencijos atidarymą uždė
jo didelę antraštę: “Karalius 
atidaro vagių virtuvę”.

Amerikos ir Anglijos 
pinigai busią laik.

stabilizuoti
i .................... — ■■■! ^.1- ■

LONDONAS, birž. 14. — Nu
matomas yra laikinis Amerikos 
ir Anglijos pinigų stabilizavi
mas. Stabilizavus pinigus, An
glijos svaro vertė bus nusta
tyta $4 ar $4.13, o doleris bus 
vertas apie 21 franką. Mano
ma, kad stabilizacija, jei bus 
pravesta ,bus labai didelis aks
tinas ekonominei konferencijai 
ir atsteigimui pasitikėjimo vi
same pasaulyje.

Senatas priėmė kom
promisą veteranų 
šelpimo klausimu
VVASHINGiTON, birž. 14. — 

Senatas šiandie priėmė admi
nistracijos kompromisą dėl ka 
ro veteranų pašelpų sumažini
mo, nes matė, kad jei jis to 
kompromiso nepriims, tai grę- 
sia prezidento veto.

Tečiaus dar bus balsuojama 
dėl vienos pataisos.

Nesutikimai kaip kongreso ir 
prezidento kilo, kai kongresas 
pirmiau leidęs prezidentui karo 
veteranų pašelpas sumažinti ik’: 
50 niVoš., vėliau, karo veteranų 
spaudžiamas, priėmė naują pa
tvarkymą, kuris leidžia tas pa
šelpas sumažinti tik iki 25 
nuoš. Prezidentas su tuo nesur 
tiko, nes tai žymiai padidintų 
šalies išlaidas ir neleistų suba
lansuoti biudžetą. Pagalios ta
po prieita prie kompromiso, ku
rį jau pirmiau priėmė atstovų 
butas, o dabar jį priėmė ir se
natas. ; ' iiįjįj

Pakels gasolino 
taksus

WASHINGTON, birž. 14. - 
Kai tik prezidentas Roosevel' 
tas pąsirašys industrijos kon
trolės ir viešųjų darbų bilių, fe- 
derąliniai gasolino taksai bus 
pakelti iki V/2 c. ant galiono, 
vieton dabartinio 1 c. Pakėlus 
taksus tikimąsi surinkti dar 
$62,000,000, o iš pirmesnių tak
sų bus gauta apie $120,000,000 
j metus. Tie pinigai eis vie
šiems darbams.

Naujas būdas atgai
vinti mirusius

MILWAUKEE, Wis., birž. 
14.—Amerikos medikalės aso
ciacijos ’ suvažiavime papasako
ta, kaip vienas senas žmogus 
maldavo palaikyti jo gyvybę iki 
atvyks iš Californijos jo sū
nūs. Senis mirė, bet tapo at
gaivintas ir išlaikytas gyvas, pil
noje sąmonėje, taip kad galėjo 
praleisti»su sunum kelias va
landas.

Naują pastebėtiną būdą at
gaivinti mirusiuos surado Dr. 
Ryman, tyrinėdamas kaip pa
šalini širdies ligas. Naujieji 
vaistai veikia širdį ir jei širdis 
yra sveika, mirusį galima at
gaivinti labai ilgam laikui.

Jau daugelis žmonių tapo at
gaivinta pagelba naujo išradi
mo ir juos pirmiausia atklausi- 
nėjo kunigai apie užgrabinį gy
venimą, bet nė vienas nieko apie 
tai nežinojo ir net nežinojo, kad 
jie buVo mirę.

Massachusetts 4 bal
sais prieš 1 pasisakė 

prieš prohibiciją
BOSTON, Mass., birž. 14. — 

—Massachusetts valstija 4 bal
sais prieš 1 pasisakė prieš pro
hibiciją ir vakar išrinko tokią 
valstijos konvenciją, kuri vien
balsiai ratifikuos prohibicijos 
atšaukimą. Bostone prohibici
jos priešininkai laimėjo 10 bal
sų prieš 1.

Mass. yra vienuolikta valsti
ja išrinkusi"slapią valstijos kon« 
venciją.

Gydytojų pasmerktas mirčiai
20 m., išgyveno 99 m.

RYMAS, birž. 13. — Doglia 
ni ,arti Cu'neo, sulaukęs 99 mė
tų amžiaus pasimirė Felice Vi- 
glione. Kai jis buvo 20 m., tai 
gydytojai pareiškė, kad jis ne
gyvens ilgiau kaip kelias sa
vaites. Jis ėmė ūžti ir sma 
giam gyvenimui praleido visus 
pinigus. Netekęs pinigų ir vis 
dąr nesulaukdamas mirties, jis 
pradėjo užsiimti skrybėlių va
lymu ir taisymu ir įsitaisęs ma
žą vežimuką važinėjo iš vienos 
vietos į kitą. Per visą tą laiką 
jis nėra gulėjęs lovoj, bet mie
godavo lauke, ant žemės, ar po 
vežimuku.

KALAMAZOO, Mich., birž. 
14.— Ugniagesys Charles Lines 
liko užmuštas ir trys kiti ug
niagesiai liko sunkia* sukeisti 
gesinant gaisrą Tank & Šilo 
komp. dirbtuvėje.

NEW YORK, birž. 12.—Be
darbių šelpimas per pastaruo
sius penkis mėnesius New Yor- 
kui kainavo 17 milionų dol.

Miami, Fla., birž. 13.— Mrs. 
Kathryn Lund kirviu nužudė 
savo dvi mažas dukteris—Ruth, 
2 m. ir June, 12 metų ir tada
pati nusinuodijo.

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
vus. Duosime teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
CANAL 8500
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Latvija uždraudė 
importuoti Vokie- 

tijos prekes
Paskelbė prekybos karą atgie

žai už Vokietijos paskelbta 
boikotą Latvijos sviestui

RYGA, birž. 15.— Latvija 
priėmė Vokietijos iššaukimą pre
kybos karui ir paskelbė embar
go visoms iš Vokietijos impor
tuojamoms prekėms.

Oficialis paskelbimas tapo 
atidėtas, pasitikint, kad Latvi
jos užsienio reikalų ministeriui 
Salnais, kuris dabar yra ekono
minėje konferencijoje, galbūt 
pasiseks susitarti su* Vokietija 
dėl nuėmimo Vokietijos embargo 
Latvijos sviestui, kurį Vokieti
ja paskelbė atgiežai už Latvi
jos žydų boikotą Vokietijos pre
kių.

Miglos privertė lakū
ną Mattern gryšti į 

Chabarovską
MASKVA, birž. 14.— Audros 

neleidžia lakūnui James Mattern 
išskristi iš Chabarovsko į kur 
jis sugryžo po nesėkmingo ban
dymo pasiekti Alaską.

Gautomis žiniomis, Totorių 
įlankoj lakūnas rado tirštą mig
lą ir ledus, kas ir privertė jį 
gryšti žagtai Siberijon, laukti 
patogesnio oro 2,500 mylių šuo
liui į Alaską.

Apkaltino unijos vir
šininkus dėl žmog

žudystės
CHICAGO.—Vakar grand j u 

ry apkaltino keturius Circular 
Distributors unijos viršininkus 
dėl nušovimo Goldblatt sankro
vos, 169 W. Chicago Avė., sar
go Stanley Gross, 21 m.

Apkaltinti yra unijos prezi
dentas John Jilson, biznio agen
tai Arnold ir Berry, sekretorius- 
ižd. John Roney ir pastarojo 
meilužė Rosalie Rizzo, 24 m.

Prokuroras sako, kad tfnija 
yra kontroliuojama naketierių.

Liet. Vokietijos ekono
minės derybos laikinai 

nutrauktos.
KAUNAS. V. 29. Elta. —Lie

tuvių vokiečių ekonominiuose 
pasitarimuose, kurie įvyko ge
gužės 24—27 d. d., buvo pla
čiai pasikeista nuomonėmis abi
pusiais prekių mainus liečian
čiais klausimais. Abiejų šalių 
delegacijos ta proga pabrėžė 
savo vyriausybių norą toliau 
plėsti prekybinius santykius 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. Pa
sitarimai tub tarpu atidėti, kad 
delegacijos galėtų susisiekti su 
kompetentingomis įstaigomis 
c|el savo nuodugnių ir esminių 
pasikalbėjimų rezultatų. Pasita
rimai bus netrukus tęsiami to-
liau.
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Detroit, Mich<
Bolševikiškas teismas, — ščy- 
rieji pasmerkė Ramanauską.

Birželio 1 d. įvyko vienas į- 
domiausių teismų, kokį iųan 
kajlų npęs tękįo mąlyR, I kąlti- 
namųjų suolą šČyrieji bolše
viką! pasodino Piginą Rą> 
nauską. Kaltinimo aktas sk 
bėjo taip: Ramanauskas nesi
laiko disciplinos ir šnipinėja. 
Įrodymai tikrai “nesutrįuški- 
nąini:” kąrtą Ramanąuękas 
kalbėjo su poliempnu — ergo 
jis šnipas. Apie ką jis kalbėjo 
su policmonu, to niękas ne
girdėjo, bet 
Svarbu pats 
kalbėjo.

Teismas
Kai tik į ‘‘teismo salę” susi

rinko kiek publikos, Jonąs 
Baronas tuoj pasiskelbė teis
mo vedėju, taip sąkapt, “pred- 
sedąteRu.” Pranas Jočionis 
taip pat padarė pareiškimą^ 
jog jis eisiąs prokuroro parci- 
kas. Vadinasi, kaltinsiąs Ra
manauską. Du vyrai ir viena 
moteris pasisako, kod bedar
bių taryba juos paskirusi tei
sėjais. Reiškia, išrinko į “ju- 
ry.”

Po to įvado pirmininkas lie
pia Rąmanąuskiii iš sąvo pu
sės p.asiriukti trjs “juristus,” 
kurie privalo būti priimtini 
pirmininkui, 
trims bedarbiu 
ristams.” Na, o 
išrinksianti pati

Ramanauskas 
kad bešališki žmonės bus ne
priimtini, todėl perstatyti kan
didatus į teisėjus atsisako, — 
palieka juos publikai išrinkti. 
Perstatoma daug kandidatų, 
bet Baronas ir jo leitenantui 
tinkamais pripažįsta tik ketu
ris. Žinoma, tik tuos, kurie su 
kimu ir dūšia yra atŠldKvtf 
ščvriemsiems. , • > « * ♦
Teismas “prie uždarytų durų”

Visiems, kas šiek tiek pro
tauja, aišku pasidarė, kad Ra
manauskas jau tapo pasmerk
tas iš kalno, o čia tik norima 
suvaidinti savotiška komedi
ja. Mūsiškiai bolšševikai bež
džioniškai pamėgdžioja Mas
kvos “dėdes”. Ten juk irgi pa
našiu budu teisiami visokie 
“išdavikai” ir “kenkėjai.” Tei
siami jie yra neva viešai. Bet 
tikrumoje nuosprendis yra iš
nešamas, taip sakant, prie už
darytų durų, o vieši teismai 
yra niekas daugiau, kaip tik
tai farsas, — ir tai labai blogai 
suvaidintas farsas.
Kaltinimų litanija ir liudinin

kai.
Prokuroras pradeda skaity

ti kaltinamąjį aktą. Griekų 
priskajtoma devynios galybės. 
Tačiau didžiausias Ramanaus
ko nusikaltimas buvęs tas, 
kad jis kalbėjęiis su policmo
nu.

Ščyrieji liudininkai sako, jog 
jie tikrai matę, kaip Ramą- 
nauskas kalbėjosi su policmo
nu. Tačiau nei vienas jų nepa
sako, ką jis sakė poliemonui. 
Pats Ramanauskas pareiškia, 
jog jis su policmonu visai ne
kalbėjęs apie tokius dalyku?, 
ką hutų galima pavadinti nu
sidėjimu prieš darbininkų ju
dėjimą.

Iš prokuroro kaltinimų pa
aiškėjo, kad aptrąs “sme^teL 
nas griekas” prieš Staliną bu
vęs tas, kad laike demonstra
cijos jis nemaršavo gatve, bet 
ėjo šaligatviu.

Man tikrai neąųprąntąma, 
kaip sveiko proto žmogus/ ta
tai gali skaityti nusidėjimu 
ppeš darbininkų klasę? Tar 
čihu Maskvos fanatikai kitaip 
mano.

Nuosprendis.
Kai kaltinimai ir liudijųnąi 

pasibaigė, tai “jųrų” išėjo j

gnpį Rąma- 
:am

tai ir nesvarbu, 
faktas, kad jis

prasideda.

prokurorui ir 
tarybos “ju- 
vieną teisėją 
publika.
tuoj suprato,

....................... IĮ na

atskirą kambarį pasibarti ir, 
taip sakant, padėti visus fak
tus už ir prieš1 ant “įeisybės 
svarstyklių”. Svarstyti, žino- 
rna, ilgai nereikejo, kadangi 
svarstyklės buvo “užprovytos" 
iš kalno.

I^asiępdp “deįąeųaį” ir parei
škia : Zigmas Ramanauskas 
kaltas. Vviem metamjįs turi 
būti išbrauktas iš visų darbi
ninkiškų draugijų.

pamanaRską teįsė bedarau 
taryba. Tad kokiu budų ji ga
lėjo pasiąavjntį sau tę\sę iŠ- 
Vrguįti Rą^anau^ką iš visų 
kitų darbininkiškų draųgįjų?

