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Hitleris Grūmoja Atimti 
Vaikus iš Tėvų

Nesusipratimai Ekonomi
nėj Konferencijoj

Jaunimas tur būt auklėjamas tėvynės labui Franci jos delegatai siūlo kon
ferencijai išsiskirstyti

ERFURT, Vokietija, birž. 18. 
—Nacių kancleris Adolf Hitle
ris savo kalboje čia išdėstė 
“trečiosios imperijos” tikslus. 
Susirinkusiai miniai, kurios 
skaičius siekė 185,000, jis pa
reiškė, jog vokiečių jaunimas 
privalo būti auklėjamas tėvy
nės labui. Kitaip sakant, na
cių dvasioje.

Jeigu senoji gentkartė nega
li priprasti prie musų, pareiš
kė Hitleris, tai mes atimsime 
iš jų vaikus ir airidėsime juos 
taip, kaip jie privalo būti auk
lėjami,—tėvynės labui.

Ta milžiniška minia susirin
ko pažiūrėti nacių organizaci
jos narių paradų. Parade da
lyvavo 60,000 nacių. Nacių įsi
galėjimų Hitleris apibudino 
kaipo stebuklų ir pranašavo, 
kad ateis diena, kada ir Vokie
tijoje sužibės “laisvės saulė”.

iPasaulio opinija apie nacius 
neturinti mažiausios reikšmės 
Hitleriui. Girdi, tegul bus ant 
musų epitafo užrašyta: “Mes 
buvome žiaurus; mes buvome

beširdžiai; tačiau mes buvome 
geri vokiečiai”.

/

Kritikucti nacių principus yra 
išdavystė

SCHWERIN, Vokietija, birž. 
18.—Mecklenburgo gubernato
rius Hildebrandt, kalbėdamas 
penkiolikai tūkstančių nacių 
jaunimo, pareiškė, jog sekama 
savaitę visos jaunimo organiza
cijos, kurios nėra nacių įtakoj, 
bus likviduotos. Esu, jaunimo 
fizinis auklėjimas ir švietimas 
privalo būti tik nacių rankose.

Jaunimo švietimas ir fizinis 
auklėjimas privalo priklau

syti tik naciams
WEI'MAR, Vokietija, birž. 18. 

—Fritz Sauckel, Turingi jos 
gubernatorius, nacių lyderiams 
įsakė netoleruoti jokios kriti
kos. Girdi,-visokios diskusijos, 
kurios liečia žmonių gyvenimų, 
privalo pasiliauti. Tie, kuriu 
abejoja nacių principų teisingu
mu, turi būti priskirti prie iš
davikų.

CLAIMED BY W£T8 
655383 CIAIMED BY 0RYS 
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Kaip dabar stovi prohibicijos atšaukimo ratifikavimo klausimas. Baltosios valstijos yra šlapiosios, 
juodos gi — sausosios. Kitos gi yra abejotinos. Kur putoja stiklas alaus, tos prohibicijos at
šaukimų ratifikavo, ar jau išrinko šlapių konvencijų. 'Tokių valstijų yra 11. Reikia, kad rati
fikuotų dar 25 valstijos, pirm negu atašukimas įeis galion. Scott McBride yra Slapiųjų vadas, 

x o vyskupas Cannon — sausųjų.

LONDONAS, birž. 19. —Pa
saulio ekonominėje konferenci
joje viešpatauja tikras chaosas. 
Didžiausia misterija susidarė 
dėl Amerikos delegatų elgesio. 
Pereitų šeštadienį Amerikos val
stijos sekretorius padarė kon
ferencijai pasiūlymų tarifų 
(muitų) numažinimo klausimu, 
o vėliau nuo to pasiūlymo atsi
sakė ne tik Amerikos delegaci
ja, bet ir pats valstijos sekreto
rius.

Antras dalykas, tai pinigų 
stabilizavimas. Visi nori žino
ti, kodėl New Yorko federa
linio rezervo banko atstovas, 
kuris palaikė artimų kontaktų

su Amerikos delegacija, vedė 
derybas dėl pinigų stabilizavi
mo, o vėliau Washingtono vy
riausybė paskelbė, jog apie do
lerio stabilizavimų bent šiuo 
laiku negali būti ne kalbos.

Visa tai ekonominėje konfe
rencijoje pagimdė' pesimizmų. 
Tarp konferencijos atstovų gir
disi nuomonės, jog visi pasita
rimai ir derybos pasibaigs nie
kais.

Franci jos delegatai neoficia
liai veda agitacijų, kad pasau
lio ekonominė konferencija nu
trauktų posėdžius, kol nebus iš
spręstas pinigų stabilizavimo 
klausimas. Esu, kol tas klau
simas nebus išspręstas, konfe
rencija visvien nieko gero ne
galės nuveikti.

Maistas Atlantiko 
vandenyne

Vokiečiai vėl pirks iš 
Latvijos sviestą

Verstinas darbas Vo
kietijos studentams

Šiandie 3 valstijos bal
suos už prohibicijos 

atšaukimą

Vokiečių vyno gaminto
jai nenori Amerikos 

rinkos
Vandenyne maisto randasi 20.- 

000 kartų daugiau nei kvie
čiuose, kurie per vienus me
tus užauginama visame pa
saulyj

‘Rudmarškiniai’ pla
nuoja įvesti dikta

tūrų Amerikoje
Busimas “diktatoinis” Art J. 

Smith sako, jog 7,000,000 
“rudmarškinių” jau yra pa
sirengę maršuoti į Washing- 
tonų ir įsteigti diktatūrų

PHILADELPHIA, birželio 
18.—Art J. Smith, “rudmarški- 
nių” (khaki shirts) vadas, iš
didžiai pareiškė, jog jo organi
zacijai pritaria 7,000,000 žmo
nių, kurie bile dienų yra pasi
rengę maršuoti į Washingtonų, 
kad įsteigti Amerikoje diktatū
rų. Esu, “rudmarškiniai” pa* 
kankamai turį šautuvų, kanuo- 
lių, tankų ir kitų ginklų savo 
tikslo atsiekimui.

Art J. Smim yra tarnavęs 
Amerikos laivyne ir kariuomenė 
j e. Laikraščio korespondentui 
jis pareiškė, jog pusantro tū
kstančio vyrų nuolat daro mili- 
tariškus pratimus, kad būti pri
sirengus perversmui. Girdi, vien 
tik Philadelphijoje randasi 39,- 
000 “rudmarškinių”, kuriems 
priklauso apie pusė policmonu. 
Keturios dešimtys dviejose valsv 
tijose ši organizacija turinti 
savo skyrius. Apie liepos mė
nesį ‘rudmarškiniai* turėsiu apie 
10,000,000 šalipinkų.

Kai ateis laikas, sako Smith, 
tai “rudmarškiniai** numaršuos 
į Wafchingtonų ir paskelbs dik
tatūrų. Tada nereikės jokio 
kongreso. Valstijų legislatu- 
ros bus panaikintos. Jas val- 
(|ys tam tikri manadžeriai, ku
riuos, žinoma, paskirs pats 
Smith.

Kam teks eiti diktatoriaus 
pareigas, to Smith tikrai neži
no. Tačiau biblija pranašau
janti, jog ne vėliau, kaip 1934 
m., Amerikoje atsirasiųs jau
nas žmogus, kuris vadovausiųs 
fašistiniam perversmui. O ka
dangi pats Smith dar nėra se' 
nas, tai, suprantama, mano, 
jog tas pranašavimas yra jam 
taikomas.

Smith turi ir savo programų: 
pirmiausiai turėtų būti uždraus
ta importuoti ir eksportuoti 
grudus, mineralinį aliejų ir 
anglį. Iš Europos valstybių pa
reikalauti, kad jos sumokėtų 
Amerikai skolas ligi vienam 
centui. Vokietijų paliuosuoti 
nuo reparacijų mokėjimo.

Well, nors pas tų “bibliškų 
diktatorių senso visai mažai, bet 
jo vaizduotė labai laki.

Gengsteriai paliuo- 
savo milionierių 

Hamm
ST. PAUL, Minn,. birž. 19. 

—William Hamm, vietos milio 
nierius ir bravoro savininkas, 
tapo paliuosuotas netoli Wyo- 
ming; Minn., ir sugrįžo namo 
apie 8:30 vai. ryto.' Prieš kelias 
dienas jį gengsteriai pagavo ir 
pareikalavo už paliuosavimų su
mokėti $100,000. Priešingame 
atvejyje jie grūmojo milionierių 
nužudyti.

Per tris dienas buvo vedamos 
derybos su gengsteriais. Paga
lios ,prieita prie susitarimo. 
Kai gengsteriai gavo pinigus, 
tai Hamm tapo paliuosuotas. 
Kol kas nepaskelbta, kiek už 
milionieriaus paliuosavimų tapo 
sumokėta. Miliohieriaufc drau
gai padarė tik pareiškimų, jog 
sumokėta daug mažiau, negu 
$100,000.

ORH
Chicagai ir anlelinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šilta. .
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

NEW YORK, birž. 18. — čia 
sustojo profesorius August 
Krogh, kuris atvyko iš Kopen
hagos ir dalyvaus mokslininkų 
suvažiavime Chicagdjė. ProL 
Krogh' 1920 m. laimėjo Nobe 
lio dovanų už pasižymėjimų fi
ziologijos srityje. Per paskuti
nius kelis metuto jis studijavo 
Atlantiko vandenį. Pasak laik
raščių, iš jo eksperimentų pa
aiškėjo, jog Atlantiko vande
nyne ištirpusioje formoje mais
to randasi 20,000 kartų dau
giau, negu per metus gauna
ma iš visų pasaulyje užaugina
mų kviečių.

BERLYNAS, birž. 19. —Vo
kietijos vyriausybė paskelbė, 
jog iš Latvijos bus galima į- 
vežti sviestų. Prieš kiek laiko 
Hitlerio valdžia buvo paskelbu
si embargo, t. y. uždraudė iš 
Latvijos gabenti sviestų, kadan
gi, esu, latviai leidžia socialis
tams ir žydams agituoti laik
raščiuose už .paskelbimų boiko
to vokiečių dirbiniams.
"Eafiddrio ■ ėkorionuheje 'k'Biife- 
rencijoje tarp latvių ir vokie
čių tie nesusipratimai tapo iš
lyginti, ir dabar vokiečiai Vėl 
pirks iš Latvijos sviestų.

Mirė garsus žydų dai
nininkas

JERUZALĖ, Palestina, birž. 
19.—Prieš pat koncertų, kuris 
buvo rengiamas Rusijos badau
jančių žydų naudai, čia pasimi
rė Jošeph Rosenblatt, garsus 
žydų tenoras ir New Yorko si
nagogos kantorius. Jis buvo 51 
metų amžiais.

Rosenblatt paėjo iš Rusijos. 
Dėl persekiojimų jis kartu su 
tėvais išvyko į Austrijų. Tada 
jis buvo devynių metų amžiaus. 
Vėliau atkeliavo į Amerikų ii 
sustojo New Yorke, kur sina
gogoje ėjo kantoriaus pareigas. 
Turėjo stebėtinai gražų balsų, 
kurį Caruso pavadino “tyru 
auksu”. Buvo labai religin
gas žmogus. Sakoma, kad re
liginiais sumetimais jis atsisa
kė dainuoti Chicagos Operoje, 
nežiūrint to, kad už vienų va
karų jam buvę pasiūlyta $3,000.

Pranašauja, kad prohi- 
bicija bus atšaukta dar 

šiais > metais
WASHINGTON, birž. 19. — 

Jouett Shoitfse, antiprohibicinin- 
kų vadas, pareiškė, jog galima 
tikėtis “sausojo” įstatymo at
šaukimo dar šiais metais. Jei
gu tik valstijos leis balsavimui 
prohibicijos klausmų, tai ligi 
pabaigos metų 41 valstija pasi
sakys už prohibicijos įstatymo 
atšaukimų.

F r a n c i j o s kaimiečiŲ 
riaušės dėl pardavinėji
mo ūkių už mokesčius.

AMIENS, Francija, birž. 19. 
—Keli šimtai valstiečių sukėlė 
riaušes, kuomet valdžios atsto
vai bandė parduoti ukius už 
nesumokėjimu mokesčių. Riau
šėse nukentėjo keturi civiliai gy
ventojai ir žandarai,—jie tapo 
sužeisti. Už riaušių sukursty- 
mų tapo areštuoti aštuoni žmo^ 
nes.

Turės dirbti vienus metus

BERLYNAS, birž. 18.—Tapo 
paskelbtas Hitlerio vyriausybės 
darbo programas. Tarp kitko, 
tas programas paliečia ir visus 
universiteto studentus. Prūsijos 
švietimo ministeris, Bernhard 
Rust, išleido patvarkymų, ku
riuo einant. kiekvienas univer- 
sitetp stuksentas turės praleisti 
vienus metus prie verstino dar
bo. Tiek turtingi, tiek netur
tingi studentai turės metus lai
ko dirbti fiziškų darbų.

Kai kurie sako, jog tai yra tik 
“maskuotas militarizmas”. Ta
čiau nazių studentai tvirtina, 
jog tas verstinas darbas nieko 
bendro neturi su militarizmu.

•šiandie trijų valstijų piliečiai 
pareikš savo nuomonę, ka jie 
mano apie prohibicijos įstaty 
mų. Balsavimai įvyks Iowos, 
New Hampshire ir Connecticut 
valstijose. Patys sausieji prisi
pažįsta, * kad jiems nėra ma
žiausios vilties laimėti Connec
ticut valstijų, kuri per laikus 
buvo žinoma kaipo “šlapia”. 
Nedaug ^čapsų jie teturi ir lo- 
wos valstijoje, kur pastaruoju’ 
laiku pradėjo labai įsigalėti 
demokratai. Vienatinė jų vil
tis,—tai New Hampshire. Sau
sieji sako, jog ta valstija bu
vo sausa ir pasiliks sausa.

