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Amerika Reikalauja, Kad 
Europa Sumokėtų Skolas
Pirmiausiai tarsis su tomis val

stybėmis, kurios sumokėjo 
nors dalį skolų

WASHINGTON, birž. 17. — 
Skolų klausime Jungtinių Vals
tijų vyriausybe nusitarė laikytis 
sekamos taisyklės: dėl skolų 
sumažinimo tartis tik su* tomis 
valstybėmis, kurios pereitą ket
virtadienį sumokėjo nors dalį 
skolų.

Ta politika vyriausiai yra 
kreipiama į Franciją, kuri ne
nori karo skolų mokėti, nežiū
rint to, kad dabartiniu laiku ji 
turi daugiau aukso, negu kada 
nors. Pereitų metų gruodžio 
mėnesį ji turėjo Amerikai su
mokėti $19,216,432.50, tačiau to 
nepadarė. Pereitą ketvirtadie
nį ji turėjo sumokėti $40,738,- 
567.50. Vietoje to, ji pasiuntė 
notą su paaiškinimu, jog sko
los mokėjimą ji esanti privers
ta atidėti tolimesniam laikui, 
kol galutinai karo skolų klausi
mas nebus išspręstas.

Iš trylikos valstybių, kurios 
pereitą ketvirtadienį turėjo su
mokėti $168,888,328, Amerika 
tegavo tik $11,363,692.50. Tik 
viena Sumojia sumokėjo pilnai 
savo skolos dalį. Kitos penkios 
valstybės,—Anglija, Italija, Če
koslovakija, Latvija ir Rumu
nija,—sumokėjo sidabru tik da 
lį to, ką jos turėjo .sumokėti. 
Septynios valstybės, kaip tai: 
Francija, Lenkija, Belgija, Es
tija, Vengrija, Lietuva ir Ju
goslavija nieko nesumokėjo.

Ryšyje su tuo Jungtinių Vals
tijų vyriausybė padalino savo 
skolininkus į dvi kategorijas: j 
tuos, kurie sumokėjo nors da
lį savo skolų, ir į tuos, kurie 
nieko nemokėjo. Tuo pačiu lai
ku ji ypatingai išskyrė Franci- 
ją, kuriai pripuolamą skolą bu
vo lengviau sumokėit, negu bi- 
le kuriai kitai valstybei, o vie
nok ji to nepadarė.

Savo nusistatymą skolų klatr*- 
sime Amerika pabrėžė ir atsa 
kyme į skolininkų notas, duoda
ma suprasti Jog pirmiausiai ji 
tarsis su tomis valstybėmis, 
kurios parodė, taip sakant, sa
vo gerą intenciją, sumokėda- 
mos nors dalį skolų.

Numatoma, kad derybos dėl 
skolų numažinimo ir bendrai 
dėl skolų klausimo revizijos pra
sidės apie liepos pabaigą Wash- 
ingtone. Pirmiausiai derybos 
bu's vedamos su Anglija. Paskui 
su Suomija, Italija, Latvija, Ru
munija ir Čekoslovakija.

Visos konferencijos bus ve
damos atskirai su kiekviena 
valstybe, kad tuo budu Euro 
pos valstybės skolų klausime 
negalėtų, taip sakant, sudaryti 
bendrą frontą. Spėjama, kad 
derybose su Anglija dalyvaus 
ir pats prezidentas Rooseveltas. 
Pasitarimai su kitomis valsty
bėmis bus pavesta iždo sekre
toriui ir jo padėjėjams.

Manoma, jog su Belgija ir 
Lenkija nebus perdaug griežtai

pasielgta, kadangi jos teisinas.’, 
jog skolų nepajėgiančios mokė
ti dėl neturto. O kai dėl Fran
ci jos, tai ji pirma turės sumo
kėti dalį savo skolų, o tik po 
to galės reikalauti derybų. Be 
to, iš Franci jos bu*s reikalauja
ma, kad gruodžio skolą ji su
mokėtų auku, kaip tai padarė 
kitos valstybės.

Kadangi Suomija sumokėjo 
visą savd skolos dalį, tai Ame
rikos vyriausybė tatai labai i- 
vertino ir pareiškė, jog su šiau
rių valstybe derybos dėl skolų 
revizijos bus galima pradėti 
prie pirmos progos, — kada tik 
tai bus paranku* Suomijai.

Amerika nesutinka 
stabilizuoti doleri

Sako, jog prie dabartinių są
lygų dolerio stabilizavimas 
Amerikai išeitų nenaudon

WASHINGTON, birž. 17. - 
Londono ekonominės konferen
cijos pasiūlymas stabilizuoti 
pinigus Amerikos vyriausybei 
nėra priimtas. Tokį pareiškimą 
padarė valstijos sekretoriaus 
padėjėjas Phillips, pasitaręs sii 
prezidentu Rooseveltu. <

Apie vyriausybės nusistaty
mą tuoj tapo pranešta Ameri
kos delegacijai Londone. Dean 
Acheson, iždo sekretoriauk pa
dėjėjas, oficialiai paskelbė, jog 
vyriausybė nėra linkusi daryti 
kad ir laikinas sutartis dėl pi
nigų stabilizavimo. Esą, dole
rio stabilizavimui dar nėra pri
brendęs laikas .

Dolerio stabilizavimui yra 
priešingi Amerikos pramoninin
kai, kurie mano, jog tai labai 
pakenktų užsienių prekybai. 
Kada dolerio vertė bus mažes
nė, tai tada lengviau bus par
duoti Amerikos dirbiniui ki
toms šalims.

Daugiauisa stoja už pinigų 
stabilizavimą Francija, kuri pa
siūlė ,kad doleris butų stabili
zuotas (jo vertė nustatyta) 
taip: Anglijos vienas sterlingų 
svaras lygintųsi $4.05. O jeigu 
tai butų padaryta, tai iš to dai
giausiai naudos, žinoma, turėtų 
Francija.

Kai Londone tapo paskelbtas 
Amerikos vyriausybės nusista 
tymas stabilizacijos klausimu, 
tai tarp Franci jos delegaų kilo 
hemažas sąjūdis. Georgės Bon- 
net, Franci jos finansų ministe- 
ris, tuoj sušaukė .savo delega
cijos konferenciją.

Didžiųjų valstybių atstovai ekonominėje konferencijoje: Valstybės sekretorius Hull — Jungt.
Valstijų atstovas; Anglijos karalius Jurgis V atidaręs konferenciją; iždo kancleris Chamber-
ain — Anglijos atstovas; premjeras Daladier — Francijos; Hugenberg — Vokietijos; Litvinov 
— Rusijos ir finansų ministeris Jung — Italijos.
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Penkios stambiau
sios pramonės pasi
duoda vyr. kontrolei

WASHINGTON, birž. 18. — 
Penkios stambiosios pramonės, 
kurios normaliais Mikais sam
do apie du trečdaliu' visų darbi
ninkų ,sutiko priimti vyriausy
bes kontrolę. Būtent, vyriau
sybės planą priėmė plieno, alie
jaus, tekstilių, automobilių ir 
anglies pramonės. Tu pramo
nių atstovai kartu su Hugh S. 
Johnson’i?, naujuoju pramonės 
administratorium, bei jo padė
jėjais stengiasi prieiti prie su
sipratimo bei išdirbti tinkamus 
planus.

Numatoma, kad trumpoje at
eityj Amerikos pramonėje ga
li įvykti labai didelių permai
nų. Plieno pramone visą laiką 
priešinosi unijoms ir darbinin
kų organizacijoms. Dabar skel
biama, jog bus pakviesti darbi
ninkų atstovai tartis. Tai gal 
bus pirmas žingsnis prie plie
no liejyklų darbininkų susiorga- 
nizavimo.

Dėl uodų Californij’oje 
žuvo 10,000 arklių

SACRAMENTO, Cal., birželio 
18.—Manoma, kad per paskuti
nius trejus metus dėl uodų Ca- 
lifornijoje žuvo apie 10,000 
arklių. Ligos priežastis nebuvo 
žinoma, kol nepradėta daryti 
tyrinėjimai su paprastais uo
dais. Dabar manoma, kad uo
dai kaip tik ir yra tos nepa
prastos ligos perų išnešiotojai.

Didelė ledų audra 
New Yorke

NEW YORK, birž. 17.— Vi- 
du'rmiestyje per dešimtį minučių 
krito ledų lietus. Gatvėse pri
sirinko tiek ledų, kad sunku 
bebuvo važinėti automobiliais. 
Tačiau lietui praėjus, ledai 
greit ištirpo. Ledai buvo pu
sėtinai dideli ir padarė nema
žai nuostolių priemiesčiuose, 
sunaikindami daržoves.

Komunistų susirėmimas 
su fašistais

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

Gal būt, giedra ir šilčiau.
Saule teka 5:14, leidžiasi 8:- 

27.

Gandhi padėtis rimta
POONA, Indija, birž. 17. — 

Daktarai yra labai susirūpinę 
dėl Gandhi, Indijos nacianalis- 
tų vado sveikatos. Prieš kiek 
laiko jis buvo paskelbęs bado 
streiką ir išbadavo tris savai
tes. Matomai, badavimas labai 
pakrikdė jo sveikatą ir jis da
bar n esi taiso.

Dvylikos metų mergai
te nušovė savo tėvų
POTEAU, Okla., birž. 18. — 

Nora Boyette, 12 metų amžiau^ 
mergaitė, prisipažino policijai 
nušovusi savo tėvą. Su ašaro
mis akyse ji pareiškė: “Aš 
kenčiau jo mušimą, kol galė
jau”.

Ji kartu su tėvu gyveno kal- 
nuošė netoli Summerfield, Okla.

Potvyniai pietinėje 
Francijoje

BORDEAUX, Francija, birž. 
17.—Pranešama, kad pietinės 
Francijos dalyje įvyko nepa
prasta liūtis. Padarinyje—po
tvynis, kuris apsėmė nemažą 
skaičių namų ir padarė daug 
nuostoliųj

Lietuva Nemokej o 
Skolos Amerikai
Pasiuntinybes pareiškimas

WASHINGTON, D. C.— Bir
želio mėn. 15 d. šiandien Lietu
vos Pasiuntinybė įteikė Ameri
kos Jungtinių Valstybių Vy
riausybei (per State Depart
ment) skolos mokėjimo reikalu 
raštą. Trumpai suglaudus, šia
me rašte Lietuvos Ministeris 
B. K. Balutis, Lietuvos Vyriau
sybės vardu, išdėstė, kad jau 
prieš pereitų metų gruodžio 
mėn. 15 d. bu*vo nurodytos 
priežastys dėlei kurių Lietuvos 
Vyriausybė negali sumokėti 
Amerikos Jungtinėms Valsty
bėms skolos dalį, kaip yra nu
matyta Skolos Fundavimo su
tartyje iš 1924 m. rugsėjo mėn. 
22 d. Kadangi tuo atveju ne
buvo suteikta galimybės iš pa
matų peržiūrėti skolos mokėji
mo klausimą, Lietuvos Vyriau
sybė sumokėjo 1932 m. gruo

Gengsteriai nušovė 
keturis valdininkus

Sumažins karo išlaidas / p , ■
WASHING<TON, birž. 17. — 

Sekamais metais Jungtinės Val
stijos karo reikalams išleis 
$225,000,000, vietoje $274,000,- 
000, kuriuos paskyrė kongre
sas. Tokiu budu bus sutaupy 
ta $49,000,000.

Palestinoje nužudė žy
mų žydų vadų

JERUZALE, birž. 16. —Ne- 
toli Telavvi tapo nužudytas Dr. 
H. Arlazaroff, žydų,.agentūros 
direktorius ir žymus darbininkų 
vadas. <

Paryžiuje eina gan
dai, kad Hinden- 

burgas miršta
PARYŽIUS, birž. 18. — Čia 

vienas laikraštis vėl paskelbė 
sensacingą žinią, kad Vokieti
jos prezidentas Paul von Hin- 
denburg labai sunkiai serga ir 
jo gyvenimo dienos esančios su
skaitytos. Vokietijos laikraš
čiams, girdi, draudžiama rašyti 
apie prezidento sirgimą.

PHILADELPHIA, birž. 18.-. 
Amerikos fašistų organizaci
jos nariai bandė išardyti komu
nistų mitingą. Rezultate įvyko 
muštynės. Dominick Sica, fa
šistas, tapo peiliu perdurtas. 
Jo padėtis esanti kritinga. 
Muštynėse dalyvavo apie 200 
komunistų ir apie tiek pat fa
šistų.

-Policija suėmė daugiau nei 
desėtką žmonių. IšėmUs ketu
ris, visi kiti vėliai? tapo paliuo- 
suoti.

Ieškos prapuolusio la
kūno Mattern
, J

WASHINGTON, birž. 18, — 
Admirolas William Pratt išleido 
įsakymą Amerikos karo lai
vams ir lakumams, kurie ran
dasi Alaskos srityje, tuoj pra
dėti ieškoti prapuolusj lakūną 
Mattern. Kaip žinia, lakūnas 
Mattern buvo pasiryžęs apskris- 
ti aplink pasaulį. Jis pasieki 
Sibirą ir iš ten nuskrido, Alas
kos link. Jau praėjo kelios 
dienos, bet apie jį nieko nesi
girdi.