Siaurapročiai.
Kąda. žmogus pąniątąį, kąįp 

tie fanatikai elgiaąk tai lep
romis ateina į galvą mlptį?: 
kas butų, jeigu tie siaurapro
čiai valdytų ŠaĮj? Jie ųg. tik 
Ramanauską pasiųstų pą§ Ąb- 
rąopią, bet ir vi?ųs tpo?, ku
rie bandytų už j|, užsistoti. 
Tiesa jiems visai ųęrųpi: kas 
nepučia į jų dūdą, tas Jmipąs, 
išdavikas, kurį ręikia nutrinti 
nuo žemes kamuolio.

n* '

Jeigu kiaulė ragus turėtų...
Zigmas Ramanauskas savo 

kalboje ir išreiškė tą mpiįį, 
kad jeigu kiaulė ragus turėtu, 
tai ji visą svietą išbadytų. Jis 
pasakė maždaug taip: jeigu 
jus (vadina^, hų^ęyikat) tu
rėtų valią ir gaįją savo ranko
se, tąi, jus man gyvastį tikrai 
atimtute. Bet laimė, kad jus 
šioje šalyje esate tokie pat be
jėgiai, kaip ir ąš.

Tikrai taip. Ramanauskas 
yra paprastas žmogelis, kuris 
už gaunamą iš miesto pašalpą 
turi gatves valyti. Apglų kalbą 
jis silpnai tepažįsta. Na, o to
kie žmonės nėra sąmclpmi 
šnipais.

Jočionis ir Bąropųs.
Iš tokių žmonių, kaip P. 

čionis ir J. Baronas, nięko
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EKSKURSIJOS
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» ........ >• . * . '.ikjė
ga riša t^eyv Yo^o, kur

Ęyvęs.

bintų, kad' galėjus pasidaryti 
sau šiokį tokį’ pragyvenimą. 
Na, Bimba ir pasiunčia jį va
žinėtis po lietuvių kolonijas 
bei garbinti bolševikų rojų, iš 
kurio jis pats, padus pakaus 
tęsJ. '.S<I.W!

tona, hv a
l<plįQiWK. isnU(Lž.iai;“vTrlųnnr? i?n

ž^ųių i^ilięhyščią.. Vąrgo ir 
s^do.^i blogjąjl^ųf Visur 

;^ktrą/ ,ųž^a;\ sąulęą.' švęįw, n^ųk^. ^ru^ą ję čia.
? i Grįžtant i^ -Ęo^o Store- 

kuekufc JW»Mn«to. .Gele4w ir aM'road ® per Providence, New
,^oą|dQp, ųer Rlyp^e^I^aųd val
stiją, į akį metasi jau naujį 
Reginiai* Mirt, birželio mėnesio 
pradžia. Sodai jau peržydėję. 
Pakelyje žydi lelijos, žydi ir 
pinavijos. Jų skaistumas vi- 
siems žinomas. Čia matosi di- 

tUj<iai. Ma- 
g^ųą juo- 

>, 4^eli bu-

H vaisių 
ta,S metu

žaibų,

i^ąq. visur ir viąamc. Gatvėse 
Mpaus 
vssiMfe W

<Iwmws*9u .S*1’- 
nė
Jrau^iwW 
kartą išsprūdęs- Yorko.

tyty. išmiršti
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Nežiūrių! kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVČNĄ PERKELIAM DYKAI 
3Q Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLię 8340 dėl eksperto patarnavimo 
' ir Žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kędzie Avenue

Jau tapo susitarta 
sų laivų kompani
joms dėl šių metų 

ekskursijų

: w>- ta’to
:jįpę» t.v»s ir. my?
1quus., uMttiukai. vieni/ aria 
1111 VcV bęrft. kuiną ir,
barą^ i j j, k^/ tų^L plūgą 
tra^ttL Jįftl su.
$d.ęlwą traįtoruMs, opJAv11 

i.K ąftų’ i^.m^/ŠYil- 
paują pįąvaąą,uo.

Ęąlnąu ląųkąt U, Pft- 
w M — 

įįk 
rięs Hew Yo^kę viąąi 
, Tpkie milelius regįŲįąj ma
tosi r';7; --
New Yorko j Bęj^opą 
Stamford, _
Haven, Hartfordu ^pi;m£$ęld, 
Worcester į patį Bostoną. Ko- 
kįą> graži, ta. kokia ji
dųoąni.. Gąįla, kąį męjs žmonės 
tą gamtą ^ąi^r mažai , tesuprąn- 
tąme. Gailą.,; mĮ, męs nemokta 
me ganytos duo^numu paąinąu-: 
doti.

Jau ir Bostonais su savo krei
vomis gatvėmis, jurų prieplau- 
ko$iis, cukraus didęlįaįis fąbri- 
kąįs ir nemą^ą a'pąutuvy išdir
byje. Rųsijoiias lyr^ Ma^cką- 
ąejįta vąĮstijos sę^tį^ę, ^oųih 
Bostonas yra pięįįi.),ę. Bo^pįųą 
dalis, kur, su§ib.ųrė grąžus bū
rys ir mdsų brolių lietuviu. <?ią 
jie dirbą sąvo kųltųrimąą dąr- 
buą. Skąndąlą tarpe jų n.era, 
kukiu tepka girdėti Ęrpoklypo 
bei Ne^ Yo^kd' lįętųyi^Kąme 
gyvenimė.

Beje, reikia atiduotai didžiaų- 
sį kreditą, Worce^terio lietu
viams. Worcęsteno lietuviai nie
kunesigiria, bet'jų triūsas, yrą. 
ganą pągirįįųąs. Daug Woręęs- 
terio. lietuviai yrą sąvp triūsų 
užgyvenę. Draugijos turtingos 
ir turi nemažai nejudinamos 
nuosavybės, — vasąrnąmiM Prie 
didelio ežero su gražioniis mąu- 
dynčmis, Išd^bystės, čįon to
kios: vielų; verpimą,ą — uwire 
Mills”, s.tąkliy j^mbystės, odps 
išdirbystės ir: dąug kjtų ma-

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi-
t

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERĘNGARIĄ 

iį Angliją, iš ten kitu laivu į Klą^e^ą, ąrhą gajima i|Įip.|i 
Franci jo j e ir iš ten važj.uotįjgęJ^iįpkęliu į

j Klaipėdą arbą Kauną.
Ghicagoje vięninęlis Li,et. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos paryš yra “J^AUJIĘNOS”. Kituose miestuose galima 
kreipti? pas sekančius agentus:

i k * / ■ *■' ■
,ęOSMPPPLITĄN TRAVEL
, SERVICE

168’ Grane! St., Brooklyn, N. Y.
LJTHUANIAN “VIENYBE”

PUBLISHING CO.,
’ 191' Grind St., Brooklyn, N. Y.
T. S. TREČIOKAS,

197 Adams St., Newark, N. J,
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

’ 342 W. Bxoadway,
Sq. Boston, Mass,

'.“DIRVA” 6820 Superior St.,
I Cleveland, Ohio.
ANĮBRPZE V. W. 178 Feriy Ąye. 
' Newark N J

I JOHN. SEKYŠ, 433 P«k St.,
Haitfęrd, Coniu

“NAUJIENŲ”
' 1739 So. HąLM SU

i Prirengiame ir sutvarkome vjsus r 
ktiją^pjtuą. Ofisas a^daraą ka?dien nuo

apie 
muk^’ 
kų ajto, ątoJfjtfiįį .^u, 
vių r. kiUu,. kew(Wft 
bei prąp,i9iA<?s
kime, kti^; Ūpa^, ki<^-
vieiiąoĄft ofa.e.
tik VutU
75,00tt tik taųę visa
me name. Tai yra jau ne viifąi 
niažafi n^tą^' ą*i 
ne vįę/A. apie t|j W?Šti 
manąų. Esant; pa^iąnąę viršuje 
to namo, visas New Yorkas 
matosi, kaip ant delno. Mato
si visos upės, aukšti ir ilgi til
tai, po kuriąis landžioja di
džiausi jurų, milžmai-laivai be 
jokio užkliuyimo. Tais ilgais ir 
aukštais tiltajs bėgioja trauki
niai, gatvekariai, automobiliai 
ir pėsti žmonės per juos žygiuo
ja. Jų ilgis nusitęsia apie my
lią ir pusę, žiūrint iš aukšto 
žemyn, matosi visame mieste 
nepaprastas judėjimas. Auto
mobiliai gatvėse atrodo lyg 
maži vabaliukai, bei skruzdės, 
kurios bėgioja j visas puses. 
Traukiniai, lyg kokie kirminai|, 
šliaužia, narsto vienas pro kitą. 
Pats New Yorkas atrodo tarsi 
kokis miliniškas akmenų rin
kinys bei kokia sugriuvusi mil
žiniška pilis, kurios griuvėsiuo
se tegali gyventi laukiniai žvė
rys bei pavojingi kirminai.

Labai dažnai New Yorką at
lanko daugelis ir musų brolių 
lietuvių. Kad visą New Yorką 
pamatyti ir visas jo apylinkes, 
patartina užsikelti • į čia mini
mo namo apžvalgos bokštą, — 
102 lubų aukščio. Nusileidus 
^ęmyn, išėjus į gatvę, į akį 
mętasi visai kitokis reginys, 
čia matosi p regresas-pirmyn- 
eiga pilna tp žodžio prasme.

gana 
kone 
žmo- 
gam-

tik

vi?.ą kęįįu valiuojant iš;
./ per

‘Bridgeport, New

NusŲpnįaes, Visai be Ūpo? 
Keletas mėtų' aftr&V Įžymu*’ Gydytojas Spo- 
ctatUtas išrado kombinacijų vaiatų, ku.’ie 
darė dtebUkluh dėl ligonių, kurių organiz
mas buvo BUglebęų. ar tik v vietomis arkyvus. 
Ir kuriems reikėjo daugiau kaip , tik pap- 
tostų tonikų. Si preskripcljft dabar yra par
davinėjami vi,soso vaistynykiose tik už Do- 
loti už pilno mėnesio treatmentą.'Jeigu po 
dvidešimt* dienų, Jų« nebusite užganėdintas, jūsų Uotais Jums bus su^UntAi. Eikite |

'MffiMJS b.ri.iS blV” ____

otterdam <- Vąlendaąi 
Veendam * hĮęw Amiterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie- 

ękįmas p§r R.^icerdąpią, ar BpuĮbgne-
i Pj«įidąw§i, įrųn-v

•girnai 'ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
,<New YėrtpZ’’ 5 ’ '•

VJDŲ.TRJĖ.S; KAINOS., 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

noįląnd-Arnericn Jįtaė 
♦u 46 N. Dcarborn St., Čhicago
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PAUL ĄIOLIS. l?30—24th St., ' D«ro>;,' Micb. > ” ’

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
Montello, Mass.

J. J, UR&SAS, tfZ Oak Sąeet, 
Lawrence, ' Mass.

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congrtss Ąvenue, 
Wattrbary, Conn.

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road, So. Pittsburgh, Pa.

A. VAFIAŠIUS,. 1200 Carson St., 
Pitubprgb, Pa.
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resnio ir negalima laukti. Tier 
sa, asmeniškai susitikti ir pa
sikalbėti su Jočioniu dąr gali
ma. Tačiau visa bėda su juo, 
yra ta, kad jis yra didelis fą- 
patikas ir į vi$ką vienpjusįškai 
v • •žiuri.

Kai dėl Barono, — tai apie 
jį galima pasakyti štai kas: 
jis yra savo rųęies avantiūris
tas, kuriam vargu bent kokios 
idėjos rupi.

Jo vilna buvo pusėtinai nu
sišėrusi. Nuvyko į Rusiją, kur 
lietuviški komisarai jį nęt prie 
šnipų priskaitė, įspėdami A- 
inerikos dąrbininkus nuo jo 
šalintis.

Iš Rusijos yra draudžiama 
išvežti rublius. Bet Baronas 
iššmugeliąvo net 3,500 rublių, 
nors užsienyje jie beveik ne
turi jokios vertės. Paliko tuos 
pinigus Lietuvoje, kad žmonės 
galėtų pažiūrėti, kaip atrodo 
bolševikiškos bunyaškos. O tuo 
tarpu Rusijos žipones už tuos

i Renkite s«tyo ąpjįe^fą 
Uiz^ierAuą,

Civilizacijos rinkinys 
margas. Gamtos išvaizda 
visai dingus. Atrodo, kad 
gaus progresas nugalėjo
tą. Visur pajunti susikimšimą, 
vietos visur trūksta, oras tvan-1
■■III ^.11.1. —y.i. tiu ,1 wwr«,ri. I,.,;,,., ,,,—     IIIHH ^■■■■1 |I,U ;. 1111
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“LIETUVIŲ DIENOS KARALAIT£S” ĘON^UJRSp KUPONĄS
PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI

1739. South Halstęd Street, Chicago, Illinois.

šiuomi. jstoju į Chięągof P^s^ulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos ‘'LIETUVIŲ DIENOS“ 
KARALAITES” konkursą ir prisiųnčiu savo fotografiją. Aš sutinki! su visqni^r nusmyitomis konkursų tąh 
syklcmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją, ląikiašqųqse ar k|tuošė leid;niu5sij. Aš 
sutinku atvykti j; ębieagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmės.’' PasaulinO'e .<Par6ęlojė>’l|f.pos. 16, 1$33 .m-
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Spaudos
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

| BIZNIERIAMSI*"I BilasI Biznio KortelesJ. Laiškus, ir Konventus 
(. Plakatus.

Ątsįąąukimus, 
Lapelius 
Korteles 
Progrąmus

'i

P Ą V JiK'N.IiAiM:S: 

Vietinės. Kortelės.. 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kojeles. 
Pąsyąikiųi^^ etę.