BERLYNAS, birž. 19.— Rei
no Moselle apylinkių vynuogių 
augintojai ir vynų gamintojai 
pasisakė prieš gaminimų lengvo 
vyno Amerikai. Esu, nors jiems 
ir labai rupi turėti rinkų savo 
vynui, tačiau padaryi tik 3.2 
nuošimčių stiprumo gerų vynų 
negalima. Tad geriau, sako jie, 
bus palaukti, kol Amerikoje vi- 
sįšĮęai prohibicija bus atšauk 
ta. Su silpnu vynu, girdi, tik 
susigadins reputacija, kas gali 
labai užkenkti ateities bizniui.

New Yorko biržoje Še
rai vėl pradėjo smar

kiai kilti

Urbanai šiandien suka
ko 100 metų

URBANA, III., birž. 20. — 
Šiandien sukanka lygiai šim
tas metų nuo Urbanos miesto J- 
steigimo. Tačiau oficialiai su 
kaktuvės bus apvaikščiojamos 
rudenį.

Dega Suomijos ir Rusi
jos miškai

HELSINKIS, Suomija, birž. 
19.— Dėl ilgai besitęsiančios 
sausros Rusijos Karelijoje, kif- 
ri randasi prie Suomijos sienos, 
pradėjo degti miškai. Gaisras 
smarkiai siaučia ir sulaikyti jį 
ligi šiol nepasisekė. Suomiai 
kreipėsi į sovietų vyriausybę; 
kad pastaroji dėtų visas paštam 
gas užgesyti gaisrų. j

Tuo pačiu laiku pranešama, 
kad ir Sutomijoje keliose vietose 
pradėjo degti miškai.

Voki etijoje areštuota 
30 žymių socialistų
HAMBURG, birž. 19. —Čia 

nacių policija areštavo 30 žy
mių socialistų, kurie laikė mi
tingų vienuose namuose. Tarp 
areštuotųjų randasi ir Hanš 
Staudinger, kuris savo laiku 
buvo Prūsijos kabineto narys.

Metodistai nesipriešins 
gimdymų kontrolei

>'.n L ..'Z,. ■. , .' * ' >'

1ST0CKT0N, Cal., birž. 19.- 
čia įvykusi Californijos meto
distų konf erenci j a pasisakė UŽ 
ginidymų kontrolę. Esu moks
liškas gimdymų kontroliavimas 
yra geras * dalykas.

Žydai Londone laikys 
kongresą, kuris svars
tys priemones kovai su

Hitleriu
LONDONAS, birž. 19. —Vie- 

nas vietos laikraštis paskelbė 
žinių, kad liepos 15 d. Londone 
įvyks žydų kongresas. To kon
greso svarbiausias tikslas bu- 
siųs apsvarstyti žydų persekio
jimų Vokietijoje, o taip pat iš
dirbti tam tikrus planus, kad 
butų galima sėkmingai vesti 
kovų su Hitleriu ir jo šalinin
kais.

“Balta knyga” apie žy
dų persekiojimą Vo

kietijoje

NEW YORK, birž. 19. — 
Amerikos žydų komitetas čia 
išleido “baltų knygų” apie žydų 
persekiojimų Vokietijoje. Kny
goje paduodama faktai, kaip 
hitlerininkai nuo pat savo atsi
radimo pradėjo varyti šlykščių 
kamapnijų prieš žydus. Aprašo
ma daugybė įvykių, kur žydai 
be jokios priežaties buvo kan
kinami arba tiesiog žudomi.

Pašto darbininkai gaus 
nemokamas atostogas

NEW YORK, birž. 19.—Ame
rikos vyriausybės nusistatymas 
dolerio stabilizavimo klausimu 
buvo didelis akstinas biržoje. 
Įsitikinimas, kad pinigų inflia
cija (atpigimas) eis ir toliau, 
buvo didžausias paskatinimas 
pirkti šėrUs. Rezultate kai ku
rie Šerai pakilo net $7.

30,000 žmonių dalyvavo 
žydų vado laidotuvėse

TEL ALIV, Palestina, birž. 
19.—Daugiau nei 30,000 žmo
nių dalyvavo Dr. Chaim Arloso- 
roff, jauno zionistų vado, lai
dotuvėse. Dr. Arlosproff penk* 
tadienį tapo nužudytas nežino
mų piktadarių.

Trokui apvirtus, sužei
dė 25 žmones

CORBIN, Ky., birž. 19. — 
Trokas, kuris vežė 30 vyrų, mo
terų ir vaikų, apvirto netoli 
Cumberland Falls. Nelaimėje 
nukentėjo 25 asmenys, -r- jie 
tapo sunkiau ar lengviau si*- 
žeisti. Trijų padėtis esant 
rimta.

WASHINGiTON, birž. 19. — 
Nuo liepos 1 ligi rugsėjo 30 d. 
tęsis pašto darbininkų atstogoc. 
Kiekvienas darbininkas turės 
imti 9 dienas atostogų be už
mokesčio. Tokį patvarymų pa
barė generalis pašto viršiniiv 
kas Farley. Apskaičiuojama, 
kad tos nemokamos atostogos 
vyriausybei sutaupys apie $9,’ 
500,000.

Sustreikavo lauko 
darbininkai

BOSWELL, N. M, birželio 20. 
—Nuo šiandien Chaves kauntė] 
prasidės generalis streikas lau
ko darbininkų. Reikalauja pa
kėlimo algų. Streikui vadovauja 
nesenai susikurusi agrikultūros 
darbininkų unija. Sakoma, kad 
prie streiko prisidės keturi šim
tai lauko darbininkų.

Bedarbių skaičius
Francijoje mažėja

PARLŽIUS, birž. 19. — Bir
želio 10 d. bedarbių Francijoje 
buvo priskaitoma 271,000. Sa
vaitė prieš tai bedarbių skai
čius buYo penkiais tūkstančiais 
didesnis.

Naujas “Naujienų
Telefonas

CANAL 8500

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 
CANAL 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL
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Pittsburgh, Pa,
Negražus apgaudinėjimą^ ir 
demoralizavimas publikos

Birželio 11 d. Lietuvių Vaiz
bos Butas surengė pikniką Lie
tuvių Kambario {Pittsburgh’o 
Universitete naudai. Rengiant 
pikniką, buvo garsinama pla
katais sekamai: (paduodu taip, 
kaip plakate yra parašyta) 
“Kumštynės, Ristinyą, Pikųh 
kas Didžiausias, Lietuvių išva
žiavimas naudai Lietuvių Kam
bario Pitt. Universitete, Ren
gia Lietuvių Vaizbos Butas su 
pagelba visų Pittsburgho ir 
apylinkės Draugijų Nedėlioj, 
Birželio-June 11 d. 1933 m. 
Lietuvių Ūkės Kliubo Sodne 
(Lithuanian Country Club) 
Route 51 Willock, Pa., Kalbės 
Lietuvos Ministeris B. K. Ba
lutis ir kiti žymus kalbėtojai. 
Bus ristynes kumštynes. Bus 
įvairiu ‘praizų’ laimėjimų, ir 
daugybę visokių pamarginimų. 
Viskas už kvoterį.”

Tai taip buvo garsinamas 
tas vaizbininkų piknikas, ku
ris buvo rengiamas dėl naudos 
Lietuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete. Bet publika, su
važiavusi j pikniką, nematė nė 
tų žadėtų “ristynių, nė kumš
tynių”. Nematė ir negirdėjo 
taip pat nei Lietuvos Ministe- 
rio B. K. Balučio kalbant. O 
iš '“kitų” tų žymių kalbėtojų 
tai buvo tik kunigas Misius ir 
Dr. Baltrušaitienė. Juos per
statė kalbėti p. IP. Pivariunas 
kaipo Vaizbos Buto pirminin
kas. Pirmininkas visai nieko 
neprisiminė nė apie žadėtas 
“kumštynes su ristynėmis”, nė 
apie “Lietuvos Ministerį B. K. 
Balutį”.

Reiškia, daug buvo visko pa
žadėta, bet mažai kas ištesėta. 
Pasiteiravus ypatiškai rengęjų, 
kodėl nėra ristynių su kumš
tynėmis, nė Lietuvos Ministe- 
rio, teko sužinoti, kad visai ne
buvo kviestas nė Lietuvos Mi
nisteris B. K. Balutis kalbėti, 
nei rengiamos kokios nors ris- 
tynės ar kumštynės. Visa tai 
buvo tik taip sau garsinama, 
kad sutraukus daugiau publikos 
ir padarius biznį. Reiškia, su
kiniai buvo apgaudinėjama pub
lika. Na, o toks apgaudinėji
mas, be abejonės, demoralizuo
ja publiką.

Ponai vaizbininkai turėtų ži
noti, kad apgaudinėjimas pub
likos yra blogas dalykas, nors 
ir geriausiais tikslais butų da
romas. Sykį apgauta ir suvil- 
ta publika antrą kartą nesi
lankys į jūsų parengimus. O 
ypač negražu, kad tas apgau
dinėjimas buvo daromas dėl 
naudos Lietuvių Kambario Pit
tsburgho Universitete.

Šis parengimas dėl Lietuvių 
Kambario įrengimo Pittsburgho 
Universitete yra ne paskutinis, 
— reikės ir daugiau parengi
mų rengti, kad sukėlus reika
lingą sumą pinigų. Gi prara
dus publikos pasitikėjimą, atei
tyje ji atsuks nugarą ir ant 
kitų parengimų dėl naudos 
Lietuvių Kambario. Tada nie
kas kitas nebus kaltas, kaip 
tik ponai vaizbininkų vadai, 
kurie šiame parengime negar
bingai užsirekomendavo, suži- 
niai apgaudami publiką.

Pittsburgho. Jonas.

Grand Rapids, Mich.
Pruseikos ir Andrulio prakal

bos.
Pirmadienį, birž. 12 d., Lie

tuvių Piliečių Klubas surengė 
prakalbas L. Pruseikai Lietu
vos Sūnų ir Dukterų svetainė
je, į kurias atsilankė apie po- 
ja šimtų klausytojų.

»

Dvi prakalbos vienu laiku
Orgą n iząęįj os p įrniip i n k as 

K. Jąkii^ayičius,., atidaryda
mas prakalbas ir pareiškė, 
kad tuo pačiu laiku kai įvyks 
Pruseikos prakalbos viršutinė
je svetainėje, apatinėje svetai
nėje įvyks kitos, kuriose kul
bes V. Andrulis. Dėl tų .dviejų 
prakalbų publika . pasidajino 
ir nei viena grupė neturėjo 
skaitlingo būrio.

K. Jakimavičius, tęsdamas 
toliau, pareiškė, kad iš apati
nės svetainės buvo atsiųstas 
A. Kareskas, kuris pareikala
vo, kad Andruliui, butų sutei
kta puse laiko kalbėti. Teigia
mo atsakymo atvejyje jis atsi- 
vesiąs savo publiką iš žemuti
nes svetainės. Bet paąįųjymąą 
buvo atmęstas. Jakimavičius 
pareiškė Įeisiąs Andruliui kal
bėti 20 minučių po prakalbų.
Smarkiai atakavo komunistų 

lyderius.
L. Pruseika gana ilgoje kal

boje smarkiai patarkavo ko
munistus, jų netikusią takti
ką, ypatingai šioje šalyje, ir, 
komentuodamas apie socialis
tus, pareiškė, kad “nors asme
niškai atjaučia daugiau komu* 
nistams, negu socialistams, 
supranta, kad socialistai turi 
daug pritarėjų ir su jais reikia 
skaitytis.” šiaip jo kalba buvo 
pašvęsta pasiaiškinimui, kad 
jis buvo nekaltai išmestas iš 
komunistų partijos.
Almaršuoja Andrulis su savo 

arini ja.
Pruseikai baigiant kalbėti, 

iš apatinės svetainės atėjo An
drulis su 20 savo pasekėjų ir 
tuojau norėjo pastatyti klau
simą. Bet pirmjninkas pastojo 
tam kelią, pareikšdamas, kad 
galėsite klausimus statyti, kuo
met ateis tam laikaą, Bet And
rulio būrys nenųsįleįsti. “Jei 
neleistie, duoti klapsimų,, eisi? 
me ant ‘steičiaus’ ir kalbėsi? 
me”, grąsino. Pirmininkui pa
grūmojus, kad prieš juos bus 
panaudota fizinė jėga, jeigu 
jie drįs tai padaryti, salėje 
prasidėjo neramumas. Andru- 
liniai pradėjo baubti, visi su
kilo — ir tik per didelį vargą 
pasisekė publiką nuraminti.

Pruseika • atsakinėja į klau
simus gana vykusiai, bet čia 
nepraleido progos užduoti 
karčių pipirų lietuviškų ko
munistų lyderiams, tarp jų ir 
Andruliui, kuris buvo salėje 
tuo laiku.

Porą melų atgal...
Apie porą metų atgal, kuo

met Pruseika priklausė prie 
ščyrųjų, vienoje savo prakal
boje, sakytoje musų kolonijo
je, nuo pradžios iki galo pur
vino socialistus. Kai buvo jo 
atsiklausta, kodėl nekalbi 
prieš kapitalistus, o vien prieš 
socialistus, atsakė, kad socia
listų neapkenčią. Na o dabar, 
šiose prakalbose, jei ne socia
listai, kurių ten buvo apie 15, 
tai veikiausiai Andrulio pase
kėjai butų išbaubę iš svetainės 
ir Prušeiką ir vakayo pirmi
ninką.