Norėjo paliuosuoti ar nužudyti 
paskilbusį plėšiką

Kalinys tvirtina, jog 
prieš keturis metus jis 

nužudė vyrų ir 
mergaitę

HAMMOND, Ind., birž. 18.- 
Tarp žmonių čia didžiausias są
jūdis. Iš miesto susirinko apie, 
keturi tūkstančiai vyrų ir mo 
terų ir prie kapinių kasa lo
petomis žemę, kad surasti la
vonus vyro ir mergaitės, kurie 
neva buvo nužudyti prieš ketu 
ris metus ir čia palaidoti.

Visas tas sąjūdis kilo po to, 
kai Woodrow Wilson Cochran, 
Pendelton pataisos namų kali
nys, prisipažino, jog prieš ke
turis metus jis papildęs baisų 
nusikaltimą, — susyk nužudęs 
vyrą ir mergaitę. O tai atsiti’ 
kę prie sekamų aplinkybių: tuo 
laiku jis “haikinęs” namo į 
Lawrencevill, III. Privažiavęs vy
ras su automobiliu ir pasiūlęs j j 
pavežti. Kartu' su vyru buvusi 
ir mergaitė. Cochran su gele
žine tūta, pirmiausiai nužudęš 
vyrą, o paskui mergaitę. Pas
kui nuvežęs lavonus prie kapi
nių ir juos ten palaidojęs. Jis 
pasisiūlė parodyti ir tą vietą.

Jau antra diena ieškoma la
vonų, bet jų nesurandama. Tad 
policija pradeda manyti, kad 
Cochran jokios žmogžudystės 
nepapildė, o visą tą istoriją su
galvojo, norėdamas nors trum
pam laikui pasiliuosuoti iš, ka
lėjimo. Mat, jis dabar ieškan
tiems lavonų duoda nurodinėji
mus. -

Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500

džio mėn. 15 d. skolos mokėji
mo nustatytą dalį, tikėdamosi, 
kad toks jos elgesys sudarys 
prielankias sąlygas naujam sko
los klausimo sureguliavimui.

Nors Amerikos Jungtinių 
Valstybių Vyriausybė suteikė 
ganėtino pamato tikėtis, kad 
skolos klausimas bus iš nauja 
svarstomas, deja, tas neįvyko 
ne dėl Lietuvos Vyriausybės 
kaltės. Todėl Lietuvos Vyriau
sybė pareiškė, kad dabartinės 
pablogėjusios aplinkybės neduo 
da jai galimybės tęsti skolos 
mokėjimą 1924 m. rugsėjo mėn. 
22 d. skolos mokėjimo sutarties 
nuostatais, ir kad Lietuvos Vy
riausybė yra buvusi yra yra pa- 
siruošusi pradėti derybas su 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
Vyriausybe tiksli? suderinti Lie
tuvos Vyriausybės mokėjimo ga
limybę su naujai pasikeitusio
mis ekonominėmis ir finansi
nėmis sąlygomis.

KANSAS CITY, Mo., birž. 17. 
Kansas City Union geležinkelio 
stotyje įvyko tikras karas, Ke
turi apsiginklavę gengsteriai su
kėlė didžiausią paniką, kai be 
jokio įspėjimo pradėjo šaudyti. 
Kai šaudymas nutilo, penki 
žmonės gulėjo negyvi ir du 
su'nkiai sužeisti.

Iš Washingtono tuoj tapo 
duotas įsakymas dėti visas paA 
stangas, kad žmogžudžiai butų 
siumti ir tinkamai nubausti. 
Federalė valdžia tame reikale 
pilniausiai kooperuos su policija.

Spėjama, kad gengsterių ti
kslas bu*vo nužudyti arba pa
liuosuoti Frank Nash’ą, paskil- 
busj Oklahomos traukinių plė
šiką ir žmogžudį, kuris prieš 
tris meti?s pabėgo iš Leaven 
worth federalio kalėjimo. Da
bar jis buvo suimtas ir vėl į tą 
kalėjimą gabenamas.

Frank Nash prieš dešimti 
metų tiesiog terorizavo Oklaho- 
mos valstiją. Baskui y jis tapo 
suimtas ir pasiųstas/! kalėjimą. 
Prieš tris metus jis pabėgo ii 
slapstėsi įvariuose miestuose. 
Gyvenęs ir Chicagoje, kur tu
rėjęs artimų ryšių su alaus ra- 
ketieriais. Ant galo, federalio 
biuro tyrinėtojai sužinojo, kad 
Nash randasi Hot Springs, 
Ark. Pora dienų atgal jis ten 
tapo suimtas ir turėjo būti nu
gabentas į Leavenworth kalėj? 
mą.

Pirmiausiai jis traukiniu tu
rėjo būti nugabentas į Kansaš 
City, o iš ten jau automobilib 
•nuvežtas j kalėjimą. Gengste
riai, matomai, žinojo, kadd 
Nash bus atgabentas į Kansas

City geležinkelio stotį ir jo ten 
laukė. Kai tik detektyvai it 
federalio biuro agentai pasirodo 
stotyje su savo kaliniu, gengs 
teriai tuoj pradėjo šAudyti.

Tarp nušautųjų randasi pats 
Frank Nash, plėšikas ; Raymond 
J. Caffrey, fedęralės valdžios 
tyrinėtojas; Otto Reed, Mč- 
Alester, Okla., policijos virši
ninkas; Frank Hermanson, de
tektyvas; W. J. Grooms, detek
tyvas. Be to, dar sunkiai su* 
žeisti F. J. Lackey ir R. E. Vet- 
terili,—tabu federalės valdžios 
agentai.

Gengsteriai susėdo į automo
bilių ir pabėgo. Kai kurie tvir
tina, jog vienas jų buvęs pa
šautas. Spėjama, kad gengste
riai norėjo arba paliuosuoti 
Nash’<aą arba tiesiog nušauti, 
kad jis neturėtų progos ‘‘išsi
plepėti”.

North Dakotoje vals
tijos išlaidos suma
žinta 60 nuošimčių
FARGO, N. D., birž. 18. — 

Gub. William Langer pravedė 
savo drastišką sufrnanymą su
mažinti valstijos išlaidas ligi 
minimumo. Valstijos legislatu- 
ra sutiko sumažinti nuo $10,- 
000,000 iki $4,000,000. Vadinasi, 
valstijos išlaidos sumažinta ant 
60 nuošimčių. Visiems tarnau
tojams algos tapo pusėtinai ap
kapotos. Įvairių departamentų 
viršininkai, kurie pirma gauda
vo po tris ir penkis tūkstan
čius per metus ,dabar turės pa
sitenkinti $1,920 ar net ma
žiau. Universiteto prezidentas 
gaudavo per metus $7,500 ir 
namus gyventi. Dabar jis be
gaus $2,500 ir butą. Guberna- 
toriūs neaplenkė ir savo ofiso 
išlaidas, — sunamžino jas ant 
$13,000.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ČANAL 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL
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KORESPONDENCIJOS
Hammond, Ind

First Trust and Savings bankas 
išmokės dividendus

Užsidaręs First Trust and 
Savings bankas išmokės antru 
kartu 5 nuošimčius dividendų. 
Dividendai bus išmokėti birže- 
io 28 d. Tokį pareiškimą pa
darė Harry E. Folk, to banko 
resyveris. Aukščiausio teismo 
teisėjas pasirašė orderį, kad 
dividendai butų išmokėti.

Viso bu’s išmokėta $175,(MM) 
depozitoriams, kurių priskaito- 
ma 18,000. Iš paskebtos birže
lio 1 d. atskaitos pasirodo, jog 
bankas depositoriams yra sko 
lingas $3,886,334.76.

Resyveris Folk pareiškė, jog 
tuoj bus išsiuntinėta praneši
mai depozitoriams, kiek jiems 
bus išmokėta pinigų. Su tais 
pranešimais jie galės atsiimti 
pinigus asmeniškai iš banko ar
ba, jeigu negalės ateiti, divi
dendai bus pasiųsti per paštą. 
Tame atvejyje bus reikalinga 
pasirašyti (am tikros kvitos.

Folk resyverio pareigas pra
dėjo eiti tik prieš keturis mė
nesius. Per tą laiką jis nema
žai jau* nuveikė. Banko atsa
komybės tapo sumažintos ant 
$600,000. Neužilgo prasidės 
svarstymas bylos prieš banko 
direktorius, iš kurių bandoma 
iškolektuoti $1,000,000;. Jetigu 
iš direktorių pasiseks ką nors 
atgauti, tai vėl taps dividendai 
paskelbti.

Folk taip pat yra resyveris ir 
kitų dviejų bankų. Tvarkyti 
trijų bankų reikalus jam tapo 
pavesta todėl, kad sumažinus iš
laidas.

Reikia pasakyti, jog First 
Trust and Savings banke lietu
viai daugiausiai laikė savo pi 
nigus. Todėl tam bankui užsi
darius, jie gana skaudžiai nu
kentėjo. t»•

Prie progos noriu pasakyti, 
jog darbai pas mus nei kiek ne
gerėja.
gauna tokias algas, iš kurių 
tiesiog nėra galimybės pragy
venti. Kai kurie dirba prie ge
ležinkelių,— taiso vagomis. Jie 
yra organizuoti, tad ir uždirba 
palyginamai neblogai, nors i» 
jiems tapo numušta 10 nuošim
čių.

Niekam iš kitų miestų nepa
tarčiau čia važiuoti darbo ieš
koti, nes, kaip jau minėjau, 
darbai musų mieste labai silp
nai eina.—Vietinis.

Kurie dar ir dirba, tai

Detroit, Mich
Trumpai ir storai

Gegužės 27 d. LSS.

tad visiems bus 
kelias valandas

» o

laikė 
savo susirinkimą. Nutarė tu
rėti linksmą išvažiavimą pas 
Ožaravičius birželio 25 d. Visi 
draugai pasižadėjo dirbti, kad 
išvažiavimas butų kuo sėkmin
giausias. Ožaravičių farma yra 
labai graži, 
linksma ten 
praleisti.

o
Birželio 1 d. pas mus įvyko 

“okružnas” teismas, kurį su
rengė komunistiški rėksniai. 
Buvo teisiamas Ramanauskas 
ir jo žmona. Susirinko visi ščy- 
rieji komunistai ir šiaip paša
liniai žmonės. Mat, įdomu bu
vo pamatyti, kaip tikri stalin- 
cai baudžia 
sikaltėlius.
triukšmingo 
ros sorkės.

Teismą atidarė pabėgėlis iš 
_ Rusijos Baronas. Prokuroro ro

lę lošė Jočionis. Ramanauskui 
buvo suteikta iš savo pusės 
pasirinkti tris teisėjus, — ta
riant Barono žodžiais, “džiuri- 
menus”. Tačiau Ramanauskas 
nuo to atsisakė, žinodamas ge
rai, kad jo kandidatai 
nebus priimti. Tačiau

........ . .... ......... — 

reikalavo, kad jam pačiąm bu
tų leista gintis, vietoje skirti 
kokį nors “advokatą”. Iš pra
džių Baronas su tuo nenorėjo 
sutikti, bet publikai reikalau
jant, turėjo padaryti kompro
misą.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
į teisėjus pateko tik ščyriausi 
bolševikai. Publika perstatė 
vieną kandidatą, bet ir tas pa
sirodė nekošernas.

prisilaikant visų formą! u*mų, 
prokuroras pasakė spyčių, — 
taip sakant, perskaitė apkalti
nimo aktą. Na, o jau po to pra
sidėjo teismas. Juokų buvo vi
siems iki valios. Kalbama buvo 
apie tai, kaip Ramanauskienė 
kėlė, bet nepakėlė didelį akme
nį kaimynką mušti, kaip ji api
pylė pamazgomis čurlonį, kuris 
per skylutę klausėsi, ką bobos 
kalba. Toliau seka didžiausi pa* 
ties Ramanausko nusikaltimai. 
Šaukiama visa eile liudininkų, 
kurie tvirtina, kad jie tikrai 
matę, kaip Ramanauskas su i>o- 
licija kalbėjęsis. Vienok nei vie
nas jų negali pasakyti, apie ką 
jis su tvarkos dabotojais kalbė
josi.

Vienok viso to užteko, kad 
Ramanauską priskaityti prie 
šnipų, kurie išdavinėjia darbi* 
ninku reikalui. “Džiurimenai” 
išeina į atskirą kambarį išnešti 
nuosprendį. Po kiek laiko su 
grįžta su iš kalno iškeptu nuo
sprendžiu: Ramanauskas ir jo 
žmona išmetama iš visų darbi
ninkiškų organizacijų. Įdomiau
sias dalykas buvo tas, kad pats 
prokuroras pasakė, jog Rama* 
nauskas nėra pakankamai gud
rus būti šnipu. Bet nežiūrint į 
tai, jis visgi nubaudžiamas, 
nors nebuvo mažiausių įrody
mų, kad jis butų šnipinėjęs h 
ką nors išdavinėjęs.

Suteikiama '‘paskutinis žo
dis” pasmerktajam Ramanaus
kui. Tasai kalba maždaug taip: 
mano laimė, o Barono nelai
mė, kad aš gyvenu laisvoje A- 
merikoje, o ne Rusijoje. Jeigu 
tai butų atsitikę Rusijoje, tai 
mane tikrai butų pasmerkę pa
karti, o Baronas butų man už
nėręs ant kaklo virvę. Zigmas 
šį kartą kalbėjo labai susijau
dinęs. Jo kalba spekuliantui 
Baronui tikrai buvo nemaloni.