Mant speoialkh užsakymo* 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis- 1 • A J •

17^9 South Halsted Steeatį.
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Laiškai iš Lietuvos
VI

Veik du metu ramiai sekiau, 
stebėjau Lietuvos gyvenimą. 
Mėginau išsiaiškinti tarpusa- 
vius politinių partijų santykius. 
Ir štai anuose laiškuose visa 
tai mėginau aprašyti. Gal kai 
ką ne taip nušviečiau, gal ne
ganėtinai į viską įsigilinau, 
bet rašiau, stengdamasis kiek; 
galint objektyviau. Taigi da
bar noriu Lietuvos spaudos 
cenzūrą aprašyti. Lai iš anksto 
man cenzorius atleidžia, kad 
šios eilutės jo raudono rašalo 
nepasieks.

Cenzorius, taip ir Kauno ko
mendantas, tai vis jauni, ener- zorių buvo braukiama, tai svei- 
gingi, šaunus vyrai. Jie rim
čiausiai tiktų į Čikagos miesto 
policijos viršininkus; na, bet 
cenzorių pareigoms eiti juodu 
abudu netikę. Matot, nors ir 
cenzorius, bet reikalingas pla
tesnis visuomeninio gyvenimo 
pažinimas, didesnis politikoj 
nusivokimas, jau nekalbant apie 
pagrindinį išsilavinimą, žinoma, 
Amerikoj mes neturime supra
timo, kas ta yra cenzūra, bet 
Europoj tai yra priprastas 
daiktas; dabar didesnė Europos 
valstybių pusė turi spaudos cen
zūrą, bet ne visur cenzūra cen
zūrai lygi.

Biauriausia ji tur būt yra 
SSSR ir Lietuvoj. Lieruvoj yra 
šitaip. Prieš atiduosiant laik
raštį cenzūrai jis turi būti vi
sai gatavai surinktas ir prieš 
dėsiant spausdinti į mašiną — 
tik tuomet galima nešti cenzo
riui. Taip lygiai daroma, ir su 
kitais spausdiniais. Ir tik tuo
met cenzorius, gavęs laikraštį, 
cenzūruoja, ir tai ne tik cenzū
ruoja. Jis jį ir redaguoja! Na, 
kaip gi, jis ne tik braukia jam 
nepatinkamas vietas, bet net 
savo sakinius įdeda, net eilė- 

-rr.ščius ir tuos sutvarko, taip, 
įkaip jam tinka. Sakau/* braukia 

J<as * jam nepatinka. Taip ir 
yra. Čia joks įstatymas, joki 
nuostatai neveikia, viskas pri
klauso nuo cenzoriaus skonio, 
noro ir ūpo. Ir taip stropiai, 
taip nuoširdžiai jis tą darbą 
atlieka, kad tikrai atrodo, jog 
tai rimtas darbas atliekamas. 
O mums, amerikiečiams, tai 
juokai ir net šlykštu pamanyti, 
kai ginkluotas žmogus, pašauk
tas kitam darbui, čia žmonių 
mintis marina, braukia, naiki
na ir kišas visai ne į karo sri
tį, o į politiką, į bendrą visuo
meninį gyvenimą.

O ką-gi braukia cenzorius? 
Viską. Prieš vyriausybę arba 
prieš valdininkus, kunigus, po
licininkus nieko blogo negalima 
rašyti, nors jie blogus darbus 
ir viešai, visų akyvaizdoj da
rytų. Negalima rašyti, kad 
Lietuvoj esama bedarbės, ne
galima nuoširdžiai kritikuoti 
tautininkus, net jei vokiečių 
tautininkus blogai charakteri
zuoji, tai nerašyk nevartok žo
džio tautininkas, bet juos va
dink vokiškai, • rusiškai, 
žodis tautininkas yra cenzoriui 
šventas ir jį tik pagarboj gali 
minėti. Vyrai, tai ne juokai, tai 
tikra teisybė. Lietuvos laikraš
čių redaktoriai pro ašaras kal
ba apie šiuos dalykus, tiesiog 
nebežino kaip ką rašyti. Eko
nominiai negalavimai Lietuvoj 
dideli, kaip ir visur, gal čia 
tik jie ne taip skaudžiai atjau- 
čiami, nes iš viso žmonės čia 
įprato, vargingiau gyventi; bet 
cenzorius apie tai neduoda ra
šyti. Na, o pakalbėkit su laik
raščių administratoriais. Jie 
viską dubeltavai apskaičiuoja, 
nes laikraštis dviejų laidų vi
suomet išeina: vienas cenzoriui 
pasiskaityti, o kitas visuome
nei.

Cenzoriui nešama laikraštis 
jau surinktas, sulaužytas ir 
štai kai cenzoriui išbraukia, o 
jis visuomet daug braukia, bent 
i/s lieka jo išmesta, tai tuo
met vėl iš naujo reikia laik
raštis laužyti, naują medžiagą

dėti ir vėl reikia nešti cenzo
riui. O jis seka, kas ir kokioj 
vietoj padėta, net kokiu šriftu 
surinkta! Sakysit, laikraštinin
kai turi prisitaikyti ir rašyti 
tiktai tai, kas galima. Bet 
nieks nežino, kas galima, o kas 
negalima rašyti. Tai priklauso 
nuo cenzoriaus 
tų nurodymų, 
viršaus gauna, 
sitikimų, kad 
įmones kartais 
spaudoje pasisakyti, o čia žiū
rėk ir braukia. Ateity, kai tuo- 
.«j archyvuose Lietuvos visuo
menės minties istorikai pasi- 
knis ir iškels viešumon kas cen- 

ūpo, arba nuo 
kuriuos jis iš 

Būna tokių at- 
apie privačias 

leidžia viešai

ko proto žmonės tam tikėti ne
galės, nenorės!

Man vienas redaktorius štai 
ką pasakojo. Girdi, vienas fe- 
lijetonistų daug rašęs ir vis 
jam cenzorius braukęs; tuo
met įpykęs jis parašė apie asi
lą. Aprašė koks yra asilas, ko
kiai veislei priklauso, ir taip 
toliau. Berods, sako redakto
rius, tas dalykėlis geriau butų 
tikęs gamtos vadovėliui, o ne 
laikraščiui, bet dėjau, nes gra
žiai buvo parašyta — ir cenzo
rius išbraukė! Dėlko? Girdi, 
užbaigoj buvo pasakyta, kad 
ir Lietuvoj pasitaiko asilų! Tai 
cenzoriui labai nepatiko. Iš
braukė ir tiek. Felijetonistas 
visai nusiminė. Tai apie ką ra
šyti ? Ir šit vėl duoda tą patį 
feljetoną, ir jau užbaigia, kad 
Lietuvoj visai asilų nebuvo, 
nėra ir nebus. Praleido!

Dabar gal bus suprantama, 
dėlko Lietuvoj taip skursta 
spauda. Neturi gabių publicis
tų, gerų felijetonistų. Juk 
dingsta noras rašyti, kai žmo
gus nebeišmano, kaip ir ką 
rašyti. O pertai laikraščiai da
rosi neįdomus ir skaitytojai 
ieško svetimų. Neveltui Kau
ne pas kiekvieną laikraštinin
ką gausi 
vokiečių, 
Svetimoj 
nori, bet 
man tvirtina, 
laikraščių kasdien Kaune tūks
tančiais parduodama.

Savaimi aišku, kad cenzo
riaus darbas ir laikraščio lei
dimo išlaidas padidina, nes vi
suomet daugiau turi, surinkti, 
negu reikia, ir dar kiek laiko 
turi sugaišti. Todėl Lietuvoj 
dienraščių kaina aukšta, ne vi
siems prieinama, ir pertai daug 
skaitytojų nustoja. Dienraščių 
tiražas (cirkuliacija) mažas. 
Daugiausia oficiozo spausdina
ma — hiat, jo daug veltui siun
tinėja, ir tai ne daugiau 12,000 
egz. tespausdina! Tuo metu 
Latvių dienraščiai turi po šim
tą tūkstančių skaitytojų. Ten 
nėra tokios kvailos cenzūros.

Knygų Lietuvoj aukščiausias 
tiražas 3,000-4,000, nes ir kny
ga “cenzoriaus mukas” turi 
pereiti. Ir ji darosi nebeįdomi 
ir pagaliaus per brangi. Kaip, 
Amerikos skaitytojai, jums at
rodo, kuomet 
ūkio srities 
sakysim, kad 
ti, kad vištos
arba — Kaip kiaules penėti —

užsienio dienraščių — 
rusų, latvių kalba, 

kalboj skaityk ką tik 
savoj draudžiama. Ir 

kad užsienio

nes

na,

THEGEEVVM GIRLS'Pi

jus paimat iš 
knygelę, 
ir — Kas dary- 
kiaušinius dėtų,

Namų Apšildymo Skyrių.

PLĖS GAS LIGHT AND COKE
122 South Michigan Avenue ir 11 Apielinkės Ofisų
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Prince Alfonso .
Sostai atpigo. Du princai, kurie dėl meilės atsižadėjo teisių prie nebesančių sostų ir apsivedė 
paprastomis mergaitėmis. Kairėj — Ispanijos ex-karaliaus Alfonso sūnūs, kuris apsivedė 
kubiete Sampedro (viršuj). Dešinėj — Vokietijos kronprinco sūnūs Wilhelm ir jo žmona Do- 

rothea von Salviati.
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su
su

ir paskutiniam lape randate 
“Karo cenzūros leista“. Gėda, 
negražu ir tiek. Ir «tai dar ka
riškių darbas. Kur jau čia savi
garba ?

Beje, man gal prikiš, kad 
tas juodas Lietuvos spaudos is
torijos lapas užverstas, dabar 
cenzūra panaikinta! Oi, oi, tur
būt trigubai dabar redaktoriai 
ir administratoriai sprandus 
sulenkė. Tai toks išmislas, ku
ris vertas amerikoniško paten
to. Tai išmislas, kaip mulkinti 
žmones. Kaip buvo, taip ir pa
siliko cenzūra ir tie patys cen
zoriai tuose pačiuose kamba
riuose sėdi ir tas pačias algas 
ima ir tuos pačius laikraščius 
cenzūruoja. Visas dalykas tik 
tame, kad laikraštis cenzūruo
jama, jau kai visai jis išeina, 
ir jei tuomet cenzorius randa 
tai, kas jo nuomone neleistina, 
tai laikraštį konfiskuoja, o re
daktoriui deda dar piniginę 
baudą, p Jpą.-sumokėjus, .jis 
kišama į kalėjimą. Na, o kas 
negalima rašyti, ir dabar jokių 
nuostatų nėra; tai viskas pri
klauso nuo cenzoriaus blogų ar 
gerų norų! Taigi, pasak redak
torių nusiskundimų prie šios 
tvarkos dar blogiau, o admi
nistratoriai dar daugiau nuo
stolių turi, nes jau dabar visas 
leidinys konfiskuojamas. Ga
lėtum ilgiausių istorijų prira
šyti apie Lietuvos cenzoriaus 
darbus, bet redakcijos šykščios, 
faktų neduoda — bijo, kad vie
šai nebūtų paskelbti, nes jo
kios naudos iš to nebus, o* su 
cenzorium susipyksi. Juk jam 
tik reikia valanda vėliau iš
duoti dienraštį ir tai jau nuo
stoliai bus. Būna, kad ir savai
tiniai laikraščiai vien tik dėlto 
suvėluoja arba ne visuomet lai
ku išeina, kad cenzorius netu
ri laiko juos peržiūrėti.

Ir čia tautininkai iki 
laiko nesugebėjo bent kokį 
tatymą išleisti. Vis dėlto spau 
dos reikalą pavesti vieno as
mens nuožiūrai, tai jau visai 
negražu.

Tai tiek apie cenzūrą. Bai
giu savo įspūdžius iš Lietuvos 
gyvenimo. Gal kuomet prisimi
nęs ir daugiau parašysiu. O da
bar sudiev Lietuva. Man links

šio
įs-

ma buvo tavo šiaudinėj pasto
gėj viešėti, ir liūdna buvo at
siskirti. Ne dėlto, kad gaila ta
ve, Lietuva, palikti, o dėlto, 
kad vargsta tavo žmonės, kad 
neturi galimumo patys darbo 
žmonės tvarkytis ir skaudu ir 
graudu, prisiminus, o Lietuva, 
tavo gabius, visagalius cenzo
rius ir komandantus. Lik svei
ka, Lietuva, laisvėk!

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
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West PuIIman
Is SLA. 55 kuopos veikimo.

Pereitą sekmadienį Zalato
riaus svetainėje įvyko SLA. 55 
kuopos susirinkimas. Buvo ne* 
skaitlingai Gal tai todėl, kad 
West PuIIman nauji gaspado- 
riai be jokio t iš kalno praneši
mo atsakė į vietą susirinki
mams. Kuopai nebuvo kito iš
ėjimo, kaip susirasti kitą vietą 
susirinkimais. z

Komisija dar galutino ra
porto neprirengė iš pertvarky
mo kuopos knygų. Kaip finan
sų sekretorius pranešė, tai bus 
nemažai trukumo. Taip rodo 
kuopos knygos. Centras reika
lavo net narių mokesčių kny
gelės. Buvo pasiųsta tik dvi 
knygutės.

Mockevičienė iš Našlių ir 
Našlaičių fondo aukų negavo. 
Pasirodo, kad paramos nega
vo ir tie, kurie pirmiau rei
kalavo. Reiškia, nesiskubina 
su parama.

Nutarta susirinkimus laiky
ti Zalatoriaus svetainėje, 700 
West 119 St.
* Komisija išrinkta paklausti 
savininko, kokiomis sąlygo
mis jis duos svetainę susirin
kimams.

Pusmetinis susirinkimas bus 
laikomas minimoje svetainėje 
ir nariai bus pakviesti tik 
pranešimais per laikraščius^. 
Atvirutės nebus siuntinėjamos, 
kaip būdavo paprastai, kad 
išvengus išlaidų ir finansų se- 

mokestitni už svetainę nenori. 
Magaryčioms ir svetainę atsa
kė susirinkimams laikyti. Tai 
dabar visiems yra aišku, ko
kią naudą duoda politikieriai 
paprastiems nariams. Prieš 
rinkimus tie patys gal liežu
vius pasišmieravę aiškins sa
vo nuveiktus nuopelnus. Bet 
kadangi mums tai bus žino
ma, tat nebereiks klausytis.

