
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
ews

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thi lithuanian Daily newo

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojeBntvntU as second-class matter March 7, 1914 ai the Post Office at Chicago, HL 
under the Act of March 8. 1879

VOL. XX Kaina 3c Chicago, III., Antradienis, Kovas-March 7 d., 1933 No. 55
•

11 1 ' ••• ■ ■ -    .    ------   -• --     ...   ■ ............................ ------------- ------------- ----------- ------------ ...  .  —- -■    

Chicagos Meras Antanas Cermak Jau Pasimirė
Bankai uždaryti;

auksas sulaikyta
Prezidentas uždarė bankus ir sulaikė auk
so eksportą. Šaukia kongresą. Rūpinsis, 
kad algos darbininkams butų išmokėtos
WASHINGTON, kovo 6. — 

Prezidentas Rooseveltas stvėrė
si griežtų priemonių dabarti
niame krizyje, kurį pergyvena 
bankai, kurie daugely valstijų 
turėjo užsidaryti, o kitur su
varžyti išmokėjimus. Tomis 
pačiomis priemonėmis stengia
mus! išlaikyti šalies turtą ir ne
leisti auksui ir sidabrui išplauk
ti į užsienį, kur eina plati spe
kuliacija Amerikos doleriais.

Prezidentas šįryt, pasinaudo
damas karo laiku suteiktomis 
prezidentui galiomis, išleido pro
klamaciją, kuriąja uždare ban
kus visoje šalyje keturioms die
noms, uždarė eksportuoti į už
sienį auksą, sidabrą ir pinigus 
ir pinigų kontrolę pavedė iždo 
sekretoriui VVoodin, kuris gali 
per “bankų šventę” leisti savo 
patvarkymus.

Taipgi skubiai pašaukė kon
gresą susirinkti specialei sesijai 
ateinantį ketvirtadienį svarstyti 
bankų krfzį ir patfekti priemo
nes bankinei sistemai išgelbėti.

Sustabdymas finansinių tran- 
zakcijų paliečia ne tik bankus, 
bet kiekvieną finansinę ar kre
dito įstaigą, paskolų draugijas 
(spidkas) ir net pavienius as
menis.

Uždraudimas eksportuoti auk
są yra lygus Amerikos nuėji
mui nuo aukso pagrindo. Bet 
iždo sekretorius sako, kad ne
žiūrint to embargo auksui, 
Amerika nuo aukso pagrindo 
nenueis.

Dalis suvaržymų bankams 
nuimta

Tuo tarpu dedama pastangų 
palengvinti šaliai pergyventi 
“bankų šventę”. Iždo sekreto
rius Woodin paskelbė, kad pir
miausia turi būti rupinamąsi, 
kad algos darbininkams butų iš
mokėtos. Tuo tiikslu galbūt 
bus leista bankams atsidaryti 
išmokėti algas.

Taipjau leistas aprybotas 
bankinis veikimas. Bankai ga
li prileisti renduotojus prie 
saugiųjų dėžučių. Gali mainyti 
pinigus. Gali priimti ir išmo
kėti čekius už atgabentą mais
tą ir žiūrėti, kad maisto priga- 
benimas nebūtų sutrukdytas 
dėl pinigų stokos. Gali priimti 
mokėjimus. Gali išmainyti val
džios išduotus čekius, taipgi de
pozitus, kurie dar nebuvo į- 
traukti į knygas. Bet jokie iš
mokėjimai negali būti daromi 
auksu ar aukso certifikatais.

Kad pašalinti pinigų truku
mą, manoma leisti bankų są
jungoms ceretifikatus ar kito
kius pagelbinius pinigus.

Washingtone eina nuolatinės 
derybos su bankieriais, kongre
so vadais, gubernatoriais ir 
ekonomistais ieškant geriausių 
būdų sutvarkyti bankus ir iš
vesti šalį iš dabartinės finan
sinės suįrutės.

Kongreso vadai jau daro žin
gsnių prisirengti ,kad kongre
sas galėtų be jokio gaišinimo 
laiko svarstyti opią bankų pa
dėtį. Manoma, kad pirmiau‘sia 
kongresas suteiks prezidentui 
galią tvarkyti bankus savo nuo
žiūra, kol kongresas galės pri
imti nuodugnesnę programą. 
.•Jpašto bankai nėra suvaržyti, 

be dėl, visų bankų užsidarymo 
ir jie negali veikti.

Graikijoje susikūrė 
karininkų* diktato- 

rinė valdžia
Venizelos rinkimus pralaimėjo 

ir valdžia pateko | miiltaris- 
tų įlinkas

ATHENAI, Graikijoj, kovo 
6.—Gen. Nicholas Plastiras su
kūrė Graikjoj karininkų valdžią 
ir išleido proklamaciją, uždrau
džiančią visokius susirinkimus. 
Jei kas bandytų laikyti susi
rinkimus, tai jie jėga busią iš
vaikomi.

Vakar įvykusiuose parlamen
to rinkimuse, Venizelos libera
lai pralaimėjo ir pats premieras 
Venizelos šiandie rezignavo. 
Rinkimus laimėjo Tsaldaris va
dovaujami monarchistai.

Gen. Plastiras yra pagarsė
jęs savo reakcionieriškumtf ir 
kelis sykius yra vadovavęs su
kilimams prieš valdžią ir už tą 
buvo ištremtas iš Graikijos. 
Karinę diktatūrą jis įvedęs, kad 
neva palaikyti šalyje tvarką, 
nes parlamentarinė valdžia pa
geidaujamos tvgrkos nesuku- 
rusi.

Kalbama, kad ir prezidentas 
Zaimis taipjau rezignuosiąs.

MIRĖ MIAMI, FLORIDOJE
Chicagos mėtįas Anton J. Cermak, kuris.vakar ryte mirė 

Miami, Fla., išgulėjęs ligoninėje nuo vas/115 d. Jį pašovė italas 
G. Zangara, kuris sakosi porėjęs nušauti Franklin D. Roosevelt

MIAMI, Fla., kovo 6. Šįryt, 6:57 vat ryte (5:57 
vai. Chicagos laiku), Jackson Memorial ligoninėj mirė 
Chicagos meras Anton Cermak. . ,

Prie mirties patalo buvo visi artimi mero šeimy
nos nariai., dukterys Mrs. Helen Kenląy,. Mrs. Frank 
Jirka, Mrs. Richey V. Graham, žentai, anūkė ir eilė 
daktarų, Dr. Frederick Tice, Dr. Jirka ir kiti, 
ir kiti.

Gyvybę palaikė dirbtinomis priemonėmis
Iki mirties Anton Cermak gyvybė buvo palaikoma 

tiktai dirbtinėmis priemonėmis. Buvo padarytos kelios 
kraujo transfuzijos, teikiamas deguonis (oxygen), 
leidžiamos maisto adatos ir duodami stimuliantai. Bet 
šešių specialistų pastangos negalėjo jj nuo mirties iš
gelbėti.

[tikėdami be operacijos Cerma- 
ko gyvybę išgelbėti.

Cermak gimė 1873 m. 
Čekoslovakijoje

Anton J. Cermak -gimė ge
gužės 9 d., 1873 m., mažame 
Bohemijos miestelyje Kladno, 
dabartinėje Čekoslovakijoje. Į 
Jungtines Valstijas, atvežtas 
neturėdamas pilnai metų am
žiaus. Sulaukę~s 17 metų am
žiaus atvyko į Chicago, kur 
pradėjo dirbti prie gatviakarių 
bendrovės. Prieš tai dirbo ka
syklose Braidvvood, Illinois.

Vėliau įėjo į anglių ir malkų 
biznį, kurį apleidęs metėsi į 
real estą te. Pamažu perėjo į 
bankinį biznį ir prisidėjo prie 
dviejų bankų suorganizavimo.

Cermakas labiausiai pagarsė
jo ir sukrovė didžiulius turtus 
dalyvaudamas politikoje. Pradė
jo karjerą politikoje išrinktas j 
valstijos legislaturos atstovus. 
Vėliau buvo aldermonu, bailiffu, 
Cook apskričio komisionierių 
pirmininku ir, pagaliau, meru, 
kurią vietą laimėjo 1931 me
tais, pergalėjęs William Hale 
Thompson.

Palaidotas bus penktadieny, 
Chicagoj

Mero Cermak kūnas specialiu 
traukiniu bus parvežtas J Chi
cago. Manoma jį pašarvoti jo 
namuose 2438 Milard Avė. Lai
dotuvės barsiančios penktadieny. 
Iš namų busiąs nulydėtas Chi
cago Stadium, kur bus atliktos 
apeigos, o po to bus nulydėtas 
j čechų tautiškas kapines, kur 
yra šeimyninis mausoleumas ir 
kur randasi palaidota jo žmo
na.

HITLERININKAI PILNAI PASIGROBĖ VO
KIETIJOS VALDŽIĄ

Bendrai su nacionalistais sudarys didžiu 
mą naują jame reichstage. Laimėjo ir Prū
sijos seimą. Teroras labiau stiprinamas

kovo 6.—Hitle- 
pasigrobė Vo- 

į savo nagus, 
reichstago ir 

rinkimuose lai-

šalina socialistų merus
Ir reichstago rinkimam pra

ėjus, hitlerininkų teroras nė 
kiek neatslūgo ,bet eina ir to
liau visu smarkumu.

•

Turingijoje fašistinė valdžia 
šalina socialistus miestų merus 
ir jų vieton stato hitlerininkus. 
Taipjau visoje valstijoje liko 
uždaryti iki kovo 20 d. visi 
socialistų laikraščiai.

Nepalankus naziams Hambur
go ir Altona mėrai irgi tapo 
pašalinti, o virš miesto salių iš
keltos nazių vėliavos.
Uždarinėja žydų organizacijas

Centralinės žydų sąjungos 
raštinė gavo žinių, kad nazių

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

Lietus ar sniegas, maža per
maina temperatūroj; šiaurės 
vėjas.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 5:- 
46.

Zangara bus teisia
mas už mero Cer

mak mirtį
MIAMI, Fla., kovo 6. —Kaip 

tik pasimirė Chicagos mėras 
Cermak, Floridos valdžia stvė
rėsi žingsnių, kad jo šoviką 
Juozą Zangara pasiųsti elektros 
kėdėn. Zangara ir taip yra nu
teistas 80 metų kalėjiman už 
pasikėsinimą ant . prezidento 
Roosevelto gyvasties ir pašovi- 
mą trijų žmonių. Prokuroras 
Hawthorne tuoj aus sušaukė 
grand jury, kuris Zangarą ap
kaltino už pirmo laipsnio žmog
žudystę.

Jo byla įvyks už kelių dienų.

Nu‘o pat pašovimo pasireiškė 
įvairios komplikacijos, kurios 
sužeistąjį merą Cermaką labai 
silpnino, taip kad jau senai pri
siėjo gyvastį palaikyti dirbti
nomis priemonėmis. Tečiaus jis 
parodė didelį gajumą, didelį at
sparumą, kuris stačiai stebino 
gydytojus.

Jau savaitė laiko atgal jis 
buvo marinamas ir jo mirties 
laukta bile valandą. Tada j j silp
nino širdis, dėlei ko jį prisiėjo 
patalpinti į deguonie kambarį, 
kad palengvinti kvėpavimą ir 
Širdies veikimą. Padariite krau
jo transfuziją, jis nepaprastai 
atsigavo ir jau vėl buvo pra
dėta kalbėti apie jo visišką pa- 
sviekimą. Bet į pabaigą perei
tos savaitės jis vėl ėmė silpnė
ti. Buvo vėl leista kraujo, ku
ris laikinai sužeistąjį atgaivi
no. . ’

Išsivystė gangrena
Bet neilgam.* šeštadieny bu

vo padaryta maža operacija ir 
išimta iš plaučių pūlių. To ope
racija parodė, kad pažeistuose 
plaučiuose vystosi baisioji gan
grena, kurios pirmiau nebuvo 
įžiūrėta. Tai ir paskubino mir
tį, Sekmadieny dar Įtartą buvo 
leistas * kraujas, bet jis jokios

pagelbos nebesuteikė ir dakta
rai prarado visą viltį jį išgel
bėti. Neužilgo meras ėmė mer
dėti ir už kelių valandų pasi
mirė. •
“Vivian”—paskutinis jo žodis

Už kelių valandų prieš mirtį 
prie jo bu4vo prileista šeimyna 
ir laikraštininkai. Jau' tada 
meras sunkiai ir greitai alsavo, 
akys buvo be jokio skaistumo 
ir visiems buvo aišku, kad arti
nasi mirtis.

Kad nevarginti ligonio, šei
myna išėjo į kitą kambarį. Bet 
neužilgo ligonis silpnai pašaukė 
“Vivian”, savo mėgiamiausią 
anūkę ir neteko sąmonės. Tai 
buvo paskutinis jo žodis, nes 
už trijų valandų Cermak pasi
mirė.

Mirtis atėjo užtekant saulei, 
kai pirmieji saulės spinduliai į- 
siveržė į ligonines kambarį.

Mėras Cermakas kankinosi 
Jackson Memorial ligoninėje 
nuo vas. 15 d., kur jis buvo 
nugabentas po to kai italas G. 
Zangara jį pašovė laike pasi
kėsinimo prieš prezidento Roo
sevelto gyvybę. Kulka peryėrė 
jo pečius, perėjo per plaučiu®, 
kepenis ir įstrigę j nugarkau
lį. Daktarai; nedrįso jos išimti,

Suėmė plėšikus, ku
rie pašovė Grigaliū

ną ir Mereckį
Vienas suimtųjų, italas, jau pri

sipažino prie pašovimo. Kitas, 
graikas, pats yra pašautas

CHICAGO.— Du iš trijų plė
šikų, kurie vasario 25 d. pašo
vė ir gal sunkiai sužeidė lietu
vį aptiekos savininką Joną 
Gregg-Grigaliuną, 6859 S. West- 
ern Aye., taipgi pašovė ir leng
vai sužeidė jo darbininką, ap- 
tiekininką Juozą Merick-Merec- 
kį, jau? tapo suimti.