—o—
Birželio 5 d. turėjo įvykti 

milžiniška demonstracija, prie 
kurios komunistai rengėsi su 
didžiausiu triukšmu. Jie tikri
no, kad turi suorganizavę net 
100 tūkstančių žmonių, kurie 
yra pasirengę maršuoti. Bet 
kaip ir paprastai, iš didelio de
besio visai mažai lietaus tebu
vo. Iš Detroito miesto leidimas 
maršuoti buvo išduotas, bet 
Dearborn atsisakė tatai pada
ryti. Tada žmonės pradėjo rink
tis prie Miller Rd. ties Dear- 
bornu. Ten jau stovėjo apie 75 
policistai, kurie buvo apsigink
lavę, kaip sakoma, nuo galvos 
ligi kojų. Ir juo tolyn, tuo 
daugiau rinkosi policijos.

Viso demonstrantų su žiopso- 
tojais galėjo būti 
tūkstančiai. Tai, 
šaukia nuo 100 
Diena pasitaikė 
šilta, — sakysiu,
ta. Suvargo žmonelįai bestovė
dami ligi 11 vai. vakaro. Troš
ku, — nėra kur pasidėti. Na, o 
savo tikslo jie, suprantama, ne
pasiekė. Policija neleido eiti 
prie Fordo dirbtuvių.

Bolševikai dabar 
kad jie įvarė baimės 
Bet tai tik burbulas,
giau nieko. Sutraukia buvo ke
li šimtai polįcmonų (miesto, h 
valstijos), kas sudarė nemažai 
išlaidų. Aišku, kad tas išlaidas 
turės padengti patys žmonės.

—o—
Pagalios, paėmė j nagą ir 

skalbyklų savininkus. Skalbyk
lų bosai turės pasimokėti po 
$50 ir eiti į kalėjimą trims mė
nesiams. Mat, paaiškėjo, kad 
skalbyklose merginos buvo ver-?

f
. <? f . z, 
, ■ ■ ■ 'A 'A

WW.IįWM|l»ll|WllW>>T

ir

r. '

Du ispaną lakūnai, kapt, Marįano Barberan (kairėj) 
Įeit. Joaųuin Collar ir jų aeroplanas Cuantrp Vfamtos (Keturi 
Vėjai), kuriuo jie atskrido iš Ispanijos į Kubą.
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čiamos dirbti po 64 valandas Et. Kųiturps P-jos Kupiškio 
per savaitę. Per valandą joms 
buvo mokama tįk 10 centų, o 
kartais ir mažiau. Ųž tokį ne
žmonišką išnąudpjimą skalbyk
lų bosai ir tapo paimti j nagą.

paliko Jipsespėms davatkoms 
sulįsti); pavartojo tam tikslui 
valsčiaus aparatą — išvežiojo 
seniūnai labai daug pakvietimų 
ir suorganizavo “pažangiųjų 
sąjungą”; prisirašė apįp 25 na
rius (bę steigčji|, kurių buvo 
10), bet neį vįepąs nemokėjo 
nario mokesčio (matyt, daugu
ma užsirašo nedrįsdami atsisa
kyti).

Provincijos organizacija, ma
žai tetu»Wmft inteligentiškų 
jčgM nebodama skyriumi, ne-įtik Vienas
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AMERIKA 
žino KARUS 
t-~4r žfai ką ji mayo apie Pontiac 
—Bo'onomy Sįraiyht šešių.

turėdama ryšių su kokia nors 
kultūrine organizacija, be aiš
kaus tikslo, be idealistinių vei
kėjų, jokio kultūrinio 
negales nuveikti.

Kada keli asmenys įsirašė 
iniciatoriais, p. J. Juodakis ra
šė Chicagos “Naujienose”, kad 
jie yra išrinkti visų Kupiškio 
pažangiųjų; jie esą inteligentai 
ir žymus veikėjai, kurie pra
dėję veikti prieš 1905 m. ir vei
kia iki šių dienų. Iš tikrųjų, 

jų buvo nuo 1010

darbo

metų visuomenes veikėjas per 
10 metų, bet daugiau iš jų nė
ra jokių visuomenes veikėjų. 
Nėra toj organizacijoj jokio 
pažangumo (tiesa, įstatai pa
žangus, bet tokius padarė bėde^ 
verčiami, nes kitaip negalėjp 
draugijos organizuoti). Iš tik
rųjų, jie tik bando pažangiųjų 
jėgas suskaldyti ir trukdo dar
bą ir sudaro progą klerikalams 
įsigalėti, kurie Kupišky yra 
dabar labai veįkįųs.

Kupiškėnas.

apie penki 
žinoma, toli 

tūkstančių, 
neįmanomai 

tiesiog karš’

Depresija skaudžiai paliečia 
mažuosius biznierius. Kai ku
rie krautuvininkai nebepajėgia 
užsimokėti taksų. Miesto vald
žia dabar prie jų kimba ir be 
jokios malonės kolektuoja mo
kesčius. Vadinasi, iš tų, kurie 
beveik nieko neturi, bandoma 
atimti viską, o milionierių visai 
nejudina.

—o—
Vienas pulicmonas buvo pri

statytas daboti, kad išmesti be
darbio rakandai nebūtų atgal 
sunešti. Matomai, jam nusibodo 
stovėti, tad jis įėjo į restoraną 
atsivėdinti. Ištuštino keliolika 
bonkučių alaus ir užmigo. Pa
stebėjo jį seržantas, — paėmė 
revolverį ir žvaigždę. Vėliau po 
licmonas tapo areštuotas Teis
me jis aiškinosi, kad niekuo 
met nesitikėjo, jog dąbartinis 
alus galėtų turėti tiek daug 
“kiko”.

šiomis dienomis tapo rastas 
negyvas - žmogus. Jis buvo pri
rištas prie savo troko ir nužu
dytas. Kaltininkų, kaip i? pap
rastai, nesurandama. Nužudy
tasis buvo trijų vaikų tėvas.

Kitas įdomus dalykas buvo 
toks: Bartkovskio namuose ki
lo gaisras. Ugniagesių inspekto
rius pradėjo tyrinėti to gaisro 
priežastis ir užtiko 700 galionų 
katiliuką prohibicijai naikinti.

» » »
Socialistai miesto rinkimuose 

stato aštuonis kandidatus: ma
joro, iždininko, klerko ir alder- 
manų vietoms. Renkama pa
rašai, kad tie kandidatai butų 
galima ant baloto padėti.

Federalės valdžios agentai 
pagavo netikrų pinigų dirbė
jus, kurie paeina iš Pittsburgh, 
{Pa. Dirbo jie daugiausiai pen
kines. Sakoma, kad tarp det- 
roitiečių jų jau buvo paskleis
ta net už penkioliką tūkstan
čių dolerių.

t * '

4-rių durų Sedanai 
$695. f. o. b. Pontiac. 

Su Fisher Rody. Ui 
Specialius priedui ejftra.

sk. narių susirinkimas- Sky
rius turi 68 narius.

Kokios yra tos dvi organiza
cijos? Kokie jų tikslai ir prie-: 
menės? Ar jos abi reikadugos?

Laisvamanių Et, Kult. D-jos 
tikslas sutraukti j vieną orga
nizaciją žmones, kurie nepri
pažįsta dogmų ir nepriklauso 
prie organizuotų bažnyčių, ko
voti dėl įvedimo civ. meįrika- 
cijos, kovoti su galingu kleri
kalizmų Lietuvoje, šviesti ir 
lavinti laisvai galvoti žmpnes, 
naudojant įyairias kultūrines 
priemones.

Kupišky pažangieji jokio kul
tūrinio darbo nedirba. Jokia 
pažangi organizacija faktiškai 
neegzistavo: mat/ sunki at
mosfera ir maža visuomenės 
veikęjų.

Pagaliau įsikūrė Laisvamanių 
Et. Kult. D-jos Kupiškio sk.; 
visi veiklesni ir ideališkesni 
pažangieji yra nariais; dėka 
Dr. Ą. L. Gridęiuno ir kitų 
amerikiečių paramai,/ nusipir
ko kapinėms žeineš, įsteigė 
biblioteką, rengia paskaitas,! 
kurios labai -skaitlingai yrstj 
lankomos. Tikimės klaikui b£-į 
gaut sutraukti tįau8 uarių įr 
išvystyti platų kultūrinį veiki
mą.

“Pažangiųjų stBfe’’ pagim
dė Amerikos kiįpiškepų pini
gai. 1931 m, keli įnsmebys pra
dėjo organizuoti ’ naują drau 
giją, kad gautų iŠ amerikiečių 
pinigų Liaudies naniams pasta
tyti. Pagamino įstatų projektą, 
kuriuose sakoma: “Draugijos 
tikslas teikti kupiškėnams dva
sinės ir medžiaginės paspirties”, 
tikslas visai neaiškus ir įstoji-, 
mui jokių ąpribavimų nedaro 
šiandien gali būti nariais lais 
vamanių, ryt 
Vieną gražią dieną klebonas 
gali suvaryti visas savo davat-į 
kas į tokią organizaciją ir ne-j 
žiūrint kaip jis storas bebūtų,- 
pats be jokią kliūčių gali įlįsti: 
į tą organizaciją, pašventinti
ni-mus ir kitą turtą ir bedie
viškos bibliotekos knygas šyen-.' 
toje ugnyje sudeginėti.

Laisvamaniai įrodinėjo, kad: 
kuriamoji draugija neturi jo-: 
Įdo tikslo (Liaudies * namai te
gali būti tik priemone tikslui);' 
amerikiečiai laisvamaniai galės; 
aukoti L. E. K. D-jos Kupiškio; 
sk.

Pagaliau Kaunb kultūrinių 
organizacijų sąjungos taryba 
sužinojo šį dalyką. Ji vienbal
siai pasmerkė steigiamąją drau
giją. Taryba pripažino, kad 
jos namus veikiai užviešpatau
tu klerikalai.

Jie buvo sustoję draugiją or- 
ganizuotį. Tačįąu, kada atvažia
vo iš Amerikos organizatorius, 
kaimynas !P, J. Juodakis, jįe 
vėl pradėjo prgarifeuotį, tačiau 
iš sykio nepavyko. Vėliau jįe 
pakeitė įstatą projektą, pada
re pažangasidus

lankomos

katalikai.

t

Pontiac jau dabar pabu- 
davojo ir išgabeno DAUGIAU 
KARŲ negu per VISUS 1932...

Viena biznio teisybių yra ta, jog Pasisekimas yra įrodymas 
vertės, šis Pontiac—Economy Straight šešiy pardavimo re
kordas todėl yra svarbus kiekviepam busimam pirkikui, že
mųjų kainų karų sryty.

Amerika žino karus—ir kuomet Amerikos žmonės pasiren
ka sau karų tuo budu, kaip jie pasirinko Ecopopay Str-ajghi 
šešių Pontiac, jus turite žinoti, kad karas yra geras. Ypatin
gai tokiuose sunkiuose metuose kaip šiuose, kuomet kiekvie
nas ieško tikros Vertės.

. Visur Liuosas 
Bėgis ačiū

BALANSUOTAI
VERTYBEI!

Klauskite savo dyterius 
apie knygute, "Whatdo 
you mefln — , 
Valtie”.

Balansuota Vertybė—Priežastis Pontiac Populiariškiimo
Gal jus norite žinoti, kas yra ta balansuota vertybė? Tai yra 
štai kas 
nuotas, taip atsargiai inžinierių sutvarkytas, taip sąžiningai 
pąbudavotas — su visais jo daliuimįs taip tinkamai sųbalan- 

, . w suolas, kad jis be jokio jūsų susirupįnimo tarnautų daug fuk-
dykas. jtančių lįiyliį ’ ddugiįu, negu tai galima bųtų atsiekti ma

žiau rūpestingai pąbudąvotu karp.

Atsilankykite į General Motors Buildingą Pasaulinėj Parodoj

kad Pontiac yra karas, kurk yra ai supla-

Ba/ancerf

PONTIAC
THE E C O N O M Y STR AIG H T E I OHT

CCONOMY • DUąABIUTY 
COMFOFT • SAFETY 
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If' PONTIAC DEALERS EVERYWHERE - SEE THE ONE NEAREST YOU ||

.... ii n"""—«■ MATYKIT ŠIUOS DYLERIUS
COMMUNITY MOTORS, Ine., Distributoriai, 235 E. 33rd Street CHICĄGO, ILL.

SOUTH CHICAGO BUICK CO. 
8000 Commereliil Avė.

NORTH
COMMUNITY MOTORS, Ine. 

6*200 Broiuhvay
FRANKLIN-WEBEB MOTOR SALES 

6101 N. Clark St.
GROSSINGER MOTOR SALES 

26B6 l4»wrence Aye.
HRINZ MOTOR CO.

8140 Lincoln Avė., Nlles Centcr
NOKT n siiore buick co.

1181 ChleuKO Avė., Evanston

VVARNER MOTOR SALES 
3637 Southport Avė.

WM. BUSSE A SONS, Ino.
134 N. Park Avė., Park Ridge, III.

BBIGIITON PARK MOTOR SALES 
4301 Archer Avė.