— Korespondentas.

Liet Keistučio Pas 
klubas švęs savo 

metinę šventę
Sekantį sekmadienį, 
18 d. bus Keistutiečių 

diena.

kad jieKeistutiečiai įrodys, 
yra savo kliubo geri patriotai, 
keistutiečių šeimyna yra dide
lė, susidedanti iš su viršum 
1200 narių.

Jau iš anksto numatoma, 
kad ne tik keistutiečiai, bet ir 
jų draugai, tik rengiasi ir šne
ka apie tas iškilmes, kurios 
įvyks J. Spaičio miške Willow 
Springs, priešais Oh Henry 
Park prie pat Archer avė. Vie
ta yra graži ir patogi pasilin
ksminti. Erdvi salė šokiams, 
kurioj griež pagarsėjęs Stepo
navičiaus

Pikniko komisija jau yra 
užsakiusi
alaus ir “šaltos košės”. O tų 
žaislų ir išlaimėjimų didelės 

krateriui darbo. Tad nepa
mirškite tėmyti pranešimus 
laikraščiuose.

Nors musų kuopa su politi
ka neužsiima, bet mes turime 
keblumų su politikieriais, štai 
kame dalykas: musų kuopa 
rengė jubiliejines prakalbas 
paminėjimui kuopos penkio
likos metų gyvavimo. Tuoj 
pasisiūlė ir politikieriai, kad 
ir jie prisideda su puse atly
ginimo už svetainę. Prie to dar 
prižadėjo šalto alučio. Pra
kalbos įvyko. Paaiškėjo, kad 
alučio nebuvo ir prisidėti su eibės. Keistučio kliubo kores-

orkestras.

šalto ir skanaus

“Aš nesirūpinčiau savo pečium jeigu mano 
Šiluma ir DUSYK tiek kainuotų

Gazinė

.1 << »T t < 3>

Dabar yra laikas

Nuomuoti gazinį

degtuvą dėl jūsų
furnace

ĮLEISKITE mums sukonektuoti jūsų yra ekonomiškiausi šiluma. Susipažinkite su fak
tais — sužinokite kiek jus galite sutaupyti. Jums 
nereikes daugiaus rūpintis prižiūrėjimu ugnies .. . 
nereikės daugiaus šeštadieniais rūpintis išvalymu 
pelenų. Jūsų furnace palaikys vienodą, sveiką tem
peratūrą jūsų namuose, nežiūrint kokia bus oro 
permaina Rudeny, Žiemą ir Pavasary. Jus su
taupysite laiko ant išvalymo ir pinigų ant patai
symo. Telefonuokite WABash 6000, dabar, ir 
sužinokite kiek tikrai jums kainuos apšildyti jūsų 
namus su gazu, naujomis nupigintomis namų šil
dymo ratomis.

ĮLEISKITE mums sukonektuoti jūsų furnace su 
gazine šiluma šią Vasarą ir furnace nuo dabar 

pats rūpinsis savim. Jus galite tai padaryti nei 
, cento neįvestuodami dėl įrengimų. Be jokių mo

kesčių už įtaisymus ir be jokio ii kalno įmokė j i- 
mo. Tiktai renduokite gazo degtuvą. už taip ma
žai kaip 10 centų į dieną. (Truputį daugiaus už 
boilerius ir didesnius furnace) Jums nereikės nie
ko mokėti už parendauimą už Birželį, Liepos ir 
Rugpjūčio mėnesius! Jeigu jus nebusite pilnai už
ganėdinti, mes išimsime degtuvą ir sutvarkysime 
jūsų furnace taip kaip jisai buvo pirmiaus. Gazas

pondentas irgi galanda savo 
plunksną ir prirengs pluoštą 
popieros, kad tinkamai apra
šius tas iškilmes.

Papuošti diližanai bus viso
se dalyse miesto. Kokiose vie
tose ir kokiame laike jie jus 
paims, bus pranešta atskiroj 
korespondencijoj. Tėmykitel

Kurie nori važiuoti gatve- 
kariais irgi keblumų neturės, 
nes nuo Archer avė. . stoties 
bile gatvekaris nuveš jus iki 
Oh Henry Park, o ten išlipus 
matosi ta J. Spaičio kalvarija 
arba kaip kiti vadina “Bliudo 
pavilijonas.”

Keistučio klubo koresp.
—St. Narkis.

birželio
“vožni" RADIO

Pasiklausius gražaus radio 
programo —

Praeito antradienio vakare, 
kuomet didieji karščiai aplei
do Cbicagą, radio , klausyto
jams teko pasiklausyti Peop
les Furniture Co. radio valan
dos, perduotos iš stoties W.

šį sykį programo dainų dalį 
išpildė K. Sabonis, A. Ančili
te, A. Čiapas, Peoples Parlor 
Kvartetas, duetas ir kiti. Taip 
pat į programą įėjo graži ir 
rinktina muzika, įdomi kalba, 
kurią pateikė Dr. Šimkus, M. 
D., juokai ir įdomybes, kurias 
papasakojo Galis Kepurė, ir 
naudingi pranešėjo praneši
mai ir nurodymai. —X. X.•*
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Vienas dfttŽiadsiųjų stebuk
lų, 'kokį galėjo iki šidl sugal
voti žfnoghus jlfoths, buvo mi
rusiojo atgaivinimas. Ar khs 
kubihet nors yra tokį stebuk
lą padaras, tikro įrbdymb nie
kūs rietūrėjo, bet žmonijoje 
per daugelį gentkarčių buvo 
pdlaikdmas tikėjimas, kad ji
sai yra galimas. “Prikelti iš 
numirusių” reiškia — nūgalėti 
gamtos jėghs. Atlikti tai, žino
ma, gali tiktai tas, kurio galy
bė yra “VfršgaVhtlSka”.

Todėl padavimais apie miru
siųjų atgaivinimo stebuklus 
įvairios religijos visuomet 
stengdavosi įtikinti abejojantį 
pasaulį, kad tų religijų steigė
jai (tikrieji arba pramanytie
ji) buvo ne paprasti gamtos 
tvariniai, bet “dievai” arba 
bent “pusdieviai”.

Šiandie tačiau tb stebuklo 
darymu jau užsiima mokslas. 
Amerikos gydytojų kongrese, 
kuris dabar yra susirinkęs 
Milwaukee, Wis., du daktarai, 
S. Albert S. Hyman ir E. 
Fritze, užavkar pasakojo apie 
i tgaivinimą žmogaus, kuris 
buvo miręs nuo širdies ligos: 
su pagelba tam tikro aparato 
jo sustojusi širdis buvo pri
versta vėl pradėti plūkti, ir ji 
plakė per 24 valandas. Bet ka
dangi įsisenėjusi liga jo širdį 
buvo sugadinusi, tai ilgiaus pa
laikyti dirbtiniu budu jo gy
vybę daktarai nematė prasmės 
ir davė jam po dvidešimt-ke- 
turių valandų nūmirti antru 
kartu.

Tai buvo tik vienas iš džiu
gelio tos rųšies eksperimentų. 
Minėtieji daktarai sakosi sugrą
žinę gyvybę daugfau kaip šim
tui mirusiųjų. Jeigu mirusiojo 
širdis nėra sugadinta ligos, tai 
atgaivintasai numirėlis, anot tų 
daktarų, galįs visai pttūveikti 
ir gyventi ilgą laikų.

šitie gydytojų eksperimen
tai liečih tiktai mirtis dėl šir
dies paliovimo plakti. Yra la
bai daug kitų mirties priežas
čių, su kuriomis mokslas dar, 
gal biut, nesurado priemonių 
taip sėkmingai kovoti. Bet tie 
pranešimai Amerikos Medikalės 
sąjungos suvažiavime leidžia 
numanyti, kokių stebūklų žmo
nija dar gali tikėtis iš Mokslo.

Mokslas “viršgamtiškų” da
lykų nedaro, nes jie yra nega
limi. Jisai tiria gamtos jėgas 
ir panaudoja jas vienas prieš 
kitas pasiekti tam tikrų rezul
tatų.

kelį “nepriklausomai” Mandžu- 
rijos valdžiai, jau buvo pa
skelbta prieš kokias dvi tris 
savaites.

Vadinasi, Rusijos diktatoriai 
eina “nuo žodžių prie darbo”. 
‘Prisipažindami, kad jie Rytų 
Kilių geležinkelį parduos, jie 
teisinosi, kad jį pirksianti Man- 
džukuo valdžia. Bet buvo aiš
ku, kad tai “kamhflažas”, ka
dangi tikrieji MandŽurijos val
dokai dabar yra japonai. Ir iš 
tldsų, Maskvos delegacija va
žiuos daryti <tų biznį į Tokio.

Tuo budū Rusijos komunis
tai visiškai nūsilėnkė japonų 
impferialižitnii. Kadh Kinija rei
kalavo, kad tas geležinkelis bu
tų parduotas jai, tai bolševi
kai buvo priešingi, nes, girdi, 
Šiaurinėje Mandžurijoje Sovie
tų Sąjungos proletariatas turįs 
svarbių “interesų”, kurių už 
pinigus parduoti negalima. 
1929 metais Kinija bandė nusi
kratyti bolševikiškų partnerių 
“tiesioginiu veiksmu”, pašalin
dama sovietų atsitovus iš gele
žinkelio administracijos. Tuo
met Maskva pasiuntė kariuome
nę prieš kinus ir privertė jūos 
“pildyti kontraktą”. Bet dabar 
pati sovietų valdžia, užmiršusi 
savo kontraktą su kinais, siū
lo geležinkelį japonams.

Sulig sutartim tarp Rusijos 
ir Kinijos, šios dvi šalys turė
jo tą geležinkelį Mandžurijoje 
valdyti bendrai ir viena be 
antros žinios negalėjo niekam 
kitam pervesti savo teises. Su
tartyje dagi pasakyta, kad jei
gu rusai norėtų savo dalį par
duoti, tai pirmiausia jie turi 
pasiūlyti ją Kinijai. Bet Kini
ja šiandie yra visai ignoruoja
ma, ir bolševikai eina j dery
bas su Mandžurijos užkariau
tojais.

Tai ve kuo pasibaigė komu
nistų “draugingumas” Kinijos 
tautai, apie kurį jie triubijo 
per metų metus, šaukdami 
“pasaulio proletariatą” nulauž
ti ragus Japonijos imperializ
mui. Tuo gi tarpu Japonijos 
imperializmas nulaužė ragus 
bolševizmui!

Oracijų yi'U tie gyttyltol 
budai, 'kiiMe teikiaHil itiRtVtt- 
mentnis dilia <!hiHik‘gtj ratiko- 
mis.

Opėrndijds yra mažds ir di
deles. Mažosios vaūbjdmbs Tb-; 
kiose vifetbsė, kaiįp stišiūviifto 
prakirstas odOs, išginime tOh- 
silų ir Udendibų, Išpiioūrrfb 
karpų, ir t. t. Didžiosios 6įto- 
racijos yra vartoj dinos tokio
se vietose, kaip išpjovirne au
gulių iš vidurių, išėmime tul
žies pūsles, išėmime tulžies ir 
inkštų akmenų, išpioviriie vė
žio, appendikso ir t. t.

Didžiosios operacijos yra 
tik tenai ir tada reikalingos, 
kur ir kada visi kiti gydymo 
budai nepajėgia žmogaus gy
vastį prailginti arba išgelbėti 
ir vartojamas tik tada, kada 
pati liga yra pavojingesne už 
sunkiausių operacijų.

Baimė operacijų pas žmogų 
užsiliko nuo tų laikų, kada 
budai užmarinimo ligonio ar
ba vietos, ant kurios operaci
ja yra daroma, buvo mažai ži
nomi ir kada apsaugojimai 
nuo apkrėtimo žaizdų buvo 
svetimi. Baimė užsiliko nuo tų 
laikų, kada ligonį reikėjo 
prie stalo pririšus, jam ver
kiant ir visus skausmus jau
čiant operacijų daryti ir ka
da po padarymui žaizdos daž
niausiai apsikrėsdavo nuo ko 
neretai reikėdavo mirti arba 
kęsti blogus operacijų rezulta
tus.

Dabar gi yra kita gadynė. 
Šiose dienose yra daug gerų 
ir parinktinų būdų, kuriais ga
lima visų ligonį arba tų ligo
nio vietų, ant kurios operacija 
daroma, pilnai užmarinti; 
taip, kad ligonis bėgyje opera
cijos jokio kentėjimo neturi ir 
operacijų užbaigus jo žaizdos 
be apsikrėtimo sugyja ir duo

ba g&rus dltobo vaisius. įrodei 
6j)cracijų Baimė tūrėtų visdi 
į^tfhykti, yųhč ktidii faktai pa- 
W(lb, kliVl jos yra ant tiek 
toiifcvbs, jog iūhŽiaūsiai naujai 
glhlę kūdikiai ir silpniausi 
tekanti sehėliai, jas atlaiko.

Tūs pttrodo, khd operacija 
^Ūti įtor -šaVė turi mažai pa- 
vOjtiUs. Jeigu gi retkarčiais li- 
gdbl's iftkŠth po dpėracijds, jis 
tiebii^ta nuo Operacijos, bet 
Mito sūiikibs ligos, kurios UŽ- 
vhkihiūs SūnihŽina pajėgų 
;žfnogaus gyvastį išgelbėti.