Vienas suimtųjų, Mario Bol- 
somo, 18 metų am., 1409 Spruce 
St., jau prisipažino ,kad jis da
lyvavo užpuolime ant Griga
liūno aptiekos ir išdavė . savo 
draugą, George Karamagnis, 
17 metų am., 1734 Maypole 
Avė., kaipo to piešimo dalyvį, 
kuris ir pašovė abu lietuvius 
aptiekininkus. Karąmagnis pats 
yra policijos pašautas ir guli 
Mother Cabrini ligoninėj.

BERLYNAS, 
rininkai kietai 
kieti jos valdžią 
vakarykščiuose 
Prūsijos seimo
mėję, kartu su nacionalistais- 
monarchistais, absoliutę didžiu
mą vietų.

Nežiūrint nuožmaus fašisti
nio teroro, rinkimuose dalyva
vo apie 90 nuoš. balsuotojų, ko 
dar niekad nebuvo. Todėl nau
jasis reichstagas susidės iš 647 
atstovų, vieton buvusių 582.

Naujo reichstago sudėtis
Naująjame reichstage atstovų 

turės:
Hitlerininkai— 288 (pirmiau 

buvo 196)
Socialdemokratai ir valstybės jpagelbinė policija puolė tos or- 

partija—125 (buvo 123).
Komunistai—81 (buvo 

' Katalikų centras— 73
69)

Bavarijos liaudininkai 
(buvo 19) 

, Kitos mažos partijos 8 
(buvo 24)..^
/Prūsijos seime, tikimąsi, at

stovų bus iki 4^0.
Hitlerininkai turės 207 atsto

vų, nacionalistai—43, centris
tai—67 , valstybės partija—3, 
socialdemokratai—79 ir komu
nistai—63.

Hitlerininkai valdys šalį be
• reichstago

Hitlerio kabinetas rytoj susi
rinks ir nutars kada sušaukti 
reiestago susirinkimą. Tečiau’s 
reichstago posėdis busiąs trum
pas. Atlikus butiniausius rei
kalus ir. suteikite Hitleriui ne
paprastų galių ,reichstagas iš- 
siskirstysiąs dviems metams, o 
šalį per tą laiką Hitleris val
dys be jokio reichstago.

Nors hitlerininkai su nacio
nalistais ir turi absoliutę di
džiumą balsų reichstage, bet jie 
vistiek nenorį reichstago, ir 
norį apseiti be jo. Reichstagui 
esant vistiek jiems tektų aiš
kinti ir teisinti reichstagui sa
vo žygius ir siteilaukti iš opo
zicijos aštrios kritikos. Todėl 
per dviejus metus reichstagas 
nelaikysiąs posėdžių, kad Hit
lerio gaujos galėtų pilniausia 
sauvaliauti ir naikinti Vokieti
joje paskutiniite" demokratijos 
likučius.

•ganižacijos skyrius Dortmun- 
100).'dem Essene ir Erfurte. Buvo 
(buvo (užpulta ir centralinė raštinė 

Berlyne. Po to Prūsijos rei
kalų ministeris Goergin atsipra
šė žydų ir pareiškė, kad jis to
kiem* žygiams buk nepritariąs.
r -Turingijos gi valdžia uždarė 
žydų sąjungos skyrius neva “iš
laikymui taikos ir dėl Vokieti
jos tautos saugumo”. Visos tos 
organizacijos brošiūros liko 
užgriebtos, o pati organizacija 
uždaryta.

Cenzūra užsienio žinioms
Hitlerio valdžia nuėjo tiek 

toli, kad įvedė cenzūrą užsie
nio žinioms, kad pasaulis nega
lėtų sužinoti, kas ištiktųjų de
dasi Vokietijoje, žinias cenzū
ruos paštas, kuris nepraleis to
kių žinių, kurios jam nepatinka. 
Ir tik paskui korespondentui 
praneš, kas iš jo žinios liko iš
mesta. Todėl ateityje užsienį 
pasieks tik tokios žinios, ko
kios patiks Hitleriui ir jo gau
joms.

—19

Maniakas nušovė du 
žmones, 10 sužeidė 

CIevelande
CLEVELAND, O., kovo 6. — 

Pamišėlis Herman Klink, 29 m., 
pastvėręs automatinį šautuvą 
išbėgo gatvėn ir nušovė du 
žmones, taipgi 10 žmonių pašo
vė, vieną gal mirtinai, kelis gi 
sunkiai sužeidė. Pats Klink li
ko nušautas policijos.

WASHINGTON, kovo 6. — 
Keli žmonės liko sužeisti susi
rėmime su policija, kuris išti
ko policijai bandant išvaikyti 
bedarbių demonstraciją.
‘ \’ • C I ;/ ■ ■/ * • , v

WASHINGTON, kovo 6. — 
šiandie Kapitoliuje ,kur jis tiek 
ilgai išbuvo senatorium, įvyko 
pamaldos už mirusįjį senatorių 
Thomaš J. Walsh. Po pamąldą 
jo kūnas liko išvežtas į Mon
tana, kur jis bus palaidotas gre
ta jo pirmosios žmonos.

• ■ ' ' ’’ t 4 .■••‘v..P 4?'

ŠVĘSKITE VELYKAS LIETUVOJ!
Jau tik 3 savaitės beliko prisirengti VELYKINEI EKSKURSI
JAI, kuri išplauks dideliu ir greičiausiu .

Laivu “BBEMEN”

KOVO 31 D, 1933■ .)

Tuoj aus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
tas gaus geresnį kambarį*

O kurie nemanote važiuoti Lietuvon, tai palinksminkite 
savuosius pasiųsdami jiems nors po keletą dolerių. 

' '-A ' ' " \ ...

NAUJIENOS jums jtatąrnaus teisingai, greitai ir gerai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



o jei ne, tai svę-

4. Kiti komisai

VISO.

*w

Padarome Visiems Greitai
tyrėjo

Hąlstęd Street,

19,181.08
18,880.71
11,263.87
9,978.35
9,609.07
3,905.28
2,641.20
1,124.89

163.50
85.00

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000

aukc 
a ūks 
auks 
auks 
auks

išlaidos.... 
$35,^23.29 
pubUkaci- 
$23,390.14

turto 
taigi 
apie

abe-
nes

VARKOSE GYSLOS
Užgydomos Naujų Metodą.

žla fim» ai 
tat—-finoms.

zatoianiD ..........
2. Rosorcin# 

žlugo  ............
3. Algoms išmokėta, 5&13Q.

bo labui
metu buvo to . kliubo iždiniu

2361 akci- 
$23,6iaoa 
... $59,52&00 

kad Lietuvoj.
$115,175.00 (iš 

Vėliau “Duby- 
; “Ringuva” jau 

nominale

“Nemuno” 115 akcijų po, 250 
litų __ $10,375,00.

“Ringavęs” 2551 akc. po 100 
litų — $25,540.00.

“Kredito Banko 
jų po 100 litų —

26 d. čia lietuvių 
i, įvyko Lįę- 
kesų Politi-

Atsišaukimus 
Upelius 
Korteles. 
Brogį-ąmu?. 
Tikietus.

prasta^ mėnesinis susirinkimak 
Iš virš 300 kliubo narių šiame 
susirinkime dalyvavo tik apie 
70. Kędėl kliubo nariai taip 
pradėjo atšalti nuo susirinki
mų lankymo.? » Daugelis sako, 
jog tai pasėka bimbinės takti
kos. Tačiau, kaip minėjau, šis 
kliubaą susideda iš sųvi^ųm 
300 narių, o, bimbiniu. rėksnių 
ir jų aklų simpalizatorių, kaiv 
tu sudėjus į krūvą, yra tik 
apie tuzinas. Taigi draugų 
kliubiečių būtina priederystė 
yra , skaitlingįių lankyti suąi- 
rįi^naųs x ir drąuge visiems 
kartu svarstyti kliubo . reika
lus. O su bimbiniais kliubas 
lengvai apsidirbo ligi šiol, ap
sidirbs su jais tinkamai ir atei
tyje.

Toliau besvarstant: kliubo 
bėgančius rcikajus, vienas bim- 
binių, gavęs progą, atsistojęs 
pareiškė susirinkimui, kad yra

reikalais, tai apsieik džentel
meniškai 
tainės užžiurėtojas tuojau iš
prašys lauk pro duris.

Nabagas tuojau sušvelnino 
savo revoliueioniškumą, ir tik 
prašė aukų. Tąsyk vienas bim- 
binių perėjo su kepurę ir su
rinko. iš savo, drąugučĮą. apie 
$2. Tuo. ir užsibaigė šis bimbii 
nių klasių kovos mušis.

a » »
čia Underwood Elliott Fisher 

kompanija turi savo-, dideles 
drukuoj^mų m^ię^ išcįrbys- 
tes. Gerais* biznio W»įs dirbo

$1,000.00 
Chemical Co., 
8MbQ^vu|tąvu8, 
..... $88,200.00

5. Litįipaiųan Publishing 
Co., pirktų šery Bendrovės še-

tveriamas naujas

Iš to aišku, 
dingo musų 
$175,000.00). 
aa” visai žlugo 
beveik žlugus. Nor 
vertė musų akcijų Lietuvoj 
yra $59,525.00, bet nųriuj jas 
dabar parduoti, vargu butų 
galima gauti $20,000. O sudė
ta $175,000!

Turime taipgi $4,900. vertės 
Lietuvos Laisvės Paskolųs 
bolidų, kuriuos taipgi galima 
priskailyti prie indęHų, Lietu-

1. Romanui Karužai
2. Vai. Karužai
3. Vincui Karužai .
4. Vac. Karužai
5. Laurai Karužai
6. Marei Karužai
7. Stellai Karužai
8. J. Strimaišiui
9. S. Strimaitienei

10. A. B. Strimaičiui
11. P. J. žiuriui
12. M, W. Busimi
13. J. S. Lopattai
14. V. K. Račkauskui

tęs* Gedais* biznio 
su vįršum 5,000 darbininkų, o 
dabar, depresijai užėjus ir dar
bams sumažėjus, dirba gal apie 
1500. Ir tai tik dvi dienas per 
savaitę*. Priegtam ne visi dkr 
bą ir tas dyi dienas, o, tik. tie, 
kurie darbą, turi. Kurių darbas 
nėra nuolatinis, tai gerai, kad 
gaųpa padirbėti dyi dienas per 
męnesį, o. kartais., ųė tiek ne
gauna. ,

ši- kompanija savo darbi
ninkams jau yra apkramčiusi 
algas po . dešimtų nuošimtį tris 
kartus. Dabar, vasario, 23 d., 
vėl buvo, prikabinėjusi j notas 
visuose dėpartamentuose, kad 
su kovo 1 d. veį9 bus?, nukapo
tus algos ant dešimties nuo
šimčių. Tačiau trijų departa
mentų darbininkai griežtai 
tani pasipriešino, kadangi ir 
su dabartinėmis algomis jokiu 
būdu negalima sudurti galas 
su galu. Tpdel tų pačių dienų 
po pietų nuėmę-pirmesnes no
tas ir prikabinėjo naujas. 
Naujosiose notose atšaukiama 
algų numažinimas. Kolkas pa
liekamus tos pačios algos ant 
toliau.

Darbininkai čia visai neor
ganizuoti, neturi jokios unijos 
todėl kompanija su bosais da
ro ką tik nori su jais.

— Žvalgas.
tos ptfenų, lifęjy^ę^e, Sąsitam 
pęs kejlę.t^ ęęp&ų jią u^ęjo 
biznį. Taj bjuvą.1907 m., Nuo 
to laiką jįs: dąųgiąu nebegrįžo 
į plieną lfcjyW?b

VcIm^Zk L. P. D<
Kliubui. nųa pat i ją s ąsikurL 
mo. Jis buvo vienuoliktas na
rys, kuris prie tp k,Rūbo, Pa
sirašė. Kai buvo h sveik a§, tai 
jis . energingai darbavosi kliu- 

per . penkiolikų

delegatas nuo bedarbių tarybos 
ir laukia, kada jį kliubas pa
kvies į susirinkimų. Kliubo pir- 
minįnkas G. Levišauąkaą grei- 
tai ir tinkamaj tam draugui 
bimbiniui paaiškino, kad kliu
bo susirinkime kito susirinki
mo neleis daryti. O antra* .klu
bas visai-netiki ir nelaukia jo-, 
kio išganymo, darbininkams iš 
bimbinių tarybų. Ęsą, tas; jūsų 
atvestas delegatas, jeigu jis 
nori ką nors pareiškiu tai ga*. 
lės įeiti, kuomet kliubas už
baigs savo susirinkimą, 

į " . ,
Didžiuma nąrįų parėmuą šį 

pirmininko sveiką nusistatymų,, 
susirinkimą^ buvę tęsiamas ga
ną. rįmtaį ligi, užbaigos.

Užbaigus susirinkimą, ligi 
valdyba sutvarkė išmokėjimų 
bilas, tai bimbiniai turėjo pro
gos įsivesti tų savo bedarbių 
delegatų* Įėjęs tas ją delega
tas į susirinkimą ir pamatęs, 
kad jųu susirinkimas uždary
tas ir dauguma narių sustoję 
eiti lauk, pamatė, kad bus ma
žai progos iš už save žioples- 
nių pasipinigauti. Užėmęs vie
tų, tuoj pradėjo visaip niekine 
ti . kliubą ir valdybą* Maršalka 
S. Norkęvįčįus priėjęs jam 
tuojau, pastebėjo; girdi, jeigu 
atėjai į .svečiuo si) beųt kokiais

PAVnEKĮĄlMkS
Vizitinės Kortelį. 
Vestuvėmą Laiškai 
Sužieduotuvėms.
Korteląa
Pasveikinimai, etp,

Amcrik|Oj turime įdėję pi
nigus sekančiai:

1. Lietuvos žemės Bankas, 
kun. žiJjąuf' organizuojamas, 
dabar jau dingęs .... $2,300.00

2. Buitie States Bankas, iš 
kurio visi pinigai laikui bė
gant ištraukti ir sunaudoti bė
gantiems reikalųn^. $63,710(00

3. th-ogress Slioe Co. pirkti 
sergi, kompanijai subankru
tavus, žjugo

4. Rcsorčtn 
kompanijai'

Viso išmokėta $105,587.01
Tas- buvo maž-daug 1917 

1921 metų laikotarpy. Todėl 
aišku, kad ketvirtadalis vijų 
nuo žmonių surinktų pinigų 
nuėjo organizatoriams ir di
rektoriams už visokius “pasi
darbavimus.”