COMMUNITY MOTORS, Ino.
2010 S. Mlchlgan Avė.

COMMUNITY MOTORS, Ino.
7718 Stoip* Island Avė.

N0RTHWE8T
COMMUNITY MOTORS, Ine. 

2173 Mlhvaukce Avė.
N0RTHWE8T BUICK CO.

3801 Lawrence Avė.
SMASON MOTOR SALES 

7306 W. Grand Avė.
SUNDBERG MOTOR SALES 

3030 N. Cicero Avė. /
COMMERCIAL MOTORS

12840 Meatern A ve., Blue I»land
I'REI) HALL MOTOR SALES 

0617 S. IVestern Avė.
EOLE MOTORS, Ine.

0343 So. Ashland Avė.
McFARTAND A KEENAN. Ine.

7647 S. Halsted 8t.
MILDA AUTO SALES 

806 W. 3>«> St.
ROSELAND BUICK SALES CO.

10858 s. Mlphlffan Avė.

mest
COMMUNJTY MOTORS. Ine. 

4940 W. MadUen St.

EMIL DENRMARK, *M.
4J8 RprMnrtop RoM, U Oran*®. 

PKOKAT BROS. MOTOR ŠALIM
Bodscvclt R8. A 9ta< Aveu, Majrwoo4 

A. L. WARGNT, Jne. 
cicero^uick^raSs co* 

0812 W. 92nd 84.

te

Pas Dodge dirbtuvę stovi 
didžiausios eilės darbininkų, 
kaip 1928 m. stovėdavo pas 
Fordą. Priimama visai nedaug. 
Pasirenkama paprastai jauni 
ir tvirti, o senesnių visai ne
nori imti. Tas pat ir kitur. O 
tai reiškia, kad su darbais pas 
mus dalykai visai nekokie.

Frank Laviuskis.
■ iii-. iri •—rr——r—1"1 - - *-"*-||"■ r ■" . —f-——- - -

Iš Kupiškio

-

visvien

ir teisia savo nu- 
Tačiau iš viso to 
teismo išėjo tik-

giriasi, 
Fordui, 
ir dau-

Šių metų sausio mėn. 29 d. 
buvo Pažangiųjų sąjungos stei7 
giamasis susirinkimas. Vardas 
rodo, kad ši organizacija yra 
sudaryta iš visų (ar bemaž 
visų) kupiškėnų pažangiųjų as
menų, o Čikagos “Naujienose” 
p. J. Juodakis rašė, kad ši or
ganizacija susideda iš pažan
giųjų organizacijų ir asmenų.

Šių metų vasario mėli. 5 d. 
įvyko visuotinis Laisvamanių



dėjo grįsti gatves. Dabar grin
džia Ežero gatvę; netrukus 
bus pradėta grįsti Nevarėnų 
gatvė.

pra

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

vns

HOIHII****1

OKIA

VVISSIGDaktaras

LISTERINE
Plungėje re/ieves

SORE THROAT

NAUJIENŲ

Reduces COLDS

66%

TELŠIAI

THE GEEVUM GIRLS

IIRINĘ^

’IV’

NEV 
mex.

Specialistai ii 
Rusijos

w-w-
W-W-

Kapitonai 
Pasauliniame kate

$99.00
161.50

W-W-W-NELL AN‘ ME TUOUGHT 
w- w-we'd -s-s-s-spendour 
V-V-A-V-A-C-A-’HOLlDAYSpJ

$130.50
220.00

Grindžia gatves.
Miesto savivaldybe jau

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Telšių verslininkai sta 
tosi vasarnamius

Ukmergėj yra 
lietuvių prekybos ir pramones 
įmonių 81 (apskrity 249), len- 

15), rusųkų — 43 (apskr.
—-8 (4), vokiečių 8 (7) ir žy 
dų 441 (296),

Sidabras. Be .to, prie vasarna 
mio bus įrengtas pliažas.Muravjovas Korikas

Telšių versliniu 
kai jau pradeda realizuoti sa
vo sumanymų, pastatyti prie

pusę Amerikos. Apačioj žemėlapis parodo jų valdomąjį didelį 
geležinkelių tinklų.

Kvotė klierikus.
Šiomis dienomis Šiaulių kri

minalinė policija kvotė kelius 
Telšių kunigų seminarijos klie 
rikus dėl seminarijoj skaitytų 
referatų.

išnešami mie
— rašė Mu

Į Vieną Pusę 
Į Abi Puses . 

Valdžios Taksos atskirai $5.00

1925 meti h Vilniuje 
buvo surast? ligi tol ne
paskelbti dokumentai 
buvusio Vilniaus kariš
ko generalgubernato- 
riau% kruvinojo Murav
jovo Koriko iš 1863 m.

, C-C-C-OME on t------ L
N-N-E-L---DAUGHTER’ 
G-G-OOD BYE.FOLKSL
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PLUNGĖ. — Plungės gyven
tojai p. Stakanienei jos vyras 
iš Amerikos atsiuntė pinigų... 
ostmarkių ir klausia koks da
bar šių pinigų kursas; girdi, 
ir daugiau jų galįs atsiųsti.

—Geležinkelio stoties artelės 
vedėjas p. M. S. bankrotavo 
išeikvojęs apie 10,000 litų dar
bininkų užstato.

—Tarp Klaipėdos — Girulių 
stočių rasta suvažinėto Plun
gės v. gyventojo Surblio lavo-

LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ: 
TREČIA KLĖS A: TURISTINĖ KLĖS A

Į Vieną Pusę
Į Abi Puses

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus it draskos vanos, 
svimming pool.

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

nors 
savo kalinio nenaudai, 

paduokite

Germonto ežero vasarnamį. 
Vasarnamį pastatyti apsiėmė 
rangovas Gečas iš Varnių už 
9,500 litų. Vasarnamis busiąs 
visai moderniškas ir bus bai
gtas; statyti iki liepos 1 d. Jo 
projektą sudarė apskr. inž.

Broliai Van Sweringen, 
kurie be cento nupirko 
Niekei Plate geležinkelį, 
ant jo uždirbo $12,500,- 
000 ir vistiek pasiliko 
jo savininkais. Paskui 
su Morgano pagelba sa
vo geležinkelių imperi
ją tiek išplėtė, kad ji 
dabar apima didesnę

nas.
—Plungėje atsirado hitleriš

ko nusistatymo žmonių, kurie 
užtepa žydų krautuvių iška
bas. Prie vienos žydų mokyk
los durų kreida išpiešta hit
leriška svastika.

—Jodienų k. Plungės v. su
degė kelių ūkininkų trobos. 
Spėjama, kad gaisras įvyko iš 
padegimo. Nuostoliai dideli.

—Patogesniam Plungė — 
Telšiai susisiekimui Geležin
kelių valdyba žada šia linija 
leisti autodreziną.

—Plungės vienuoliai — ka
pucinai pradėjo vienuolyno 
statybą. Vienuolynas statomas 
prie Liurdos koplyčios.

—Kučinskio—Pabedinskų li
nų verpimo — audimo fabri
ke pargabentos vilnonei med
žiagai austi mašinos, kurios 
šiais metais pradės austi vil
nonę medžiagą.

—Prie statomosios katali
kų bažnyčios buvo sustreikavę 
visi darbininkai. Tačiau tą 
pat dieną vėl grįžo dirbti, nes 
žadėjo visus paleisti.

VOU MŲST bAKE. 
f“Į YOORSĘLVES 
& T PERFECTLY 
O H AT HOMČ!

mis. Tai liudija Muravjovo 
savarankiški parašai ir užra
šymai ant kžifo teismų aktų. 
Pavyzdžiui karo teismas Gar
dine nuteisė sukilėlį Zavistov- 
skį 20 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir turto konfiskaci
ja, bet Muravjovas sprendimą 
pakeitė ir liepė Zavistovskį 
sušaudyti. Jis taip pat pakeitė 
mirties bausnnę sušaudymu 
sukilėliui ZmaČinskiui nuteis
tam tik 6 met. kalėti ir Zyber- 
sui, nuteistam į areštantų ro
tas, nežiūrint, kad tai buvo ne 
koki nors vadai, o paprasti 
kaimiečiai, net nemokėję pasi
rašyti. Sukilėlį Labanauską 
karo teismas nusprendė pa
likti gyvą, bet karo apskrities 
viršininkas prirašė ant akto: 
“Sutinku su karo lauko teis
mo sprendimu, bet generalgu
bernatoriui įsakius, parėdau 
pakarti!“ šešiais atvejais rusų 
karo lauko teismai, eidami 
Muravjovo parėdymu, pasmer
kė sukilėlius mirti, bet kreipė
si į Muravjovą prašydami 
mirties bausmę pakeisti kelio
lika metų sunkių darbų kalė
jimu kasyklose. Muravjovas 
visuose šešiuose atsitikimuose 
atsisakė sprendimą pakeisti ir 
paliepė sprendimus įvykinti.

Kuomet Šiaulių apskrities 
viršininkas papulkininkas Le
onovas vieną nusmerktą mirti 
užstojo savo valdiškame pra
nešime, tai Muravjovas tuojau 
jį prašalino iš pareigų už 
“taip nepamatuotą ir neturin
tį priežasties įsikišimą, kas 
parodo, kad Leonovas neturi 
pakankamo supratimo apie 
teisės reikalavimus ir laiko 
rimtumą.“

Rusų istorikai bandė įrody
ti, kad nuomonė apie Murav
jovą kaip apie žiaurų nežmo
nišką satrapą esanti netiksli, 
kad karo teismo sprendimus 
dėl mirties bausmės jis turė
jęs pasirašyti viešosios rusų 
opinijos verčiamas, kuri reika
lavusi kuo griežčiausiai slo
pinti sukilimą. Bet faktai ro
do, kad ne jis teismų sprendi
mus, bet teismai jo rezoliuci
jas vykdė.

Tie patys rusų šaltiniai pa
rodo, kad iš apie 20,000 žmo
nių tapusių aukomis Muravjo
vo siautimo Lietuvoje, 177 bu
vo nužudyti, 972 nuteisti į ka
torgą, 1,427 nuteisti visam 
amžiui apsigyventi ištrėmime 
Sibire, 345 išsiųsti į baudžia
muosius batalijomis, 864 įjun
gti į areštantų rotas, 1,529 iš
tremti apsigyventi tolimose 
Rusijos gubernijose ir 4,096 iš
siųsti ilgesniam ar trumpes
niam laikui į Sibirą.

Taigi pačių rusų šaltiniais, 
10,000 žmonių iš Lietuvos tapo 
kruvinojo koriko aukomis.

Tokį tai žmogų Maskvos me
tropolitas Filaretas laimino 
įžengiant į Vilnių žodžiais: 
“Tegul Dievas pasiunčia su 
tavim savo dangišką palydo
vą, tegul eina prieš tave su 
ugniniu kardu ir tegul saugo 
tave savo ugniniu šydu!“ Jam 
rusų reakcija nešė laurus kol 
gyvam, o nusibaigusiam pas
tatė paminklą Vilniuj, kur jo 
paliepimu buvo pakarta 37 su
kilėliai! —J. p.

suteikia 
barzdaskuty klos 
■m komfortą 
■M skutimos 

namie

YOUVE HAD A lONG.WSTY ^lP, 
unčle ep’ »’ll show you 
YOUR ROOM S SO YOU J 
CAN CH AN GE YOŪR x L 
CLOTHES AND Y/ASMM

Paskirtas 1863 m. gegužės 
13 d., vietoj Nazimovo Vil
niaus karišku generalguber
natorium kruvinasis korikas 
Muravjovas rado sukilimą 
jam pavestose gubernijose jau 
galutinai nuslopintą. Todėl 
visas to satrapo žiaurus tero
ras buvo vien ligotas kerštas 
prieš nugalėtą beginklį priešą. 
Iš 185 nužudymų skaičiaus 
Lietuvoje 1863—1865 metų lai
kotarpyje tik viena ekzekuci- 
ja tebuvo padaryta prieš Mu
ravjovą paskiriant! Skaitlin
gas žmonių žudynes Muravjo
vas pasirašinėjo nesiremda
mas jokiais karo kodeksais, o 
tik (“v primief i strach dru
gini“ (dėl pavyzdžio ir baimės 
įvarymo kitiems), kaip pats 
Korikas raportavo carui savo 
rašte.

Taip pat mirties sprendi
mus kunigams jis motyvavo 
savo rašte vidaus reikalų mi- 
nisteriui; jie buvę “reikalingi, 
kad nuramintų lenkiškų kuni
gų buntą.” Be to “...kur reikė
jo eiti skubiai pirmyn, ten 
reikėjo griebtis visokių prie
monių, net nelegalių, nes ki
taip mus butų išgabenę iš kra
što su visu musų legališkumu, 
kaip kad yra 
gantys vaikai 
ravjovas savo slaptame laiške 
carui.

Tad nepaisydamas legališ- 
kumo, jis korė, šaudė, prikim
šo kalėjimus žmonių, kurie 
dažniausiai nebuvo niekuo pri 
sidėję prie sukilimo, ir pūdė 
juos kalėjime taip ilgai, kol 
nesurado kad ir mažiausios 
priekabės, kuri rištų su suki
limu.