A ndrulio prakalbos
Trečiadienį, .birž. 11 taip va

dinamieji stalincai surengė 
prakalbas Andruliui, matomai, 
kad Pruseikai atsakyti. Prirei
kus tą vakarą nebuvo Grand 
Rapids’e. Žmonių prinirinko 
mažai.

Andrulio kalba buvo pusėti
nai švari, tik prieš Prušeiką 
kalbėdamas, pavartojo nevi
sai tinkamus žodžius, kurių 
laikraštyje negalima pakarto
ti. Andrulis savo kalboje so
cialistams primetė Prušeiką, 
pareikšdamas, kaiLjie jo ne
gintų, jei jis nebūtų jų žmo
gus. Bet jam buvo atsakyta, 
kad socialistai visuomet sten
giasi palaikyti tvarką, nežiū
rint kas kalba. O į Andrulio

kųi gatves. 13-to agentai, deda
mų jvisasi pastangas pasmaugt i 
P. ? Ajyegifcęą.. lietuvių pąstan- 
gąsj koypįitju|;,Jaiąyą;;j Lietuvą. 
Tam jieiiieidžUi už,> Lietuvos 
liąudic^ pinigus f uostinius

P. A. 
i^ciyiją.

Nėgaha to, įdavinėja aktin- 
gesnius kovos draugus polici
ją^ atestuodami juos komuni
stais it‘; kitkįųo, nesįgėdindami 
provokacijoms naudoti^valsty
binę anspaudą ir diplojmatinę 
atstovybės vardąį. Tai^ daly
kams ciąnųil^reįUdaiJsivąizduo-' 
t>< .,ka<< < f to.k$ . suųkMs darbas 
reikaląjijįj<ąi;, ’išų mųsų ą paramos. 
Kadiišlą^ti jaunutę socialis
tinę,. ir; J apUfašis!>nį kovos
lail^.t^tį “Naujoji Banga”.

Urugvajaus Socialistų Par
tijos, Lietuvių Skyriaus komi
tetas, kreipiasi per mane į vi
sus Kanados ir Amerikos drau 
gus ir* drauges, prašydamas jų 
sunkų antifašistines kovos 
darbą* paremti finansiškai^ pa
aukojant po nikelį-kitą (sulig 
išgalės). Jei mes surandame 
po centą-kitą arba dolerį pa
aukoti Vilniaus vadavimui, tai 
Kauno, o ir visos Lietuvos va
davimas, šiandien yra daug 
svarbesnis uždavinys. Taigi, 
gerb. Kanados ir Amerikos 
draugai, paremkime finansi
niai kiek kas išgalime Pieti
nės Amerikos draugų varomą 
antifašistinį darbą. Kiekvienas 
paaukuotas centas bus priim
tas ir įvertintas. Už kiekvieną

atsiųstą auką iš anksto tariu 
Jums 
ačiū!

draugai Socialistinį

Lietuvių Sky- 
įgaliavimas iŠ

siųskite Šiuo 
Novogrodskas,

— J. Novogrodskas.

Pamatas: Urugvajaus Socia
listų Partijos, 
riaus Komiteto 
18 XII-32 m.

P. S. Aukas 
antrašu: Jonas
44 Hallet St., Winnipeg, Man., . 
Canada.

Siunčiant aukas pageidau
jama siųsti, kad ir ant mažos 
pinigų sumos, išperkant Mo- 
ney order aukščiau paminėtu 
vardu ir antrašu. Siunčiant 
stambesnę pinigų sumą, siųs
kite apdraustame laiške.

i.|i.Į.WW.W

Prezidento suųus Elltųtį, Ropseyelt Jr. jo. žiųpną,; buvusį. 
Elizabeth Browning Donner, kilmei yra nutapę skiriisj dčli? nę- 
sugyvenimo. Jię tik. pernai vedė ir turi vieną., kudįjkį, Pęęsky.-

< .. . t,;?' y.' '
ras imsią Ne vado j.

šmeižtus prieš Pruseika buvo 
atsakyta, kad be blogų darbų,' 
Pruącika yra atlikęs ir gana 
gerų darbų darbo žmonių 
klasei. Vėliau ir Andrulis tru
putį apsiramino, bet jo pase
kėjai vis burbėjo pakampiais.

Čia turiu pasakyti, kad And
rulis vieši pas mus visą savai
tę ir mokina savo, pasekėjus. 
Mat, Šukiui išvažiavus, reikia, 
kad kas nors vietoje butų 
pumpuoti bolševikišką patrio
tizmą į vietinių tavorščių gal
vas, nes kitaip iš jų išeitų tik 
tešla, 
viską

iš kurios butų galima 
nulipinti.

—S. Naudžius.

Atsišaukimas į Ame 
tikos ir Kanados

Lietuviui
Gerbiamieji draugai ir 

ges!
draų-

Netenka šiandien daug kal
bėti apie Lietuvą .ir jos gyven
tojų būklę. Siaučiant diktatū
rai, karo stoviui, cenzūrai, ko
mendantų ir šnipų sauvalei, ji 
pasibaisėtinai sunki. 1926 m.

versmas, buvo padarytas tam, 
kad atitaisyti “skriaudą”, ku
rią buvo padaręs Steigiamasis 
Seimas, išleisdamas žemės 
reformos įstatymą. Iš darbo 
žmonių atimta ne tik pilietinės 
teises, bet žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir streikų laisvė su
naikinta. Žodžiu, visa Lietu
va paversta vienu dideliu ka
lėjimu. Lietuvoje šiandien mie
la gyventi tik neskaitlingai 
parazitų ir pelnagrobių sauja- 
lei. Visokios rųšies parazitai
yra privilegijuotos luomos, ku- darbą apspito iš Kauno, Miš

riems. grąžįnauu dvargi4i mišy 
kai ir iš valstiečių Imitacijoms 
išplėšti pinigai. Su beteisiais 
žmonėmis elgiamasi taip, 
kaip geriau smetoniškiems fa
šistams patinka. :*

Lietuvos liaudis, kartu ir A- 
merikos lietuviai kovojo, ken
tėjo, ne vienas ir ne du, bet 
dešimtys nesigailėjo gyvasties 
paaukoti už laisvą demokra
tišką Lietuvą, bet hc. už tokią, 
kokia ji yra šiandien. Reiškia 
Lietuvos liaudies kova už lai
svą darbo demokratinę .Lietu
vą dar nepasibaigę. Ji iš.naujo 
ruošiasi naujoms kovoms. To
dėl mes amerikiečiai, kana
diečiai, ir ki(i, Lietuvos, liau
dies kovą už laisvę turime' 
remti visais galimais budais.;

“Trečioji Lietuva.”
Meskime žvilgsnį į trečią 

Lietuvą, Pietų Amerifcbj&,~ P. 
Amerikos draugų pasįgyžįmjąs 
kovoti už laisvą Lietuvos* res
publiką auga ne metaisi bet 
dienomis. Dėka tam, jie tųi?i 
ne tik socialistinės organiza
cijas, kultūrines dr-jas, bet ir 
‘‘pragaro mašiną”, o toji “pra
garo mašina” tai yra Urugva
jaus Socialistų Partijos, Lietu
vių Skyrius dvisavaitinis laik
raštis “Naujoji Banga”, kuri 
šaukia visą P. Amerikos išeivi
ją į kovą ne tik už išlaisvini
mą Lietuvos, bet ir už tenai 
esantį fabrikantų ir fazende- 
rių išnaudojimą. JJrugvajaus- 
Montevideo sostinę, tai antiy 
fašistinės kovos centras, kuris 
baugina Lietuvos uzurpato
rius.

Bet, P. Amerikos draugų ko
vos kelias už socialistinę Lie
tuvą ne rožėmis * nuklotas, 
ypač šiais ekonominio krizių 
laikais. Aktingą antifašistinį

; • |Puikiausia, skalbimui mašina jus kada 
nors už tuos - pinigus. Nueikite 
j by,lę( vieną ieniiaus pažymėtų krautu- | J 
vių. Patys pamatykite., Klauskite apie ; j 
patogius mėnesinius išmokėjimus. »

THE MAYTAG COMPANY
ĮSTEIGTA 1893 M. NEWTON, 1OWA
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I Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią .kelionę į
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Seeley 2366
EMIL ARBET RADIO STORE, 

’ 1846 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 4312

CICERO ELEC. SHOP, 
5947 W. 22nd Street 

Tel. Cicero 4454

Chas. Kratsch, Pristatytojas.
1230 So. Western Avė. Telefonas

CICOVSKY and SONS,
1934 W, 51st St.

Tel. Prospect 1052

CITY FURNITURE CO..
2314 W. Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

NAUJOS ŽEMOS KAINOS Už MAYTAG MAŠINAS SU GAZOLINO MULTI-MOTORU.

PEOPLES FURNITURE CO, 
2540 Wcst 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

PEOPLES FURNITURE CO, 
4183 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3171

New Developments All-Steel Bodies

The 8ame£general cngineeriug principles that have gone luto the manufacture of the revolutionary new 
of oU«8teėI railway coach, ahpwn above, are also reepoueible for the development of the all-«te«l autom< 
body. The rali coach in the photo ia thę new Budd-Michelipe pneunjatic-tired rąil car, The Automobile 
Standard Plymouth Six four-door sodan wiih Safety-Steel body built on the aameengineerfag hih'i 
rajj ęoę^<jThij, sėdau ia thę Įowest pricęd car of ita body type ori thę American Motor Markei

V Mįį
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Rašo 4. KABARDINAS

Tarp Chicagos
Lietuvių

Rašytojo kun. Tumo-Vaižgan
to paminėjimo vakaras.

Gegužės 10 d. “Viktorijos” 
viešbučio salėje įvyko kun. 
Tumo-Vaižganto mirties pa
minėjimas. Paminėjimą su
rengė "Aukuras” kultūrai kel
ti draugija. Apie pusė valan
dos prieš paskirtą laiką pii- 
sikimšo pilnutėlė salė įvai
riausių pakraipii žmonių. “Au
kuro” draugijos pirmininkas 
Stikliorius paprašė garbės pre
zidiumą užimti scenoje savo 
vietas. Tai buvo daugumoje 
"Aukuro” valdybos nariai. Jie 
susėdo prie baltai užtiesto sta
lo.

Pirmininkas po to prabilo į 
susirinkusius, nurodydamas, 
kad šio susirinkimo svarbiau
sias tikslas yra pagerbti miru
sį kanauninką Tumą-Vaižgan
tą, kuris tiek daug pasidarba
vo Lietuvos naudai ir buvo 
vienas žymiausių rašytojų. Vi
sa publika sustojo. Kai kurių 
veiduose pasirodė ašaros. Mat, 
velionis Tumas-Vaižgantas 
mokėjo su visokių pažvalgų 
žmonėmis sugyventi, mokėjo 
jų nuomones toleruoti. "Au
kuro” nariaihs jis yra gerai 
pažįstamas, kadangi jiems yra 
perskaitęs nemažai paskaitų.

Prof. Prieglauskas ant for- 
tapiono sugrojo Šopeno gedulo 
maršą. Pristatoma kalbėti Vy
tauto Didžiojo gimnazijos mo
kytojas Šmerauskas. Tasai 
trumpai apibudino velionies 
biografiją ir jo kūrybą, 
mas kilo iš pasiturinčių 
ninku ir jau iš mažens 
buvo skirtas dvasiškam

Tu- 
uki- 
tėvų 
sto-

turi sunkiosios atletikos sky
rius. Tai buvo antros bdkso 
rungtynės. Nors dabar ir de
presijos laikai, bet publikos 
prisirinko pilnutėlė salė.

Boksininkų buvo keturios 
poros, — keturi klaipėdiečiai 
ir keturi kauniškiai. Pirmo
sios dvejos rungtynės pasibai
gė klaipėdiečių nenaudai, — 
abu boksininkai pralaimėjo. 
Bet kiti du klaipėdiečiai kau
niškius sumušė ir tada vėl 
klaipėdiškių ūpas pasitaisė. 
Kadangi nei vieni, nei kiti per
svaros neturėjo, tai bokso run
gtynės dar turės įvykti Kaune.

—O-—

ar taip, o Lietuvos 
progresuoja įvairiose 

Prieš kelis metus mu-
žmonės 
srityse, 
sų siuvėjai neturėjo jokio ma
dų žurnalo ir priversti buvo 
naudotis vokiečių bei francu- 
zų šaltiniais. O pasinaudoti jie 
daug negalėjo, kadangi dau
gumoje jie nemokėjo svetimų 
kalbų. Bet štai 1932 m. Kaune 
pradėjo eiti gausiai iliustruo
tas “Siuvėjų Meno” žurnalas, 
kur paduodama vėliausios ma
dos modeliai bei pavyzdžiai 
moteriškų ir vyriškų drabu
žių. Per metus žurnalas išeina 
keturis kartus. Vadinasi, yra 
pritaikytas visiems keturiems 
sezonams. Kaina tik dvylika 
litų metams.

Beje, Lietuvoje pradėta par
davinėti sovietų gamybos siu
vamos mašinos “GosšVeiinaši- 
na”. Kojinę mašiną galima pir
kti už 246 litus. Tai labai pigi 
kaina, palyginus su Zingerio 
mašinomis.

L. Pruseika apie ‘siu 
mekenus’, etc. ko 

munistų partijoje
Ketvirtadienio vakare kalbėjo 

K. Strumilos svetainėje 
Roselande.

ROSELAND. — Leonar Pru
seika, “Naujos Gadynės” re
daktorius, ir “sklokininkas” 
anot bimbinių, smarkiai išpė
rė kailį pastariesiems, pra
kalbose, kurios ketvirtadienį 
įvyko K. Strumilos svetainėje 
ir į kurias atsilankė gana di
delis skaičius žmonių.