Kur dingo kiti pinigai?
Iš revizijos komisijų rapor

tų randu sekančius išmokėji
mus nuo 1917'iki 1921 m?
1921 m. Bendrovė jau nustojo 
aktyviai veikti):

1. Direktoriams ir organi- 
$105,587.04 

Companijoj 
. $88,700.00

5. Sk.e.lb.iAnąmą 
joms ............. .

(k Nuostoliai parduodant U.
S. Liberty bondus- $154)19.18

7. Nuostoliai įkuriant Bui
tie States Bankų .... $14,377.62

8. SąmĮkioms išlaidoms^ (?)
.....................  $12,5^1,82 
(k Ra&ęs ir r^tįuės išlai

dos, ..................... .
10. Raštinės baldai ir įtąj- 

svmas ..................... $5,698.48
1L Kelionės $4,586.57
12. Dįvidendaj, (ĮPV7; iki 

1920 metų)*.............. M6G5.90

Viso .................. $397,281.43
’ Aukščiau paduotos sumos 
Bendrovei yra jau “dingu
sios.”

| Pradedant su 1922 m. Ben
drovės išlaidos yra tiktai alga 
sekretoriui (pirmiau $40.00 į 
sąvaitę, o daJjąr ^.OO)* tak
sai* nuošimčiai SČA-., dirękj- 
tęrių susįriukiųiaįvisų apjo 
$5,00p..į mcjuą.

Reikia taipgi pastebėti* kad 
tuojaus po karo Bendrovė 
padarė pusėtinai daug pelno 
iš siuntimo pinigų į Lietuvą, 
už laivakortes, uą siuntimu 
prekių^ už pąrduotų. b.ejiziną 
ir gazoliną LfieUivąp taipgi, ųž 
nuošiiųčįitąi mit pjpigų, 
iš* tų, šaltinių yrą, gantą apįc. 
$211,000.00, Tikras skaidįųcs 
vargiai kada bus galima gauti, 
nes knygvedystė yra labai ne
aiški ir daug rekordų truks-

Kaip yra su indėliais?
Indėlių-investmentų yra Lie; 

tuvoje ir Amerikoje, ir juos 
turime atskirai enumeruoti.

Lietuvon buvo perkelta 
$175,000.00. Ši ąuma buvo pa
versta į 4,000,000 auksinų. 
Tais pinigais buvo atidarytas 
Kaune Lietuvos A|sįatyipq 
Bendrovės skyrius, į kurį gręit 
iš Amerikos persikėlėj Romą- 
pps Karuža su visa savo šei
ma, podraug jo švogeris Jo
nas Strimaitis ir, pagalinus, 
Račkauskas. Iš tų 4 nųlijęnų 
auksinų buvo įdętoą sekančius, 
sumos į 
bendroves

Į “Nemunų” 1,000,000 
į “Ringuvų” 1,301,000 
į “Dubysų” 804,000 
Į Kred. Bankų 895,000 

Viso 4,000,000
Kada Lietuva permainė sa

vo piniginę sistemų, pakeisda
ma markes ir auksinus į litus, 
tai tie 175,000.00 Bendrovės 
pinigų liko tik sekančios ver-

Veįįonis buvo; gana pažan
gaus nusislaĮyiųo žmogus,, ta
čiau nebuvo apleidęs bažny
čios ir lodei tapo su bažnyti
nėmis apeigomis palaidotas, 
šiaip jis visuoų;i$t/j darbavosi 
su pažangiaisiais: duodavo 
savo svetainę susirinkimams 
laikyti kliubui, socialistų kuo
pai ir SLA. 185 kuopai be jo
kio atlyginimo. Jis daug dar
bavosi tarp lietuvių, todėj ir 
būva visų mėgiamus, -r 
labai daug draugų, kur 
pamiršo, jo ligi pat mirties,

Kai tapo priimta^ prohibici- 
jos įstatymas, velionis parda
vė savo biznį ir nusipirko 
farmų. Tai buvo 1918 m. rug
sėjo menesį. Nuo to laiko jis 
ir gyveno savo farmoje^ kuri 
randasi prie pat Benton Ilar- 
bor,’ Mich.

Velionio drungni nępąmįrąr. 
davo jo ir farmoje, vasaros 
laiku ten niekuomet? s svečių 
netrukdavo. Jo mirtis pusėti
nai sujudino apylinkės, lietu- 
viua, o ypač gyvenančius. In
diana Harbor, kąr jis labai 
plačiai; buvo žmopias.

Velionio kūnas buvo atga
bentas į Indiana lĮąrbor, ka
dangi tai būvy,, taip, sakant,, 
jo tC.viMifi: jis člu išgyvenp. 
d.ijųg mętij,. ir ik,f. pat inirliės. 
priklaųsč prie vietos organi
zacijų.'^ . .
; Nors ir buvo numatyta, kad 
laidotuves bus diSėičs, tcčĮatV 
niekas nesi,tikėjo, į. jog / suisb 
rinks' tjek dapg žmpnįų. T 
narinio, kur 1>U^O kitnas pašar
votas,, suiiu buvo; įsigyti 
tięk dienų, tiek nųkU- I 
pines imlyctėtd ;|usįrinko apiė 
tuHnįąj« ŠripoiMiį.''.feW 
ku susikimšo 'hbi^mb^niai, 
Keturi polichionM tdrčjd da
ryti tvarkų. !C

Kaįp jab pirma- inįnėjąuį 
v*elim»is ; pęr ilgus' mdtust pri
klausė L. Pį D,- Kliubui. Tad- ■ -'T.. ■:

Viso akęjjų 10,Qp0
Turint saviškių rankose 10,- 

000 akcijų, be pinigų įgytų, 
galima buvo netik lengvai su
daryti kvorumų, bet podraug 
sudaryti ir direktoriatų iš to
kių asmemj, kurie organizato
rių planams nebuvo priešingi. 
Apart to, už šių transakcijų— 
išduodant 10,000 serų be pini
gų sau savo šeimai ir drau
gams — Romanas Karuža pa
siėmė iš Bendrovės $2,000.00 
komiso.

Vėlesnis direktoriatajk išty
ręs šį švindelį, transakcijų 
panaikino ir akcijos buvo at
šauktos, bet du tuksiančiai 
komiso jau pasiliko pas Ka
ružų.

Beveik panaši transakcija 
buvo ir su J. J. Bačiunu. Rač
kauskas “pardavė” p. Bačiū
nai 500 akcijų $5000.00 sumai 
ir gavo užtai $500.00 komiso.. 
Momentaliai “nupirko” nuo p. 
Bačiuno už $5000-00 “Lithuą- 
nia PublishĮng Co.” akcijų (t& 
bendrovė tada leido buvuąkį 
Olševfikjo “Lietuvą” Chicago- 
je). Vėliau bendrovė toji su
bankrutavo ir akcijos liko be 
vertės, bet musų Bendrovės 
serus $5000.00 sumai p. Račiū
nas tebeturi.

Taip tai buvo varomas mu
sų Bendrovėj akcijų “pardavi
mo” biznis. Suprantama, ei
liniai akcininkai mokėjo 
“cash”, šventai manydami ir 
tikėdamiesi pagelbėti atstaty
ti Lietuvą—

Kiek išmokėta komisų?
Peržiūrėti visas knygas im

tu porą mėnesių laiko, todėl 
pasitenkinsim veikusių revi
zijų komisijų raptortais, iš 
kurių matyti išmokėtos sekan
čios sumos už algas, keliones 
ir komisus nurodytiems asme- 
nims: :

1. Romanui Karužai

9. Kun
10. J. O. Sirvydui
11. Kun. N. J. Petkui

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
ISTORIJA IR PADĖTIS

V. K. Račkauskui 
Jonui Strimaičiui 
A. S. Trečiokui 
M. W. Bushui 
P. J. Žiūrini 
A. B. Strimaičiui

Tegul i j W > te šios 
šalies, žemel i

f , . . / . • ■

Vasario 20 >(b paąimirė Ann 
tanaus Mi^oČąs^ Vęlmmsvj^U 
per lw W<
vo, —. suuWąi (IV?’ 
reitų vąąąoį iji j^ ią-jL n^bCr 
buvo kmlą>

Velmuįą., iįš alKeHąj
vo 190L įpr, b^mą^ 'i*! 
sai jąuMM
ragės, appton$š>» ’&iląUs lWg- 
pijos. KuaPį W v& jią ajį>r 
leido sąyą.t^veluis ir išvyko į

rais, dabar Bą^iupo, rankose 
$5,000.09;

6. Amęyican Home puįld.er^ 
Co., Kuriai kompaniją! esant 
labaj Wogo.i i>M?ty». iądęįlo 
vertė yra abejotina $29,000.00.

7. Bęmb’oy.ps; naiųąą, Nevv 
Yorkc, ant kurio yra $49,(100 
skolos Snsivįęnijįmui irt apie 
$9,000.00 taksų ir kitokių 
“liens”*.bct namas. Bendrovei 
su remontais iš viso kaįpavp 
$110.000.00. *

Ką. ištikrųjų turime ?
Prje dabartim^, ai^pkiybją 

niekas ne^aJI tįkęiū, pas^yJI, 
kas yra. šiandie^, įo vert^ ar
ba kokia vertė to paties daik
to bus rytoj. Todėl ir mano 
čion paduodamos skaitlinės, 
yra tiktai, išreiškimas asme
niškos nuomonės. Majio many
mu, dabartinis Bendrovės ak- 
tualis (nė ant popieriaus) tur
ėtas yra maž-daug sekantis:

1. Namas, į kurį įdėjome 
$110,000.00, atėmus SLA. mor- 
gičių sumoj $40,000.00 ir už
sivilkusius takaus, ctc. $50,- 
090.00.

2. Lietuvos Laisvės Pasko
las bondai .............. $4,900.00

3. Lietuvos indėliai: “Ne-
munąs” ir “Kredito” Ban
kas” ......     $20,000.00

4* Ofiso įtaisymai ir bal- 
’daį ..... ‘........................ $500.00

5. Pinigai banke ir ant 
rąnkų, pagal komisijos 
raportų sausio 6, 1933 m.

............................ $4,590.00
Tikras Bendrovės! turtas, 

lapie ..................... $79,990.00
Akcijų turime išduotu (37,- 

593) už $355,930.00, o 
turime apie $80,000.00, 
musų akcijų verte yri 
$2.00 su viršum.

Kadangi Bendrovę, b< 
.jo, turėsimo likviduoti 
joks biznis nei prie dabartinių 
aplinkybių, nei greitoj ateityj 
neįmanomas, ir kadangi pasi
rodo, jog prie geriausių ap
linkybių ir didžiausių pastan
gų paskutiniame šėrininkų su
važiavime buvo galima gauti 
tiktai. 11,264 akcijų reprezen
tacijų, ir likvidavus* Bemlmr 
ir; paskelbus propojrciopalę nkr 
cijohiJK turto. padalinimą, vm’r 
gu atsišauks daugiau kaip 15,r 
000 akcijų* o, kadangi likvida
vus, neateiąaukiwių akcininkų 
pinigus, amžinai, nieks ucląį-i 
ky,% tai.be. abeją pinigai bus 
išdalyti tiktai atsišaukusiems,, 
ir todėj dar vis gali išeiti po 
apie $5.00 su virš už akcijų.

Paduodamas šitas žinias, aš 
nenoriu nieko nei kritikuoti, 
nei teisti. Kiekvienas gali da
ryti savotiškų išvadų. Ar šio
kį ar tokį nuosprendį išneši
me, ar mes. kų smerksime ar 
atleisime, skirtumo nedaro; 
Lietuvos Astatymo Bendrovės 
milžiniškas turtas, yrą žlugęs, 
ir Amerikos lietuviams,, jį sli
dėj usiems, dingęs.

Vienoks turįmc dėti visus pa
stangas,, kad iki birželio L 
1933 nj. gautum^ atstovybę, 
(pamainas, proxics) dar ant 
6,533 akcijų, ir todėl visi tie 
akcininkai, kurie savo įgalioj 
jumis dar nesat išdavę, pada
rykit tai tuojaus, nes jei. iki 
tai dienai nęsudąKysim, rei
kalingų kvorumų, tai sušąuk- 
sim Bendrovės Spęcialį akeh 
niųkų siųdriųkimą liepos mėn> 
šių metų ir Bendrovės vargusi 
nutarsime vienaip ar kįlųip, 
likviduoti.. Bet tie akciiiiųkm?! 
kurie neatsišuąks, jau negales 
likvidacijoj dųlyyaųįi ir vįsį 
jų į .Bendrovę įdęli PRUgąj 
jiems ‘dings; jaį$ propmivioų^ 
liai, pasidųly^ tię, kUsCic atsi
šaukė ttjTį atkauks.

Taigi, Bęndjępyes akcinin
kai, nors dabar, noru tais liku
čiais dar susirupinkit.

Adv. F. J. Dagoėius, 
Liet. Ats» B-vės Vtce-Pirm.

253 W. Bfoadway 
So. Boston^ Mass.

(Galas) 
1 M n»i

jos fu.pj pirkiniu MluOį^ėiti . .
kurios sMVįaal

. ...........................

♦A'’. -7«*

Bilaa
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertup 
Plakatus.