“Turėjau tokią laimę, kad 
visuomet surasdavau ką 
tokio
O tuomet jau 
man j/!“ sakė jis kunigaikš
čiui Čerkaskiui.

Su ypatingu pamėgimu Mu
ravjovas taikė mirties baus
mę pakorimu, nežiūrint, kad 
ir rusų kariškas baudžiama
sis kodeksas tokį bausmės bū
dą skaitė labiausiai žeminan
čiu ir specialiai rekomenduo
davo ekzekucijas sušaudymu. 
Nežiūrint į tai, iš 184 sukilė
lių, nužudytų Muravjovui val
dant, 85 buvo nužudyti pako
rimu. Labai daugely atsiti
kimų, kur karo teismai reko
menduodavo Muravjovui pa
tvirtinti mirties bausmę sušau
dymu, Muravjovas savo ran
ka prirašydavo ant akto: “Su
tinku, bet vietoj sušaudymo — 
pakarti!” Vienas to koriko 
autografas originale šiaip 
skamba: “Soglasen, no vmie- 
sto razstrelianija povieait na 
odnoj iz ploščadei, v .gorode 
Vilne. 24 Maja, 1863 g. Mu- 
ravjov.” (Sutinku, bet vietoj 
sušaudymd pakarti vienoj Vil
niaus miesto aikštėj. Gegužės 
24 d. 1863 m. Muravjovas).

Iš tų laikinių teismų aktų 
matyti, kad Muravjovas ne tik 
nepasinaudojo nė vieno sykio 
savo teise pasigailėti nusmerk- 
tų mirti sukilėlių, nežiūrint, 
kad patys teismai patiekdavo 
švelninančias aplinkybes, bet 
jis dar paaštrindavo teismų 
sprendimus ir pasmerkimus 
sunkiems darbams kasyklose 
pakeisdavo mirties bausmė-

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.

Vasarinė Ekskursija
Liepos 28, 1933

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigtl žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uŽdavinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

itCBAKING
a>WP0WMR
25

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

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 

* gerki;, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 

y taipjau labai veiksminga ne- 
jprileidimt šalčio. Atsargus 
rstudijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Listerine tiktai % 

I tesirgo šalčiais, turėjo % 
; trumpesnius ir % lengvesnius 
■ už tuos, kurie nesiplovė. 
į Lambert Pharmacal Co., St. 
| Louis, Mo.

G R A B O R I A I 
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 

už NAUJĄ MAZESN5 KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 

30 Metų Skirtingo Patarnavimo 
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

YOUREYcd
NIght and Moming to kcep 
thetn Clean, Clcar and Healthy 

Wrta for Free "Eye Care*’ 
w **Eye Beauty” Book

81 lietuviška įmone
UKMERGĖ

Tuojau^ pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

SAVE
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-'O

M »
JO 3 1L K

MTNTN.

'S A\ I OVTA (

—\ tu. ZJfc'S



’ NAUJIENOS, Chicago, m
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The Llthuanian Daily New* 
Published Daily Escept Sunday 
The Llthuanian N«ws Pub. Co., Ine.

1739 South Habted Street 
Tdeybone €anal 8500 

iMitor P. GRIGAITIS"
Į " ...........................  ~ ' ■■■■

by

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

Marth 7t» W M Pdft Office 
of Chicago, Ilk under the of
Martfr M im

8ek medieniue* Leidžia Na 
drovi. 1789 S. Habted L 
III. Telefonas Canai 8500.

ifekiriant 
au jienu Ben- 
Sk, Chicago,

Užsisakymo kalnai
Chicagojo — paltu:

Metama ........................... ..
Pusei metu -------- -----------
Trltfis mėnesiams _ __ ___
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu! -

Chicago} per llneiiotojuat 
Viena kopija ____________
Savaitei --------------------
Minėsiu!___ ____ =— ,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
baltut 

Matams - __-
Pusei metu____ __
Trim* mėnesiams ~ 
Dviem mėnesiams . 1.25
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metu 4.00
Trims minėsiant* — ___  2.50
Pinigu* reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu id užsakymu.

$8.00
. 4.00

2.00
. 1.50
. .75

8c 
18c 
75c

$7.00

DARBDAVIAI ^ORGANIZUOJA” DARBININKUS

Iš/ Washingtono pranešama, kad pirmos pramonės, 
kurios bus pastatytos po valdžios kontrole, pagal kon
greso priimtą įstatymą, bus šios: geležies ir plieno, alie
jaus, tekstilė (audimo ir verpimo) pramonė, automo
bilių ir anglies. Normaliais laikais šitose penkiose pra
monės šakose dirba apie du trečdaliu visų Amerikos 
darbininkų.

Bet didelė dauguma darbininkų šitose pramonėse 
yra neorganizuoti. Plieno korporacijos, automobilių 
fabrikantai ir aliejaus bei gasolino kompanijų bosai ne
nori Hė girdėti apie darbininkų unijas. Kada anąmet 
Amerikos Darbo Federacija bandė suorganizuoti* plie
no pramonės dartininkus ir įvairiose vietose buvo iš
šaukti streikai, tai darbdaviai su pagelba policijos ir 
pasamdytų ttiūšeikų tą darbininkų judėjimą sutriuški
no.

Dabar kyla problema: kaip pravesti šitose pramo
nėse tą planą, kurį numato įstatymas? Darbdavių at
stovai kartu su darbininkų atstovais turės sudaryti 
pramonės tarybas, kurios svarstys ir spręs darbo va
landų, algų ir kitus klausimus. Kuomet darbininkai nė
ra susiorganizavę, tai kaip jie galės rinkti savo atsto
vus į tas tarybas?

Spauda rašo, kad plieno pramonininkai sumanė 
patys “organizuoti” savo darbininkus. Illinois Steel 
kompanija, kuri yra United States Steel korporacijos 
skyrius, jau išsiuntinėjusi visiems savo darbininkams 
paraginimą, kad jie steigtų savo “komitetus” ir skirtų 
po vieną atstovą nuo kiekvieno departamento. Plieno 
pramonės vadai nemėgsta žodžio “unija”, todėl jie vadi
na tas darbininkų organizacijas, su kurių atstovais jie 
turės tartis, “komitetais”.' *

Darbdaviai skubinasi savo darbininkus “suorgani
zuoti” patys, idant juos neimtų organizuoti unijos. Bet 
ar Šis darbdavių “skymas” pavyks, tai klausimas. Pra
monės tarybas ir jų veikimą turės užgirti valdžia. Ji 
vargiai galės pripažinti, kad darbdavių iniciatyva su
tverti darbininkų “komitetai” yra tikri darbininkų rei
kalų reiškėjai.

Šis pavyzdys rodo, kaip svarbu yra Amerikos dar
bininkams tuojaus sukrusti ir pradėti bendrai rūpintis 
savo interesais.

“NACIŲ” SMURTAS NESILIAUJA

Berlyne fašistų valdžia suėmė daugiau kaip 100 
socialdemokratų. Ji kaltina juos, kad jie darę konspira
cijas su sodaldemoktatais, kurie pabėgo į užsienius.

HambtrTge policija ir “juodieji husarai” puolė so
cialdemokratų laikraštį “Hamburger Echo” ir suėmė 
34 socialdemokratų^ vadus.

Pastebėtina tačiau, kad tuo pačiu laiku Vokietijos 
hitlerininkai veda atkaklią kovą ir su savo talkininkais 
valdžioje, nacionalistais. Braunschweige, pavyzdžiui, 
“naciai” uždraudė, nacionalistų karo veteranų suvažia
vimą, kuris buvo paskirtas birželio 25 dienai.

Diktatoriška partija nepakenčia ne tik opozicijos, 
bet ir savo talkininkų, jeigu pastarieji turi savo atski
rą organizaciją. Panašiai juk buvo ir Lietuvoje, kur 
klerikalai padėjo tautininkams padaryti perversmą, o 
paskui buvo tautininkų išspirti iš valdžios.

Hitleris, matyt, anksčiaus ar vėliaus išmes iš val
džios nacionalistus ir valdys kraštą vienas su savo 
“rudmarškiniais” ~ iki nenusisuks sprando.

i* iii .i i

UNIJA ATSIKRATĖ KOMUNISTŲ DIKTATŪROS

Ugniagesiai gesina gaisrą celuloido dirbtuvėj North Ar- 
lington, N. J. Gaisre žuvo 6 žmonės ir daugiau 100 žmonių 
sužeista, vėjui išnešiojus degantį celuloidą po visą apielinkę ir 
sudeginus keletą gyvenamųjų namų, taipgi skaudžiai apdegi
nus besimaudančius Passaic Upėj žmones. 
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Apžvalga
LIETUVOJE CENZŪROS

“NĖRA”

kronikierių

‘Didesnioji 
nubaudė

Kauno laikraščiai paduoda 
tokių žinių:

“Kauno karo komendantas 
‘Lietuvos Žinių’
J. Kauneckį už žinute įdėtą 
‘L. Ž.’ 115 nr. 
šių metų statyba’
200 lt. arba 7 paromis areš
to. ‘Idiše Stime’ koresp. M. 
Rabinavičių už tą pačią ži
nutę anksčiau įdėtą į ‘Idiše 
Stime’ nubaudė irgi tokia 
pat bauda.

“Be to, “Dienos Naujienų’ 
atsakomasis red. Petrčnas 
už ‘D. N.’ įdėtą ‘4 metų mer
gaitės tragediją’ nubaudė 100 
lt. arba 5 paras arešto. Heb- 
raiško žydų laikraščio ‘Eelo 
Muilo’ ats. red. Lipecą už 
str., kokią žydams gimnazi
ją reikia steigti — 300 lt. ar
ba 7 paras arešto.”
Karo Lietuvoje taip pat nė

ra (karo padėtis seniai panai
kinta net tarp Lietuvos ir Len
kijos), bet karo komendantai 
dirba išsijuosę. .

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
STIPRĖJA

-1... ....... ........

..........

Oscar Wilde Verti 4. Kartonai.

Pirmadienis, birž. 19, 19331- ■-* »-t • «e . . ■ 7

Anglijos žmonės, jeigu 
įvyktų viso parlamento 
mai.

PRASTA LOGIKA

dabar 
rinki-

Po ilgos ir sunkios kovos Kailio Darbininkų (Fur 
Mfdrkerfc')’ Unija numetė komunistų diktatūros jungų.

Ta unija seniaus turėjo 10,000 narių, Bet kai ko^ 
mtaistai pradėjo joje frakcinę kovą ir paskui, užvaldę 
ją, ėmė joje šeimininkauti^ ’ tai unija visai susilpnėjo, 
ir darbininkų padėtie dirbtuvėse ėjo vis blogyn ir blo
gyn.

Galų gale, darbininkams įkyrėjo komunistiška va
dovybė h* jie jų pašalino# Naujieji Unijos vadai, socia
liai, dabar deda visas pastangas atgaivinti ir sustip
rinti organizaciją.i . ....... -

Anglijos darbininkai vėl įva
re “strioko” konservatoriams, 
kurie remia “nacionalę” Mac- 
Donaldo valdžią.

Birželio 9 d. įvyko papildo
mieji rinkimai į parlamentą 
Hertfordshire distrikte. Tas 
distriktas visuomet buvo kon
servatorių tvirtovė, bet šį kar
tą konservatorių kandidato bal
sai sumažėjo kuone per pusę, 
o Darbo /Partijos kandidato bal
sai pakilo. Konservatorius bu
vo išrinktas, bet tik 3, 207 
balsų dauguma, kuomet per 
visuotinus rinkimus dvejetas 
metų atgal konservatoriaus 
dauguma buvo 17,529.

Visuotinuose rinkimuose 1931 
m. Darbo Partija tame distrik
te gavo 8,312 balsų, prieš 
25,841 b. paduotą už konser
vatorių partiją. Bet dabar bir
želio mėn. 9 d. Darbo Partijos 
kandidatas socialistas William 
Berinet gavo 10,362 b., o kon
servatorių kandidatas — 14,- 
569 b. Darbiečio balsai pakilo 
2,050‘, o Tcųiservatoriaus balsai 
nukrito 144272/

Jeigu šitaip griežtai pasikei
tė balsuotojų sentimentas to
kiame atsilakusiame distrikte, 
kaip : Hertfordshire, tai butų 
įdomu pamatyt, ką Užgiedotų

So. Bostono “Darbininkas” 
randa nelygų saikų musų įver
tinime Lietuvos ir Ispanijos 
valdžių apsiejime su katalikų 
bažnyčia. Kada Ispanijos val
džia nusavina be atlyginimo 
bažnyčias, mokyklas ir kitokį 
turtą, tai, girdi, “Naujienos” 
laiko tai esant teisinga ir pa
žangu; o kai Lietuvoje už se
niau atimtus bažnytinius tur
tus valdžia mokų, algas kuni
gams, tai jos vadina tai dyka
duonių maitinimu.

Mums neaišku, , kur čia “D.” 
surado nelygų mastų. Mes kaip 
tik manome, kad^Lietuvoje ku
nigams neturėtų Jbuti teikiama 
jokių privilegijų, kaip kad jų 
nebus teikiama Ispanijoje.

Ta pasaka, kad kunigams al
gos Lietuvoje ..yra mokamos, 
kaipo atlyginimas' už nusavin
tus bažnytinius turtus, neišlai
ko jokios kritikos. Viena, tą 
nusavinimą atliko Rusijos, o 
ne Lietuvos valdžia. Antra, 
reikia neužmiršti, kokiu budu 
tie bažnytiniai turtai buvo įgy
ti. Jie buvo įgyti per žmonių 
išnaudojimą ir priespaudą.