Apie padėtį Vokietijoje.
Pirmiausiai L. Pruseika pra

dėjo kalbėti apie Vokietiją, 
dabar ir praeityje. Jis pripaži
no, kad Vokietijos socialistai 
turėjo didelę spėką darbinin
kų judėjime, daug mažesnę— 
komunistai. Anot jo, darbinin
kai nepaėmė krašto valdyti to
dėl, kad socialistai nešaukė 
masės prie bendro fronto, kuo

Žemiausiai įkainuotas 4 durų Sedanas

met Hitleris ugdino savo jė
gas ir tokiu budu paėmė vir-

Pruseika toliau pasmerkė 
bimbinių už apkrikštijimą so
cialistų “fašistais,” kuomet 
jie tuomi nėra ir nieko bend
ro su jais neturi.

"Siufnekeriai.”
Iš Vokietijos kalbėtojas per

sikėlė į Ameriką. Čia jis pra
dėjo akėti ščyruosius, kad jie 
ir jų partija neteisingai elgia
si su savo draugais, mėtyda
mi juos iš partijos. Pasisakė, 
kad ir jis, kartu su daugeliu 
kitų žmonių buvo išmestas ku
rį laiką atgal. Pasakojo, kad 
opozicija užima teisingesnę 
poziciją, negu šČyrieji. Girdi, 
bimbiniai bešeimininkaudami 
partijoje ją nugyvendino nuo 
60,000 narių iki 3,000. Veik
lesnius narius išmetę, prie dar
bo palieka “šiumeikerius”, vi
sai nepatyrusius veikime ir 
giriasi per “Laisvę” ir “Vilnį”, 
kad su jais sukelsiu revoliu
cijų-
Nori valdyti kraštą, o negalė- 

jo " valdyt i” valgyklos
Apie revoliuciją negali būti 

nei kalbos, tęsė kalbėtojas. 
Jiems reikia pradėti mokintis 
nuo abėcėlės. Toliau pareiškė, 
kad “ežednevna” negali būti 
konkurentas “Naujienoms” su 

atrodė man geru dalyku!

tokiais menkais redaktorė- 
liais, kurie perdaug prikalbė
ję laikraštyje ir išniekinę biz
nierius, vėliau rėkia, “kad 
juos naikina ir atakuoja” ir 
eina aukų rinkti.

Toliau, kaip bimbiniai gali 
valdyti kraštą, kuomet jie ne
galėjo išlaikyti paprastos val
gyklos, ją nubankrutino. Ome
nyje turėjo valgyklą Rridge- 
porte. Primetė bimbiniams ir 
Darbininkių susivienijimo nu- 
gyvendinimą.

Pruseika esąs persimainęs.
Po pertraukos, laike kurios 

gražiai padainavo “Naujos 
Gadynes” choras, vadovauja
mas Jurgio Steponavičiaus 
(pirmą kartą Roselande), L. 
Pruseika kalbėjo antru kartu 
kiek trumpiau ir atsakinėjo į 
klausimus, kurių 
statė į prakalbas atsilankę 
bimbiniai.

Reikia pastebėti, kad dabar 
L. Pruseika atrodo lyg ir ki- 
tasi žmogus. Kalba švariai, 
rimtai ir prisilaiko fakto.

didžiumą

Šeštadieny palaido
tas kensingtonietis 

A. Rečkauskas
KENSINGTON. — Pereitą 

šeštadienį įvyko A. ReČkausko

laidotuvės. Velionis buvo nu
lydėtas iš namų į Visų šven- Ganz 
tų bažnyčią, kur įvyko gedu- Conover — solistė, 
lingos pamaldos. Po pamaldų 
jis buvo nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. Procesijoje da- 
lyvavo didelis skaičius auto- 
mobilių, pilnų giminių, pažįs- 
tanių ir draugų.

Velionis A. Rečkauskaa pri
klausė prie Klubų ir Draugijų 
Susivienijimo ir Golden Star 
Klubo. — Korespondentas.

Chicago Friends of
Music rengia įdomią Marųuette Park 

koncertų seriją
Serija pavadinta “A Cenfury 

of Progresą Music Series”

Auditorium teatre Chicago 
Friends of Music organizacija 
rengia seriją simfonijos or
kestro koncertų, kurią pava
dino “A Century of Progress 
Music Series”. Koncertai įvyks
ta kiekvieną trečiadienį, ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį.

šį trečiadienį į dirigentus 
pakviestas Kari Krueger. Pro
gramą sudarys Brahma, Debu- 
ssy, Rimsky-Korsakov ir Wag- 
ner kuriniai. Solistė — Ma
rioji Claire.

*SU SESIAIS CILINDERIĄIS

Ketvirtadienį — 
dirigentas,

Rudolph 
Agnės 

Beetho- 
ven, Čaikovskis, McDowell ir 
Sibeliaus kuriniai.

Penktadienį — Baleto vaka
ras — Ravel’o Bolero, Ruth 
Page ir Novikovo baleto ans
amblis. Eric De Lamarter ir 
Isaac Von Grove — dirigentai.

šeštadienį 
kompozitoriaus Smetanos ope
ra, “The Bartered Bride”. 
Chicagos Simfonijos orkestras.

Pradžia 8:30 v. vak. Bilietai 
nuo 25 centų iki $1.50.

Čekolslovakų

Rytoj įvyks Petronėlės Gedmi
nienės laidotuvės

Šiomis dienomis pasimirė Pet
ronėlė Gedminienė (7210 So. 
Western avė.), sulaukusi 60 
metų amžiaus. Ji paėjo iš Tel
šių. Paliko daug giminių. Ame
rikoje išgyveno keletą desėtkų 
metų. Buvo laisvų pažiūrų mo
teris ir nemažai veikė tarp lie
tuvių.

Rytoj iš graboriaus J. J. Bag
dono koplyčios velionė bus iš
lydėta į Tautiškas Kapines. Lai
dotuvės žada būti labai iškil
mingos. Bus kalbėtojų, o prie 
kapo padainuos tinkamas liūd
nam įvykiui dainas p. St. Rim
kus.

nui. Jis gerai pažino paprastus 
žmones ir jų vargus. Savo kū
ryboje jis ieškojo ko nors 
gražaus ir originalaus. Jis su
rado ir atgaivino daug lietu
viškų žodžių, kurie 4huvo’ jau 
beveik pamiršti. Jis rinko ži
nias apie jau mirusius lietu
vių rašytojus. Jeigu ne jis, tai 
mes apie daugelį mirusių ra
šytojų dar ir šiandien beveik 
nieko nežinotume.

Tumas profesoriavo ir uni
versitete. Jis turėjo nepapras
tų mokslinių gabumų. Jis bu
vo rašytojas, žurnalistas, pub
licistas, kalbėtojas ir švietėjas. 
Visų jis buvo mylimas ir ger
biamas.

Dr. Ambrozaitis, buvusia fe- 
derantų vadas, kalbėjo apie 
Tumo asmenybę bei jo dvasios 
pajėgumą. Esą, jeigu velionis 
nebūtų palikęs nei vienos ra
šytos knygos, tai lietuviams jis 
visvien butų pasilikęs brangus 
savo dvasios prakilnumu ir 

■ tvirtumu. Sokratas juk nieko 
neparašė, o vienok jis ir šian
dien yra minimas. Jo 
je jo skelbtos idėjos 
dabar viso civilizuoto 
lio įvertinamos.

Tumo mirtis vra 
lietuviams didelis
Įvairių pažvalgų žmonės jo 
gailisi. Velionis, kaip jis vie
name savo veikalų pasakė, su 
visais gali sugyventi, nors ne 
su visais tesutinka.

Paminėjimo programą bai
gė stygų orkestras ir 
choras.

u ŽMONES MANO
Dėl Dr. Kaspučio 
“Lietuvon Vikingų 

Keliais”

UŽLIUĖYTAS INTERVIEW SU MR. V. C. ECHLIN, 799 GOLDEN GATE AVĖ., SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

ga

senovė-
yra ir
pašau-

visiems 
smūgis.

Leiskite man išreikšti pagar
bos žodį tam, kuriam, aš ypa- 
tiškai manau, priklauso.

Man ir kitiems kiek žinau,, 
labai patinka Dr. Kaspučio įs
pūdžių aprašymas iš jo ke
lionės “Lietuvon Vikingų Ke
liais”. Neatsimenu, ar man te
ko ką skaityti iš pirmiausių 
Dr. Kaspučio raštų, bet jo ap
rašymas įspūdžių apie Lietuvą 
man labai patinka. Dr. Kaspu
tis pavyzdingai, objektyviškai 
rašo. Jis labai gerai, matyti, 
patėmija dalykus, gabiai ir 
gražiai nupasakoja tą, ką jis 
mato, ir aprašyme jo ypatiš- 
kumų beveik nesimato. Jis 
gražiai nupiešia Lietuvoje 
gautus įspūdžius raštu, o vis
ką kitą palieka skaitytojui pa
čiam nuspręsti. Mažų trupiniu
kų aprašymai yra pavyzdingi 
prieskoniai, kurie kitiems gali 
būti nematomi, žodžiu, rinki
nys vargiai gali būti geresnis.

Malonu yra pasiskaityti to
kius raštus. Garbė tenka ger
biamam Dr. Kaspučiui.

Širdingai,
Dr. P. G. Luomons.

“Mums reikalingi automobiliai, kuriais 
lime pasitikėti... kurie ekonomiški pirkti

ir važinėti.” ' i
R. ECHLIN yra ne tik inžinierius ... jis gamina au
tomobiliams dalis! Del to jis žino automobiliaus

vertę ... ką doleris turėtų pirkti! ’ ’ 4 '
Jis nupirko Standard Plymouth automobilius savo 

agentams dėl to, kad jie turi “daug pažymėtinų ypaty
bių, kurios padaro automobilių pasitikėtinu ir ekono
mišku.”

Pavyzdžiui, Floating Povver motoro pamatai... ne tik 
švelnus važinėti, bet reiškia ilgesnį motoro tarnavimą. 
Ir hydrauliniai stabdžiai... ne tik patikėtini ir save ba
lansuoją (self-equalizing).

Plymouth ne tik žemiausiai įkainuotas 6-ių cilinderių, 
4-rių durų sedanas... bet ir jo užlaikymas pigesnis, nes 
jis neturi bereikalingo svorio!

Mr. Echlin nupirko Plymouth tikslu gauti savo pinigo
vertę. Kodėl nepasekti jo pavyzdžiu? Pamatykite visus 
tris žemai įkainuotus automobilius... ir pirkite tą, ku
ris jums duos daugiau naudos už jūsų pinigą.
ĮKAINUOTAS ŽEMIAU 2 E M I A U S 1 O S KAINOS
Standard Plymouth Aešių cilinderių hu Floating Posver, 2-Joms durims sedanus, 
$46fl; 4-rlų durų sedanas, f510* coupe su rumble sent, $485; Business coupe, 
$440; Visos kainos F. O. B. Dirbtuvė, Detroit. Šios kainos gali būti pakeisti be 
Jokio paskelbimo.

PAMATYKITE PLYMOUTH AUTOMOBILIUS CHRYSLER MOTORS
BUILjDING CHICAGOJE PASAULINĖJE PARODOJE

NAUJAS PLYMOUTH SIX s445

“Kai kurie musų agentai važinėja Rockles kalnuose . . . Mes turėjome progos 
Tas automobilius tikrai gali prieš

“Erdvumas daug relSkla . . . mes norime, 
kad iniiHŲ agentai turBtų patogumo. Stan
dard AutomoblIiUH dldellH.“

Aido THE GEEVUM GIRLS

STANDARD 4-RIU DU
RŲ SEDANAM . . . KAI 

NA »J10 F. O. B. 
DETROIT.

Ifibandyti Plymouth San Franeisco žinomuose kalnuose! 
kalni) važiuoti!“

“Mes negalime užmirkti ir IRvairdos! I’ly- 
inoiitli stilius daro lobui gero įspūdžio.“

"Bet mums geriausiai patinka pats mo
toras. Mes pirkom automobiliu dėl jo 

motoro inžinerijos.“

IR DAUGIAU F. O. B. DIRBTUVĖ, 
DODGE, DE SOTO IR CHRYSLER AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAI.

DETROIT. PARDUODA JĮ

Klaipėdos Darbininkų Amati
ninkų Susivienijimo sporto 
sekcijos bokso rungtynės.
Gegužės 14 d. Šaulių salėje 

įvyko pirmos draugiškos bok
so rungtynės. Lietuvos Dvira
tininkų Sąjungos boksininkai 
rungėsi su klaipėdiečiais. Tiek 
viena, tiek kita organizacija

VARIOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu
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Apsaugoti lietuvių visuomenę nuo tų apgąyįkų agi
tatorių geriausia galėtų tie lietuviai darbininkai, ku-! 
rie, kaip Mikas Bitįna^, lankėsi Rusijoje ir matė savoj 
akin\U, kas dedasi bolše.vizpna krašte. Jię turėtų paaiš
kinti viešai, kaip jie patys b^VO ^vilioti, ir įspėti ypač; 
bedarbius, kad jie nesiduotų komunistams įpul^inti! į

Oscar Wilde Verte A. Kąriaųai.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
!S

■J

Ęntered ,*s Second Clao Matter 
Mareh 7th 1914 at\tha Port Office

Apžvalga
eria j Ji'

(Atpigintai “VIENYBE” EIS KARTA 
SAVAITĖJE i

drovi, 1789 S. Habted SŪ Chicago, 
III.’TcUfonaj Caiul 8500.

Trims minėdama 2.50

'  -""" "* —     į" '     -  ........... IĮ'"--  ............... .......—— ''   s.-"""  n.