Kaip ir kokį biznį vedė pir
mutiniai B-vės vadai, galima 
suprasti jau štai iš ko:

Kad išlaikyti Bendrovės vai
rą Karužos-Račkausko šeimų 
rankose, sugalvota “supirkti” 
procentinėmis notomis (vekse
liais), ir sėjamiems, buvo taip 
akcijęs parduotą;

Akciją skaiV
1,000
1,000

200 
200 
200

liUFlimiUi. Anwrįlwsh WMk, Poli- 
(?> «Wubo

Dėpu&Mkr.-~ Ibri

KORESHJHOENGUgSt 
b—iju n.; 1

Indiana Harbor, Ind.

sustahi*. -= 
' BIHott Fisher kompanija,

'""..Į I..  '' ' '
Vasario 

parapijos 
tuvių Amerikos 
kos Neprigulmingo Kliubo pa

Prėzidęntąs. ĘrąnkJin D. Roosevelt kon^ęruoju su Anglijos 
ambasadorium, Sir RonąkL Lmdsąy 

...... > j.. .

kliubicčiąi i jo nępąąW?Q* nu- 
pįrko didelį. vainiką* >wnų 
nulydėjo ligi bažnyčia,, ą pas
kui: į šy. Kazimi^R kjMftpes. 
Dalyvavo viri kJiubiečiuA*. I 
kapiąęs važiavo, a^ą 20. auto
mobiliu*
į vpiįoms R°-
ząjy^ dų sme-rr 19 
metų ir Antaną, 1&męOL— ir 
trią, dukteris Oną, Juwąų ir 
pvąRąą, Vjsą. ?l’a

bū
vą syeilfiąs,. tai. jfcs. ^^‘lė- 
dam«L vai-

kuą į moktą, Jb k, tę- 
belmds^ lųokokląs*. Velionis 
palyginamai <Wr 1WiYOi nese
na fięjti lįga; IfcikKb iwyiu’ė



Antradienis, kovo 7, 1923

Prezidento Franklin D. Reosevelto 
Inauguracinė Kalba

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Jungtinių Valstijų pre
zidentas Franklin D. Roose
velt, priėmęs priesaikų, kovo 
4 d., pasakė sekančio turinio 
kalbų:

Aš esu tikras, kad mano 
tautiečiai tiki, jog įžengda
mas į prezidento vietų,"aš kal
bėsiu į juos 
pasiryžimu,

• musų tautos 
ja. .

Dabar vra 
kas pasakyti
atvirai ir drųsiai. 
neturime bijoti

siu atvirumu ir 
kurio dabartine 
padėtis reikalau-

svarbiausias lai- 
tiesų, visų tiesų, 

Be to, mes 
teisingomis J 

akimis pažiūrėti į padėtį musų 
šalyje dabartiniu laiku, ši tau
ta gyvuos, kaip ji ’.... -
gyvavo, atsigriebs ir klestės. 
Todėl, visų pirma, leiskite 
man pareikšti savo tvirtų įsiti- 
tikinimų, kad vienintelis daly
kas, kurio mes turime bijoti—- 
yra pati baimė — bevardis, 
nenuosakus ir nepateisinamas 
teroras paraližuojųs p 
gas reikalingas paversti 
kimusi atgal į žengimų 
kin.

Kiekvienoje tamsioje 
nacionalinio gyvenimo valan
doje vadovavimas, pasireiš- 
kiųs atvirumu ir spėka, buvo 
visuomet sutiktas su įvertini
mu ir parama pačių žmonių, 
kuri yra būtinai reikalinga at
siekti pergalę. Aš esu tikras, 
kad jus ir šiuo kartu duosite 
savo paramų vadovavimui šio
se kritingose dienose.

Su tokiu jausmu iš savo ir 
iš jūsų pusės mes susiduria
me su bendrais sunkumais. 
Jie paliečia, ačiū Dievui, tik 
materialius dalykus. Vertybės 
susitraukė iki fantastinio laip
snio; mokesčiai pakilo; musų 
i.'gale mokėti nupuolė; kiek
vienos rųšies valdžia susidu
ria’ su plačiu ’išlaidįi ^'numaži
nimu; apyvartos priemones 
yra užšalusios prekybos sro
vele; kur nepažvelgsime, guli 
nuvytę industrinių įstaigų la
pai; ūkininkai neranda rinkų 
savo produktams; tūkstančiai 
šeimynų neteko ilgų metų su
taupą.

Svarbiausia, minios bedar
bių piliečių yra susidurusios 
su niūriomis egzistencijos 
problemomis ir nemažesnis 
skaičius prakaituoja, tegauda
mi mažų atlyginimų. Tik kvai
las optimistas gali užginčyti 
tamsias momento realybes.

Vienok musų sunkumai ky
la ne iš kokių nepasisekimų 
esmėje. Mus neužpuolė žiogų 
plega. Palyginus musų sunku
mus su tais pavojais, kuriuos 
nugalėjo musų pratėviai, nes 
jie tikėjo ir nebijojo, mes tu
rime daug užkų dėkoti. Gam
ta tebėra duosni ir žmogaus 
pastangos tų duosnumų padi
dino. Gausa yra prie musų 
slenksčio, bet pasinaudojimas 
ja, jos akyvaizdoje, vysta.

Visų pirma, taip yra todėl, 
kad žmonijos gėrybių mainy
mo valdovai neištesėjo per 
savo užsispyrimų ir nekon- 
petentiškumų, prisipažino prie 
savo nepasisekimo ir pasitrau-

smerkti.
Tiesa, 

stangos 
vėtos tradicijos formose. Susi
dūrę su kredito smukimu jie 
tesiūlė skolinti daugiau pini-

kė. Nesąžiningų pinigų mainy- 
tojų darbai stovi apkaltinti 
visuomenės opinijos teisme, 
žmonių širdžių ir proto pa-

Naujasis prezidentas Franklin D. Boosevelt ir jo šeimyna

jie bandė, bet jų pa
buvo , nulietos nudė

kams, kam jie taip Bendrovę 
įklampino. Nuo savęs aš čia 
turiu pridurti štai ką: tai nė
ra jų kaltė, bet musų pačių. 
Mes jiems suteikėme neribotų 
galių, tai jie ir elgėsi, kaip

.7. B atakas.jieins paliko.
(Ryt “Naujienose” tilps įdo

mus faktai, patirti susirinki
me, kurie nušviečia bendrovės 
veikimų nuo 1921 — 1932 me
tų).

Įdomioje ir ilgoje paskaito
je daktaras nurodė kodėl val
džia reikalinga, koks butų žmo
nių gyvenimas, jeigu jos ne
būtų, kaip ji išsivystė, etc.

Kalbėjo užvakar po pietų 
Universal, Kliube, 814 W. 33rd 
St., kur panašios paskaitos 
įvyks reguliariai. Buvo susi
rinkęs nemažas būrelis “Pažan
gos” narių ir suinteresuotų.

JPaskaitų atidarė Dr. Grai- 
čunas, 1-mo “Pažangos” sky
riaus pirmininkas, nurodyda
mas, kad kultūros plėtimas yra 
vienas svarbiausių organizaci
jos tikslų ir — todėl rengia
mos šios paskaitos.

Nušvietė Valdžios 
klausimą pirmoj 'Pa
žangos’ paskaitojeNetekę pelno miražo, musų 

žmonėms vilioti, kad jie s*ektų 
jų klaidingų vadovavimų, jie 
griebėsi verksmų, su ašaromis 
maldaudami grąžinti pasiti
kėjimą. Jie težino tik pelną* 
gaudų gentkartės taisykles. Jie 
neturi nuovokos, o tie, kurie 

žūsta.
Pinigų mainytojai apleido 

savp aukštus * sostus musų ci
vilizacijoje. Dabar mes gali
me tų šventyklų grąžinti pra
eities tiesomis. Atsteigimo pla
tumas priklauso nuo to, iki 
kurio laipsnio mes pritaikysi
me socialines vertybes, kilnos* 
nes už paprastų piniginį pel
nų.

Laimė gludi ne vien tik 
turėjime pinigų; ji gludi sma
gume, kurį suteikia atsieki- 
nias tikslo, džiaugsme, kurį 
suteikia kūrybinės pastangos. 
Darbo smagumas ir moralė 
stimuliacija neturėtų būti il
giau užmiršti pakvaišusiame 
besivaikyme paskui greitai 
pranykstančius pelnus, šios 
tamsios dienos bus vertos viso 
to, ko jos mums kainavo, jei
gu jos mus išmokysi, kad ne 
mes turime tarnauti savo tik
ram likimui, bet jis turi tar
nauti mums ir musų tautie
čiams.

Pripažinimas klaidingumo 
materialio turto, kaipo laimės 
pamato, eina ranka už rankos 
su atmetimu įsitikinimo, kad 
aukštos politinės ir valdžios 
vietos turi būti matuojamos 
garbės;, kurių vietos suteikia, 
ir asmeninio pelno matais; be 
to, turi ateiti galas elgesiui 
bankininkavime ir biznyje, 
kuris perdaug dažnai yra pri- 
davęs šventam pasitikėjimui 
storžieviškos, egoistiš k o s 
skriaudos išvaizdų. Visai ne
stebėtina, kad pasitikėjimas 
vysta, nes jis gali bujoti tik 
iš teisingumo, garbes, pareigų 
šventumo, ištikimos apsaugos 
ir neegoistiškos darbuotės; be 
jų jis negali gyvuoti.

Bet atsteigimas reikalauja 
ne tik atmainų etikoje. Šiai 
tautai reikia veikti — veikti 
tuojau. Svarbiausias iš pirmų
jų musų darbų yra grąžinti 
žmones į darbų. Tai nėra ne
išrišama problema, jeigu prie 
jos eisime protingai ir drą
siai. Tikslas gali būti dalinai 
atsiektas valdžiai sumobilizuo
jant savo jėgas tiesioginiai 
tam darbui, traktuojant tų 
darbų taip, kaip mes traktuo
tume karo pavojų, bet tuo 
pačiu .laiku per tų darbo sutei
kimų įvykindami būtinai rei
kalingus projektus stimuliavi
mui ir reorganizavimui musų 
natūralių resursų naudojimo.

(Pabaiga rytoj)

visuomet n(‘luri nuovokos

trau- 
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musų
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Užvakar Universal Kliu be Dr. 
A. Montvidas atidarė šios or
ganizacijom rengiamų paskai
tų serijų.

Nagrinėdamas įdomų ir kiek
vienam žmogui svarbų valdžios 
klausimų, Dr. A. Montvidas, 
generalis “Pažangos” organiza
torius ir žymus kalbėtojus, va
kar atidarė serijų paskaitų, 
kurias loji organizacija yra 
pasiryžusi surengti.

Garsinkites Naujienose

-
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C h i c a g os Lietuvių 
Auditorijos B-vės 

susirinkimas

pareiškė: girdi, gerbiamieji, 
ar jus mano raportų priimsi
te, ar almėsite, aš jums kito 
vistick nebegaminsiu.

Pasilieka auditoriaus rapor
tas.

matau reikalų kiek 
ir teisingiau parašyti 
susirinkimo eigų.

garsinta, kad susirin-

Auditoriaus raportas buvo 
labai ilgas ir paskirstytas į 
tris dalis. Po kiekvienos dalies 
perskaitymo buvo trumpos 
pertraukos. Raportas! buvo la
bai rūpestingai priruoštas ir 
kiekvienam suprantamas. Kad 
viskas • butų aišku, padaryta 
palyginimas su Cicero Liuosy- 
bės Bendrovės svetaine.

“Naujienų” penktadienio lai
doje tilpo aprašymas apie 
Lietuvių Auditorijos šerinin- 
kų susirinkimą. Kadangi aš 
tame susirinkime irgi dalyva
vau, tai 
plačiau 
apie to

Buvo
kinius prasidės lygiai 7:30 v. 
vakaro. Todėl paskirtu laiku 
aš nuvykau į susirinkimų. Ma
ne labai nustebino tas faktas, 
kad svetainė buvo beveik tuš-jvo raportų, tai tuoj iš susirin 
čia. Lygiai devintų valandų di- 1.... 1 i._*
rektorių pirmininkas prabilo 
į susirinkusihš ’(višo buvome 
tik 37). Pirmiausiai jis krei
pėsi į susirinkusius, klausda
mas, ką reikia daryti, nes į 
susirinkimų neatvyko reikia
mo skaičiaus. Vadinasi, nėra 
kvorumo. Duota ir paremta 
įnešimas, kad, nežiūrint į nie
kų, susirinkimas butų laiko
mas. Už įnešimų visi vienbal
siai pasisakė.
Pirmininkas atidarė susirin- 

. kimų.
Pirmininkas paklausė, kas 

manoma daryti su susirinki
mo vedėju, — rinkti naujų 
ar palikti tų patį. Susirinki
mas nutarė, kad palikti seną
jį-

Tąsyk pirmininkas oficia
liai atidarė susirinkimų, parei
kšdamas, jog tai yra vienas 
svarbiausių susirinkimų ir gal 
paskutinis. Atsiklausė, ar šau
kti direktorius vardais, ar ne. 
Po trumpų diskusijų nubal
suota, kad direktoriai turi bū
ti šaukiami vardais.
Daug direktorių neatsilankė.

Iš direktorių daugelis visai 
į susirinkimų neatsilankė. O 
kurie dalyvavo, tai ir tie jo
kių raportų neturėjo. Pirmi
ninko raportas tapo vienbal
siai atmestas. Pastarasis tąsyk

Nurodė nepasisekimo kalti-

Kada auditorius užbaigė sa-

PRANEŠIMAS

pranešė, kad 
” savininkų komi-

Auditoriaus raportas vien
balsiai priimta.

U pas 1 a b a i pras tas 
Pirmininkas 

“gold bonų 
tetas yra užvedęs bylų prieš 
Bendrovę. Bendrovę atsto
vauti vienbalsiai išrinktas p. 
Krikščiūnas.

šiame susirinkime šėrinin- 
kų ūpas buvo labai prastas. 
Kas tik turėjo progos, visi iš
metinėjo buvusiems viršinin-

kusių tarpo pasigirdo balsas: 
esu, gal auditorius teiksis pa
aiškinti, kaš’Viso to nepasise
kimo yra kaltininkas? Į tai 
auditorius atsakė 
taip: gerbiamieji, 
užduotis kaltininko 
Mano užduotis buvo suvesti 
visas sąskaitas nuo pat Audi
torijos įsteigimo. Del dides
nio aiškumo nurodžiau, kaip 
Cicero Liuosybės Namo Bend
rovės reikalai yra tvarkomi. 
Jeigu padarysite palyginimų, 
tai, be abejonės, suprasite, 
kas yra nepasisekimo kalti
ninkas.
Auditoriaus Raportas vienbal

siai priimtas
Pasigirsta vėl balsas: audi

toriaus raporte pasakyta, jog 
1927 m. už anglį buvo išmo
kėta ,$1,400.40. Ne tik tų me
tų, bet ir kitų metų anglies 
bilos nesutinka. Aš esu ang
lių kompanijos atstovas ir tik
rai žinau, jog ta kompanija 
nei vienais metais tiek pinigų 
iš Auditorijos Bendrovės nė
ra paėmusi. ,

I tai auditorius atsakė taip: 
kiek kompanija pinigų priė
mė, — tai ne mano dalykas. 
Iš rasičių aš suradau, kad yra 
tiek' išmokėta. O jeigu kom
panija tiek pinigų nepriėmė, 
tai aš už tai neatsakau. 6255 S. Western Avė

maždaug 
ne mano 

ieškoti.

tai ne mano dalykas

J. M. Locaitis
Noriu pranešti visiems lie

tuviams, o ypatingai tiems, 
kurie per mane darė bent ko
kį biznį su Universal State 
Banku, kad mes dabar atida
rėme ofisų ir esame pilnai pa
sirengę patarnauti savo tautie
čiams sekančiuose reikaluose:

Panaujiname morgičius ir 
iškolektuojame nuošimčius. 
Inšiuriname namus, rakandus 
ir automobilius. Mainome fer
mas ir namus ant morgičių. 
Perkame Lietuvos Laisvės Bo
nus už “cash”.