Dalį tų turtų kunigija tie
siog spaus te išspaudė iš biednų 
žmonių, apkraudama juos vi
sokiomis duoklėmis bažnyčios 
naudai. Kitą dalį padovanojo 
bažnyčiai bajorai ir kunigaikš
čiai, kurie savo lobių juk ne
užsidirbo, bet išplėšė juos iš 
biednų lietuvių valstiečių.

Jeigu katalikų bažnyčia tik
rai laikytųsi krikščionybės ar
timos meilės prisakymo, tai ji 
tas turtuolių dovanas butų (tu
rėjusi sugrąžinti Lietuvos be
turčiams. Bet, vietoje to, ji da 
ir dabar už tuos turtus reika
lauja iš Lietuvos' žmoiiių “at- 
lyginimo”, kunigų, algų pavida
le. Ir “t)ar-ko” rašytojui visai 
neateina į galvą mintis, kad 
yra ne tik nekrikščioniška, bet 
tiesiog negražu ginti tokias Lie
tuvos klerikalizmo pretenzijas.

'iii nSii'iMaiatfi. ■

(Tęsinys)
Už mažiau, negu ketvirta

dalis valandos, Dori anas 
Gray’jus Zovada jojo ilga gat
ve taip greitai, kaip jis gale- 
. o. Medžiai atrodė praŠluo- 
■ auti lyg šmėklų procesija ir 
nuožmus šešėliai puolanti ant 
o kelio. Sykį jo kumelė pas

verdėjo prie vartų ir kone 
numetė jo. .lis rėžė per kak- 
ą Savo kančiom. Tada ji Sky

nė tamsų orą kaip vilyčia. 
Akmenėliai tik skrido iš po 
joo kanopų.

Pagaliau jis pasiekė Namų 
Jkį. Du vyfai valkiojos po 
<ieiną. Jis puolė iš balno ir 
utėlė pavadį ViČrtdm jų. To- 
imiausiojė daržinėje spindėjo 

šviesa. Atrodė, lyg j ant Hutų 
tas nors sakęs, kad kūnas bu
vo tenai, tad jis skubino prie 
durų it* uždėjo ranką ari t vel
kes. •

Ten jis staptelėjo momentą, 
jausdamas* kad jis) bitvo ant 
krahfO suradimo’, kuri S ar su
taisys af sugadins jo gyVėrii^ 
mą. Tada jis pastūmė duris 
ir įėjo.

Ant krūvos skudurų, toli
mame kampe, apsirengęs šiur
kščiais marškiniais ir mėly
nomis kelnėmis, gulėjo žmo
gaus kūnas. Taškuota nosinė 
buvo ant- jo Veido. Salia- jo į 
butelį įstatyta degė štorri 
žvakė.

Dorianas Gray’jus sudrebė
jo. Jis jautė, jo kad ranka 
negulės nuimti nosinės
veido, ir pašiŠauke pas save 
Vieną iš ūkės tanių.

“Nuimk tą daiktą nuo veido. 
Aš noriu jį pamatyti,” jis pa
sakė, nusitvėręs edverę pasire- 
mimui.

Darbininkui tą f padarius, 
jis prisiartino. Džiaugsmo rik
smas išsiveržė iš jo lupų, žmo
gus, kuris krūmuose buvo 
nušautas, " buvo Zygriiontūs 
Vane.

Jis ten stovėjo keletą minu
čių, bežiūrėdamas į numirėlio 
kūną. Jojant namo, jo akys 
buvo pilnos ašarų, nes jia ži
nojo, kad jam nebebuvo pavo
jaus.

nuo

ŽYDAI STEIGS LIETUVIŠKĄ 
GIMNAZIJĄ KAUNE

“L. Žinios” rašo:
“žydų draugija lietuvių 

kalbai remti žydų tarpe ga
vo iš švietimo ministerijos 
leidimą steigti Kaune žydų 
gimnaziją su dėstomąja lie- 

/ tuvių kalba. Tos ^imn^ijos 
'diftktofium < paskirtas itdlų 
kalbos lektorius mūsų ! uni
versitete p. Michelis. '

“Gimnazija atidaroma nuo 
rudens buv. vid. reikalų mi
nisterijos rumbose L. ai. 9 
Nr.” ..

1 ‘****’

ne. Aš manau, kad tas iš pra
džių ir patraukė mane prie 
jos. Jus atsimenate Sibyl, aę 
ne? Kaip senai tas buvo! Ge
rai, Hetty, žinoma, buvo musų 
pūčių luomo. Ji paprastai bu
vo kaime mergelė. Bet aš ją 
tikrai mylėjau. Aš esu gan tik
ras, karf aš ją mylėjau. Visą šį 
puikų gegužės mėnesį, kurį 
mes ftirėjomc, aš nubėgdavau 
paniafyti ją du ar tris sykius 
į savaitę. Vakar ji pasitiko * 
mane mažame fpde. Obelių 
žiedai nuolatos krito ant jos 
plaukų, o ji juokės. Mes turė
jome sykiu išvažiuoti auštant 
šį rytą. Staiga aš nutariau pa
likti ją,- kaip gėlę taip kaip aš 
ją radau.”

“Aš tikiu, kad toks keistas 
naujas susijaudinimas, tur 
būt, suteikė jums tikro sma
gumo, Doriūriui”, įsimaišė lor
das Henrius. Bet aš galiu už
baigti jtfms jūsų idiliją. Jus 
daVėt jai gorų patarimų ir su
triuškinote jos širdį. Tokia tai 
buvo' pradžia jūsų tcformaci-

“Henriau, jus esat Kiaurus! 
Jus neprivalote sakyti tokius 
baisius daiktus. Hetty’jos šir
dis nėra sutriuškinta. Žinoma, 
ji verkė ir ft. Bet ji neturi iš 
ko gėdintis. Ji gali gyventi, 
kaip Perdita, savo mėtų ir au- 
ksūžiedžiį darže.”

“Ir verkti dėl Florizcl’io ne
ištikimybės,” juokdamasis ta
rė lotdfas Henrius, atsilošęs sa
vo kėdėje. “Mano brangus Do- 
rianal, jus turite keisčiausių 
vaikiškų nuotaikų. Ar jus ma
not, kad ta mergelė be pasi- 
(enknis su kuo nors iš jos pa
čios luomo? Aš manau, kad ji 
ištekės, kada nors už kokio 
žiaūraūs vežėjo ar už kokio 
dantis rodančiu artojaus. Ge
rai, faktas, kad ji buvo susi
tikus jumis ir mylėjus, ją iš
mokins neapkęsti savo vyrą ir 
ji bus nelaiminga. Iš morališ
kos pažvalgos, aš negaliu sa
kyti, kad aš daug ką many
čiau apie jūsų didžiulį atsisa
kymą. Net ir pradžiai jfe yra 
prastas. Apart to, kaip gi jus 
žinote, kad Hetty dabartiniu 
laiku nepluduriuoja kokiame 
nors malūno tvenkinyje, van
dens lelijos aplink ją, kaip 
Ofeliū?”

(Bus daugiau)

XIX
“Jums nėra reikalo sakyti 

man, kad jus busite geras,” 
šaukė lordas Henrius, pamir
kydamas savo baltus pirštus 
rožių vandenyje, pripiltame 
raudono vario duobenėlyje. 
“Jus esat gan tobulas. Meld
žiu, nebūkit kitoniškas.”

Dorianas Gray’jua papurtė 
galvą, “Ne, Henriau, aš esu 
ptidaręš daug baisių d'arbų 
savo gyvenime. Daugiau jau 
aš taip nebedarysiu. Vakar aš 
pradėjau savo gerus darbus.”

“Kur jus buvote Vrikrir?”
“PrO'tiricrjbj, Henriau. AŠ 

vienas pabuvau mažoje užeL 
goję-

“Mario brangus taikine,” ta
rė tdftfas Henrius, šypsoda
mas, “bitė kaš gali būti geru 
pfotincijoje. Ten nėra pagun
dų. iŠ toš tai priežastie^ žfno- 
riėfr, gyvenanti ne miestuose, 
ym tšip absoliutiškai necivili
zuoti. Civilizaciją nėra kokiu* 
nors būdu taip lengva pasiek
ti. Tėra tik du budai, kutiais 
Žmogus gali ją pasiekti. Vie
nas budis, tai būdamas ktiL 
turingo, o kitas, tai— būnant 
prigavingu. Provincijos žmo
nės neturi progos būti nei vie
nu iš ytų todėl jie ir stovi ant 
vietotu”

“Rulttira ir prigatystė”, lyg 
aidas pakartojo Dorianas. “Aš 
pažinau nemažai abiejų. Da
bar man atrodo baisu, kad 
tie abudu daiktai kada nors 
butų randami krūvoj. Nes aš 
turiu naują idealą, Henriau. 
Aš pasikeisiu. AŠ manau, 
kad aš jau pasikeičiau.”

“Jus dar nepasakėt man, 
kas buvo tas jūsų geras dar
bas. Ar jus sakėt, kad jus dau
giau nuveikėt, negu vieną?,” 
paklausė jo kompanionas, 
prisidedamas į savo lėkštę 
raudonų braškių ir skylėtu 
šaukštu užsibarstydamas bal
tų cukraus miltelių.

“Aš galiu pasakyti jums, 
Henriau. Tai nėra pasaka, ku
rią aš galėčiau kam kitam pa
sakyti. AŠ nepasinaudojau kuo 
nors. Atrodo, kaip pasigyri
mas, bet jus suprasit, ką aš 
manriu. Ji buvo gan puiki ir 
nuostabiai panaši į Sib^l Va-, yra naudingos,

-................. j , ■■ 111..........—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

“SAUGUMAI ANOT DIPLOMATŲ
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CHICAGOS
ŽINIOS

NAUJIENOS. CbUI. ‘

Chicago Rapid Tran- 
sit Co. išleido naują 

Chfcagos žemlapį
Parodo visas gatviakarių, elęva- 

terių ir busų linijas; suteikia 
Pasaulinės Parodos informa
cijas

The Chicago Rapid Transil 
Company šiomis dienomis išlei
do naują Chicagos ir priemies
čių žemėlapi, kuriame yra nu
rodytos visos elevaterių gatvia
karių ir busų linijos.

Be to, žemėlapis suteikia pla
čių informacijų apie Pasaulinę 
Parodą ir šiaip jdomias yietas 
Chicagoje. žemėlapis dalinamas 
veltui biznio įstaigoms. Norint 
vieną jų gauti, reikia rašyti, 
Advertising Department, Chica
go Rapid Transit Company, 
Room 1825—79 W. Monroe St., 
Chicago, III.

Įvažiavo į stulpą; vie
nas užmuštas, šeši 

sužeisti
Vakar anksti rytą Lester 

Tennant, 23, 7148 S. Abęrdeen 
st., važiuodamas namo iš gim 
tinęs dienos sukaktuvių vaka
rėlio su šešiais draugais ir 
draugėmis, 79-toj gatvėj nu
puolė nuo cementinio kelio j 
ravą. Važiavo labai greitai. 
Tennant, kuris šoferiavo, nega
lėjo automobiilo suvaldyti ir 
jis drožė tiesiai j šviesos stirt- 
pą ir vėliau apsivertė. Tennant 
buvo užmuštas, o kiti šeši su
žeisti.

Rekordinė minia vakar 
, aplankė Pasaulinę

Parodą
Gražus oras ir vėsaus vėjo 

dvelkimas ežero pakrantėmis 
vakar sutrukdė rekordinę minią 
žmonių į Pasaulinę Parodą. Spė
jama, kad ją aplankė 120,000 
žmonių, daugiau negu atidary
mo dieną.

Šiam advokatūros stu
dentui viena pamoka 

buvo labai brangi
šeštadienį prieš teisėją Mc- 

Garry įvyko svarstymas keistos 
bylos, kurioje kaltinamas pa
reiškė pavogęs moteriškės ridi- 
kiulį su $1.50, norėdamas pa
tirti, kaip ji reaguos į tai. Jis, 
mat, yra advokatūros studentas. 
Bet, nelaimei, reagavimas atėjo 
ne iš ten, iš kur studentus, Dirk 
Van Eenige, tikėjosi. Moteriškė 
neparodė didelio susijaudinimo, 
bet teisėjas uždarė jį į kalėjimą 
visiems metams.

šeši ginkluoti vyrai šeštadie
nį naktį užpuolė Carson, Pirie 
Scott Go. sandėlį, 329 West 18th 
street, ir pavogė $500.

m
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Graboriai

DU ŽYMIAUSI AMERIKOS GOLFININKAI — 
ABU LIETUVIAI

Johnny Goodman, iš Omaha,
Nebr., dabartinis Amerikos 
golfo čempionas.