DAR VIENA KOMUNISTIŠKŲ MELŲ AUKA
.. ......... «■—■■■!

Prieš keletą dienų buvo atsilankęs “Naujienose” 
lietuvis darbininkas. Mikas Bitinas, kuris neseniai su
grįžo į Chicagą iš sovietų Rupijas. Jo įspūdžių ąprašy- 
mąs telpa ^Naujienose”.

Mikas Bitinas — ne komisaras, kaip Mizara arba’ 
Kąrosienė, kuriuos komunistų partįija siuntė į bolše
vizmo “rojų”, kad jie tenai pasivažinėję ir prisirinkę 
“medžiagos” straipsniams ir prakalboms, galėtų paskui 
Amerikoje apgaudinėti lengvatikius darbininkus. Mikas 
Bitinas .keliavo į Rusiją ne l^nipp turistas, bet su tikslu 
tenai apsigyventi, kadangi komunistų agitatoriai jam 
buvo pripasakoję visokių stebuklų apie .darbininkų “lai
mę” sovietuose.

Jisai tikėjo jiems, Jęad Rusijoje nėra išnaudotųjų, 
nes tą šalį valdąs proletariatas. Bet pabuvęs Rusijoje 
keletą savaičių, Mikas Bitinas pamatė, kad sovietų ša
lyje viešpatauja aršesnė darbo žmonėms tvarka, negu 
kapitalizmas: Rusiją despotiškai vųldo “raudonas” mi- 
litarizmas, kuris panaikino visas darbininkų (teises. Už 
menkiausią pasipriešinimą valdžiai, už kiekvieną kriti
kos žodį žmogus sovietų Rusijoje yra žiauriai baudžia
mas.

Komunistų agitatoriai Amerikoje skelbia, kad Ru
sijoje nesą bedarbių. Mikas Bitinas tikėjo jais, iki jisai 
nenuvažiavo į Maskvą, Leningradą ir Odesą. Jisai sa
ko, niekuomet savo gyvenime nematęs tokios daugy
bės apdriskusių, išalkusių ir suvargusių bedarbių, kaip 
tuose Ruąijos .didmiesčiuose.

“Gatvės, įetos ir miesto užkampiai pilni pasi
gailėjimo vertų žmogystų, kurie po atviru dangum 
miega su savo šeimynomis ir maldaute maldauja 
iš praeivių dupnos kąsnio,” pasakoja tasai čikagie- 
tis.
Jisai įsitikino taįp pat, kad komunistai meluoja, 

pasakodami, jogei Rusijoje nesą ubagų (elgetų).
“...Vos tik aš spėjau išlipti iš traukinio Mask

voje, kai prįe manęs jau buvo keli skarmalais ąp- 
sidangsfę vyrai jr jauni vaikai”, sako M. Bitinas.

bet 
dyonos. Sn pinigais tenai toli nenueisi, kuumet duo
nos kilo (apie du svąrp) kaštuoja nuo 6 iki 10 rub
lių.”
Tai tik keli faktai, iš tų, kuriuos tas lietuvis dar

bininkas pastebėjo sovietų Rusijoje. Suprantama, kad,', 
pamatęs tokius “rąškažius” Stalino karalystėje, jisai 
parvažiavo ątgal į Ąmeriką. Kad ir čią siaučia depresi
ja, ku$ nMĮiopųs darbininkų išnąętė į gatvę, bet čia dąr 
vistięk ^a -tokio bąi^ąųs masinio bado, nkųrdo ir n«- 
svaimmo, kukiuose yra paskendo Rusijos žmonės.

šĮiąndįe Mikas Bitinas W W "Vilnis”
"Ląisvė” tbogėdiakai .meluoja, darbininkų gy
venimą sovietų Rusijoje. <tisąi žino, kad toki komunis
tų agitatoriai, kaip -Mizara, Kąrosienė ir kiti, kurie va-, 
žinėjo į Rusiją neva tiesą patirti apie “darbininkų tė
vynę”, tikrumoje yra pasamdyti bolševikų agentai, ku
rie už pinigą garbina Staliną ir mulkina lietuvius dar
bininkus!

Šita lekcija tačiau jam kaštavo 500 dolerių! Tiek 
savo sunkiai uždirbto pinigo jisai turėjo išleisti tai ke
lionei, kuri parodė, kad komunistai jį apgavo.

Bet daug yra tokių, kaip Mikas Bitinas, kurie .pra
leidę visas sąvo gyvenimo sutaupąs, keliaudami j so
vietų “rojų”, ir pebegali daugiau iš to pragaro sugrįž
ti. Vieni jų nebuvo aprūpinti dokumentais, kurie leis
tų jiems vėl įvažiuoti į Ameriką; kiti, nuvykę j Rusi
ją, iškeitė .dolerius į rusiškus rublius, kurie beveik ne
turi jokios vertės, ir ųeljegąli užsimokėti už keįiopę 
atgal.

Tie nelaimingi darbininkai, patikėję komunistų me
lais, turės tęųai kentei visą savo ąmžių, iki jų pepa- 
piaus badas ir bolševikiškos utėlės!

Tačiau nėra vilnies, ,kąd kęinunistų agitatoriai 
Amerikoje liautųsi toliaųs apgaųdjnėję Įįeįuvius darbi
ninkus. Jie iš męlo gyvena, Jr jie karaien stengiasi su
galvoti vis naują “skymą” įtikinti žmones, kad po Sta
lino valdžia gyvenimas darbininkams; esąs laimingas. >

“Ištiesę rankas jie maldavo — ne pinigų

Vięnybės Bendrovės pirmi
ninkas, X. Strumskis, p^apeša 
to laikraščio skaitytojams, ka^ 
“Vienybe” tęliaus eis, vietoję 
trijų kartų savaitėje, tik vie
ną kartą. Seniaus “V|epybes” 
leidėjai ketino savo laikraštį 
paversti dienraščių. Šituę tiks
lu jie čmė leisti “Vienybę” dM 
kartu jsąvaitėje, paskui tris, 
kąijtus (ir per JccJętą pietų Ve
dė agitaciją publikoje, sfeng- ■ 
damięsi parduoti .daugiau šęrų 
ir sukelti kapitalo. Bet dabar 
“Vienybei” tenka grįžti vėl at
gal į .tuos laikus, .kad ji bųyo 
savaitraštis.

P-no Strumskio pranešite 
skaitome:

“Bet Vienybe dar nemapo?' 
mirti. O, ne! Vienybė, kaip 1 
laikraštis, tik nori persire-;: 
formuoti, kad vėliau, sutvar
kius savo reikalus, ji galėtų 
lankyti savo skaitytoj us kas
dien. O tuo tarpu, kol reika
lai bus sutvarkyti, kol bus 
paruoštas aparatas dienrąš-: 
čiui, Vienybė eis kartą j sa
vaitę, kaip kad būdavo se
niau. Tuo labiau, kad dąbar 
Vienybė, eidama tris kartus 
į savaitę, vistiek negali su
spėti su dienraščiais, kurie 
žinias paduoda, palyginti, 
daug greičiau.”
Tiesą pasakius, mums visuo

met atrodė, kad “Vienybė” dar 
ro klaidą, sustojusi ant pusiau
kelės tarpe savaitraščio ir dien
raščio. Jai • reikėjo susyk pra
dėti eiti kasdien, kai tik buvo 
nutarta keisti ją į dienraštį, 
arba pasilikti savaitiniu laik
raščiu. Jai buvo gera proga, 
kai SLA. paskolino be “komi- 
šeno” Vienybės Bendrovei 25 
tūkstančius dolerių. Tokios 
krūvos pinigų, susyk, nėra ga
vęs nė vienas Amerikos lietu
vių laikraštis.

Bet “Vienybė” praleido ne 
tik šitą progą. Ji labai sau pa
kenkė, keisdama sąvo nusista
tymą. Prieš kokius 28 ipetus 
ji buvo pažangus, radikališkąs 
ir net sęcialistiškas laikraštis. 
(Paskui senasis Sirvydas, susipy
kęs su ąoęįąlistąis, čipč ik$b$ 
'“Vienybes” špąltoęe pųsiąų- 
ąųąrcbistųšKą 
Toliau J. Q. Širvy^ąs iškrypp; 
į ątžągąreiyįšką .nącionąlistą 
ir ton pusėn Į^vęįpę .laikraštį, 
kurį jisąi reagavo.

jPp gyųodžio “pųčp” Lietuvp- 
je t’Viepybė” .ėmė .gąrbipti fą-.’ 
šizmą, nepaisydama to, kad 
prieš fašizmą yra grįeztąi .nu
sistačiusi milžiniška Amerikos 
lietuvių dauguma-. Išvažiavus 
Sirvydui į Lietuvą ir jo supui 
gąvus valdišką laikrąš- 
tį ėmė “redaguoti” du vaikiš
čiai — Valaitis ir Klinga. Pir
masis buvo atvykęs iš Lietu
vos, kaipo “nukentėjęs nuo. 
tautininkų smurto” liaudinin
kas, o antrasis pasaulio karo 
metu važinėfiąvo po kolonijas, 
pats rengdąųias sau 1mar^rutųs 
ir laikydamas “moksįįškąs” pa
skaitas apie “marksizmą”. Ne- 
žįnia, ar “bestudijuojant Mark
są” Klįngai nikstelėjo protas, 
ar jam apsuko galvą kariškio 
uniforma, kurią jisąi apsivilko, 
įstędamąs į armiją; bet jisąi 
nedaro įspūdžio normaliai jpro- 
taujančip asmeųs.

Ir štai tų^Ju jVMęukai, 
įgdami jęjįįps nuovokos nei 
apie Amerikos Rietuvių vfeųp- 

‘ meninius reikąlhs, nei Šiaip 
' apie ’ fcokius Vnora* višu’bmėnfntfiM1

klausimus, ątsistęję prįe “se
niausio Amerikos lietuvių laik
raščio” vairo, pradėjo visus ir 
yįsfcą plūsti, kas tik pąreįdayo 
jiem arbą jų bemoksliams “bę- 
sąms” į Kelią. Jie isteriškai 
šąyke “tautiečius” į kryžiąu? 
karą prieš “tautos išgamas” 
socialistus, jie prąvardžįayo ir 
šmeižė pažangesniuosius san- 
dariečius, jie nuolatos atakavo 
“Tėvynes’’ redaktorių ir SLA.i 
veikėjus, kurie nepūtė Wieny-i 
bes” štabo dūdą.

Laime *“Vienybes” buvo tik
tai ta, kad stipriausias jos opų-, 
nentas Brooklyue buvo ir tebe- 
ra tokių pat nekultūringų kei
kūnų ir isteriškų rėksnių ran-i 
koše, kaip Valaitis ir Klingą, 
— kitaip tas tautininkų orga
nas butų seniai nusmukęs nuo 
koto. Bimbos “tvirtovė” dar1 
■ląįkosi dėl to, kąd jisąi ,turii 
organiząciją. Bet rųgtynėąe 
tąrpe Ginkaus-Valaičio tipo 
“tąutininkų” ir bimbinįo tipo 
“lęqmųniątų” plateąųioji publi
ką Brooklyųe įjr aplinkinėse ko
lonijose beveik neturėję pasi- 
ripkimo.

Dabar “Vienybei” bus, žino
ma, nelengva atitaisyti tai, ką 
“tautiška era” sugadino. Bet 
jeigu ji pasiliks rimtas laik
raštis, kokiu ją stengiasi pada
ryti nąujįįeji jus vedėjai, tąi/ 
kad ir eidama rečiau, ji bus J 
naudingesnis visuomenei spau
dos organas, negu kada ji plus- 
davosi tris kayjus savaitėje. I

■ ” ...........' >

internacionalo! kqn- !
FERENCIJA

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuras šaukia so-' 
cialistų partijų ( specialę konfe
renciją, kuri prasidės jrųgpiu- 
čio 21 d., pirmadienį, ir tęsis 
keturias arba i penkias dienas 
Paryžiuje. Konferenciios tiks
las — apsvarstyti tarptautinio 
darbininkų judėjimo taktiką ir 
strategiją fašistiškos reakcijos 
laiku.

Jungtinių Valstijų Socialistų^ 
partija turi teisę pasiųsti į Pa-, 
ryžių 6 delegatus. Kaip tuos 
delegatus rinkti, nutars parti
jos vykdomąsis komitetas sąvo 
susirinkime Redding’e, Pa., lie
pos 2-4 d. d.

Internacionalo konferencijoje 
dalyvaus įgaliotiniai taip pat 
nuo Tarptautines Darbo Unijųi 
Sąjungos, Sporto Internaciona
lo, Socialistinių, švietimo Orga
nizacijų Internacionalo ir So
cialistinės Jaunuomenės Inter
nacionalo.

Svarbiausia debatų tema bus 
socialdemokratų pralaimėjimas 
Vokietijoje.

^įlMiiHMi! HBRIitll,"1’.... .

(Tęsjpys) .
“Heųriąu, ąš to negaliu pa

kęsti! Jus iš vįpko tyčiojatės ir 
dųr prįmcsnate pavojingiausias 
trągcdijįas. Dabar aš gailiuosi 
pasisakęs jums. Ąš pępąisau, 
<ą jusi sakot man. Aš žinaiį,1 
<ąd aš gerai padariau, taip' 
lasielgdamas. Vargšė Hetty!' 
šį rytą man prajojant ūkį, aš 
pamačiau jos baltą veidą prie 
ango, kaip šakelę jasmino. 