Taipgi reikalingiems duoda
me rimtų ir naudingų patari
mų veltui. Prašome atsilanky
ti. Atminkite tų, kad “nauja 
šluota visuomet geriau šluo
ja.”

J. M. LOCAITIS
(ELIAS and CO.)
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TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKtKURtIJA 
I LIETUVA <* o

Rengiama vadovybėje 

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d
--------------- Trečios Klases Kainos: 

Iš Now Yorko į Klaipėdą...... ............
I Klaipėdą ir atgal.................... .........

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

.$ 92.00
153.50

f

COSMOPOLITAN TRAVĘL 
SERVICE'4 '
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUONIKAS SAV.. 168 
Grand St, Brooklyn, N. Y.

•NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
*ted St.,

DRAUGAS
CO.. I ... 
ley Avė., Chicago, Iii.

A. S. TREČIOKAS. 197 
Adam* St, N«wark, N. J.

"DIRVA", 6820 Suparlor 
Ava., Clavaland, Ohlo.

JOHN SEKYS, 433 Park St, 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730 —24th 
Datrolt, MIchigan.

Informacijų kreipkitės j

Chlcago. III.
PUBUSHING 

Ine., 2334 So. Oak-
NORIU GERMAN
LLOYD

Linjįa Gardy Garlalviy

BREMEN
IR

EUROPA

P. BARTKEVIČIUS. 678 No. 
Main St, Montailc, Mat*.

J. J. URBIAS, 187 Oek St.. 
Lawr«nco. Matt.

J. 1EMANTAUSKAS. 130 
Congrett Avanue, Wat«r- 
bury, Conn.

A. VELECKIS, 603 South 
Ava., Bridgeport, Conn.

C. J. WOSHNER,-192I Car- 
ton St., S. Plttsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Canon 
St., 206 Ali Natlons Bank 
Blog., Pithburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Zl
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Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame k

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Ketler Avė. Tel. Crawford 5573

THli GEEVUM GULS

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

MY ŠLOVE.S!

Gob'

■ ■ ■
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Paraše Juozas Bukliškis

Prie

BANKŲ UŽDARYMAS

čia

ach! tai

ALLRIGHT

VOKIETIJOS KRIZIO RINKIMAI

krizio padarinys. Vo Dabartinės kainos Wall gatvės biržojep-lę Ferkins

(kolektyviai ūkiai), į 
buvo Stalino nagaika 
milionai > Rusijos uki- 
nepasiganiina ne tiek

nebuvo progos 
; nesėdau; bei

—Vilniuje tuojaus už žalio 
jo Tilto kairėj pusėj pro baž 
nyčią eina keista gatvė, 
tos gatvės yra keistas namas 
Tame name aš apie tris mene- 

kalbėjo lietu-

Aš buvau šioks

PARAPIJONŲ KOVA SU 
KUN. MILUKU

sieniuose paskolų 
negalės tąt ginkluotą jėgą ilgai 
šerti. Tuomet bus krachas.

i -

Daniel Dobin iš Indianapolis, 
per 25Į metus-, buvęs' preziden
tas vežikų ir šoferių unijos, 
kurj Darbo Federacijos vadai 
piršo į Darbo sekretoriaus vie
tą. Dėt prezidentas Roosevel- 
tas ton vieton pasirinko pažan
gesnę' moterį

“BOLŠEVIZMAS — DIDŽIAU 
SIAS DARBININKŲ IŠVADA 

VIMO STABDYS”

Kinjj iyhJn.tt, Ine. BiH.in^ijjtHi m*rv«d
<■■■ niurni iĮĮaj£l,ylLLl".'.llJ!LLltW.1 11 .

18.00 
4.00 
2.50

sius gyvenau 
vis inteligentas, kurs savęs in
teligentu tuomet iteyadino ir 
kuris atbuvo trumpą terminą 
politinėje caro valdžios areš- 
tantinėje; ne ilgas jo terminas 
buvo, dėl to, kad tai dėjos 
\pricš pat 1905 metų revoliuci
ją: valdžia, mat, darėsi libe- 
rališkesne, tikėdama tuoini 
gvužumu numalšinti visuotiną 
[valdinių nepasitenkinimą.

vęs. 
jėga, 
butų 
vimu 
prieš 
pasmerktas milžiniška daugu
ma- balsų. Todėl Rusijos, valdo
vai ir panaikino, visuotiną bal
savimą. Jų valdžia pasilaiko 
tik. ginklo jėga.

Bet, Rusijos žvalgyba, viešo
ji policija ir kariuomenė sury
ja daug turto. Negaudami už-> 

bolševikai

Antrą dieną lipant aukštyn, 
tų buvusių bajorų luomos »ats- 
tovių durys daugiau praviros; 
už jų šmėkštelėjo senės šešė
lis ii’ jaunosios veidas. Aš ne
paisydamas praėjau, kaip 
“frantas.”

Tokiais žodžiais apibudino 
Rusijos vadinamąjį komuniz
mą Vienos žurnale “Kampf” 
(Kova) garsus marksizmo te
oretikas Karolis Kautsky. Anot 
“L. žinių”, jisai rašo:

“Aš laukiu, kad greit vi
siems bus aišku, jogei ban-. 
dymai diktatūros ir teroro 
keliu paversti Rusiją socia- 
listiška valstybe nepavyko.

“Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai pagaliau nugriaus 
tai, kas labiausia, juos slėgė, 
būtent: komunistiškos dik
tatūros valstybinį aparatą. 
Komunistų sukurtieji fabri
kai ir kolchozai bankrutuos. 
Komunistai neturės kuo už
laikyti G. P. U. ir karo biu
rokratiją. Tuo prasidės rau
donosios vergijos krizis.” 
Kautskis paliete ir klausimą 

galimumo “bendro fronto” 
tarpe socialistų ir komunistų. 
Jisai sako:

“Maskvos valdovai visose 
šalyse ieško ne lygių sau 
sąjungininkų, o klusnių jų 
įsakymų vykdytoj ų ir tar
nų. Maskvoj sėdi tas prole
tariato priešas, kuris panai
kino visus galimumus suda
ryti vieningu darbininkų 

’ frontą ir atremti fašizmą.
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ATIDUODU TRIS UŽ PENKTUKĄ!” 
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Entered as Second Claas Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the actof 
Marcbi Srd 1879.

sisypsojo.
Ketvirtą dieną ji prašneko 

—apie orą bjaurumą, lytų. 
Na, tai, mat, tarptautiška pra
kalba. Aš pritariau\pa?akiau, 
kad tiesa* Ir nuėjau sau. Jai 
turėjo, rodos, patikti, kad aš 
jos prakalbą teisinga pavadi
nau; bet kad kalbos užmegsti 
nesidaviau, tai penktą dieną 
jau jos durys buvo užsidariu
sios. ‘Nuėjęs į savo kambariu
ką, džiaugiaus, kad niekas 
laisvės nevaržąs. Žiuriu, ant 
grindų guli pundelis iš. pašto. 
Iš adreso supratau, kad tai 
priklauso tajai moteriai. Nu
nešiau. Paklausiau, ar jai pri
klauso. Pažiurėjo į adresą, 
pasakė, kad taip.

—Ačiū ponui, ačiū.
Aš linksmas, kad galėjau 

pasirodyti teisingu ir stoviu, 
kaip besotis, lyg laukdamas 
da didesnio pagyrimo, negu 
tiedu “ačiū... ačiū”. Taip da
viau jai užmegzti kalbą. Pas
kui tris syk nekantrumu norė
jau nukirst tą kalbą ir cit sau 
pasilsėt, bet 
Prašė atsisėsti 
kalbu, pritariu jai. Tuo tarpu 
štai atlipa laiptais, peteliškė— 
panelė. Baltas, pudruotas vei
das ir apikaklė iš žąsų plunks
nų baltuoja, draikosi jai apie 
kaklą. O jos akys tokios di-

inoteries duktė.
Antras įėjimas iš korido

riaus, tai į kitos panelės kam
barį, O šalo jo buvo mano 
kambarys.

Aš labai ilgai nepažįstu sa
vo kaimynų tam pačiam kori
doriuje. Tiesiog nesirūpinu 
jais, nepaisau jų. Tai darau 
ne iš mizantropijos, ne iš so-

Telegramos iš Berlyno praneša, kad hitlerininkai 
kartu su nacionalistais gavo absoliučią daugumą bal
sų rinkimuose į reichstagą ir į Vokietijos seimą. Iš 
39,290,000 visų paduotų balsų tos dvi partijos gavusios 
20,391,000. Ypatingai pakilę hitlerininkų balsai: nuo 13 
iki 17 milionų!

Tai yra dalinai tiesioginis vaisius to žvėriško te
roro, kurį fašistiškai monarchistiška valdžia vartojo 
prieš opozicines partijas. Kairiomsioms partijoms bu
vo uždrausti mitingai, jų laikraščiai buvo (ir dar tebė
ra) uždaryti, jų vadus "‘nacių” gaujos užpuldinėjo gat
vėse ir privatiniuose namuose; rinkimų dieną ginkluoti 
monarchistų ir fašistų milicininkai stovėjo aplink bal
savimų vietas ir darė “tvarką”.

Pastebėtina, kad šitose pasibaisėtino teroro sąly
gose socialdemokratai pražudė tik vieną mandatą. Bet 
už tai komunistai neteko daugiau, kaip 20 nuošimčių 
balsų ir vietų parlamente. Šitie faktai dar kartą įrodė, 
kad tvirtai suorganizuota darbininkų partija Vokieti
joje yra socialdemokratai, bet ne komunistai. Milionai 
žmonių, tarp kurių turi pasisekimo komunizmo evan
gelija, yra nenusistovėję, politiškai nesubrendę elemen
tai. Vieną kartą jie balsuoja už komunistus, kitą kartą 
už fašistus.

Bendrai tie rinkimai tai 
kieti jos žmonės yra desperacijoje. Jie nebepasitiki sa-

Jeigu bajorų mintys buržu- 
aziškos, tai geriau, negu bajo
riškos.

Per valandą viską apie jie
dvi sužinojau. Taip atviros. 
Viską pasipasakojo. Aš gė
riuosi, sakydamas sau, kad 
vilniečių budus yra lietuviškas 
ąrba dalinai rusiškas. Toki jįe 
atviri. Varšuvoj, kurią nesenai 
buvau apleidęs, nesužinosi 
lięk daug asmeniškumo nė 
per penkis mėnesius, kiek 
gali sužinot per valandą.

Panelė manęs nekvotė, 
skyrus tai, kad pavadino ma
ne “varšaviaku” ir paklausė, 
ar ji neklysta taip vadinda
ma. Suprantama, aš prisipaži
nau, nes tai juk unaras man. 
Unaras ne dėl to, kad lenkas, 
bet dėl to, kad “buvaunas.” O 
Vilniuje varšuviečiai tada bu
vo aukštai statomi. Man, lyg 
pelėdai, toksai aukštinimas 
patiko.

Antrą valandą nusikalbėjom 
iki to, kad panelė net apie 
senmergystę užsiminė. Juokia
si, rodos, iš senmergių ir ma
nęs klausia, ką aš manau apie 
tokias nelaimingąsias, kurios 
nėra nė motinos, nė mergos.

—Aš bijau likti senmerge,— 
sako ji, kuomet aš jau ren
giausi eit į savo kambarį. Ra
mindamas ją sakau:

-—O, tamstai da nėra ko ru- 
pinfis apie senmergystę. Te
gul senesnes panelės rūpinasi.

—Ach, ponas... Aš jau turiu 
dvidešimt trejus indus, — ne
tikėtai ji< man pasisakė. —Jei
gu dą, metai,, dveji 
jau senmergė! Aš nenoriu li
kti senmerge... Oi, oi... (B. d-)

“Antagonizmas tarp Mask
vos ir socialistinio Interna
cionalo yra logiškas, esminis. 
Maskvos ir socialistų nega
lima sutaikyti/ kaip negali
ma sutaikinti diktatūrą su 
demokratija*

“Vieningas darbininkų I 
frontas susikurs, kai žlugs] 
Maskvos diktatūra, nes be 
jos visų šalių komunistų par
tijos mirs. Dabar jos gauna 
Šukius (obalsius) iŠ Mask
vos ir minta Maskvos pini
gais. Kai truks tas geležies 
ir aukso bankas, kuris laiko 
jau ištuštėjusią bolševizmo 
statinę, bolševizmas nustos 
savo reikšmės.

“Komunistų diktatūros esa
mas Sovietų Rusijoje yra 
didžiausias pavojus darbinin
kų klasės išsivadavimui iš 
kapitalizmo verguvės.

“Tik <tai diktatūrai žlugus, 
bus galima vieninga darbi
ninkų fronto kova už visos 
pavergtos žmonijos laisvę.” 

abejones, teisinga 
Naujienos” yra at- 
pareiškusios, kad 

stipriausia 
r fašizmo 
Nors bur- 
pastaruoju 

laiku buvo pradėję tikėti į 
Stalino “piatilietkos” stebuk
lus, bet praktika rodo, kad 
ta “piatilieitka” padidino Ru
sijos žmonių skurdą, o ne pa
kėlė kraštą ekonomiškai. Mil
žiniškos dirbtuvės, kurias bol
ševikams pastatė Amerikos ir 
Vokietijos inžinieriai už pini
gus, išpieštus badaujantiems 
rusų valstiečiams ir darbinin
kams, dirba labai prastai. “Kol
chozai” 
kuriuos 
suvaryti 
ninku, 
grudų, kad turėtų: pakankamai 
maisto ir sėklų; d. individualiai 
ūkininkai, kuriuos valdžia vi
saip spaudžia ir terorizuoja, 
sugeba ne tik išsimaitinti, bet 
ir parūpinti šiek-tiek perviršio 
(kurį tačiau valdžia jiems at
ima).