Billy Burke-Burkauskas, bu
vęs visos Amerikos golfo čem
pionas.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos 

Nariai. ,«

Lietuviai Daktarai

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- 
ięegystę. Prirengia teisingai akinius. Vi

suose atsitikimuose egzaminavimas daro- 
mąs su elektra, parodančią mažiausias 
daidas. Specialė atyda atkreipiama į mp- 
cyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
ier pusę pigiaus. kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos u7 akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. C. K. KLIAUDA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 —» 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

Persikėliau i erdvesne ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

A. L Davidonis, MJ)
4910 So, Michigan Avenue

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iventadienip lt ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue

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

Nedalioj pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Pbone Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47cb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Sercdoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414? Archer Avenue 
Telefonas Vtrglnk 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

Gydo spigiai ir chroniškas ligas yru, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Rąy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

1 Hgde Park 6755 ar Central 7464

Iškėlė aikštėn Checker 
taxi bendrovės 

intrigavimą
Municipialiame teisme prieš 

teisėją Thomas A. Green tirtų 
dviejų sužeistų žmonių advoka
tai iškėlė aikštėn klastavimą 
dokumentų, kuriuo Checker 
Cab Company naudojasi, kad 
išvengti mokėjimo nuostolių su
žeistiems. Kuomet bendrovė 
reikalauja leidimo taxi automo
bilio paleidimui į apyvartą, ben
drovė tvirtina, kad automobi
lis yra jos, bet kuomet tas au
tomobilis sužeidžia žmogų, tuo
met bendrovė parodo dokumen 
tus, kuriuose sakoma, kad au
tomobilis priklauso šoferiui.

Kalinys prisipažino 
nužudęs du žmones 

4 metai atgal
Pendleton reforma tori jos ka

linys Woodrow Wilson Coch- 
ran, norėdamas nusikratyti “są
žinės graužimo”, prisipažino ka 
Įėjimo viršininkui, kad 4 metai 
atgal nužudė vyrą ir jo dukte
rį netoli Hammond, Ind., ir pa
laidojo juos rave, sale kelio. Dar 
bar policija ir pasamdyti žmo
nės kasa ravą, mėgindami nu
žudytuosius surasti.

Kūdikis nukrito nuo 4 
aukšto; neteko kelių 

dantų
3 metų kūdikis Donald Rea- 

mer šeštadienio vakare nukri
to nuo ketvirto aukšto namų, 
757 Bowen avenue ir atsimu
šė į cementinį šaligatvį. Ne
žiūrint tokio aukščio, kūdikis 
išliko visai sveikas. Vienintelis 
nuostolis — neteko kelių prie
šakinių dantų.

Nužudė žmoną; pra
leido visą naktį 
prie jos lavono

Nužudęs savo jauną ir gra
žią 22 metų žmoną Lucca De 
Monte, 710 South Sacramento 

avė., praleido visą naktį dū
modamas prie jos lavono, ir 
tik iš ryto, apie 11 vaj., pa
šaukė policiją. Tuojau po tele- 
fonavimo paleido sau kulką j 
galvą.

Klaidos atitaisymas
--------------------------------------------- .

šeštadienio “N.” laidoje, į 
žinią apie operaciją, padarytą 
Stanslavui Aleknai įsibrovė 
klaida. Turėtų būti, “Bridge 
porte gerai žinomam siuvėju*' 
Stanislavui Aleknai padaryta; 
operacija”, o ne jo sunui.

HELEN TUZAK 
po tėvais Jučaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 13 d.. 4 vai. po piet. 1933 
m., sulaukus 21 m. amžiaus; gi- 
jnus Gary. Indiana. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, moti
ną Aleksandrą, po tėvais Zalec- 
kaitę, seserį Agotą, du dėdes An
tanu ir Joną Pūstis ir dėdienę 
Adolfiną Kairienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermjtage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
birželio 20 d., 8:30 vai. ryto iŠ 
Eų&to koplyčios j Sj. Bose , 
Lima. 48 St: ir So. Ashland 
avė., parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą.

Visi ą. a. Helenos Tuzak gimi
nės, draugai įr pažįstami esat ' 
nupši^džiai, ė kvieciamj d^yvauti 
laidptjhvfse j r suteikt j jai paskąi- 

. tinį patarnavimą ir jtsisveikinip>|.

Nuliūdę liekame

Vyrai, Motina, Seiuo, Didėt, 
Dėdienė ir Giminei.

l^Mfocuvfce patarnauja grabo- < 
tiw ^udeikis, tel. Yards j 74J.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Gtovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, temdome po pietų *’ 

•ędėliome pagal susitarimą.

Rez. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAJL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Ave.t 2 M** 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motcriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi 

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

Phone Midway 2880

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sųjuųga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽELIO 29 DIENA
Laivu BERENGARIA

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
CO$MQPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

L1THUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W, ■ Broadway, 
So. Boston, Mass.

“DIRVĄ” 6820 Superior St., 
Clevelan.d, Obio.

AMBROZE V. W. 178 Ęęrry Avė.
Newark> N. J.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
, Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

PAUL MOLIS, 1730—24tb St., 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 Nortfr hĮain St. 
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lawren.ce> Mass.

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avenue, 
Waterbury, Conn. •

C. J. WPSHNER, 122 Hornaday 
Road, So. Pittsburgb, Pa.

A. VARAŠ1US, 1200 Carson St., 
Pittsburgb, Pa.

A. VELECKISi 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenu®
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9. v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
334? South Halited Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Athland Atkentu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone PJaza 3200

Ofisos Tel. Victory 6893
Rez. Tel. D««l 91|l

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Tel. Ganai 6174 

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IK BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Monroe 3377

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiun 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va|.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel-* Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospere 1930

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 SoJ il'aisted St
kampas 31st Street

Zal.: 10^—11 y. ryto. 2-—4, 7—9v.y. 
Ncdėliomie ir iveniadipniais |0—2.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Mpsų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimi1 iš
laidų užlaikymui sky- 
rių

3307 Auburn Avė.
CHICAGP. ILL.

Phope Capal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rezidencija 6631 So. Califotnia Avė.
Telefonas Republic 7868

Lietuviai daktarai

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John, Francis Ruzic
GYbYTOJĄS IR CHIRURGAS 

3046 Węnttvprth Avit., Chicago, HL 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL

Hemlock 6700
nuo J iki 4 popiet ir nup 7 jki 9 V. V. 
Kecv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Tel. Lafayętte 357J; 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Eldg. 

2400 W. Maditon St.
Vai. i iki 3 po pietą. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunswick 0597

Advokatai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Hahted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

v
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SENIAUSIA |R DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F. EUDEIKIO grąborių įstaigą yra geniausią, turi 
daugiausia šermenų, to^čl galį pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tari įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, pioderniškai įrengtos trys koplyčįos su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

'' i ' > ■'
Nuliudimo valandoje, pąšąųkite gįą fctaMgfb
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LIETUVIŲ GRABORIUS 
. ~ ^meujsjoFisAs F / į

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 4$ St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Pątarnapja laidotuvėse icuppigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

sdarhp busite užganėdinti.
Tfl. Ganai ?5|5 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS.

1439 S. 49 Ct.. Cicero, Iii.
. T«L Ck«o 5927

DENTISTAS 
Gelio U Suropof ir vH piaktihtioje 

lėnojoj vietoj. 
VALANDOS: 1Q-12 A. M. 2-6 P. M 
7*9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St
T<J. BOULEVARD M»»

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr, V, E, Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

A. A. SLAKIS
Advokatus

Mierto ofitai 77. V. Waihington St.
Room 905 Tek Pearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ųtarn- i/ Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lffayetto 7^37,

Namą TeL Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

A. K, Rutkauskus, MJD.
4442 South Weftem Avenue 

Tel. Lafayette 4144 
VALANPOS:

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

4 v

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaif pagal sutarti.
nuo 6:30-8:30

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rejr. So. RockiveU St. 
Tel. Republic 9723

CHICAGO, U.L.Viti Telefonai YARDS 1741—174?

nu Alt j, <" . .. .

GARSINKITĖS NAUJIENOSE”
• • ■ 1 ,j-V-.. ■ .H ,• ■

Lietuves Akušeres
X*<ww>-w*w**«w^y>^r*v»f**>'9*****y*T******

Mrs, ANEUA K- JARVSH

6|09 Swt# Mom 
Aveniu 

< .r Phone 
, Hem^rir 9g93

dymo namuose ar 1i» 
g|pinbfr įduodu w-

ment Ir męgnetic 
t įŪ 

nom patarimai do-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKE5JS 
756 W. 35th St 

fCor. of 35th 8 Halsted StsY 
Ofifp valandos: npo 2-4. nuo 7r9 

Nedlldieniais pagal nuarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

?05 W. Monroe St., prie CIm* 
Telefonas State 7660; valandos 9—6 

W. Side: 2241 W. 22 SL (Cermik Rd)

■*” vagai,

,!<■■■■■- ............... ................ .... .

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

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimų

Dr. J. W. Kadzewkk
GYDYTOJAS^ ęniąURGAS

6859 So. Western Avė., Chicago, 11L
Virt Gregg Vaistinyčios

Virt Jociaus Rtstauranto

Tel. Calumet 1656

t
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Pirmadienis, birž. 19, 19'33

CHICAGIETIS MIKAS BITINAS, NESENAI 
GRĮŽĘS IŠ SOV. RUSIJOS, PASAKOJA KA

PATYRĖ “DARBININKU ROJUJE”

Per 10 metų skaitė “Vilnį”, nuoširdžiai ti 
kėdamas jos pasakojimams apie 

Rusiją, bet nuvykęs rado—
NE TAI, KO TIKĖJOSI

“Per 10 metų skaičiau ‘Vil
nį*, klausiausi B. Karosienes ir 
kitų komunistų kalbėtojų pra
kalbas. Tikėjau tam, ką j n 
skelbė. Bet dabar, praleidęs 
$500,, patyriau tikrenybę”, pa
reiškė Mikas Bitinas, 5902 
Wentworth avenue, kuris ne
senai grįžo iš Sovietų Rusijos 
ir pasidalino su “N.” korespon
dentu savo įspūdžiais.
Nuvyko | Rusiją apsigyventi

“Nuvykai? į Rusiją prisiklau
sęs įvairių gražiai skambančių 
pasakojimų apie nepaprastai 
geras gyvenimo sąlygas darbi
ninkams, didelius uždarbius ir 
gerybes, kuriomis visi darbi
ninkai ten besidžiaugiu. Nuvy 
kau su tikslu apsigyventi, bet 
pabuvęs Rusijoje dtf mėnesiu ir 
praleidęs virš $500, patyriau, 
kad amerikiečiui darbininkui 
apsigyvenimas Rusijoje tiesiog 
negalimas, jeigu jis nori gy
venti tokioje normoje, kokioje 
man teko gyventi šioje šalyje.

“Gyvenau kukliai, didelių pa
togumų nereikalavau ir Ame
rikoje, bet pamatęs išgirtąją ir 
į padanges iškeltu sovietų Ru
siją, supratau, kad ten jokiu 
budu negalėsiu apsigyventi.
Išvyko Rusijon balandžio mėn.

Mikas Bitinas išvyko į so
vietus balandžio mėnesį, šiais 
metais, o grįžo gegužės 25 d. 
Per visą laiką važinėjo po kraš
tą, aplankydamas Maskvą, Le
ningradą ir Odesą, štai jo į- 
spudžiai.

Amerikoje komunistai tvirti
na, kad Rusijoje nėra bedar
bių, kad kiekvienas savo rankų 
darbu pelnąs ar pelnęs pragy: 
venimą yra aprūpintas. “Bet aš 
mačiau visai ką kitą. Niekuo
met savo gyvenime nemačiau 
tiek daug apdriskusių, išalkusių 
ir suvargusių bedarbių, kiek 
mačiau, apsilankęs Maskvoje, 
Leningrade ir Odesoje. Gatvės, 
ielos ir miesto užkampiai pilni 
pasigailėjimo vertų sutvėrimų, 
kurie po atviru dangumi ie- 
lose miega su visomis savo šei'

mynomis, maldaute maldauja 
praeivių duonos kąsnio. Apdris
kusios motinos peni kūdikius, 
atsisėdusios kur tamsiame už
kampyje ar tarpduryje. Purvas, 
nešvarumas <|idžiausias, ideali 
dirva ligoms platintis.
“Sako, ‘nėra elgetų Rusijoje’ ”

“Amerikoje komunistai įvir
ina, kad Rusijoje nėra elgetų”, 
tęsė M. Bitinas. “Bet vos aš 
spėjau išlipti iš traukinio Ma
skvoje, prie manęs jau buvo 
keli skarmalais apsidangstę vy
rai ir jauni vaikai. Ištiesę ran
kas jie maldavo—ne pinigų — 
bet duonos. Su pinigais jie 
negali toli nireiti, kuomet duo
nos kilo yra nuo 6 iki 10 rub
lių. (Kilo apie 21/, svarų.)

“Ir kur tik ėjau, ar tai Ma
skvoje, ar Leningrade, ar Ode
soje, visur ir nuolat mačiau 
ubagus, kurių visi be išimties 
prašė duonos.

“Didžiumą tų bedarbių ir u’ba- 
gų sudaro darbininkai nustoję 
darbo, darbininkai, kuriems vi
sai neteko dirbti, nors Ame
rikoje skelbiama, kad “Rusijoje 
trūksta darbininkų ir kaimie
čiai, atvažiavę į fabrikų centrus 
darbų ieškoti. Atvykę į miestą 
su vilčia gauti darbą, paskuti
nieji paprastai išgirsta atsaky
mą, “Važiuok ten iš kur atva
žiavai. (B. D.)