Tottol, 'kad suteikti opera
cijoms didesnį pasisekimų, jas 
reikia daryti ne tadh, kad ap- 
pendiksas pratrūksta, tie tada, 
kada vėžys ar kitos ligos iš- 
siplėtoja po visų kūnų, bet ta
da, kada daktaras suranda 
chirurgiškų ligų. Jei tas būt 
daroma, mirtingumas nuo o- 
peracijos ir po operacijos bū
tų didelė retenybė.

Medicinos ir chirurgijos 
mokslas išgelbėjo daug žmo
nių praeity ir kada pranyks 
užilginimas chirurgiškų ligų 
dėl įvairių, tani tinkamą mo
kslų neturinčių Šarlatanų ir 
dėl višdkių žolininkų, tada 
operacijos išgelbės dar dau
giau žmonių gyvasčių. Tada 
tos kapų vietos, i kurios šian
dien skiriamos jaunuoliams, 
bus tik pripildytos žilais gedu
čiais, įnirusiais senatvės liga.

Operacijos yra tiek dailg 
žmonijai gero padariusios, 
tiek daug gyvybių išgelbėju
sius praeity, kad' Visas pasaulis 
prieš tai lenkia galvas. Ateity 
chirurgija žada dar didesnių 
laimėjimų ligoniams. Kad to 
pasiekus, reikia didesnio ko- 
operavimo liaudies su medi- 
kalc profesija, didesnio abipu
sio pasitikėjiiųoį'. didesnio su
sirūpinimo 'savo ., sveikata, o 
ypač neatidėlibjimo taip vadi
namų mažų nesveikumų, ku
riuos užvilkinus' neretai prisi
eina be laiko gyvybę paaukoti.

Darbo sekretorė Frances Perkins su David A. Robertson, 
prežidcūtu Goucher kolegijos, Baltimore, Md., kuri suteikė 
dhrbo sekretorei garbės daktaratą. 

, . ........................ ......................... -. ?
po kclelos minučių, kurios 

tokiame susijaudinimo laike 
jam atrodė lyg begalinės skau
smo valandos, jis jautė ranką 
Uždedant ant jo peties. Jis pa
šoko ir apuidairė.

“Dorianai,” tarė lordas Hcn- 
čiūs, “bus geriau pasakius 
jlCUis, kad šaudymas sustab
domas ant šios dienos. Butų 
negražu tęsti medžioklę.”

“Aš norėčiau, kad tas butų 
sustabdyta ant visadon, Hen
riai!,” karčiai atsakė jis. “Tas 
visas daiktas yra biaurus ir 
žiaurus. Ar žmogus...?”

Jis negalėjo užbaigti saki
nio. “Aš prisibijau, kad taip,” 
tęsė lordas Henriiif/. “Jam te
ko visas šatrų šūvis į krutinę. 
Jis, tur būt, ant syk numirė. 
Eikš, efiilhin namo.”

Jie šiiltmais ėjo link gatvės 
Beveik penkiasdešimt mastų 
nekalbėdami. Tada Dorianas, 
pažvelgęs į lordą Henrių tarė. 
“Tai yra blogas ženklas, Hen
riai!. Labai blogas ženklas.”

“Kas yra?,” klausė lordas 
Henrius. “Ak! Tai, tur būt, ši 
nelaimė. Mano brangus drau
ge, tam nėra pagelbos. Tai bu
vo paties žmogaus kaltė. Kam 
jis ėjo priešakiu šautuvų. 
Apart to, juk tas mus neliečia, 
žinoma, tai buvo Geoffrey’jo 
neatsargumas. Neapsimoka 
šaudyti į gainiotojus. Tas ver
čia žmones manyti, kad jis pa
laidai šaudo. O Geoffrey ne- 
palaidai šaudo; jis šauna labai 
tiesiai. Bet neverta kalbėti

katram nors iš musų. Gal būt, 
man pačiam,” jis pridūrė, ran
ka pabraukdamas savo akis, 
lyg jis butų skausmo pagautai.

Vyresnis vyras nusijuokė, 
“šiame pasaulyje tėra tik vie
nas baisus daiktas, tai yra 
ennui, Dorianai. Tai yra viena 
nuodėmė, kuriai nėra atgailos. 
Bet mums greičiau neteks 
kentėti už tai, jeigu tie vyrai 
neplcpės apie šį įvykį per va
karienę. Aš jiems turėaiu pa
sakyti, kad tą temą reikia 
neigti. O kas link pranašavi
mo ženklų, tai tokių daiktų vi
sai nėra. Likimas mums nepri- 
siunčia pranašų. Jis yra per
daug išmintingas, ar perdaug 
žiaurus tą daryli. Ir vistiek, 
kas gi šame pasaulyje galėtų 
jums atsitikti, Dorianai? Jus 
visko turite ant šioa žemės ko 
lik žmogus galėtų norėti. Ne
rastum nei vieno, kas nebūtų 
linksmas apsimainyti vietomis 
su jumis.”

“Tokio nėra, su kuo aš ne- 
simainyčiau vietomis, 
riau. Nesijuokite taip
Aš jums tiesą aakau. Tas var
gšas kaimietis, kuris ką tik 
numirė, yra laimingesnis už 
mane. Aš nesibijau mirties. 
Tik besiartinimas mirties ma
ne baisiai gąsdina. Jos baisus 
sparnai atrodo besisuką švini
niame ore aplink mane. Dėl 
Dievo meilės! Ar jus nematote 
žmogaus, judančio 
džių, tėmijančio 
kiančio manęs?”

Lordas Henrius pažvelgė į 
tą pusę, į kurią pirštine ap
mauta ranka rodė. “Taip,” 
šyp^odahias jis tarė. “Aš ma
tau ’dhržininką, belaukiantį 
..... .. . __________ _

Hcn-

ten už me- 
mane, lau

PARDUODA KINIJOS TEISES 
JAPONAMS

Sovietų valdžia, kaip praneša 
Associated Press telegrama iš 
Maskvos, jau paskyrė delega
ciją, kuri pradės birželio 25 
dieną derybas dėl Rytų Kinų 
geležinkelio pardavimo Man- 
džūkiio vąldžiai. Derybos eis 
Japonijos sostinėje, Tokio.

Žinia apie taį, kad bolševi
kai sutinka parduoti geležin-

ĮVAIRENYBES
Apie ką daugiausia kal

ba moterys ir vyrai
Vienas garsus amerikietis 

yra apskaičiavęs, kad į nietus 
moterys daugiausia kalba apie 
vyrus. 44 n uos. jų kalbos yra 
tik apie vyrus jų išvaizdą ir 
apie geruosius bei bloguosius 
jų budo palinkimus Likusieji 
56 nuoš. galima suskirstyti 
taip: 23 nuoš. kalbos apie nau
jausias madas t. y. sukneles, 
batukus, skribėlaites, plaukų 
sufūžavimus, lupų dažymą ir 
pudravimasi; 15 nuoš. tenka 
pastaboms apie kitas moterb 
ir galų gale 18 nuoš. įvairiems 
šeimyniniems reikalams.

Na, o apie ką-gi kalba vy
rai?

Vyrai 50 nuėš. savo kalbų 
'pašvenčia šeimofe ir savo rei
kalams; 20 nuoš. darbo reika
lams; 9 Puoš, .apie kitus vy
rus ir likusius 21 nuoš. vištoms 
kitiems rėikalaiU&. Iš šių savo 
dalį gauna 4r riioterys.

Oscar Wilde Verte A^Kartanas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

Kampe pušyno jis pamatė 
Sir Geoffrey Clouston, kuni
gaikštienės brolį, išsiimantį 
dviejų iššautų kulkių vamzde- 
les. Jis išoko i karietos ir pa
sakęs vežėjui palikti kumelę 
namie, traukė link savo sve
čio per nuvytusius paparčius 
ir iurkščius krūmokšlius.

“Ar jums gerai sekės med
žioti Geoffrey?”, jis paklausė.

“Nelabai gerai, Dorianai. 
Aš manau, kad didžiuma pau
kščių yra išskridę aikštėn. Aš 
tikiuos po piet bus geriau, kai 
mes busime kitoj vietoj.”

Dorianas ėjo šalę jo. Aštrus 
aromatiškas oras, rudos bei 
raudonos šviesos spindinčios 
miške, užkimę gainiotųjų šau-. 
ksmai suskambėję laikas nuo 
laiko, ir smarkus šautuvų 
pliauškėjimai, pasekę šauks
mus, žavėjo Dorianą ir pripil
dė jį malonuin laisves jausmu. 
Jis buvo dominuojamas links
mumo neatsargumu bei aukš
tu džiaugsmo nepaišymu.

Staiga iš guzuoto senos žo
lės kuptdo apie dvidešimt mas
tų nuo jų, juodų viršūnių sta
čiomis ausimis ir ilgomis už
pakalinėmis kojomis, kiškis 
pasleido bėgt. Jis mėtė šuolį 
į alksnių krunlus. Sir Geoffrey 
prisitaikė šautuvą į)He peties,, 
bet buvo kažkokio &rūkšttihid 
gyvulio judesy, kas keistai ža
vėjo Dorianą Gray^ų, ir jis 
tuojaus sušuko, “Nešaukit jb, 
Geoffrey. Lai jis gyvena.”

“Kokia tai nesątbbne, Do- 
rianl”, nusijuokė jo kompa?.

nionas, ir kiškiui šokant į krū
mus, jis iššovė.; Pasigirdo du 
rėksmai, kiškio rėksmas iš 
skausmo, kas yra baisu, ir rė
ksmas žmogaus ;iš kančių, kas 
yra dar baisiau.

“Ak, Dieve! ’Aš pataikiau 
gainiotojui!”, sušuko Sir G.eo- 
ffrey. “Koks jis asilas buvo tas 
žmogus, užlysti priešaky šau
tuvų! Nustokit šaudyti jus!”, 
jis visa gerkle surėkė. “Žmo
gus yra sužeisitas.”

Gainiotojų vičšila pribėgo,

“Kur pone? Kur jis yra?”, 
jis Surėkė. Tiib 'pūčiu laiku 
ih’bdfrirrfs hiist6!jo višoj eilėj.

“čia,” atsake Sir Geoffrey, 
!piktai, skubindamas į krtnhūs. 
“Del Didvo meiles, kodėl tu 
nelaikai savo vyrūs užpakaly 
je? Sugadihai ni'ano šaudymą 
ant visos dienoti?’

Dorianas lemi j o, kaip jie 
puolė į alksnių krumus, palen
kdami linguojančias liaunias 
šakas į šalį. Už kelių minučių 
jie vėl išėjo aikštėn, traukda
mi kūną su savimi į saulės 
šviesą. Jis nusigrįžę baisiai pa- 
sibiaurėjęa. Jam atrb.de, jog- 
'nelaimė seke jį kur tik jis nė
jo. Jis girdėjo . Sir Geoffrey 
klausiant ar žmogus išt’ikro 
buvo i'ičgyvas ir viršilos tei
giamą atsaką. “Miškas jam at
rodė staigu pasidaręs pilnas 
veidų. Te'n buvo ’trepsėjiihhi 
nesuskaitomų kojų Ir ndgūr- 
flių balšų žvembimų. Didžiu^ 
lis vario spAlvds gurkliu fa
zanas praskridp pro šakas 
viršum jų gaivus

Dorianas* papurtė galvą. 
“Tai yra blogas ženklas, Hen
riai!. Aš jaučiu, kad lyg kas 
nors baisaus turės atsitikti

jūsų. Aš manau, kad jis nori 
paklausti, kokių gėlių jus no
rėsite ant stalo šį vakarą. 
Kaip absurdiškai nerviškas jus 
esate, mano brangus drauge! 
Jus privalote ateiti ir pamaty
ti mano gydytojį, kai mes su
grįšime į miestą.”

Dorianas atsikvėpė, jausda
mas saugumą, pamatęs prisi
artinantį daržininką. Žmogus 
palietė savo skrybėlę, abejo
damas- pažvelgė į lordą Hen
rių, tada padavė laišką savo 
ponui. “Jos Gracija liepė, kad 
aš palaukščiau atsako”, jis 
sumurmėjo.

Dorianas įsidėjo laišką ki
šenėn. “Pasakyk Jos Gracijai, 
kad aš ateinu,” jis atsakė šal
tai. Žmogus apsisukęs skubiai 
nuėjo link namų.

“Ir kaip tošį moterys mėgs
ta pavojingai elgtis!,” juokės 
lordas Henrius. “Tai yra vie
nas jų gerumas, kuris man la
biausiai patinka. Moteris ko- 
kietuos su bile kuo, jėigu tik 
kiti žmonės matys ją tą da
rant.”

“Ak, kaip jus mėgstate sa
kyti pavojingų^ daiktus, Hen
riai! I Šiuo laiku jus gan klys
tate. Man labai patinka kuni
gaikštienė, bet aš jos nemy
liu.”

“O kunigaikštienė labai my
li jus, bet ji mažiau mėgsta 
jus, nes jus abu puikiai tin
kate vienas kitam.”

“Jus skandalą kalbate, Hen
riai!, o pamato skandalui nie
kados nebuvo.”

“Pamatas kiekvieno skan
dalo yra nemorališkumo tik
renybė,” tarė lordas Henriuf«, 
užsidegdamas cigaretę.

‘‘Jus paaukautumėte bile 
vieną dėl epigramos, Hen
riu u.”

“Žmonija nevaroma eina 
prie altoriaus,” buvo jo atsa
kas.

“Aš norėčiau, kad galėčiau 
mylėti,” šaukė Dorianas Gray’- 
jus, jo balsas rodantis didelį 
nuliūdimą. “Bet, man atrodo, 
jog aš pražudžiau aistrą ir

r j Aš esu pejy 
daug susikoncentravęs pats 
savyje. Mano paties asmuo pa
sidarė man sunki našta. Aš no
riu ištrukti, iškeliauti, už
miršti. Tai buvo mano kvai
lystė, kad aš čia atėjau. Aš 
manau pasiųsti telegramą 
Harvcy’jui, kad prirengtų jac
htą. Ant jachtos nėra pavo
jaus.”