Iš to aišku, kad tas nagai- 
kos “socializmas”, kurį vykina 
teroristinė Mask^Sf diktatūra, 
yra ekonomiškai ? subankrota- 

Valdžia laikosi tik ginklo 
Jeigu Rusijos, žmonėms 

duota proga laisvu balsa- 
pasisakyti už valdžią ar 
ją, itąi, bolševizmas butų

nuomone, 
kartotinai 
bolševizmas yra 
kontr-r evoliucijos 
atspara pasaulyje, 
žuaziniai liberalai

Visos senesnes Amerikos lie
tuvių katalikų parapijos per
gyveno. didesnių ar mažesnių 
“revoliucijų”, kurios paprastai 
kyla iš klebonų sauvaliavimo 
ir perdaug didelio godumo. Da
bar eina kova ir kun. Miluko 
parapijoje Maspeth’e. \

Kun. Milukas yra vienas 
uoliausiųjų klerikalizmo šulų 
pas Amerikos lietuvius. • Savo 
laiku jisai buvo klerikalų ly
deris ir “pasižymėjo” savo plū
dimais prieš “bedievius”. Jisai 
turi pretenzijų ir prie “litera
to” vardo;: pirmiąus leido sa
vaitraštį “žvaigždę,”, kurią vis 
stengdavosi įpiršti už. organą 
R.-K. susivienijimui, o dabar 
leidžia tuo pačiu vardu neva 
žurnalą, vieną kartą per tris 
mėnesius. Tas neva žurnalas 
yra pripildomas Miluko gaspa- 
dinės, Julijos Pranaičiutes, da
vatkiškais plepalais apie, “mu- 
kas” ir šventųjų abrozus Ispa
nijos bažnyčiose, Daugiaus nie
ko jame nėra.

Apie Maspeth’o parapijonų 
kivirčus su klebonu Miluku 
pranešama, kad į tuos kivir
čus jau įsikišo vyskupas. Pa
daręs tyrinėjimą, vyskupo at
stovas išgirdo daug įvairių 
kaltinimų prieš Miluką. “Vie
nybe” rašo:

“Įdomus buvo kelių para
pijonų skundas parapijos 
reikalais. Jie sakė, kuomet 
sudegė senoji bažnyčia, tai 
parapijos komitetas tarėsi ir 
išgavo apdraudą. Dar pridė
ję kiek pinigų buvo nutarę 
statyti naują bažnyčią. Bet 
kun. Milukas buk yįenas iš- 
sikolektavęs apdraudos pini
gus ir parapijonys turėjo už 
bažnyčios pastatymą iŠ savo 
kišenių užmokėti. Vėliau tai 
bažnyčiai reikėjo vargonų. 
Visi parapijonai sudėjo po 
$5 ir norėjo įtaisyti gerus 
vargonus. Bet ir čia Milu
kas tik nupirkęs piano didu
mo vargonėlius, o kitus pi
nigus kaž kur sunaudojęs.” 
Sena istorija. Klebonai neva 

gano parapijonų dusias, bet 
nugano parapijų pinigus.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį paskelbė bankų 
“šventę” Illinois ir New Yorko valstijos. Sekmadienį 
viso krašto bankus, spulkas ir kitas finansines įstaigas 
uždarė kęturioms dienoms federalinė valdžia. Paskel
bimas apie bankų uždarymą yra pirmas naujojo pre
zidento aktas. Tuo pačiu laiku Rooseveltas išleido ir 
kitą svarbų pranešimą: kad ketvirtadienį susirinktų 
naujasis kongresas.

Šitie valdžios veiksmai rodo, kokia rimta padėtis 
yra susidariusi Jungtinėse Valstijose. Valdžia yra pri
versta veikti skubiai ir griežtai, šitą reikalą pagimdė 
Hooverio administracijos neveiklumas. Visas Hooverio 
šeimininkavimas buvo nelaimingas kraštui, bet pasku
tiniai keturi mėnesiai jo tarnybos, kada jisai, netekęs 
autoriteto, sėdėjo Baltam jame Name, negalėdamas nie
ko daryti, ir leido dalykams eiti blogyn ir blogyn, bu
vo aršiausi. Jeigu Hooveris butų tuoj po rinkimų re
zignavęs ii’ užleidęs savo vietą naujam prezidentui, tai 
krizis Amerikoje nebūtų pasiekęs tokio aštrumo, kokį 
jisai pasiekė dabar.

Jeigu Hooveris negalėjo sulaikyti krizio augimą, 
tai jisai turėjo bent imtis griežtų priemonių apsaugoti 
krašto finansus. Bet, tur būt, partinis republikonų ego
izmas neleido jam pasielgti taip, kaip pasielgė tik-ką 
pradėjusi eiti savo pareigas naujoji administracija. Juk 
tai butų buvusi “negarbė” republikonams pabaigti sa
vo 12 metų valdymą jų pačių prezidento dekretu, už
darančiu bankus! šitą nemaloni] žinksnį jie paliko at
likti demokratų valdžiai.

Kas bus, pasibaigus keturioms “švenčių” dienoms, 
kolkas dar nežinia. Ketvirtadienį, susirinkęs Washing- 
tone, kongresas svarstys pirmiausia bankų klausimą. 
Jeigu iki to laiko bus paruoštas planas, kaip toliaus 
tvarkyti bankus ir krašto finansus, tai kongresas jį 
priims ir bankai gal tuojaus vėl atsidarys. Jeigu Roose- 
velto patarėjai nebus suspėję planą pagaminti, tai ban
kų “šventė” bus prailginta dar kelioms dienoms. Galų 
gale, bankai, žinoma, bus atidaryti.

Tuo tarpu Amerikos valdžia ir finansininkai yra 
daugiausia susirūpinę tuo, kad sparčiai dyla aukso at
sarga, kuria yra padengti popieriniai pinigai, žmones 
traukia auksą iš bankų, užsienių kreditoriai traukia 
auksą iš Amerikos. Prezidentas Rooseveltas laikinai 
uždraudė aukso išmokėjimus ir gabenimą į užsienius. 
Tai faktinai reiškia laikiną atsisakymą nuo aukso va
liutos. Bet ar aukso standardą Amerika apleis ilges
niam laikui, kaip kad padarė Anglija ir daugelis kitų 
šalių, veikiausia paaiškės susirinkus kongresui. Dau
gelis finansininkų sako, kad be infliacijos Amerika ne
galėsianti apsieiti, bet valdžioje tuo tarpu dar vyrau
ja nuomonė, kad būtinai reikia ginti aukso valiutą.
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—Ne, ne dėl to namas buvo 
keistas, kad aš jame gyvenau. 
Jo keistumas tame, kad pir
moje ir antroje gyvenimo 
kambarį apšviečia vienas ir 
tas pats langas. Aš pasakosiu 
apie antrąjį gyvenimą. Grin
dys pasvirusios link langų. 
Jeigu tenai; šoktum ir paslįs- 
tum bešokant, tai sulįstų ko
jos į plyšį tarpe grindų krašto 
ir lango ir kartu su savo šoki
ke ir su stiklais nuvirstum į 
gatvę. Ar tai ne keista? O iki 
nupultam, tai apačioj gyve
nanti žmonės jųdviejų abiejų 
kiškas pamatytų. Tai jau butų 
nepaprasta namo keistenybe. 
Iš tų didelių langų, galėjai 
spręsti, kad namas kada nors 
buvo palocium ar bažnyčia. O 
gatves keistumas tame, kad 
ji lyg lankas ir į vieną pusę 
galėtum žemyn nusiristi, jeigu 
eitum iš naktinio kliubo.

Kaip tik užlipi laiptais, čia 
pat yra durys, už kurių gyve
na seną . Žemaitijos bajorė, 
nusibankrutijusi; šis kamba
riukas yra tai kartu ir prieši
nė, ir virtuvė. Iš jo, per kitas 
duris, įeisi į didelį kambarį su 
minėtu dideliu langu, šiame

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

dėlės. Kada tai buvau skaitęs 
romaną ir sužinojau, kad di
deles akys mergelę padaro to
bulai gražia, ši nelabai graži; 
bet kad linksma ir didelėm 
akimis į mane žiuri, tai man 
labai patiko, kaipo graži.
. Iš. senes jau buvau sužino
jęs, kad jiedvi iš bajorų; bet, 
girdi. kasi iš bajorystėj kad 
neturtingas žmogus; kas pini
gų tur, tai nereikalinga bajo
rystė.

Panelė įsiprašė į savo kam
barį. Po pusvalandžio motina 
pridarė duris. Panelė taip pat 
priminė bajorystę ir, panašiai, 
kaip jos motina, paneigė ba- 
joriškumą 
toks radikalas. Man tų dviejų 
moterų kalbos patiko. Bajo- 
riškumas juk tai reakciją rciš-

cialumo stokos. Tur būt; tik 
dėl to, kadi noriu turėti namie 
laisvę. Tokiu bildu ir kitų 
laisvės nevaržau žiūrėjimu į 
juos, lyg ir šnipinėjimu.

Bet tą kartą teko man grei
čiau susipažint su bajore ir 
bajoraite, negu ištikrųjų butų 
reikėję.

Pirmą dieną man pareinant 
namo, lipant laiptais jų dvie
jų durys fyuvo praviros. Nie
ko nepatemijau tame pravirti
me. Mat, aš nežiūriu per ply-

Metame ________
Pusei metu
Trims menesiams
Pinigus reikia dusti palto Money 

Orderiu kartu su uiaakymu.

Olsisakymo kaina}
Chicagoje — paltui 

Metams ... ........ ..............
Pusei metu----------- —
Trims menesiams — 
Dviem mlneriam 
Vienam menesiui —....... .

Chicagoj per iineliotojusp
Viena koriju 
Savaitei — 
Mlnesiui___

SuMonytosa Valstijose, na Chicagoj. 
paltu;

Metams ......      $7.00
Pusei metu....... ......................  8.10
Trim* mėnesiams ees—^Msessw'»M|$ 

Dviem menesiams 1.25
Vienam menesiui . ............... .. .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuose 
(Atpiginta)

..........  a——■! ■   ——................ j ■ ■' 'i ■

vo jėgomis ir ieško “mesijojšiaus”, kuris parodytų jiems 
kelią iš dabartinio skurdo į laimę. Tokiu “mesijošium” 
jie pasirinko Hitlerį. Tačiau jiems teks nusivilti, nes 
Hitleris ne tik neduos žmonėms laimės, bet įtrauks 
kraštą, j dar didesnį vargą.
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Kūnas gabenamas iš Miami Floridos spe
cialiame traukiny; bus Chicagoj. trečiadienį

MSI”! . .............. .

Chicagos. laukia, karšta, kova dėl* majoro vietos; 
miesto taryba svarstys vakancijos uipildyino 

klausime po laidotuyhb pentkadieni;

Ipieruoti; Pasiūlymas bus svars
tomas kitame susirinkime, t

Dalyvauja bevelk išimtinai 
politikoje.

i Sekamas susirinkimas, bus 
tikrai svarbus; jią parodys, ar

»■*" "J".1 !> tl■

party. Plenty of food, music, 
the šame, to Al Neckrosh, 6623 
So. Fraiicisco Avė. No ques- 
tions will be asked.I , .7 . i ■

.............-........ -.. -..... . — 
Palulis Hali 2242 West Ždtd 
entertainment, and ballyhoo 
for all. Rock bottom pYices to 
enter— two bits or onc quar- 
ter of a dollar...

>'t

__________ ___ • FROM• FAfc AND. NEAR 
kamu'nistams pasiseks jame jsK į What a queer sensation! To

'bt ww

Trečiadienį, apie dešimtų Penkiadienį svarstys, vaknuch 
valandą ryto, vakar Miami 
mirusio Chięagos miesto ma
joro Ąnlon J. Cermąk kūnas svarstys jo. vakancijos. užpiL 
bus atvežtas į Chicago specia- <įyiW> įkląushną iki lajdųtu- 
liu traukiniu, kuris apleido vių. 
Floridos miestą vakar 5 vai. grupių eiąą ląbąį, karšti gjn 
vak.

jos ui pildymo klausimą 
Clųęagoa. luicnlo . tarybą, nę?

Jau dabar tarp įvairių

Kimų atveš į Illinois Cent
rą! ' Railroad stotį, prie Roo- 
sevelt ir Michigan Avenue. 
Specialiame traukinyje va
žiuoja majoro giminės ir 
draugai. Kūną prie stoties su
tiks visa miesto taryba ir žy
mesnieji piliečiai. Iš ten jis 
bus nulydėtas į namus, kur 
majoras Cermakas gyveno 
Ghicagoje, 2138 Millard Avė,

Gedulingos apeigos Chicago 
Stadiume

Penktadienį, planuojama, 
gedulingos apeigos bus atlik
tos Chicago Stadiume. Kūnas 
bus atneštas iš namų į Sta- 
d i urną penktadienį rytą. Po 
apeigų, prasidės gedulingoji 
procesija, kuri apsuks miesto 
centrą ir nulydės kūną į Bo- 
hemian National Cemetery, 
North Avė., or Fosler Avenue, 
kur Cermakų šeimyna 
koplyčia. Ten jis bus 
dotas.

turi 
palai*

l

Laidotuvėse planuoja daly
vauti visi Illinois valstijos

natorium ir baigiant miesto 
tarybos nariais — visi demo
kratai, kurie per Cermako pa- 

, stangas įsigavo valdžion. Gu
bernatorius Horner atvyks

čai ir, pranašauja* Ghicago pL 
licčiai susilauks smarkios ko
vos ■. dėl jo >vietos*.