Chicagos universite
tas pradeda eilę nau
jų paskaitų serijų

Temos įdomios, o įžanga — 
$1.50 penkių paskaitų serijai

sudaro penkios paskaitos, j ku
rias bilietus galima gauti už 
$1.50 visai serijai (penkioms 
paskaitoms).

Antradieniais, pradedant bir
želio 20 d., Chicago Art Insti
tuto “Club Room” kambaryje 
Robert Redfield skaitys pen
kias paskaitas, tema, “Indian 
Civilization of Middle Ame
rica” (nuo 4:45 iki 5:45 pp.); 
antradieniais, nuo birž. 20 d. 
Fullerton Hali, universitete, 
žymus autorius Thornton Wil- 
der, kuris pagarsėjo parašęs 
veikalą, “The Rridge of Sain£ 
Louis Rey”, skaitys paskaitas 
tema “Shakespere’s Comedies” 
(nuo 6:45 iki 7:45 pp.)

Ketvirtadienį, birž. 22 d. pra
sidės dvi kitos serijos, temo
mis “Modern Trendą in World 
Religions”, (A. Eustache Hay- 
don, Fullerton Hali, 6:45 — 
7:45) ir “History of Chicago” 
(Bessie L. Piercc, The Club 
Room, Art Institute, 4:45 — 
5:45).

Šioms serijoms pasibaigus, 
liepos 25 prasidės naujos seri
jos, temomis “Our American 
Indian”, “Contemporary Nb- 
velists”, e t c. Rilietus galima 
gauti The University of Chi
cago, 18 South Michigan Avė.

Be to, kiekvieną trečiadienį, 
pradedant birž. 23 d. Graduate 
Education Building, kambary
je 126, Universitete bus rodo
mi populiarus moksliško turi
nio filmai, į kurias įžanga yra 
15c. Visi gali seansuose atsi
lankyti. Pradžia 4:30 p. p.

Tėvai ir vaikai galės 
nuvykti į Parodą nu
pigintomis kainomis
Nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 

15 d. elevatorių kainos bus 
nupigintos

Pasibaigus mokselo metams 
Chicagos Rapid Transit Lines 
nupigino transportacijos kainas, 
kad suteikus tėvams su vaikais 
progą nuvykti j Chicagos Pa
saulinę Parodą be didelių išlai
dų.

Su birž. 15 d. kiekvieną die
ną nuo 9-ių ryto iki vidurnak
čio ir visą dieną sekmadieniais 
ir šventadieniais, vienas suau
gęs ir du vaikai, nedaugiau dvy 
likos metų ,važiuoją kartu, ga
lės nuvažiuoti į Parodą ar kitą 
punktą mieste ir atgal už 25 
centui.

Du suaugę žmonės ir 
vaikai nedaugiau 12 metų 
lės važiuoti ten ir atgal už

Šios nupigintos kainos
galioje iki rugsėjo 15 d. Bilie
tai bus geri tarp bet kurių sto
čių į pietums nuo Howard street 
ir į rytus nuo Desplaines avė.

trys 
ga 

45c. 
bus

Apiplėšė lietuvio Kle- 
menso Klimo užeigą; 

grobis $100
įsibrovę j krautuvę du ginkluo

ti plėšikai užtiko vienuoliką 
žmonių

PRANEŠIMAI
Pranešimas Visiems Chicagos Lietu

vių Draugijos Savitarpinės Pašalpos Na
riams i

Gerbiamieji-sios, malonėkite trum
piausioj ateity pranešti savo antrašus, 
Jeigu persikėlete į naujas vietas. Kitokių 
įtvėju negalėsime tamstoms prisiųsti ri
dėtų piknikam kurį musų Draugija re ti
ria 25 d. birželio pono Miliausko dar

že 87th ir Kean avė.
J. A. Jankus, Raitininkas, 

1834 Wabansia Avenue.

Atydai visų, Tiutrj skambinate Ha- 
tvaian gitarą. Artinantis Lietuvių dienai 
Pasaulinėj Parodoj, butų gerai, kad visi, 
eurie skambina Hawaian gitarų susita

rę galėtumėte dalyvauti Pasaulinėje Pa
rodoje, Lietuvių Dienoje. Todėl visi, 
turte vartojate tų instrumentų kviečiami 
atsilankyti arba parašykite laiškų Y. P. 
5609 ’;V. 63rd St. tel. Republic 10091.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
HieŠpusmetinj susirinkimų antradieny, 
nrželio 20 d., 1933, 7:30 vai. vak.,

Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 S. Halsted St., Chicago, III. Vi
si nariai būtinai privalo dalyvauti, nes 
yra svarbių klausimų, kuriuos reikia 
apsvarstyti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, Sutinai pasirūpinkite apsirno- 
cėti. —P. K., rašt.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulkų

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Chicagos Universitetas šio
mis dienomis paskelbė kelioli
ka vasaros sezono paskaitų se
rijų, kurias skaitys įvairus 
tos mokslo įstaigos profeso
riai. Paskaitų temos yra įdo
mios, populiariai dėstomos ir 
kiekvienam suprantamos.

Kiekvieną tų paskaitų serijų

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
Turint t Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plaČiaurias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žcmlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi- 
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St, Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedija)

Moderniškas Hotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. 
uos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

Fotografuoja ja»ų na
muose arba stadijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen S tad.)

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

Peter Conrad

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė. 

arti Ricbmond St.

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
—O—

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

Walter 
Neffas

243 5 S. Leavitt 
CHICAGO. ILL.

že-

St.

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Cbevroletui 

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

Visokio didumo dėl trokų.
Taisom automobilius, galite pašaukti 

į savo garažų, darbų garantuojame.
VOLTERAITIS. 

Tel. Lafayette 1329

85c
1.36
85c

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI peilių tekintojai ant 
drėgnų galastuvų Whitaker Mfg. Co.. 
5 723 W. 65th St. Paimkite 63-čios 
gatvės karų iki Clearing.

M a ist o užsakymui 
bedarbiams gaus 
krautuvės pasira
šiusios kontraktus

Kontraktus reikia sudaryti su 
Illinois Emergericy Relief 
Commision

Illinois Emergbfibjr Relief 
Commission praneša, kad mais
to užsakymai išrašyti bedar
biams šelpimo stotyse galės 
būti išpildyti tik tose krautu
vėse, kurios turi pasirašiusios 
antraktus su komisija.

Kontraktuose nustatomi tam 
tikri reikalavimai, kurių kraut 
tuvninkai turi prisilaikyti. Jei
gu juos sulaužo, kontraktas 
yra panaikinamas. Krautuvnin- 
<ai, kurie nori pasirašyti kontr
aktus, kad gauti kiek tų mais
to užsakymų, turi kreiptis į 
comisiją, adresu 10 South La 
Šalie Street, Chicago. Kiekvie
nas krautuvninkas Cook ap
skrityje turi teisę pasirašyti 
vieną tų kontraktų su komisi
ja.

Tarp sąlygų, kurių krauti?/ 
ninkai turi prisilaikyti, yra 
djraudimai imti per aukštą kai
ną už produktus, ar duoti kli
entams tai, kas užsakyme ne
pažymėta.

Birželio 24 d. Lietu
von išplaukia laivas 
S. S. “United States”

Birželio 3 d. iš New Yorko 
tiesiai į Klaipėdą išplaukė di
delė ekskursija Scandinavian 
American Line laivu Frederick 
VIII. Dabar planuojančių ke
liauti Lietuvon atyda atkreipia
ma j išplaukimą laivo S. S. 
“United States” birželio 24 d. 
iš New Yorko via Kopenhagą 
į Klaipėdą.

Skandinavų-Amerikos linija 
yra gerai žinoma Amerikos lie
tuviams, kaipo patogus susisie
kimo būdas su savo gimtiniu 
kraštit

Keleiviai važiuoją laivu 
“United States” bus vežami iš 
Kopenhagos j Klaipėdą kitu 
tos pačios bendrovės laivu.

Informacijas keleiviams sutei
kia “Naujienų” laivakorčių 
agentūra.

BRIGHTON PARK— Lietu
vio Klemenso užeigoje, 3965 
Archer avenue, pereitos savai
tės pabaigoje buvo padarytas 
“hc^dupas”.

Du vyrai apsiginklavę revol
veriais įėjo įkrautuvę stfvarė 
veriais įėjo j krautuvę, suvarė 
užpakalinius kambarius ir pra
dėjo kraustyti Yį'gisterj. Nepa* 
sitenkinę tuo, ištuštino ir savi
ninko K. Klimo kišenių^.

Pasiėmę virš $100 pinigais ir 
dvi dėžes cigarį1 plėšikai išėjo 
per užpakalines duris į ielą, kur 
įsėdę į automobilį nuvažiavo sa
vo keliais.—Praeivis.

Mrs. IzabeI Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbų, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažų 
atlyginimų išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

MADOS MADOS

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

Kas bus sekamas 
Chicagos ristikų 

čempionas
Į šį klausimą bus duotas at

sakymas ateinantį sekmadienį, 
birželio (June) 25 d., Chicagos 
Lietuvių, Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos piknike, kuris at
sibus p. Miliausko darže, 87th 
St. ir Kean avė.

C. L. D. S. P. ne tik kad 
turi sutraukus ’į savo narių 
tarpą apie 1500 ypatų, kurie 
randasi ne vien Chicagoj, bet 
ir toli už jos ribų, yra didžiau
sia ir turtingiausia individualė 
draugija Amerikos lietuvių 
tarpe, bet taip pat turi didžiau- 
sį būrį čia gimusio ir iš Lietu
vos atvažiavusio jaunimo.

Kaip jaunimo, taip ir vyres
niųjų tarpe randasi daug įvai
rių profesionalų, sportininkų ir 
sporto mėgėjų. Kaipo didžiau
siai Chicagos lietuvių draugi
jai, Chicagos lietuviai ristikai, 
kurių taip pat didelis būrys 
priklauso šioj organizacijoj, nu
tarė surengti ristynes piknike, 
kurių laimėtoju bus paskelb
tas Chicagos lietuvių čempionu 
ir apdovanotas taure. Lietuvių 
risitikų tarpe dalyvaus ir pa
garsėjęs lenkų ristikas, jauna
sis Zbyazko. šiuo reikalu vado
vauja . gabus ir pasižymėjęs 
ristikas J. J. Bagdonas. Bus ir 
daugiau įvairenybių, bet apie 
tai kitą kartą.

NAUJIENŲ- 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak, Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto v, p. p.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų, olarikutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti;

Naujienų Pattem Dept, 1739 
Halsted St., Chicago. I1L

1 3 « 0 KILOCYCLES.

So. SPECIALES
KAINOS...........

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
3RIENTAL RŪGS $1Q QC 
(karpetai) ........................ 1
PARLOR SETAI $gg

VALGOMŲ KAMBA- $OO
RIŲ SETAI po .......... fcOalU

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden 
4177 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2235

CLASSIFIEDADS
2609

- Tai labai praktiška dviejų 
l. Sejonėlis ir 

Tinka iš bile lengvos mate
rijos, Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2609 
šmotų vasarinė suknelė, 
bliuzka. ..........

NAUJIENOS Patiem Dwpt
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. _____
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardl)

(Adnaaa)

(Miestas ir valstija)

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbų už jnsų 
pačių kainų. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimay, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
Chicago. III3358 So. Halsted St

HERTMANAVIČIUS 
1 lubos

Automobiles
4"*f*»**0>**>*l**l****ie**»*l*»l^ey*Ul*^^

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

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

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

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

Furniture & Fixtures
• Rakandai-Itaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifų), taipgi “šovkeisai”, 
gasinius radijatorias tinkamas bile 
krautuvės apšildymui, deskų, trijų šmo
tų ruimų “setų”, 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.

BARUI Fixturiai, bučernės fixtu- 
riai, Ice Cream baksai. Soda Fountain ir 
tt. Bilingheim Company, 1607-11 So. 
State Street.

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.

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 
— likusių 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.

ANT PARDAVIMO Restaurantas su 
alude priešais didelę Government Shapos 
ir Army Headųuarters. 1834 W. Per- 
shing Road (39th St.).

KENDŽIŲ Storas ir fixturiat arti 
mokyklos parsiduoda pigiai. 1853 West 
35tb St. Tel. Lafayette 1843.

PARDAVIMUI pilnai įrengta Kriau
čių Šapa arba fikčiuriai skyrium, labai 
pigiai. 7301 Peoria St. Tel. Vincennes 
3016.

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir va
lymo štoras, labai pigiai.

755 W. 35 St.

Farms For Sale 
.Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių farma ar
ba mainysiu ant gero dviflačio. Geros 
triobos, gyvuliai, mašinos, netoli nuo 
Archer kelio, 28 mylios nuo Chicagos. 
Del informacijų kreipkitės 4519 So. 
Spaulding Avė. J. Manzuras.

—O—

JUOZAS J
814 W. 33rd St.

i Real Estate Paskolos —
Visokia Apd rauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa- 
tarnavimą, koki teikia ’J.andlords” įstaigos

PASINAUDOKITE §IA PROGA. 
Parsiduoda gera ūkė, gerai įtaisyta arba 
mainysiu ant mažesnės ūkės. Del plates
nių informacijų kreipkitės adresu Joe 
Zubriske, Goodman; Wis’.