Daugiau nebekalbėkime apie 
tai ir jus nebandykite mane 
Yertikrinti, kad pirmutinis ge
ras darbas, ką aš esu padaręs 
per metų metus, pirmutinis 
mažytėlis savęs pasiaukavi- 
mas, ką aš kada nors eau ži
nojęs, iš tikro yra kokia tąi 
įuodėmė. AŠ noriu būti gores
nis. Ąš bus*11 geresnis. PasP 
pasakokit man ką nors apje 
save. -Kas atsitinka mieste. Aš1 
nėsu buvęs kliube jau kažjn- 
kiek dienų.’1

“^ipęnęs yjįs dar dpbęgyiįdę;; 
ną vąrgšo .Ęaziliausi .pya^ųyį-. 
TO ................... ’ ‘ <

A‘Aš 'bučiau manęs, -kąd‘ 
jiems jau atsibodo kalbėti apie 
tai Jigi šio laiko/’ tarė Doria
nas, prisipildamas sau vyųo 
ir kiek susiraukęs.

“Mano brangus vajkc, jie t|ę-> 
buyo kalbėję ąpie Jai tik šiąs 
Šežjias ;sąyąjtes, ,p briHl protus

įfok (tvotas, gerinai- 
nius temą dažniau, negu kąs 
trys mėnesiai. Visgi jie buvo 
labai Jąb^ngi paskutiniais lai- 
;kąįs. jie gavo mano paties per- 
ą^rų Jfjspią ir Alan’o Gamp- 
į^įl’p ^y^ižudymą. Dabar jie 
tųyi misterišką artisto pražų- 
yjiną. įįyęttland Yard vis dar 
tebetyirlįiųa, kad žmogus, pil
ieti uląter apsiaustu, iškeliavęs 
į Pąryžių vidurnakčio trau
kiųjų, lapkričio mėnesio de- 
vintą' dięri^, buvęs vargšas 
Bazįliųs, o prancūzų policija 
pareiškia, kad Baziliua visai 
neatkeliavęs į Paryžių. Aš ma
nau, kad už kokios poros sa
vaičių mums pasakys, kad jį 
matę San Francisco mieste. 
Tąi yra keistas daiktas, bet 
kiekvienas, kas tik nępražuna, 
vis sakoma, buvęs matytųs 
San Francisco. Tai, tųr būt,

••"i j/j? irjuii J? J ' . ................  -
>T¥KU POTQMA€O KRANTUOSE

7"' /.r .'/m
yra la^ai malonus miestas, tu
rines visus pomirtinio pasau
lio ^patrppkimus.”

jąs .piąnpt, ątsitiko 
Bazįįįųi”, paKląusė iDpriapąs, 
.pąkeUlaipąs bųrgupdįšką vy- 

i pą pjįe šviesos ir nesųprągda- 
[ jpiąs, kaip tai galėjo būt, l^ad 
i jis .tpip rąiniai gvildeno tą rei- 
kąlą.

“Aš nęjprįu nei mažiausio 
auprątimo. fęįgu Baziliųs už- 
inano pasislėpti, tąi ne mano 
reikalais. Jeigu jis yra numi-, 
ręs, tai nenoriu nei prisi
mint apie jį. Mirtis tai yra 
vienas daiktas, kuris baisiai 
gązdjpa mane. Aš jos neap-

ištarė.
* » • »

laikais
išski-

“Kodėl?”, nębu^lrįai 
jaunasis vyras.

“Nęs žmogus šiais 
8a.v v!sk9, 
nąnt miijtį , pareiškė lordąs
Henrius, pabraukęs po nosia 
atvirą margą auksuotą aro
matiškų dėžę. Mirtis ir 
vul^ąi’išl^upias tąi tėra tik tie 
tįu faįtai deyyniplįktame 
šimtųietyįę, kurių negalima įš- 
ąi^kinti. Ejkipie į muzikos 
kambarį apt kayos, pjorianai. 
Jus turėsite paskambini mpn 
Čh^pin’ą. y.yras, kuris pabėgo 
su manį) žmona, skambindavo 
Čhopiną labai puikiai. Varg
šė Viktorija !* ją labai mėg
davau. Namai yra gan apleisti 
be jos. Žinoma, šusituo.kusių. 
gyvęnipias tėra tik paprotis, 
įlogas paprptis. Bet, 
gailisi pražudęs ir savo .blo
giausius papročius. Gal bųt 
blogiausių labiausiai gailisi. 
Jie esti taip svarbi dalis žmo
gaus asmenybės.”

Dorianas nieko nesakė, bet 
atsistojęs nuo stalo ir nuėjęs 
į gretiJną kambarį, atsisėdo 
.prie piano ir paleido savo 
pirštus .klajoti- skersai balfų 
ir juodų dramblio kaulo rak
tų. Atnešus kavą, jis nustojo 
skambinti ir, pažvelgęs į lor
dą Henrių, tarė, “Henriam ar 
jums .nįękądos neužėjo į min
tį, kad Baįilįps buvo nužudy
tas?”

Lordas Henrius žiovavo. 
“Babilius ,buvo laibai popu-

Antradienis, birž. 20, 1933 
vo Waterbury laikrodėlį. Už 
ką gi jį butų gulėję nužudyti? 
Jis nebuvo pakankamai gud
rus turėti priešų, žinoma, jis 
buvo nuostabiai gabus tapyto
jas. Bet žmogus gali tepti taip 
gerai, kaip Velasąuez ir vis- 
.tieje. būti taip nuobodus, kaip 
tik galima. Baziliųs, iš tikro, 
bųyo gan ųųobodus. Ąš inte- 
ręsiavaus juo vieną sykį, o tas 
buvo kiek metų atgal, kada jis 
pasakė man, jog jis nuožmiai 
garbinęs jus, ir kad jus’ buvę 
jo meno valdantis motivas.”

“Ąš jųbai ničgdavąu Bazi- 
lių”, tarė JJoriąnas, kiek nu- 
liudu^įu .balsu. “Bet ar žmonės 
nesako, ,kad jis ,buvo nužu- 
dytaą?”

“Tai tik kai kurie laikraš
čiai rašo. Man neatrodo, kad 
tas butų galimas daiktas. Aš 
žinau, kad Paryžiuje yra bai
sių vietų, bet Baziliusi nebuvo 
tokio budo žmogus, kad eiti į 
jas. Jis nežingeidavo. Tas tai 
ir buvo didžiausis jo truku
mas.”

“Ką jus sakytumėte, jHen- 
triąu, jeigu ąš pąsąkyčiąu, kad 
ąs nužudžiau Bąziįių?,” tąrė 
jaųųaųis vyrąs. Tą pasakęs, 
jis įtemptai tųnrijo lųrdą.

“z\š ųąk^čiąu, piano brąngus 
drąpge, /kųd jų& nudųodate 
.ųūąrąkterį, kuris yiąai jums 
^ųpritinka. Vįsąs nusikaltimas 
^ra vųlgarįšl^ųs, kaip jr visas 
Kyulgąįi^kųpias yra nuųikąlti- 
jųąs. Jumyse to nėra, kad jus 
pąpįldyiumųte žmogžudystę. 
J^an gaila j pigų aš užgaunu 
jųsų tuščią gurbę taip sųkyda- 
,ipas, bot aš juą užtikrinu, kad 

, -iąi ^ra .tięšų. ^ųsikąltiiųai yra 
sąyastis žemesniųjų klasių. Aš 

( jų nei jnažiąųsiame Jųipsnj’je 
nekaltinu. Ąš manyčiau, kad 
nusikalimai jiems yra tuo, 
kuo menas yra mums, papras
tai tik būdas gavimui nepa
prastų sensauijų.”

“Budas gavimui nepaprastų 
; sensacijų? Ar jus manote, 
i kad žmogus, papildęs žmog- 
( žudystę pirmą sykį, galėtų 

kaip nors atkartoti tokį pą| 
. nusikaltimą? Nesakyk man 
, to.”

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad t pačios Naujienos

lįariškas ir visuomet nešioda- yra naudingos.

PABOTA
Gaidžiu mętąį.

1933 metais Japonijoj vadi
nami “Gaįdžio ipętąis”. Ęs$ 
šie metai turi japonams sutei
kti daug laimės ir sėkmės. Ja
ponai tiki, kad gaidys yra ąim 
bolis penkių dorybni • šviesos, 
-karinės jėgos, ryžtuipo, gero
vės įr galybės.

Gaidys minimas daų^ųly įę- 
genjų. Kažįn -kada, pijieš dau
gelį šimįų jnętų ^ieivė ŠauĮe 
supykusį pasislėpė, palikusį 
pasaulį taiųsybėj. Tąda gaįd- 
Žiai pragydę kųip prieš aušrą 
.Deivė Sųiije ‘pasigailėjusi, i 
vėl pražvytųsi pasauliui.

, Ti|o yrą ai^kiąąmas 
^io garbinimas jftponųoį-e. 
P Japonai tlĮwi ypatingą gaĮ^l 
SIJ tosų veislę, įęnrių ųodegęs 

ekiančios pęt 18 pųlokčįh 
Šie gaidžiai laikomi didelį.
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TarpuOhicagos
Lietuvai

sipirkęs, lotą kapinėse. palaido 
jimui. Gėda, kad panašus ne- 
grąžus apsireiškimai turi pasi 
rodyti musų lietuvių gyvenime 

—Vienas -Globėjų*.

LS.S. centralinė kuo 
parengia.vakaT 
rienę draugams

Aptars L.S.S. konferencijos rei- 
kalus; konferencija įvyks lie
pos 15 d.

Penktadienj, birž. 23 d. Uni- 
versal Klube jvyks vakarienė, 
kurią rengia Centralinė L.S.S. 
kuopa Chicagoje savo nariams 
ir draugams. Vakarienė ren
giama tikslu aptarti reikalus 
L.S.S. konferencijos, kuri yra 
šaukiama Chicagoje liepos 15 
dieną.

Visi draugai kviečiami vaka
rienėje atsilankyti. Ypatingai 
reikia pasirūpinti, kad atvažia
vusius į konferenciją draugus 
tinkamai pasitikti ir jiems visą, 
kas reikalinga, parūpinti. Tai 
musų pareiga.

Vakarienės pradžia 7. v. v. 
Universal Klubas yra 812 W. 
33rd Street, antrame aukšte, 
kairėje.—Valdyba

Pasiryžo prašalinti 
“jomarką” nuo Liet. 
Tautiškų Kapinių

Kapinių globėjai kviečia orga
nizacijas j talką

Gerbiami lotų savininkai ir 
draugijos! Mes visi 
kad Taktiškos Kapinės 
sų kultūrinė įstaiga ir 
gerbkime kaipo tokią,
tiniu laiku ir praeityje prieš 
kapines vykdavo “jomarkas“ ir 
didžiausias triukšmas. Reikia 

apsireiški-

žinome, 
yra mu- 
mes ją 
Dabar-

(trustees)
nerengti

tuos smerktinus 
mus prašalinti.

Kapinių globėjai 
kviečia organizacijų 
piknikų bei išvažiavimų prie ka
pinių. Yra daugelis patogių 
vietų kitur. Tuo bus galima 
daug sumažinti triukšmų.

Kapinių globėjų komisija 
bandė geruoju susitaikyti su 
biznieriais, kurie prisideda prie 
triukšmo kėlimo prie kapinių, 
bet negalėjo nieko atsiekti. Prie
šingai, jie pradėjo kelti dar di
desnį triukšmą. Keli globėjų vos 
nebuvo apmigti.

Pažiūrėkim 
tokie dalykai 
tų kapinių? 
nešvarų biznį
šalinti. Kviečiam visą pažan
giąją lietuvių visuomenę ateiti 
mums į pagalbą, ten nerengiant 
išvažiavimų. Mes kapinių glo
bėjai degime kup didžiausias pa
stangas nuo kapinių prašalinti 
visus negeistinus biznierius, 
vienas, kurių, berods, turi nu-

gerbiamieji, ar 
atsitinka, prie ki- 
Mes turime visą 
nuo kapinių pra-

Lietuvis bedarbis -R
i 4 » H

Bukantas žuvo pa 
traukinio»ratais 

-4 * » < •- •» ■ ■ . :

Buvo 55 metą amžiaus; gyve
na. bedarbių pastogėje.

55 m,etų amžiaus lietumis be
darbis Pranas Bukantas sek
madieni žuvo po Nevv York 
Central linijos traukinio ratais, 
netoli 31-mos ir La Šalie , gat
vių kampo.

Jis ilgų laikų gyveno bedar
bių prieglaudoje, prie 459 East 
31st Street, nes eilę metų ne
dirbęs, neturėjo pragyvenimo 
šaltinių. Be to, buvo paėjęs 
metuose, ir vargu galėjo gauti 
darbą. Spėjama, kad nusivylęs 
gyveniniuf ir nematydamas nie
ko geresnio ateityje, Pranas 
Bukantas užlipo ant bėgių, pa
siryžęs nusižudyti.

Rado 7 metų lietuvio 
berniuko lavoną 

srutų kanale
R. Matuškevičius paskendo bir? 

želio 12 nušokęs nuo geležine 
kelio tilto

Cook apskričio teismo teisė
jo Samuel H. Trude sunite Per- 
ry, 7120 Yated Street, sekma
dienį išgriebė lavoną R. Matuš- 
kevičiaus, 7 metų amžiaus, 3045 
West 26th Street, iš kanalo 
Will apskrityje, netoli Ro
meo.

Berniukas paskendo birželio 
12 d., kuomet nušoko nuo gele
žinkelio tilto prie Kedzie ave„ 
kad nepatekti po ateinančio 
traukinio ratais.