(Bus daugiau)

AR ŠVYTURYS NAKTIES TAMSOJE?
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Tarp Chicsgos
Lietuvių .. . . . . . . . . . .

M

K r u o piškių klubas 
dirba Kruopių laisvų 

kapinių naudai

kapinių uąktįes laikai paliki 
pęgalimu, nes sufanatizuotos 
davatkos jas naikina. Už tai, 
kruopiškiai kviečia visus at
silankyti į jųjų išvažiavimų 
sekniadįęjąį, birelio 18 d. į 
Jeffersono miškus. Vieta vi
siems geirai; žinoma, nes pa
iniau ten atsibūdavo visokie 
lietuviški išvažiavimai. Parem
kite šį kruopiškių naudingų 
dąi’bą. —Kruopiškis.

Turės didelį išvažiavimą ne- 
deltoj, birželio 18 dieną į 

Jefferson mišką.

)aug lietuvių, vaikų 
gavo požymius iš 

Cicero mokyklų

manąn$ių žp^onįų i v skandalų 
darymui. Žmonių būvio pageri- 
nųp,ąs kompostams visai ne- 
tnpį ir net yrą priešingas jų 
“principams”, nes komunistai 
aklųį tiki, kad jau artinusi “ka
pitalistiško pasaulio” galas, ir 
juo bus žmonėms blogiau, tuo 
geriau, nes greičiau įvyks re- 
folinei ja. Tuos, kurie, kovoja 
už darbininkų būvio pagerini^ 
mų, komunistai vadina “kapi
talizmo lopytojais” ir “buržua 
azijos lekajais”.

Jeigu dabar patys komunis
tai siūlo “lopyti kapitalizmų”, 
tai tas tik parodo, kad jie yra 
taip pat ir veidmainiai.

samu ęįmh, m.
nors prisidčįį, kąd,. palengvi
nus jojp likimu

Ypąč ateinantį ^kipMienį 
turėturno1 kuo skąttlįngiąusįąi da
lyvauti išvažiavnnę, kurį rengįa 
Moękous rėmimo fpndas.

Išvažiavimo ręngįmn Ho^ni|e- 
to pirmininkai

Dzūkas prieš Zbyszko,

Skelbtai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuviai DaKUn-ai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Lietuviai Daktarai

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marquette Rd. 
arti We«tern Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Ptnikėliaa j trdycint it' pitogtiną rktą

V^landM l nuo 10. ryto iki 2 po pbcų 
lt nuo 6 ild 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Bonjcyard 8483

Išeiviai Kruopių valsčiaus, 
Šiaulių apskričio, yra 
ganizavę į Kruopiškių 
giųjų kliubų. Kliubo 
yra parūpinti kapitalų 
symui ir sutvarkymui

susior- 
pažan- 
tikslas 
aptai- 
pirmų 

laisvų kapinių Kruopiuose, 
Lietuvoje. ,

šiose kapinėse jau yra pa
laidota keletas mirusių, iš jų 
vienas senas veikėjas Aušri
ninkas daktaras Kuprevičius. 
Kąip žinoma, Lietuvoj eina 
kova tarpe protaujančių savo 
protu ir klerikalų, už tai pa
žangiam žmogui mirus jo kū
nas kunigų nėra priimamas į 
bą^nyHpęs kapines. Nesutin
kantiems su bažnyčios ir ku
nigų dogmomis Lietuvoje or
ganizuojasi laisvamanių drau
gijos, kurios steigia savo ka
pines.
Įsteigė pirmas laisvas kafi-

Tėvai ir mokyklų viršininkai 
dalyvavo, metų užbaigimo iš
kilmėse.

Tų visų kovų Kruopiuose te
ko pakelti Juozui Liek i ui. Jis 
savo lauku įsteigė prie kelio, 
eihauęio į Papilę ir Kuršėnus 
gražiame mišk uty pirmas lai
svas kapines Lietuvoje. Jis pa
dovanojo žemę kapinėms.

Taigi, čia Chicagoj gyvenan
ti kruopiškiai nori prisidėti 
pUŪgiŠkai, kad pageJLbėjus ka
pines aptverti tvora ir pasta
tyti sargui namą, o be sargo,

CICERO — Birželio 7 ir 8 
dd. Cicero mokykloj iškiltum“ 
gai užbaigė metus ir suteikė 
mokyklų baigimo požymius 580 
mokinių, tarp kurių buvo eilė 
lietuvių.

Daugjausiai lietuvių vaikų 
baigė Roosevelt mokyklų, tarp 
kurių yra, Julija Bagavičius, 
1341 S, 49th avenue, Jurgis 
Balchunas, 1616 S. 48th Ct., 
G. Demkavičius, 1414 S. 50th 
Avė., Emilija Gurskis, 1512 S. 
48th Ct., L. Poška, Valerija 
Rasulis, 1417 S. 49th avė., An
tanas Shaltis, 1412 S. 49th 
Ct., S. Sipavičius, 1321 S. 48th 
Ct., N. Strumila, 1419 S. 50th 
Avė., E. Subaitis, 1619 South 
48th Ct., L. Shatunas, 5030 W. 
18th St., Albertas Tumavičius, 
1227 S. 50th avė., ir V. Zig- 
mantaitė.

Mokyklų baigimo iškilmėms 
buvo surengtas gražus koncer
tas J. Sterling Morton mok. 
rūmuose, kuriame dalyvavo 
mokyklų viršininkai ir mokinių 
tėvai.

Planuoja isvaziavi 
mą kun. M. X. 
Mockaus naudai

Jį . rengia Mockaus rėmimo foą- 
dąs;, išvažiavimus įvyHs tyirž. 
18 d. Leafy Grove darže

Juokingi žmonės
Diena iš dienos musų vadina

mieji komunistai plusta iri 
šmeižia kaip įmanydami viųųs 
žmones, kurie nepritaria jų 
partijai, bet paskui apsisuku 
vėl tuos pačius prakeiktus, 
“buržujus”, “fašistus”, “niek
šus”, “renegatus” ir t. t. kvię-; 
čią bendrai su. jais “.veikti”.

Chicagęję šitam tikslui ko
munistai. sudarė iŠ saviškių 
“laikinų bendro veikimo komi-, 
tįetų”, ir jisai, dabar sįu.ntipėj^b, 
draugijoms ir laikraščiams; 
kvietimus į “bendro veikimo 
konferencijų”. Jie nori, kad vi
sos lietuvių organizacijos at
eitų jiems į pagelbą;.o kai jie 
suorga«iz»AO3 lietuviu, tai jie; 
šauksis ir- į “kitas tautas”, kad 
jos tų “bendrų veikimų” pa-i 
remtų.

'< Kam čia tuos šposus krėsti?! 
Joks sveiko proto, žmogus į 
komunistų konferencijų neis, 
nes visi seniai žiųo, kad ko
munistai kiekvienų susirinki
mų panaudoja šmeižimui kitaip

Sųryšyj su kun. M. X. Moc
kaus sugrįžimu į Chicagų yra 
rengiamas jo naudai didelis iš
važiavimas ateinantį sekmadie
nį, birželio (Juąę) 18 d. Iš
važiavimui vieta parinkta prieš 
pat lietuvių tautiškas kapines, 
Leafy Grove, tai yra pirma šo
kių platforma važiuojant Kean 
Avė. į pietus.

Nėra abejonės, kad šis išva
žiavimas bus labai įdomus ir 
įvairus, kadangi tikimasi dide
lio būrio žmonių čia sutraukti. 
Šokiams grieš Danįelkąus or
kestrą, o įžanga visiems dykai. 
Programos paįvairjmpiui pa
kviestą pora gerų kalbėtojų, be 
to gal ir pats kun. M. X. Moc
kus pasakys koletų žodžių, jei
gu* jo sveikatą leis.

Ne vienam teks nusistebėti 
pamačius taip labai: pąųįkeįtųsį, 
sumęnkėjusį senukų Mįockų; tai 
vis pasėkos šios nelemtos de
presijos ir joję .d^ąugų “užuo
jautas”.

Skaudu .yra, ikad šis taip kil
nios idėjos žmogus, visas savo 
jėgas ir turtų pašventęs žmoni
jos gerovei, pagaliau s niaukė 
taip sunkios senatvės.

Tąigi nors dąbar. turėtum^ 
jįjį atsiminti, jeigu u^miršomei 
praeityj e. Kiekvieno sąmonių-, 
go lietuvio pareigą bųtų, kięk

Per pąskutinius kelis mątųs 
BąjącevKius turėję nęmažai rie
tynių. Tačiau jam netęko mi- 
dųrtį bent per, kelis matus su 
tokią riųtiku, kąįPĮ Kąrol Zby$z- 
kę. Tįęsą, pareitų sęk.ma4iwį 
jis ątąįlaįį^ 2Q miaukiu ir tuo 
parodę, J<įį jis dar gąli įmVs 
ir su g'ęriOjUąiąįs rUtįkais. Eįet 
klausimas, kylą, 
jis visgi galėtų atsilaikyti > p^ri^š 
Zhyszko?

Tatai, b^s galima pąt^ti. se- 
kąąių sekmadienį, birželiu 18 
d,, Liepos (Jus.Ųce Park) dar
že. Mat, tą dieną ten įvyks 
piknikas ir Baųcevičius vėl su
sikibs su Zbyszko. Šį kartą ri
sis valandą laiko, o gal ir il
giau. Taigi čia bus geriausia 
progą pąmątytį,- kiek dar tvir
tas yra “drapiežnas dzūkas”.

Piknikas, kaip piknikas, — 
bus šokiai ir kitokios pramo
gos. Tąčiąų sporto mėgėjams 
bus įdomiausiai pamatyti ris- 
tynes. Tad visi bukite.

rungtynės už 
čempionatų
Canzoneri, 

boksininkų

kaip ilgai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. 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. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kąinos 
per pusę piginus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

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

Tel. Kenuood 5107
VALANDOS:

nuo 9 ild 11 valandai ryte: 
nuo 6 ild 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUutaukaa Aotnua

VAUntkMt 12 iki 2 ir 6 iki 8 Pz 1*. 
Seredoa vakare u|daryu 

Nedėlioj pagal anurtj

■j 1«

Bokso pasaulio

lengvojo 
pasaulio

Tony 
svorio 
čempioną^, birželio 23 d. Chi
cago stadiųme turęs apginti 
savo karūnų nuo Barney Ross, 
kuris yra vięnas geriausių to 
svorio boksininkų. Ross yra chi- 
cągiętis.

' ■i.'!1 vn? .riTR i’1,1

Šie laiikai yra ąiAJe 18 Europos t 
Kam jie pj$Wsq,’ tejrul nueina * 
vyriausi]! paštų1 (Clark ir Adam:, 
gatvių) atsiimti.; Reikia klausti pri<( 
langelio, kur padMtą iškaba “Adver-i 
tised Window” lobSj nuo Adams gat; 
v8s, pasakant ląiik0 KŲMERL kai) j 
kad šiame sąraše pažy^Btą

18 Mengelčne B.
25 Rupib.utas K.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuoęę 

Atsitikimuose

fisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

' 7 Grabąnąi
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naftinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavicia Undertaking 

Co.
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuętojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
cmęAGO, ill.

—_____ -rjjT- . .. -'-ii—'i----------- ---  , --------------------------

Telefonas Yards 1138

Stanley P; Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Modernišką Koplyčią Dovanai 

Turiu autbpjjobįlius visokiem* MMr. 
lama. Kaina prieinamą 

33I9 Auburn Avenu. 
CHICAGO, a-V

J. F. RADZIUS
-1 Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25,00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18fh St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.
'[..‘i1’’" I1!! i t? •

rr

Pbone Boulevard 7042 rąru TT T1 TV A >Y

dr. c. z. vezel’IS DR. H E R Z M A N
; —IŠ RUSIJOS — 

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas yru. 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X*Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth Su, natoli Morgan Si.

Valandos: nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vakaęo. 

Tel. Caųal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Rydt Park 6755 ar Cantral 7464

Dentistas 
4645 So, Ashland Avė, 

arti 47tb Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 

Seredoj pagal sutarti. 
... .... . ............ .......... .. ........... I ■RIIH ............ I ll.a.1 RR . ............UI..

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Avenue 
Telefonas VlrsinU 0036

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

kampas 67tb ir Arteaian Avė.
Telefonas Grovebill 1595* 

Valandos nuo 9 iki 11, ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, sėredoms po pietį l» 

■edėlioms pagal susiurim*.

Res. 6600 South Artėliau Avenue 
Pbone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haltted Strtet 

CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Ana., 2 Is^bof 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v, dieną. 

Pbone Midvay 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltted StrsU 

Tel. Boulevard 1401

Telefoną* Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aoentu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 ikį 3 po pi«l 

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

Ofhq: Tek Victory 6893
Rez. Tel. Dręvel 91*1

Or. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
1 Ofiiait 4645 S. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso,vaL,: Nuo 2 iki 4 ir nuo < 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

ta. Gydytoju U Cbiro$tąa

3102 So. Halsted St
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 

Nedėliomią ir Iveųtadieniau 10-r-r2.

AV2. Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverfy 0081

«jH 8|Dr_ john Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wantu>orth Ava., Chicago, HL 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 3 iki 4 popiet k “PO IU 9 y. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

KAZIMIERAS ARTIŠAVSKAS
* f •> "s i i

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 12 d.. 12 vai. dieną 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Šiaulių apskričio. Triakių 
parap. Amerikoj' isgyveųo 20 me
tų, Paliko dideliAnų. nubudime 
pyssejeję Gąučienę ir jqs šeimyną, 
draugus ir gimines, o , Lietuvoje 

, brolį Jupzapą. Laidptuvėmis rupĮ- 
nasi Pralgauskų Šeimyna. Kūnas, 
pašarvptas randasi 1228 S. 50th 
Courr, Cicero, 111.