Kai kurie siūlo, kad jo pa
reiga# laikinai eitų keturi as-. 
menys, kuriuos Germakas pa
likę eiti jo. pareigas, išvykda
mas į Floridą. Jie yra. — 
WilĮiam H. Sexton — niįesto 
legalia juitarėjas, aldermonas 
Henry Sonnenschein — majo
ro sekretorius* M. S. Szym- 
czak — miesto kontrolierius ir 
Oscar Ilcwitt — viešų darbų 
ko misionierius. Kiti, sako, 
kad miesto tarybą turi iš
rinkti vieną kurį ^vo narį 
laikinai užimti majoro vietą 
iki specialių rinkimų, kufic 
greičiausiai įvyks birželio me^ 
nesį.

Numato eilę kandidatą į 
majorus

Ir demokratai ir rcpubliko- 
nai numato į Cermako vietą 
daugybę kandidatų. Iš demo
kratų žymiausi yra William 
H. Sexton, A. A. Spragile, M. 
S. Szymczak, E. K. Jarecki, 
Michacl Igoe ir kiti. Iš repub- 
likonų — G. Ę. Harding, Th. 
O. Wallace, J. A. Kearns, Prof. 
Chas. E. Merriam ir. Ghas. S. 
Deneen. Nors demokratai ra
ginami “sugyventi taikoje šia
me kritingame momente”, 
laukiama,, kad tarp jų pačių ir 
su republikonais eis labai kar
štos varžytines.

galėti, ar ne. Kliubas gyvuoja 
jau virš metų. Narių jis turi 
virš; šimto. Dalyvauja jis be
veik tik išimtinai vietos politi
koje. Už rėmimą vietos politi
kieriai kliubo nariams atsimoka 
vfonokioi# ar kitokios rųšfos.pą- 
tarnavimu, Nariai duoklių per. 
metus moką po vieną, dolerį.

Ugi šiol. tąrp kliųbieėių; buvo 
pilniausia santaika i<. draugiš* 

i k.um«ss Dabar, rodosi* tatai 
galį pasikeisti, o ypač jeigu nan 
riai neapsižiurės ir skaitlingai 
neatvyks j sekamą susirinkimą.

—Kliubietis.

Ristynių vakaras 
lakūnų naudai

Kovo. 8 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks labai įdo
mini. ristynių vakaras, kuriamą 
dalyvaus žymiausi lietuvių ris- 
tikai, kaip tai) J. Bąncevįčius, 
Dan Bložis, L. Mingela, J. Ma- 
son, Adomas Widzęs ir kiti. 
Pasirodys ir milžimas Gilis, ku
ris sveria 300 svarų.

Tas vakaras rengiama specia
liai tuo tikslu, kad parėmus lie
tuvių lakuntfs, kurie stropiai 
rengiasi skristi per Atlantiką į 
Lietuvą. Tais lakūnais yra 
kapitonas Darius ir Girėnas.

Visi lietuviai kovo 8 d. yra 
kviečiami atvykti Lietuvių Au- 
ditorijon, kur jie turės ne tik 
gerą pramogą, bet tuo pačiu 
laiku parems bei padės įvykdyti 
lakūnų sumanytą darbą. Risty
nių pradžia 8 vai. vakaro.

Klaidos atitaisymas

Penki lietuviai kan 
didatuoja į Cicero 

miesto urėdus
Jie eis ant naujos partijos 

"Tyjcpaycrs' and Labor Pur
ly” likielo.

CICERO — Kaip jau visi ži
note. miestelio nominacijos 
praėjo. Laimėjusieji džiugau- 
na, pralaimėję liūdi.

Demokratų tarpe norinčių 
būti ant tikieto yra tiek daug, 
kad rodosi negalėjo sutilpti. 
Kilo ginčai ir skilimas. Išdy
go nauja partija, “Taxpaycrs’ 
and Labor Party”. Tai čekų 
produktas.

Didžiausias vietas patys pa
siėmė, o mažesnes primetė ki
tiems. Kliuvo keletas ir lietu
viams. Dabar tarp tų lietuvių 
eina didelis bruzdėjimas. 
Kreipiasi į draugijas, kiubus,, 
prašo paramos rinkinių die
noj, balandžio 1.

Suprantama, lietuviai turė
tų palaikyti savuosius, tai yra,, 
atiduoti už juos savo balsą — 
liet laimėti tai negalima. Tai 
bus tik simpatijos išreiškimas. 
Sauks nepaprastą susirinkimą

Lietuvių Improvem.ent ir 
Politikos Kliubas turės nepa
prastą susirinkimą k tarsis 
apię 4-to balandžio rinlpmus^. 
Tame susirinkime m;u#y poli
tikieriai turės priparodyti kat
ras iš jų yra tinkamiausias ir 
vertas paramos. Tėmykitc 
“Naujienose” apie to susirin
kimo laiką ir visi dalyvaukite. 
Sekite politikos eigą^

Baud. Rožės kliubas rems
J. Lipskį

Raudonos Rožės kliubas — 
tai vienas iš didžiausių kliubų 
visoje apielinkėje.

>

Praeitą 
skaitlingą

turėti 
vasaros

susirinkimą. Nutarta 
base-ball komandą 
metu . Kliubas apniokojo, lę-. 
Sėjų išlaidas. Tas atsieis ke
letą šimtų dolerių.

Taipgi kyla ir politikos klau
simas, p. J- LipskiuL prašant 
kliubo paramos į truątee. vietą 
ant Taxpayers’ an<d Labor 
Party, tikįęlo. Kaip k.ufie. de
mokratai, kliubo. nariai, iš
rėžė karštas kalbas prįęš tųj, 
nes Raudonos Rožės kliubas*. 
sako, nėra jokis politišino 
įrankis. Bet savo narius, kai-» 
po lietuvius, rėmę ir rems.

“iV.” raščjas^

Vakar tilpusioje žinioje apie 
Lietuvių, Moterų draugijos 
“Apšvietos” paskaitą įsibrovė 
klaidą. Paskaita įvyks kovo 14 
d., Mark White Sąuare s ve tai-: 
iieje, o ne kovo 7 d., kaip buvo 
pažymėta vakarykščioje laidoje.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

p.carl 
foun- 

M iš

South-West Am. Lie 
tuvių Politikos 
Kliubas No, 2

LOŠT — A/black 
Shaeffer combinątion. 
tain pen and penui 
placcd, the night of Stephęns’
surprise party aĮii the. studio. 
Will the finder, kindV ręturn 
Placc... No speech making 
and no šilk topp/erą, a t this
................... . .. 1111.....

Iš kjiubo susirinkimo

susirm- 
reikalų, 
susirin- 
ntftarta

Vasario 25 d. minėtas kliu 
bas laikė savo paprastą 
kimą. Iš svarbesnių 
kurie buvo svarstoma 
kime, paminėta šie: 1,
veikti kartu su vietos ameriko
nais namų savininkais; 2. iš
rinkta du delegatai į tarptau- 
tišką komitetą,, kuris rūpinasi 
Mooncy paUuosavimu iš kalėji
mo.

Nemažai kalbėta apie tai, kad 
riekia mainyti kliubo vaidas. 
Kai kuriems nepatinką, kąm 
yra prikergta No* 2. Talinu, 
man atrodo, jog su* vardo, keiti
mu yra daugiau surišta,, negu 
vien tik No. 2. Tenk> pažymėti, 
jog pastaruoju laiku komunis
tai pradėjo smarkiai dirbti, kad 
paėmus kliubo kontrolę į safyo 
rankas. Kadangi vardo mainy
mas yra svarbias dalykas, ** tai 
tas klausimas pavesta kitam su
sirinkimui, kuris bus šaukiamas 
atvirutėmis.

Buvo pasiūlymas paaukoti 
kelis dolerius Jąįkra^čM i “Far- 
ward” arba bent jį užsiprenu-

^ake of a moniing with no 
idea for a cplumn. And then 
io brood over the coffee and 
wheaL cakes, read tire morn- 
ing paper, rummage. through 
the pockets of the, other fmit 
to find only. a rubher bąnd 
and a 2 ccnt stamp, pa.ee up 
ant dow the floor ten or fif- 
tecn. minutes
idea... Finaily, a thęughtful 
glance at the calęndar bringP 
hack to įpind that lašt Satut- 
dąy bore some importance. 
AVhąt hapijęnęd then! Ah! 
Yes! Frank, Dęlano lįoosevelt 
stępped into t thę shoes of 
Hęrbert ęi(įU'k; Hoouer.,. ’Tis 
odd how, all of these preside- 
nfo< wear the šame sųze shoe... 
Rrobably tbcre’s a clause in 
the Constitutioą-that says “No 
person except a natūrai born 
Citizen with a size 6EE foot 
sjĮtąll be eligible for the office 
of Prcsident”... 100,000 people 
attended, the inaųguration in 
Wąslungton, D., G.... Souds 
somcthiug likę( the size of the 
crowd that is. going tę attend 
the PJi'Mųjh: HĮilai;flij : Sočiai 
next Saturday, March lUb at

- and stjli no

The Q.tli,er day our A inelia 
oi tl|c Blue Sedan famę visit- 
ed one, of these gypsies that 
looks. at you^ hapd for several 
nunutes and then telis ypu all 
about your future... And herc 
is what the gypsy told Amelia 
... You’re going to have a 
long life — I can tell that by 
the life 1 i n c. You’re going 
to take a long journey. 7 
the steamship line! I also see 
that you’re f and of clothes — 
aęcording to that clothes line. 
I observe that you have a 
beautiful profile’ as shown by 
the outline. And you’re nose 
is perfect! I see that by the 
aąvuline .. • Probably it was 
tįiis šame fortune tellcr tliat 
informęd us of Stephens’ Con- 
cert April 2pd at the Lithu- 
anian Auditorium... Gypsies, 
Sombreros, fiestas, siestas, 
tąngos, serapes, and a revolu- 
tion! A typical Mexican set- 
ting! And a typical setting for 
,tPepita,t, the ncxt operetta to 
be given by Pirmyn ... And 
who is more capablc of di- 
recting these Spanish tangos 
than Vyt autas Žereni-Beliajus 
of Hindu wigglc f ame... Vy
tautas has signed up to be- 
come a Pirmyn member ...

Ąfter months of researėh and 
experimenlation, it has finally 
been found that the greatest 
vveakness of young ladies to- 
day is bashful men. No won- 
der Bernard succceds so well! 
... We ha ve looked high and 
|ow, far and widę, f ar and 
near, būt those two guys, 
Jacąues Grandmesnil and 
^Slieik" Pelers can’t be found 
anywhere ... Our own piloto- 
grapher, John Shumilo, re?* 
ports that he has several pic- 
tures left of the lašt Pirmyn 
sočiai. Better hurry 

are
before 

all gone ... Next 
week, the Sharps and Flats 
wiU present a new featųre 
that will be of intęrest and 
fun to all. More thrilling than 
ą jįg saw puzzle, and more 
feffoied, than crossword puz- 
įdeĮS • • • And so next Tucsday, 
turu to tliis pąge and re.ad the 
advenlures of THE SINGING 
FOOL who will be present at 
Balulis Hali next Saturday to 
grect all of you.

^Ithey cnn

lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Peraikęliau į erdvtinf ir patogean, vieta
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
it nuo 6 iki 8 vakare 

tventa^ieniai* nuo 10 iki 17 
Pbone Boulevard 8483

SIUSKIT PER 

NAUJ9ENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Graboriai
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu, automobiliu;. visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

+—T-
Tel. Lafayette 3572 
J; Lįulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė. ir graži 
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIS 
CHICAGO J

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir. pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bqt išdirbystie

OFISAS:
W. 184 h St.

Tel. Canal 6174
, .................. . ................. „„

B ........ ripĮijįjiiįĮii^iĮi į,į|Įiji|i|Įįi|r iiįĮiiiiiipni i. * .<1.1 1111     Įp nu  .

Seniausia ir Didžiausia
H 1 LIETUVIŲ

GRABORIll ĮSTAIGA
; SUDEIKIŲ hr V« nustebino pnM^tRk:
c mhk kainomis ui aukšton

nerckuojame ui atvežimą
V !3^Hte kokioi miesto dęįfo%.

esąat, |f
namus Ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti s 
džlausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir u* tų pa
tarnavimą jums visai niekp nereikės mokėti, ne&nriat 
| M ar jųą ką pfoMle, ar n*

b EUDEIKI3 yra vienatlnfo j Uetuvių graborius, „ kuris 
\ Užkl& ambPto^D patarnavimą sų ekspertu lietuviu pa- 

tarna^ltejiL Dykai Keturios Mįdcymifikob, K^ly&es ĘM
1 Šermenų. Pašaukite EŲDĘIĮ4 pirm M^p^itįSs Sųsr 

wtur. r’?.;

EUDEI'ICIS
yjnisu ia im > ■ ■s. >•

Graboriai

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulęvąrd 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23td PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S* 49 CL, Cicero, III.
TeL Cicero 5927

Tel. Republic 3100-3101 

“n*BA®NAŠ™ 
Graborius 

250ft West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauja simpa
tingai ir iškUpiįngąi ’U muzika., daino
mis. prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžįų įamžini poilsio, vidl*

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS, IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

| | l.ll'l .>,,1. , I,. II m I-II .„'l| | ■ '„‘.".V.?,

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dptųvėte ir kokiam', refc 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,: kąd neturime iir> 
laįdų užlaikymai;, «ky-

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL,

Akių Gydytojai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tojiregys(ę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausiai klaidas, Speciali. atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki S v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinfo., kainos, per pusę, pįghus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių* Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone.. Bpulevacds 7SS9f
.... M.'V1,' '„,'I.I.U'I .TTII" 'H!W|.U't"»U'l>W'įlMl"l. II IM'IAITI.'■

‘■O]

DR. C. K. KLIAUGA
. Dentistas

Valandos nuo 9 9

2420 W. Marąuette Rd 
arti Westcrn Avcnue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Griic 4 Europot it cil 
tirtojoj virtoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai, ir

niaia pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

Ofc AKIU, SPECIALISTAS: 

B' -

kamp»-H»lrted.'Sr.

Lietuviai Gydytojai
' 6600 South Artauan Aviną*

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182L So. HaUttd Strtrt 
CJilCĄGOt ILL.

»■» «■’-> , ii --.—.i-......