Su Chicagos lietu- 
viais ir draugais at

sisveikino V. Ma- 
kaveckas

r*.... .... —-------------------------

Teatras ir Ekranas .. . . . . . . .         z
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CHICAGO — Ekrane iš The- 
odore Dreiser apysakos paga
mintas filmas “Jehnie Ger- 
hafdt”. Sylvia Sidney> Donald. 
iCbok^. Hi B. Warner svarbiau
siose rolėse. Scenoje.,— “The 
Piccoli“ — įdomus marionečių 
teatras, kuris labai patiks vai
kams; radio žvaigždė George 
Givot ir simfonijos orkestras, 
vedamas Gi Cherniavskio.

ORIENTAL— Jane t Gaynor 
ir naujas Hollywoodo “radi
nys“ Henry Garat, vaidina 
“Adorable“. Filmas romantiško 
turinio, gana vykęs.

UNITED ARTISTS — Pa
garsėjęs gengsterių rolėse Ed- 
vvard G. Robinson vėl trium
fuoja filme “The Little Giant“. 
Su Helen Vinson ir Mary As- 
tor.

'.McVICKERS 
banks, Jr 
“Life of Jimmy Dolan”.

ROOSEVELT — Norint pa
siklausyti gero ir įdomaus dia
logo ir išgirsti naujų minčių 
apie “moterystės stoną’’, nuei
kite pamatyti “When Ladies 
Meet” — Ann Harding ir Ro- 
bert Montgomery.

MARBRO, “ “
T0WN 
labai veikiantis 
Below” — atvaizduoja subma- 
rinų rolę juros mūšiuose. Ro- 
bert Montgomery, Walter Hus- 

;ton ir kiti.

Douglas Fair-. 
ir Loretta Young,

TIVOLI ir UP- 
Jaudinantis, į nervus 

filmas “Heli

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Te prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai.

r

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegyste ir to- 
iregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi

suose atsitikimuose egzaminavimas daro- 
maą su elektra^ parodančią mažiausias 
(laidas. Specialč atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
>er pus? pigiaus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai j 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

|DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti .Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

Persikėliau j erdvesnį ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaū nuo 10 iki 12 

Phoas Boulevard 8481

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

| ■

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

Per ilgus metus buvo Peoples 
Furniture Co. direktorium; 
išvyksta į Stevens Poįnt, iWis.

Praeito penktadienio vakare, 
birž. 16 dieną, gražiame Smito 
Palm Gardene įvyko V. Mako- 
veckų išleistuvių bankietas, ku
riamo dalyvavo IPeoples Furm- 
ture Co. valdybos nariai, jų 
žmonos ir Makaveckų artimiau
si giminės.

£į bankietą surengė Peoples 
Furniture Co., kaipo atsisvei
kinimui su V. Makaveckų, ku
ris per daug metų buvo šios 
įstaigos direktorium ir valdy
bos nariu. Po viešingų ir ska
nių pietų, kuriuos pagamino 
Smito gabus virėjai, ilgokai tę
sėsi svečių kalbos, kurios dau
giausiai susidėjo iš linkėjimų 
V. MakaveękuL gerai gyventi 
įukyje ir atgauti sveikatą, kuri 
yra dikčiai pairus ir virš me
tai laiko nebeleido V. Maka- 
teckui tinkamai darbuotis 
Peoples Furniture kompanijos 
prekyboje. Su tikslu ieškoti 
sveikatos V. Makaveękap išvy
do ant ųk§ą.

: Jis. savo atsisveikinimo . kaL 
'hoje pareiškė didį apgailesta
vimą apleisti šią lietuvių įs
taigą, kurioje jis per dąug me- 
;tų darbavosi didžiausiame suta
rime su visais šios įstaigos na- 

į riais, taipgi ir čia lankančią 
visuomenę,

Nors šiame bankiete buvo 
graži muzika, linksmus šokiai 
ir pasilinksminimai, > beit sykip 
maišėsi ir liiujnąs taupąs skad. 
taip seniems draugams ir ben
dradarbiams reikią; persiskirti. 

Ly. Makaveckas įsigijo ir gy- 
įvens nuosayiame ūkyje netoli 
Stevens Point, Wisconsin

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungą pasi
rinko šiais, metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽHM29 DIENA.
Laivu BERBNGARIA ;

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

' -i Klaipėdą arba Kauilą.
... I....... ' f ’ ' |

Chicagoje vieninčlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS“. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL
- SERVICE

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
LITHUANIAN “VIENYBĖ”
V PUBLISHING CO.,

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
T. S. TREČIOKAS,

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

342 W. Broad.vvay,
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820’ Sujperior St.,
Cleveland, Ohio.-

AMBROZE Va W. 178 Ferry Avė.
Newark, N.'J.

JOHN SEKYS, 433 Park St.,
Hartford,. Ccm m.

PAUL MOLIS, 173 0—24 th St,, 
Dctroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St», 
Montello, . Mws,

J. J. URBŠAS, 187-Oak Street, 
Lavvrence, . Mals.

J. > ZEMENTĄU.SKAS, . 
130 Congress Avenue, 
Waterbury, Conn.

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

A. VARAŠIUS, 1200 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

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

Laivakorčių. Skyrius,
173S So, Haląted St., Chicago, III.

Prirengiąnkedr Sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas ataras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak*

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

Tel. Kenvood 5107,
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryti) 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

1145 MUtvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartj

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutarti.

-
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsjted St. 

Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 
Ncdėliomis pagal sutartį.

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.

H h t

8

DR. T; DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginla 0036

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marguti, JU. 

kampai 67th ir Artesian Avi.
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, scredoms po pietų b 

nedėlicims pagal ruiitarima.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 ma
tus kaipo patytfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 'yru. 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie-; 
taisos.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, 13th Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Res. 6600 South Arteeim AtUneu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORI8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAJJ 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland. Avė., 2 ImSof 

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 vaL 
vakaro J4edėL nuo 10 iki 12 v. dieni. 

Phone Midvray 2880

Telefonai Yards 1138

Stanley P.. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lam!. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halited Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Aveniu 

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

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

J. F. BADŽIUS
Ine. 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS 
'GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

'! Patarnavimas geras ir nebrangus

1 718 w; 18 St
H Tel. Monroe 3377 1

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso: Tsl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919.1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai. t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.ų. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

į.

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Lachavich ir Sūnūs 
.LIETUVIS GRABORIUS 
’atarnauja laidotuvėse koopigiausia. 
leikabi' meldžiame atsišaukti o musų 

darbui busite užganėdinti.
Tel.c Canal 2515 arba 2516

2314 28rd Pi, Chicago 
'7- t- SKYRIUS^

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 

, kalę visuomet, esti,r sąži
ningai ir nebrąnguę to
dėl! kad neturime iš
laidų k užlaikymui sky-

33o3Auburn Avė.
' CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

gydytojas ik chirurgas 
2201 West 22nd Street

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

Rezidencija 6631 So. Califotnia Avi.
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
TEAJ.MONTVID, M. D. 

West Town State Bank EIdg. 
2400 W, Maditon St.

Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunsvvick 0597

3514-16 W, ROOSEVELT ROAD 
arti St. Lčuis Ąvi^ Tel. Kedzie 8902 ;

Vanos, lietaus ir drdąkos vanos, 
swimming pool.;

Rusiška^ ir ; jurkiška pirčiai moterims 
seredomis iki‘ 7 v.

s1" i i1 s s n

SENIAUSIAI IR|‘ JUDŽIAUSIA
ĮSTAJGA CHICAGQJĘ

J. F. EUDĘIKIO, graborių įstaigą yra> seniausia, turi 
* daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

j.J. Fr EUPEIKJS yrą vienatinis lietuvių graborius/ kuris 
turj įrengęs gnąbų dirbtuvę, f

- i • , ' ■ ■ ’ < ’ * ' * Į. ’

>Puikiausios^ moderniškai įrengtos trys koplyčią^ su. 
vargonai^YKAI^I ŽeĄn^ ’" * " 

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

i J. J. BAGDONAS
| Lietuvių Graborius 
į Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

I 2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100i r ... i > » . ’

ii Lietuves Akušeres .*

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

K. P. G U G I S
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

TeL Boulevard 1310
Valandos; nuo 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjin tt Rtuopoe ir vii ptaktUueaJa 
eenojoj vietoj. ■ 

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«L BOULEVARD 919»

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mieeto ofiuu 77 W. Waihington St,
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

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

Nedėidieniais pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas • 

4611 South Athland Aut.
TcL. Boulevard 2800 

Rsz. 6515 So. Rockivell St, 
Td. Republic 9723

= Ofiso Ir Rez* Tel. Boulevard 5914 JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos O-—£ ' 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerraafc Rd) 
PanedCUo. Seredpa ir PStnyčioa ▼ak. 6 11d O 

Telefonas Canal 6182
t 6459 S. Rockvell Strędi 

Ketverro Ir Subatos vak. 7 U4 8 
TUefonaa Sepublio 9600

Mrs. ANELIA K. JARUSH

ni

Td. Calnmet 1656
goninese, ouoau ma-1 _. 1

MoterimiJiit bmirak _ .. ....................

ADVOKATAS 

Viri Gr«^ V*wtiny^oi.
rięS*16859 So. W«stem Avs* Chicago, 11L

DR. NAIKEL!S
756 W.. 35th St 

(Cor. of35th 8 Halsted StsY 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9, 

Nedėldieniais pagal sutartj.

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

Trečiadienyj ir Nedalioj sulig susitarimo

3241 So. Halsted St i ’ Virti Jneiaus Restaurauto 
Priima Midum jduo.,9 ryto ikiJ f.

Physkal Therapy 
8 MidvvifeA ' 

6109 South Albang 
Avenue

••L.’V’<hena**
* Hemlock $252 . : 

Pautnanj. pritglm- 
dymo namuose ar 11- 
4*''*',ū5se, duodu ma-

DIDYSIS OFISĄS .........J
4605-07 SO. HERMIUAGE AVE:

VU TMonri YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL

i;.



NAUJIENOS, Antradienis, birž. 20, 1938

CLASSIFIED ADS

NE TAI, KO TIKĖJOSI

(tąsa)
Visur G. P. U. agentai

MORTGAGE BANKERS
Jiems gyventi neblo

nuo 300 iki 500 rubliu

6—10 rublių duonos kilo
Chrysler ir Plymouth

Peter Conrad

MADOS MADOS
Atdara KetverNe praleiskite

ENTRANC

Valizos

RADIO
RADIO PROGRAMA

M et-

2604

CLASSIFIED ADSlabaiMergaitei graži

mo

Outletas Tūkstančių Bargenų nėr krutinę

(Vardas ir pavardt)

(Adrasas)
PIANŲ

Parodos 
75c vertės

labai geroj
biznj už

Bargenai 
dėl Vyrų 

Taipgi

P. U. agentų pilnos 
pilni visi kampai, 

darbininkas bijo ii

asirinkimui 
50c—Sur-

Visoks Rūbas 
dėl Visos 

Šeimos

Dr. Alfonsas Mani 
kas prisiruošęs ati 
daryti savo ofisą

šiuo
negu

gaiš ir Subatoj 
Vakarais iki 
8:30 v. vak.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

VILNONIOS PALĖKIMOS dėl 
kūdikių $1.00 vertės

Overalls Ž< 
miausiomis 
Kainomis

EXTRA Marųuette Parke išsirenduo 
ja Storas ir 5 kambariai, geras bite ko 
kiam bizniui 2638 W. 69tb St., kreip 
kitės 6635 So. Sacramento Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Nauja karščio banga 
Chicagoj, prakaituo
sime iki trečiadienio

“Štai, pavyzdžiui, duonos ki
lo kainuoja nuo 6 iki 10 rub-

500 Gražiausių 
75c vertės

1 3 6 0 KILOCYCLES

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

$1.00 Turtle neck 
Svederiai dėl berniu
kų “Gable type“

Visokia Apdrauda 
’rirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa

tarnavimu, kokj teikia ‘Landlords“ įstaigos

SPECIALIS PAS1UUJIMAS: Dykai Dantims Šepetu
kas su kiekvienu tubu ALDEN Dantims plauti Mostim, 
kurios kaina yra 19c.

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SPECIALĖS 
KAINOS

Kalnieriukai ir Man
ketai—Setai Juostos, 
Kalnierėliai virš 5000 
šmotų 
Vert<a , 
prizų Barge

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

Rusiją, bet nuvykęs rado—

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NAUJIENOS Patterh Dent
1730 S. Halsted St, Chicago.
Čia idedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No._____
Mieros

CHICAGIETIS MIKAS BITINAS, NESENAI 
GRĮŽUS Iš SOV. RUSIJOS, PASAKOJA KA 

PATYRĖ “DARBININKU ROJUJE”

Chicagoje liepos 1 d 
nupigs paštas

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
lymo Storas, labai, pigiai.

755 W. 35 St.

Revoliucionizuotas 
naujas Rail Coach 
turi plieno body 

auto typo

Vakar temperatūra sieke 
laipsnius aukščiau zero; 
ves trečiadienį

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

Compacts" su pauderio ir Rouge, 
- Outleto Kaina ............. . ....... ..........

Nauja karščio banga, 
kartu daug trumpesne 
pirmoji banga, kuri Chicago 
spirgino per 10, dienų, užklupo 
miestą ir pasiliks iki trečiadie
nio, jeigu tikėtu oro biuro spė- 
jikui W P. Day.

Vakar temperatūra sieke 96 
laipsnius apie 5-tą valandą po 
pietų. Prakaituosime ir šian-

PARDAVIMUI Grosernė. 
vietoj. Gera proga įsakyti 
$300 arba priimsiu automobilį į mainus, 

5752 So. Racine Avė.

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.

Nežiūrint i tai, kad prakai
tuosime, galime pasidžiaugti 
butlami Chicagęje, nes kitose 
J. V. dalyse yrą, dar karščiau, 
štai, Minnesotos valstijoje tem
peratūra vakar sieke 104 laip. 
aukščiau zero.