Laidotuvės įvyky pąnkt^dieny, 
birželio 16 d. 8 vai ryto iš na
mų į šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus' ’ gedųljųgos 
pamaldos už veliPnio sielą, d ii 
tan bus nulydėtas į šv< Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimįerp Aąisąųj- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse suteikti jam pa- 1 
skųtinį patąrnavimą itt 
ntmą.

Nuliūdę liekame

Putttsarė, jos ffiminėt

Laidotuvėse patarnauja J 
Eu<Jeikis. tel. Yards 1741.

F.

ONA šĄLVIE^fi 
pq t ingi f ^lonįal^iįė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 11 d., 12:00 v. naktį, 1933 
m., sulaukus 73 metų amžiaus, 
gimus Telšių apskr., Plungės 
mieste. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Joną, 2 sūnūs Aųfaną ir 
Joną, 2 dukterį^: Kaąiiųierą ir 
Zuzaną; 2 .žentus, P^ąųciŠk’ų Bru
žą, Juųzapą Gaudutį, sesers dukte
rį Doniicelę Bružienę, brolio duk- 
terį Domicėle. Mažrimas, arjųkųjĮ 
Vytaptą ir Palinarą Gaudučius, 
sunaus aqųkųs Kazimierą, Bene-

- diktą ir Joną ir gimines.
► Kūnas pašarvotas, raudąsi 243 

,i W. 106U? Pįace. Leidomės. įvyks 
1 PfV»yžį?i. bįržebo 16 <į, 8:QP, v. 

ryto, iš namų į Visų Šventų pa- 
rąpįjo/. bažnyčią, kuūok atsius 
gėdllhngps pamaldos už vėlionęs 

r sįefą, o iš teų bi# nulydėta |

Opos šalyįenėą gį

Į
!

tai, 
ktė,

Nubudę liekame. 
Vyras, Sūnui,; Qukt< 

Seteų Duktė, Ąn 
Anūkai ii Clm

, Latfotuytt patarnauja ^toriui 
4 PąvląviČia Un^iertaking Co, V^- 
^tąry 4Qg8. Ųicensed

f

Pbone Canal 6122

i DR.S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 
2201 Westį 22nd Street

Valandą: 1—3 i< 74—8
S e re domis ir nedėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Ane. .
Telefonas Republk 7468 . ADVOKATAS

1 miesto ofisas
Lietuviai Daktarai 127 n. Dearbom st., n/.1-1434 

»*ww*w^^^*ww^ww^w^w*^^**^**<^*wv^**w**ww**w^**w i Telefonai C^entrdl

A. MONTVID, M. D. v”“do’!
West Town Statę Bank Eldg. 3323 Sputh

2400 W. Madippn St. TeĮ. BoukvarTTUtf
Vai. 1 iki 3 po pietų* 6 iki 8 vak. Valandos: ąuo, 6 ilįi Š*30 vak. kfcK* 

TeJ. Seęlęy 7330 M Wvieną vakarą, išikyrųe
Namų telefonas Brunssrick 0597 Nedėliųj nuo 9 iki 12 rypa

S1MON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BĄL5AMVOTOJĄS

‘Tel. Monroe 3377
.  - ' UW      " ' "  ..........................

Phane Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

lai- 
dųtųyėee Ir kokiame rei
kalą’ visuomet esti aąži- 
nmgM*t ir i nebrangue to
dėl, kad , neturimi ii- 
laįdų» fuž|aikymui aky- 

33^7, Aųburn Avė. 
CHICAGO, ilu

-

Advokatai
1 n l

•r > 1 '■*—
f \ f 4 M.

: ........ J '■‘TV. 7 >

Rusišką ir Turkiška Pirtis
‘ 3514-16 W. ROOSEVELT ROAp

4 ąni ,St, Lupią,Ąve. Tę|j. KĮ^zie 8902:
Vaųųa, Uetaus, k druskųa yanoą. 

awimming pool.'
(. Rojiška - k. tUFkįika. pįrtfc. 

įeredomis iki 7 ▼. ▼.

s r- Daktaras
Kapitonas 

Pa^Įį^iame kare

GYDO VISĄ? LIGAS VYRŲHTR MOT

, WISSIG
Specialistas ii

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRUTIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NĘ&ŲRINT KĄIĘ UŽSI$EN6JUSIOS Jr NEIŠGYDOMOS JO? YRA 
S pečiai iš ka ij gydp^, ligas pilvo, plaučių, inkstų “ ''. 'T _
jo, odos, figas, ' žaizdas, reumatizmą, galyps skausmus, skausmus nuga
roje* kosėjimą, gerklės skaudėjimą ’ ir paslą ' !—u- “— “ —
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir perpitikrin 
Praktikuoja per daugelį metų ir iši 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vak?" 
4200 West 26 St. 1

I ir puslės, užnuodjjimą krau- 

}tingas ligas. \Jeigu kiti ne- 
r-----------Jtė’ ką jis juąas gą|i padaryti,
igydė tūkstančius ligpnių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 vaĮandps ryto iki 1 

dai vakąu> Nedėliomis nuo 11 ryto, iki 1 vai. 
kampas Kieeler Avė. Tėl. Crawford 5573

Tel. Lafayette 3572 

Ji Liulevičius 
GRABORIUS it 

balsamuotojAs 
Patarnauja Cb cagoje 

Jt apielmkė e.
Dideli ir graži 

Koplyčia dykai.
B 4092 ARCHER AV.

«■ i'*-"

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U Ruropot ir cH praktikuoja 
tavojoj Diafoį.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-6 P. M 
7-9 P. M. Sekmadieniau ir ketrirtadie- 

niaia pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T,l„ BpULftVĄKD 919»

T

A. A. SIEKIS
Advokatas

Miesto ofitat 77 W. Vįpah’iPfton St.
Room 905 Tek D^ądjptn 7966

Valandos: 9 ryto ikfr4^p<) pietų

T

Kį' |

,rC.

&

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1046 Wėst 46 St
Tek; Bųptattld. 5j?03 •' ir 8413

1827 ŠC. 49 Ct.
Tęl,■ Kopljilią drlul
a;1 u "'xim '.'m r '|ii.iHW!i' 
*- •* • JA »

Ofiso tel. Lafayettt 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
'■ DENTISTAS

4143 Archer Ąvenw
Namų Tel. HydąPąrk 3395

•»j;u ii-y .... ii -i.. . ...........

ĮLachavich ir Sūnūs 
| LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kpapigiausia. 
ReikąĮe, meldžiame, atsišaukti, o musų 

'■ darbu- busite užganėdinti.
Tel. Canal i 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

Į1439 S. 49 Ct., Cicero, Iii.
. T4, 5927

j Lietuvei Akušeres j
Mrs.

v ~ ' Pbyšical Tberapy
.........8 Mldwife' 
6109 South Albang 

Avenue.. H ■’** 
Pbone' 

Hemlock 925%, 
Patarnauja prie glm- 
.dy^'AMu61^anb, 
gobinėse, duodu ma

#-"S!W

A. R. Rutkauskas, M.D.
4442 South Aww 

TęL Lafayette 4146 
VĄLANDOSt 

nup 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakafų

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Sųbatųj 9 iki 8.

' 1 ................. ■■—•III- .... .>1 Iav v

Ofiso Tel. Bouleyatd‘5913 
Rez. Tel. Victųry 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cųr. of 35th 8 Halsted Sts)
Pfįąp valandos nup 1-3, nuo 6:30-8:30

Ned^iąienUU pagal sutartj.
T.!?. . — 11 Iii!. K' ' Ji ' ..........................................................

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI S 
756 W. 35Jh St 

(Cor. of 35th 8 Habtąd Sts) 
Ofiso valąndųs: nuo 2?4^ npo 7-9.

NedEdieniais eųtartį.

JOSEPH I. GRISĘ 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Ava.
T? b BQ#kwri 2800 

Re*. 6515 So. RockuMll St.
r Tek Republic 9723

N; JOHN B. BOBDEN 
‘ LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefoną# State 7660; Valandoa 0-—6

W.SWef2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedfiUo, Seredoa ir Pėtnyčioa vak. 6 iki ,0 

Telefonas Can&l 6133 * s 
Namai: 6459 S. Rockvell Street

ūtarninko. Ketverto ir Subatoa rak. 7 iki .O 
Telefonai RepubUc 9600 t

Tel. Calumet 1656
Telefonas GrovebilI 0027 

Valandos 2-4 Ir 7-9 P. M.
1 

I

Trečiadieny] ir Nedėlioj sulig susitarimo

"M-
Chicago, III 

GSS».Y«feWM



NAUJIENOS, CKIcnga, UI, Ketvirtadienis, birž. 15, ’33

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero tęs atkaklią 
kovą prieš vandens 
kainų paaukštinima
Kovai vadovauja Lietuvių Im- 
provement klubas; gauna talkos

CICERO. — Cicero lietuviu: 
yra pasiryžę atkakliai kovoti 
prieš vandens kainų paaukšti
nimų. Tas paaiškėjo vietinio 
Lietuvių Improvement klubo 
susirinkime, kuris įvyko birželio 
7 d. Lukštienės svetainėje, Ci
cero. Nežiūrint karšto oro su
sirinkimas buvo skailingas.

Dabartiniu laiku eina smar
kios varžytines su miestelio 
valdžia dėl tų vandens kainų. 
Paskutiniame extra klubo susi
rinkime buvo išrinkti 5 atstovai 
eiti su ’ezoliuc:;* į miesteli) 
tarybos susrinkimą reikalauja r 
<;5, kad kainos nebūtų pakel
tos.

Atstovai išdavė raportų
šiame susirinkime atstovai 

išdavė savo raportus, iš kurių 
paaiškėjo, .lad ju atsilankė ta
pybos r\-sėdyje gegu.es 15 d. 
bet Czer . ' liepė 5 tems eiti ..u 
rezoliucija pas vandens super
intendentą Broze. Atstovai pa
sipriešino, pa reikšdami, kad j u 
nori tartis tik su* miestelio ta
ryba, o ne kokiais antraeiliais 
samdinias. Po ilgų diskusijų 
atstovai nusileido ir nuėjo tartis 
pas Broze. Bet po trijų valan 
dų argumentavimo— neprieita 
jokių išvadų.

“Atstovai “per raudoni“
Vėliau prezidentui Czerny bu

vo nurašytas laiškas su reikala
vimu padaryti sutartį su tary
ba vandens kainų klausimui iš
rišti, bet per dvi savaites at
stovai negavo jokio atsakymo.

Czemy pareiškė, kad laišk 3 ne
gavo. Netrukus įvyko pasita
rimas tarp delegatų, Czerny ir 
Broze, laike kurio abu valdi
ninkai pareiškė, kai klubas tu
ri išrinkti naujus atstovus, nes 
“šie esą per raudoni“. Tik su 
naujai išrinktais atstovais jie 
skaitysis. įsivaizdinkite, kiek 
laiko atgal tie atstovai buvo 
“labai balti“, nes dirbo dabar
tinių valdininkų naudai laike 
rinkinių, o ku .ir t ieško teisy
bės, tai jie staiga pavirsta “rau
donais”. Visi išrinkti atstovai 
yra seni vietos gyventojai ir 
taksus moka per virš 20 metų.

Raportą priėmė
Klubas susirinkime atstovite 

patvirtino ir nutarė griežtai 
valdžios reikalauti, kad su jais 
o ne su kitais atstovais skaity
tus!. Be to, susirinkime paaiš
kėjo, kad klubas gavo daugiau 
talkos, nes j kovų išėjo, Park- 
holme Business Men’s League” 
su penkiais atstovais. Toliau ti
kimasi sulaukti pagalbos ir iš 
vieno vietinio lietuvių kliubo

Toliau susirinkime paaiškėjo, 
kad Cicero dirba Pasaulinės Pa
rodos reikalui daugiau* negu Chi
cago ,nes bilietų užpirko už 
$800, o apie Cbicago nieko ne 
girdėti ,kad miestelis nupirko 
16 naujų automobilių policijai, 
nors sakoma, kad senieji auto 
mobiliai tebėra geri, ir kad yra 
sumanymas atnaujinti miestelio 
gatvių vardų iškabas. Manoma, 
kad tai bereikalingas išlaidin- 
gumas. Klubas taipgi išrinko 
3 delegatui j Cook County Tax- 
payers Council.

Buvęs susirinkime.

New Yorkietis Jonas 
Sveikata Chicagoje; 
lauks “Liet. Dienos”

Atvažiavo iš Great Neck, Long 
Island, New York su automo
biliu ; “CHcago patinka“.

Pereitą savaitę į Chicago su 
automobiliu atvažiavo lietuvis 
biznierius Jonas Sveikata, 4 
Steamboat Road, Great Neck, 
Long Island, N. Y. paviešėti ir

Nepraleiskite 
šias Dideles

511 
SOUTH 
PAULINA 
STREET

Naujanybės

2000
KAUTU

pamatyti Pasaulinę 'Parodą.
J. Sveikatai Chicago labai pa

tikusi ir jis nutaręs joje pusi 
likti ilgesnį laikų ir laukti Lie 
tuvių Dienos Pasaulinėje Paro
doje, ktfri įvyks liepos 16 d.

Jis buvo atsilankęs “Naujie
nų” piknike, kuris įvyko sek
madienį ,ir, sako, negalėjo juo 
atsidžiaugti.