Liepos 1 d. Chicagoje siun 
čiant laišką j adresą miesto ri

Yra grynas faktas, kad naujieji Ply
mouth karai nors ir padaryti iš grynaus 
plieno, bet jie yra lengvesni ir tvirtesni, 
negu jie pirmiaus buvo, ir jie ne kra
to ir ne girgžda. Jie dabar duoda daug 
geresnį išpildymą ir daug sutaupo gazo.

Edward G, Budd Mfg. Kompanija, 
kuri daug prisidėjo prie patobulinimo 
naujųjų Plymouth Plieno Konstrukcijos 
karų labai sėkmingai varo savo darbą ne 
tik čia ant vietos, bet ir Europoje.

KENDŽIŲ Storas ir fizturiai arti 
mokyklos parsiduoda pigiai. 1853 West 
35th St. Tel. Lafayette 1843.

“Bet didelė didžiuma darbi
ninkų, kurie turi nuolatinius 
darbus”, tęsė M. Bitinas, “ne
daug geriau gyvena. Jie gauna 
nuo 100 iki 300 rublių i mėne
sį. Gal tai kam ir atrodo la
bai daug, bet atsiminus koks 
brangumas viešpatauja Rusijo
je, pamatysime, kad pragyve
nimas, pusiaužmoniškas pragy
venimas su tokia alga yra ne
įmanomas.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virš nurodytų 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 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UL

daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

i 11 ryto iki 1 vai.
Tel. Crawford 5573

dirbtuvės, 
Paprastas 
burną atidaryti dirbtuvėje, ti
kėdamas, kad jo kaimynas ga
li būti šnipu. Nuo darbo ii 
akių nenutraukia. Jie gerai ži
no kas jų laukia, jeigu4 vienas 
tų šnipų paduotų skundą.

Paimkime sekamą - įskųsto 
darbininko pavyzdį. Dęl to, kad 
jis laike darbo pratarė žodį j 
kaimyną, G.P.U. agentas, dir
bęs netoliese, turįs prieš “pra 
sižengusį” asmenišką heapy» 
kantą, padavė skundą. Darbi
ninkas buvo prašalintas iš dar
bo ir gavo “vilko” bilietą.

“žinoma, gavęs tokią ‘reko
mendaciją’ iš dirbtuvės, niekur 
negalėjo gauti kito darbo. Ne
tekęs buto ir neturėdamas vil
ties gauti kokj darbą, dabar 
valkiojasi gatvėmis ir ubagau
ja. (b d.)

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4965

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Cainos prieinamos. Naujus ir vartotus 

tairus parduodame. Kreipkitės.
STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

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

Yards 6701

v PARDAVIMUI rooming house su 
namu arba be namo prie World's Fait 
gatų. 3143 So. Michigan Avė.

“Man teko Rusijoje susidurti 
su dviejais chicagiečiais, vieno 
pavardė buvo Antanas Saka
lauskas, kito neatsimenu. Pa
klausiau jų, kaip patinka Ru
sija. Jie, suvargę, apdriskę, 
pamojo tik ranką, nieko neat
sakydami. Toliau* paklausinėjęs 
patyriau, kad į Rusiją nuvykę 
tuojau išmainė savo dolerius į 
rublius, kurie bematant išgara 
vo. Dabar, patyrę ant savo kai
lių koks Rusijoje “rojus”, no
rėtų labai grįžti atgal į Ameri
ką, bet neturi pinigų.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Cei it ra
tinė kuopa laikys speciali susirinkimą 
penktadienyje, birželio 23 d. 7:30 vai. 
vakare, Universal kliube, 814 W. 33rd 
St., ant antro aukšto. Visi buvusieji ir 
esantjs nariai, taipjau ir simpatizuotojai 
yra kviečiami atsilankyti. Randasi daug 
svarbių klausimų aptarimui. Po susirin
kimo bus patiekta lengva vakarienė su 
mažu programų ir bendru pasikalbėjimu, 
įžanga 25c ypatai. Kviečia Centralinės 
Kuopos Valdyba.

Yra Rusijoje ir darbininkų, 
kurie gauna apie 700 rublių i 
mėnesį, bet tai privilegijuoti ti
pai ir G. P. U. šnipai, kurie 
gauna už reguliarį darbą dirb
tuvėse, be to, kitą algą u‘Ž šni
pinėjimą 
giausiai.

LIETAUS APSIAUSTAI dėl 
kūdikių, $1.00 vertės 39c

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.

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

iki $4 A A

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Cbevroletui 

kitiems karams 
■T ubai 
-Tūbai 
T ubai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
VIusų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
ki piet. {žymus namai originalio ir vie

nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Dr. Alfonsas Manikas 
šiuo mėnesiu baigė visaš 
kslo užduotis Loyol 
of Medicine ir baigdama 
terno pareigas Mercy ligoni
nėje už keletą dienų, taps pil
nai išsilavinęs medicinos dak
taras.

Taipgi su šiuo menesiu Dr 
Manikas 
gyvenimo vietąrBrighton Par
ke, 2902 W. 40th St., ir su sa
vo tėveliais persikėlė į dides
nius), patogesnius kambarius 
po numeriu: 3008 W. 59th Sf., 
arti Sacramento Avė.
Dar nežinia kaip greitai dak

taras mano atidaryti ofisą, 
bet kai sužinosime tuoj aus 
pranešime. Gal būt per vasarą 
kur atostogaus ir ilsėsis, o ant 
rudens uoliai pradės savo pro
fesiją, — tai, gydytojauti.

Lauksime. —Rep, S.

Daugiausia patyrusios pirkėjos sako, kad niekuomet pirmiaus joms nepasisekė su
rasti tokius bargenus kaip, kad šiame “OUTLETE“. Šis yra didžiausias bargenų 
turgus kaip-tik sezono stylių ir garantuotos kokybės kada nors pirmiaus garsintos.

Pirkite dabar pakol kainos dar nėra pakilusios. Tai gal būt yra jūsų paskuti
nė proga “pasipelnyti“ ant šių sensacingų bargenų.

SKUBINKITĖS! — ATEIKITE ANKSTI!

mo-
School

trijų tonų karo, kad pergabenti vieną to
ną anglių; ir pasažieriniame traukiny rei
dą dviejų tonų, kad pergabenti vieną 

pasažierių.
“Suprantama tas ne liečia musų lini- 

,os kalbant apie ekonomiją. Kaip ir au- 
tomobiliuje, didelio svorio traukinys yra 
(rynas nuostolis. Neseniai tapo išrasta 
engvaus svorio gabenimo įrankiai, kurie 

yra daug saugesni negu sunkiojo svorio. Ir 
suprantama jų operavimas kainuoja daug 
mažiaus. Tuose karuose, kurie yra ap
rūpinti su guminiais ratais, visai naujo 
styliaus, važiuoji kaip ir ant relių — 
tos pačios konstrukcijos principu pabū
davote bet su plieno body yra šie naujie
ji Standartiniai De Luxe Plymouth ka-

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
priešpusmetinį susirinkimą antradieny, 
birželio 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. Rurie esate pasilikę su mo
kesčiais, būtinai pasirūpinkite apsimo
kėti. —P. K., rašt.

Vertės/iki* $7,98 f

BLIUZKOS* dėl moterų ir mer
ginų. Naujausios trumputėmis 
rankovėmis paskiausio su rai
bais dryžais ir spalvomis. Ver
tės 75c. Prieš-Inven- 
torinė kaina ............... fcvv

AugŠtos rųšies, naujas saugus ir 
derniškiausios konstrukcijos karas 
naujausias išradimas šio karo industri- • t ' * 4 ’
joje.

Perviršis svarume, seniai buvo svarbi 
problema dėl gelžkelių ir automobilių 
inžinierių ir jąu pripažinta, kad išpildy
mas yra

2604 
tnadni suknelė. Galima siūdinti su trum
pom arbo ilgom rankovėm. Juostele ga
lima padaryti iš tos pačios materijos arba 
iš. pritaiKrntos spalvos aksomo; arba pa
galios ir nusipirkti skurinę juostelę. Su
kirptos mieros, 10, 12, 14 ir 16 metų 
amžiaus mergaitėm,

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome j musų darią.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi' moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B.. o PLY
MOUTH tiktai $44 5 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales 

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 ’ 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

šiandie nuo 7 iki 8 vakare i- 
vyksta nuolatine antradienio 
radio programa, leidžiama pa
stangomis Peoples Furniture 
Co. krautuvių iš stoties W. G. 
E.S., 1360 kilocycles.

Programą išpildys žinomi 
“Pipirų” dainininkai, susidedu 
iš dvigubo kvarteto ir dueto. 
Taipgi solos dainuos p. Kastan
cija Kelartienė ir A. Giedrai
tis. Kalbės Dr. St. Biežis, M D., 
taipgi B. Vaitekūnas ir kiti 
O prie to bus labai gražios mu
zikos, įdomių pranešimų ir vi
sokių kitų svarbių dalykų pasi
klausyti. Todėl nepamirškite 
ližsistatyti savo radio.—X.X.

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.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 
dykai. O 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 
4200 West 26 St._______kampas Keeler Avė. _____

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
pridaboti 4 metų vaiką ir apžiūrėti kam
barius. St. Andriušinas, 634 W. 18th St.

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

Visokio didumo dėl trokų.
Taisom automobilius, galite pašaukt 

savo garažą, darbą garantuojame. 
VOLTERAITIS.

Tel. Lafayette 1329

“Century of Progresą
SANDALAI

VĖSUS — SPALVUOTI j| 

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

lių; ‘pienvandenio’ litras—ma
žiausiai 6 rub. (Pienas, kurį 
man teko pirkti ,buvo taip 
daug atskiestas vandeniu, kad 
vargu jį galima vadinti pienu. 
Man tai primetus pardavėjams, 
jie atkirto, kad,girdi, džiaug- 
kis, kad ir toki gauni), cukraus 
kilo 25 rub., vienas kiaušinis— 
1 rub. 25 kap., paprastas “siu
tas”, už kurį Amerikoje reikė
tų mokėti apie 15 dolerių, Rusi
joje
Pagalvokime, kaip-gi gali pa
prastas darbininkas, nors ir su 
maža, trijų asmenų šeimyna, 
pragyventi, gaudamas nors ir 
200 rublių į mėnesį?

j—vertos iki 75c .......... 29c
GRYNŲ VILNŲ $2.79 Maudynių Kostiumai .... $1.39 
Florentine Maišeliai, $1.00 vertės ......................   49c

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas .prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

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.VVISSIG

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $1Q<IE 
(karpetai) ......................... ■ VsVU
PARLOR SETAI $gg
VALGOMŲ’KAMBA- $OO 7E 
RIŲ SETAI po .......... tOilU

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

Baigė interno pareigas Merc.y 
ligoninėje; apsigyvens 'Mar- 

guet t e Parke.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR 

PERKRAUSTYTOJAS ’
3358 So, Halsted St. Chicago

Susitiko su chicagiečiais bose reikės ne trijų, bet dvie
jų centų ženklą. Siunčiant laiš
ką iš Chicagos į kitas krašto 
dalis reikia mokėti 3c., kaip ir 
pirmiau.

A I Su kiekvienu pirkiniu išI H Uf ■■ I $5.00 ar daugiaus —• 
B W f 1 I pakol jų ištenka—1000U I l\HI

gaukite sau dykai tikie 
tą su pirkiniu iš $5.00 ar daugiaus šiame Outle 
te — nepraleiskite šios progos.

SKRYBĖLĖS
DĖL , MOTERŲ

Naujos Panama.......
Skrybėlės “ U

įskaitomos <
IDEALIŠKOS DĖL VASAROS 

Sportui arba Išėjimui — Švelhių Spalvų.

mas yra pirmiausią! mieruojamas atsine- 
šimu arkųų spėkos iprie svarumo.

“Paskiausį atsitikimai gelžkelių siste
mos t ra n spo r t arijoje turi didelę svarbą 
automobilių industrijoje, sako p. H. E. 
Hęalth, direktorius Plymouth Motor 
Korporacijos. FrJito gabenime 'reikia 
'! '■ ■ '......     |W ,1 i»

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS 

(! -tr

PRIEŠ-INFLIACIJOS SPECIALAI
1,000 Porų Virtuvės Firankų 2 poros už 
2 poros 50c Mesh Pančiakos už ........... 
$1.00 Bovelninės Beacb Slacks 
Pirštinės dėl moterų ir merginų

Exchange—Mainai
GRAŽI 20 AKERIŲ vaisių farma 

Michigane prie ežero Chaplain, 5 kam
barių namas, elektriką ir fumace šilu
ma. Mainysiu ant bungalow South 
Sidčjc. Pašaukite Grovehiil 0632.

1,500
KAUTU

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

’2.99
Vertės iki $7.98 

SLIPONS iŠ terry materjolo, 
$1.00 vertės. Puikus dėl mau
dynių. Kaina .... OCa

BARGENŲ IEŠKOTOJOS SUŽAVĖTOS 
PRIEŠ-INVENTORINIS Business Chances

Par^av^ _______
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.

Furniture & Fixtures 
Rakandai_,, _ _

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai“, 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą“, krėslų it tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose’4 Box 1569, 1739 <So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI peilių tekintojai ant 
drėgnų galastuvų Whitaker Mfg. Co., 
5723 W. 65th St. 'Paimkite 63-čios 
gatvės karą iki Clearing.

Business Service 
Biznio Pa t nm a vi mas

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

Real Estate Paskolos —
Viešas Notaras

,7 * , Via,'

SOUTH
PAULINA
STREET

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HARRISOH 6 PAULINA STS. ...HAHSHFIELO L