Išteisino policistus, 
nušovusius Oną Zi- 

montaitę-Lupkę
1 " "J 1....... > J ,

Coronerio pagelbininkas pagyrė 
juos už atsakymą ku.lkom’s j 
kulkas

Cook apskričio coronerio ju- 
ry vakar išteisino policistus, 
kurie sekmadienį nešovė lietu
vę Oną Zimantaitę-Lupkę, 1749 
West 17th st. laike susišaudy
mo su jos vyru Leo Lupke ir 
jo broliu John.

Policistai sako, kad jie neži
noję, jog velionė buvo auto
mobilyje. Jacob Schewel, co
ronerio pagelbininkas juos pa
gyrė, kad atsakė kulkomis, kuo
met į juos buvo pradėta šau
dyti.

Susišaudymas įvyko, kuomet 
broliai Lupke norėjo pabėgti 
nuo policijos, kuri avyko į John 
Cieple, 1707 West 19th st., pa- 
rę, kur kilo muštynės.

Chicagoje vieši Lie
tuvos ministeris Wa- 
shingtone, B. Balutis

Į Chicago iš Washington, D. 
C. šiomis dienomis atvyko Lie
tuvos ministeris Jungtinėse 
Valstijose, Bronius K. Balutis. 
Jis planuoja pasilikti tik trum
pų laiką, bet vėl Chicagoje aP 
silankys laike Lietuvių Dienos 
Chicagoje Pasaulinėje Parodo’ 
je, liepos 16 d., į kurių jis yra 
pakviestas kalbėti.

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

CHICAGO M Al L ORDER
OUTLET

MarshfTeld L and. Street Cars to Door

Atdara Ketver- 
gais ir Subatoj 

Vakarais iki 
8:30 v. vak.

SENSACINGAS
PRIEŠ-INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS prasidės i»rnaunviwmoKetvirtadieny> 8;30 iš Ryto
Pareikalavimas ant Cbicago Mail Order Outleto vertybių pasidarė labai dide
lis Chicagoje. Štai yra didžiausias Bargenų turgus kaip-tik sezono stylių ir ga
rantuotos kokybės, kada nors pirmiaus buvęs. Nepraleiskite šią progą sutaupyti. 
Sensacingos vertybės siūlomos visuose departamentuose musų Outlete. Bukite 
gudrios — greitos ir taupios.

SKAITYKIT!—ATEIKITE! — TAUPYKITE!

“Century of Progress”
SANDALAI

VĖSUS — SPALVUOTI J| Q

Puikus priminimas dėl Pasaulinės 
rodos. “Jūsų kojos nebus skaudžios”.
Vertės iki $1.50. Prie-Inventorinė kaina

Dėl Moterų ir Merginų 
Polo Kautai—Pilki _ Kautai— 
Kailiais padabinti. Geriausių 
Stylių

2.99
Vertės iki $7.98

SKRYBĖLĖS
DĖL MOTERŲ

Naujos Panama........
Skrybėlės
, • Įskaitomos (

IDEALIŠKOS DĖL VASAROS
Sportui arba liejimui — Švelnių Spalvų.

10,000
Dresių

Moterų, Merginų it Mee- 
m a • » Y *

$1.95 Kailio Mater- 
jolo Palerinų ...............
$1.00 Kūdikiams Vii- 
nonios Palerinos ..........faVV
$1.00 Kūdikiams nuo 90 f* 
lietaus apsiaustai ..........

A I Su kiekvienu pirkiniu iš 
fi | g# ■■ B $5.00 ar daugiaus — 

A ■■ B pakol jų ištenka—1000 
B W B Pasaulinės Parodos Ti- 

W I B >B1B kietų — 75c vertės — 
gaukite sau dykai tikie- 

tą su pirkiniu iš $5.00 ar daugiaus šiame Outle
te —- nepraleiskite šios progos.

dėl Moterų, Merginų it Mer
gaičių. Bovelninės Piąue,—Li
ninės, Eyelets,—ir Išsiuvinėtos 
Voiles. Išsirinkite iš Tūkstan
čių Naujų, šviežių Dresių. Kiek 
viena Dresė yra naujausio sty- 
liaus. Jus norėsite gauti keletą 
jų šią žema kaina. Daugelis šil
kinių daug brangesnės kainos.

29 k 1.49
Vertės iki $7.98

$2 ČEBATUKAI
DĖL MOTERŲ

Visų šaižų ir naujausių stylių.
Prieš-Inventorinė A O M 

kaina ....................

PRIEŠ-INVENTORINIS VISOKIŲ DALYKĖLIŲ SPECIALS
1,500 Porų Virtuvės. Firankų — 2 poros už 35c $1.00 Bovelninės Beach Slacks ...............................

50c Silkinės Pančiakoj
25c

.. 2 poros už Ojfic 55c Gryno Šilko Fiat Krepos Atkarpos — yardas 
visokių spalvų ir juodos . vvv

“OutletasTukstančių Bargenų”
$1.00 Turtle neck 
Svederiai dėl berniu
kų “Gable type“

29c CHICAGO M Al L ORDER CO.
HARRISOH 6 PAULINA STS.... makshfield L

Kalnieriukai ir Man
ketai—Setai Juostos, 
Kalhierėliai virš 5000 
šmotų pasirinkimui. 
Vertėj iki 50c—Sur- 
prĮzų Sarge- 5c

Naujausios mados maudimosi 
kostiumas, labiausia atviras 
saulės spinduliams.

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks bir
želio 15 d., 1 933 Almira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. 8 vai. vakare. 
Gerb. Kliubo nariai, malonėkite atsi
lankyti ir užgirsti svarbių reikalų. Yra 
rengiamas išvažiavimas birželio 18 d. 
gerai žinomoj vietoj j Elcgrovv miškus 
Higgins Road ir 63 kelias. Vietą leng
vai rasite. —Valdyba.

MADOS MADOS
Norint gauti vieną ar daugiau 

drfinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerĮ, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, III.

2625 — Naujos i mados suknia su 
naujoviškom rankovėm. Tos rankoves 
gali būt trumpos arba ilgos. Vasaros 
metu suprantama patogiausios yra trum
pos rankoves. Sucirptos mieros 16, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

NAUJIENOS Pattern Dent.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mieros per krutinę

■' !

(Vardas ir pavardi)
■MM—

(Adresas)
••••••••••o
(Miestas ir valstija)

PRANEŠIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJŲ, 
KLIUBŲ ETC. VALDYBŲ ATYDAI

Amerikos Lietuvių Ekonominis Cent
ras leidžia savo iš eilės trečiąjį metraštį 
—Žiniaraštį No. 3-čią. šiame leidinyje 
tilps vardai bei kitos informacijos apie 
visas didžiojo New Yorko lietuviškas 
draugijas, kliubus, kuopas chorus ir vi
sokias organizacijas. Tą norime padaryti, 
tai yra patalpinti ir Chicagos lietuvių 
organizacijas bei draugijas ir tt.

Taigi šiuomi prašau draug. bei kliu- 
bų et:. valdybų narius prisiųsti man 
šias informacijas apie savo draugijas:

a) Draugijos vardas;
b) kada įsteigta;
c) jos tikslas (pašalpinč, politinė, lab

darybės, kultūrinė, dailės ir te.)
d) narių skaičius;
e) abelnas turtas ir
f) pirmininko vardas pavardė ir sek

retoriaus vardas ir antrašas.
Šias žinias turiu gauti nevėliau birže

lio 20 d., š. m. Taigi draugijų valdy
bų nariai pasiskubinkite tai padaryti 
tuojaus, nes kitaip jūsų draugija nepa
teks į kalbamąjį L. Ė- C. žiniaraštį.

Juozas P. V atkala, 
3241 So. Halsted St. 
Tel. Calumet 1656.

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.

.................................     i ■■

CLASSIFIED APS
Business Service 

__ Biznio .Pat^rnavimag 

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 

Mes padarome expcrto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi ciuuojame, 
kaip tai rynas, “down spots“ ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

................................. . ■

CLASSIFIED ADS
>•.....................  hm.... .imi.... . ■iiiimiinji. ■' ............... ....... -........... .....

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

CHICAGOS PUIKIAUSI. DJDŽIAUSI 
NEPRIKLAUSOMA PIEN1NYČIA 

IEŠKO PATYRUSIŲ PIENININKŲ 
IR KITOKIŲ.

Nepaprasta proga siūloma dėl vyrų, 
kalbančių angliškai ir lietuviškai, gero 
karakteriaus ir su gerais paliudijimais, 
kurie turi nuosavą panel body troką 
arba gali tokį nusipirkti ir patys save 
finansuoti. Jeigu jus galite prisitaikinti 
šiems reikalavimams, atsišaukite dėl pa
sitarimo tarpe 9 vai. ryto ir 4 vai. po 
piet.
MEADOWMOOR DAIRIES, INC. 

1334-42 So. Peoria Street.

DARBININKAS reikalingas ant far- 
mos. Turi suprasti carpenter darbą. 
3246 So. Emerald Avė. Victory 6177

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAUJIENŲ 1 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie liuo 8 v. ryto 

j iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St..

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Kaina nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė. 

arti Richmond St.

Lietuvių Motelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos že
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO. ILL.

SPECIALES
KAINOS_____

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—-sutaupysite pinigų
□RIENTAL RŪGS
(karpetai) .......................I
PARLOR SETAI $gg
VALGOMŲ*’kAMBA- 7E
RIŲ SETAI po .......... <■<>■ ■ W
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
/. T. Juozaitis it Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NED6LD.) 
IŠ STOTIES 
W. G. E. S.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

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 223S

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJĄS
3358 So. Halsted St. Cbicago,

REIKALINGA Beauty operator mer
gina, patyrusi su registruotu laisniu.

1640 W. 63rd St. Republic 8702

Automobiies

III.

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

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

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

Krautuvė atdara nno 8 ryto iki 1 0 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

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

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

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

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

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

Yards 6701

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti l 
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.Drexcl 4548

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Chevroletui 

ir visiems kitiems karams 
29x4.40—6 Ply $3.82—Tūbai 85c
30x6—18—-8 Ply $8.06—Tūbai 1.36 
30x4.50—6 Ply $4.16—Tūbai 85c

Visokio didumo dėl trokų.
Taisom automobilius, galite pašaukti 

į savo garažą, darbą garantuojame.
VOLTERAITIS.

Tel. Lafayette 1329

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”. 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose“ Box 1569, 1739 So. Halsted St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. .Rockwell St.

KAS RADOTE?
Kas radote Naujienų piknike birželio 

11 d. Birutės darže prie tikietų bude
lės pražudytą SLA 6 apskr. 30 serijų 
dėl išlaimėjimo. malonėkite priduoti į 
Naujienas. 1739 Sįo. Halsted St.

For Rent
RENDON štoras, fiksčeriai ir vieta 

tinkami saliunui arba ice cream parlor. 
Kampinis namas. Randasi Bridgeporte. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų.

Savininkas, 3341 S. Halsted St. 
Tel. Prospect 3938

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis Švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas“ Box 1570. 1739 South
Halsted St.

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

PARDAVIMUI restoranas labai pi
giai, biznis išdirbtas.

6249 S. Ashland Avė.
—O—

Personai
Asmenų ležko

JULIA (Bakutis) Vitkus paieško sa
vo brolio Frank Chakas (F. Bakutis, 
arba Frank Chekas) kuris kaip aš ma
nau, yra apsigyvenęs Chicagoje arba 
kitur? “roli atsiliepk patsai arba meld
žiu kitų pranešti, kur jis yra. “Broleli 
aš tavo sesuo Julia noriu kuogreičiau- 
siai susirašyti su tavim.“
JULIA VITKUS, 739 Coster St., 

Bronx, New York, N. Y.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė 
su namu. Daug pinigų nereikia. Biz
nis išdirbtas per 12 metų. Šalę parko. 
Vienas štoras tame mieste. Priežastis 
Pardavimo liga.

PETER P. BORCHIS 
1526 No. 35 Avė., 

Melrose Park 
Tel. Melrose Park 2118

PARSIDUODA restaurantas arba paieš- 
kau pusininko arba pusininkės. Biznis 
senas, randasi tarpe dviejų dirbtuvių. 
2701 West 35th St.

PAIEŠKAU gyvenimui draugo nuo 
40 iki 48 metų vaikinas ar našlys bile 
doras, geistina, kad turėtų kiek pinigų. 
Aš esu metų 42 biskį turiu turto, naš
lė be vaikų.

Rašykite Box 1574 
NAUJIENOS, 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Grosemė, labai geroj 
vietoj. Gera proga įsigyti biznį už $300 
arba priimsiu automobilį į mainus. 

5752 So. Racine Avė.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas ant 100 
akerių farmos; 60 mylių nuo Chicagos, 
su mažu įmokėjimu. 653 West 18th St.

REIKALINGAS PARTNERIS
Vyras, kuris galėtų prisidėti finansiš

kai ir mylėtų keliauti po Ameriką ir 
Lietuvą su Judamais ir Kalbamais Lie
tuviškais Paveikslais.

Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 
laišku. C. G. LUKŠIS
1611 So. 49th Avė., Cicero, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

REIKALINGAS salesmonas — dėl 
“The New Deal”, Musele Shoals. Ge
ras komisas. Atsineškite liudijimus. Ge
ra proga tinkamam asmenui. Atsišau
kite Box 1573> 1739 So. Halsted St.

BARGENAS. Mainysiu mažą namelį 
ant automobiliaus. Atsišaukite į bar- 
bernę. 4309% W. 63rd St. Republic 
9599.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 117 akerių farma. 
40 -akerių išvalyti, Wisconsine. Namai 
ir vienas akeris žemės Chicagoje, pigiai.

3536 West U5th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

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

PAAUKAUSIU Skokie Blvd. kampi
nį lotą, arti Winnetkos (91 pėda). 
Originaliai kainavo $5,000, už $1,750 
cash. 1420 Civic Opera House. Pašaukit 
State 262*.

gegu.es