DR.M.T, STRIK0L1S
GYDYTOJAS IK CHIBVBGAS 

O r I S A 8:

4645 S. Ashland Ava,
orteo valaadM ■■>• 8 iki 4 Ir ■«* 8 Ils

Oriso Tel.r 
Namų Te!.: Prospect 1930

'>'"■^1 ..................... .. .......................... ....  . I—.......... .  I,,,

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis Ir nedjliomir pagal sutartį. 
Hraidmcija 6628 So Richmond Strssf 

Telefonus, Republic 7868
11 m ■  ........................ ......... ...................— ■If-MII.I* II. VI—      IWI 1^

i

Dr. Suzana A. Slakis
Ifoferą ir. Vaiką ligą Sptcialuti 

4145 Archer Avė.
Ofiro Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
12 ryto (išskyros seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakaro Utanrinkais Ir 
Kerv<raai>-

Rez Tvl. HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bu* atidarytas^ ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J, GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St.

Cicero, Ilk

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS ** 

4143 Archer Avenue

pruktikn^įt

2-6 P M. 
ketvirtadie-

A. MONTVID. M. D.
West Town Stata Bank Bldg. 

2400 W iiaditon St, 
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 <ak 

Tel. Seehy 7330
Namų telefonas Bęunsvick 0597 .

A. L Davidonis, O
4919 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki . ll ▼ąląpdzi ryw* 
ifoų 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventaditnio it kttvirtaditnio

A. K. Rutkauskas, M.D;
4442 Sovth; Wtstern Avinai 

TėL Lafoyicte. 4146.
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victoiry 2343

DR.BERTASI1 
756 W. 35th St 

Cor, of 35th: & Halsted .Sts>. 
Ofisą ,valandos nuo 1-3,; nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti,
—Wl»8 L ’! ■ .................... .............. . 8. ........ ...

Ofiso ir Rez.. TiL Boulevard 5944

DR. NAIKE1!S 
756 W. 35th St 

(Cor, of 35tbv>8 Halrted Sis), 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo, 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti. 
J.'.. II "T!1.1 ■ 1 Hl 'M

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas..

Valandos nuo. 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9- v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Hahtfd Sttttf 

Tel. Boulevard 1401

Phcne

oblIL- __
Dentistas.

4645 So. Ashland Avė
arti 47thv Street.

yyiiffijiR !’"W

DR. T. DUNDUUS 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

4142 Arcfew Av,n» 
T.lrfonM Virįinl. om,

DR. A. L. YUSKA;
2422, Motąmtta, Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovshill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4
Ir 7-9 po pietų, seredoms po p|etiq?% 

nedilioms pagal susitarimą-* y
nu -■>■■11 u. -

DR; ATKOČIŪNAS
DĘfITISTAS

3147. So. Halsted St
Psttfd.e Sifotf, 2-9 vąl»

Kitomis dienomis pagal sutarti t

■:

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milu)auktt Avsnut

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 mr 
tus kaipo patyrgi gydytojas chirurgai b 
akušeris 
; Gydo staigiai ir chroniškai ligai vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius ms 
todue X-Ray ir kitokius elektros prie 
eaiiuiKu '//’ ~ *4

Ofisas ir Laboratorijai
1025 V., 18tb St.. ntoli Sforgtut St 

Valandos: nuo 10—12. pietų ir 
ano 6 iki 7:30 <al. vakaro

TsL Caųal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydr Patk 6755 or Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
. Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athlond Alfe, 2 tabM 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:,

Nuo 10 iki 12 vai ryte, aųo 2 iltf, 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro J4ed<l. nuo, 10 iki 12

Phoųe Midvay 288Q

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRIDE KAHN
4631 South, Athland Avinu*. 

Ofiso valandų^ 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 

7 iki 8 vak Nedai, nuo 10 
Rez. Telephonf Plaza 3200

w
Ofuo> Tel. Victory 6893 

R»ą. Tel. Drevei 919iDR. A. X. ROTU
Rusa*. Gydytojae it Chirurgai

Sptdaliuu crfoi hgų it Un
Ofisai

3102 So. Halsted St
kampai 3 Irt Street 

Valę 10—-H ryto. 2—4, 7—9 jm
Nedėliomu it šventadicniaii 10—2.

Advokatai

A. A. S t AKIS
Advokatas

Afieąto Ofitaą. 77 W>, WMhingtpp St
Room 905 Tel. Dearborn 79$6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
’ llW'Į"lI.HTIl">"aP...-.

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Ajrchtt Aut. Tvt Lafaytttt 7337

Namų , Tel. Hyde Pa<k 3395.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105* W. Monroe^St^^pri^Cfark

Telefoną* Omai 0660

■į ....................—......................M.... .. .......'..... .

JOSEPH! 1, GRISU
Lietuvi. Advokato,

65IĮ 8®. ItNktfsll



PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

A. Ambra

Auto Tires

nuo

CLASSIFIED ADS
MORTGAGE BANKERS

8140 Vincenncs Avė

MADOS MADOS

Taip,
3496

priima če

Savo

per krutinę

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

XXX*

Kartais ir apdegę baldai pasiro
do labai naudingi tam tikslui

pašto ru- 
centras, o 
dalyse 50

Jis yra pb 
priežiūra, 

dienų bus

Jų dukrelė, maža mer* 
sveikute ir dabartiniu

Pattern Dept., 1789 3o 
Chicago. UI.

Išplaukia Lietuvon 
su “Naujienų” Vely

kine Ekskursija

žarolienė jau rengėsi 
pereitais metais, bet 
tikrų priežasčių suma-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

CHICAGOS LIETUyiŲ

POT-POURRI

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

Kiti—agentai 
kostumerių. Jie prisipažino prie 
apdra'Sdos bendroves apgaudi
nėjimo.

Roosevelto proklamacija prailgino Horne 
rio moratoriumą dvejomis dienomis

Lietuvių bedarbių 
komitetas šaukia 

susirinkimą

Antradienis, kovo 7, 1933

mėn.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St,

nio namo

įkaitintais dratais 
degino jų galvas kad 

išgauti pinigus

Jonas
4138 Archer Avė.,

Pinigų yra tik reikia 
mokėti jų gauti-ma- 

no šis lietuvis

skaudulį į 
ir iš-

paslėpti pinigai.
pasako ji mas a pi e 

[vykį
apie įvykį pasakoja

Apie 8 vai. v.,

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Ponia Tnelė žarolienė apleidžia 
Chicago kovo 29 d., apleis 
New Yorką kovo 30 d.

“Naujienose” jau? buvo pra
nešta, kad žinomas šokėjas Vy
tautas Zereni-Beliajus rūpinasi 
lietuvių baleto įkūrimu. Buvo 
pasakyta, jog jis vyriausiai mo
kys lietuvių šokius. . Prie pro
gos čia tenka pasakyti, jog p. 
Beliajus, jeigu4 susiras norinčių, 
mokys klasiškus ir orientališkus 
šokius.

Visi tėvai, kurie norite, kad 
jūsų vaikučiai išmoktų gražiai 
šokti, tuoj atsišaukite. Juo grei
čiau, tuo' geriau4, nes tuoj bus 
galima darbas pradėti. Rašyki
te laiškus ( angliškai arba lie
tuviškai) šiuo adresu: Vytautas 
Beliajus, 3813 W. Harrison St.

arba pri- 
pažymiti

Bus bandoma sudaryti dvi 
iš jaunuolių ir vaikų. Siųs- 

laiškus šiuo adresu: Vytautas

Ieško Kazimiero Lu 
žos giminių

7 vai.
Mark White Sąuare

susirgo
tad ponam Man-

Chicagūs bankai uždaryti 
iki penktadienio

PEOPLES RADIO PRO 
GRAMA

ROOSEVELT 85£)Q

daugelis 
pinigų. Darbi- 
algų, nors kai 
stengiasi išmo-

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

NAUJI U. S. ROYAL uitai ir tū
bos. Ant “seconds" galite sutaupyti iki 
50% ant pasažierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co„ • 1400 So. Micbigan Avė.

Real Estate—Loans—Insurance
4425 So. Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į. LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ma, kad Chicagai pritruks pie
no — bet pieno perdirbimo 
bendrovės tvirtina, kad ūki
ninkai jį ir toliau pristatys. 
Prekybos įstaigos, daržovių rin
kos, skerdyklos tvirtina, kad 
maisto Chicagai užteks dar ir 
kelioms dienoms po moratoriu
mo. Trukumas, jie sako, Chi- 
cagoje nepasireikš.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi
čius, Namus, Farmas 'ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom {vairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudingai 

J. NAMON FINANCE
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, UI.

Tel. GROVEHILL 1038

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 tentų. Mes 
išsiusime bite kur.

NAUJIENŲ ADM.

Kovo 5 d. Cook apskričio li
goninėje mirė Khzimieras Luža. 
Kilo iš kaimo Maživos, Kartėlių 
valsčiaus. Yra žinoma, kad 
jo brolis gyvėha Chicagoje. 
Greitai atsišaukite pas M. Va- 
laskų, 373 Kensiiigton Avė., ku
ris rūpinasi jo laidotuvėmis.

Chicagos gyventojai, biznieriai kovoja su bankų 
uždarymų apsunkinimais

Visi Chicagos bankai bus už
daryti iki penktadienio, sulig 
proklamacijos, kurių išleido 
prezidentas Rooseveltas, pa
skelbdamas “bankinę šventę” 
visoje Amerikoje.
' Gubernatorius Homer pa
skelbė moratoriumų šeštadienį, 
kuris turėjo nusitęsti tris die
nas, bet prezidento Roosevelto 
paskelbtas moratoriumas Hor- 
nerio “bankinę šventę” prail
gina iki penktadienio, kovo 10 
dienos.

WEST ENGLEWOOD — 
Kovo 4 d. sunkiai susirgo J. 
Martin—MartusOvičius plaučių 
uždegimu. šiandien ligonis 
randasi po gydytojo priežiūra 
savo namuose, " 6818 S. Ash
land Avė.

Juozo draugai prašomi ap
lankyti ligonį, nes kovo 5 d. 
jis buvo gana silpnas ir be
veik susidūrė su mirčia,

J. Martin yra senas “Nau
jienų” ir “Keleivio” skaityto
jas ir rėmėjas.

Senas Petras,

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApslHiuiRokite nuo perslSaldlmb re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra« 
Šalinkite nuodijančia inodcgąl Vartoki* 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Du plėšikai žiauriai kankino 
Toįvn o f Lake gyventojus 
Biels kius, įsibrovę į jų na
mus.

Viskam pasibaigus, agentas 
atsiėmė savo nuošimt nuo lie
tuvio ir išgabeno baldus į kitus 
namus, kur savininkas irgi, ne
atsisakė tokiu budu pinigų už
dirbti. Tie baldai “degė” ke
liasdešimtyje namų ir ap. ben
drovei prisiėjo daug išmokėti 
n uken tėjusiems, iki policija 
gražiai apsitaisiusį vyriškį nc- 
sučiupo su 26 bičiuliais.

Suimtieji yra Robert W. 
Grace, 111 S. Home Av., Oak 
Forest, “plano” autoriusi ir 
Frank Caba, 4334 W. Di Vision 
St.,—jo vyriausias adj u tuntas.

kurie ieškojo

Kovo 30 d. iš New Yorko lai
vu “Bremen” išplaukia “Nau
jienų” Velykinė Ekskursija į 
Lietuvę.

Su ta Ekskursija išvažiuoja 
Anelė žarolienė. žaroliai už
laiko bučernę ir grosernę po 
antrašu 
Chicago.

Ponia 
važiuoti 
dėl tam 
nymų turėjo atidėti. Dabar jau 
ištikrųjų pasirengus išvažiuoti, 
nes visi jos dokumentai pri
rengti kelionei.

Visa Ekskursija apleidžia 
Chicagą kovo 29 d. iŠ Polk sto
ties, o kovo 30 apie 12 valan
dą nakties išplaukia laivu “Bre
men” į Vokietiją. Iš ten —ge
ležinkeliu į Klaipėda.—T. R.

>Pp. Bielskiai yra apie 60 
metų amžiaus. Užpuolimas į 
juos labai paveikė. Dar ir da
bar tebekenčia nuo žaizdų. 
Pranešė policijai, bet ši nieko 
ikišiol nesužinojo.

Lietuvių bedarbių komitetas 
šaukia susirinkimą, kuris įvyks 
trečiadienį, kovo 8 d 
vakare 
svetainėje, prie 30lh ir Halsted 
gatvių

Taigi visi bedarbiai būtinai 
atsilankykite, nes šiame susi
rinkime turės būti išspręsta 
klausimas kaip sukelti pinigų, 
kad butų galinta sušelpti tuos 
bedarbius, kurie būtinai yra rei
kalingi pagalbos, o taipgi bus 
pranešta apie čentralinio bedar
bių komiteto veikimų ir jo są
lygas; Tikėsime nuspręsti ar 
mes lietuviai prie jo prisidė
sime ar veiksime savarankiai.

Tuo reikalu musų delegatas 
patieks raportų apie tai, ką pa
tyrė to komiteto . posėdžiuose. 
Visus kviečia, Valdyba.

AUGŠČIAUSIĄ CASH KAINĄ tuo
jaus mokėsime už seną auksą, laikrod- 
džius, dantis, dia ir tt. Romack Gold 
Refinery. 7 W. Madison. kampas 
State, kambarys 1001.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu į kitą biznį, kampinė bučernė it 
grosernė, 4 kambariai, 2 karų gau
džius. Renda $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

• 1025 W. 65 St.

BRIDGEPORT—Julius 'Mic
kevičius žinomas visuomenės 
darbuotoj asi yra žymiai pas
veikęs iš po sunkios plaučių 
uždegimo ligos, nors dar į sa
vo knygų krautuvę nesilanko, 
bet Chi. Liet. Dr-jos Sav, Paš, 
reikalais rūpinasi. 
Dr. A. Montvido 
Tikimasi, į keletą 
pilnai sveikas.

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia
jus organizuoja lietuvių baletą. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam laišką (lietuviškai arba 
angliškai) 
(tupės — 
cite laiškus šiuo adresu: 
Beliajus, 3813 W. Harrison St

SLA. 226 kuopos susirinkimas įvyks 
covo 7 d., 1933, 8 vai. vak. Association 

House, 2150 W. North Avė. Chicago, 
III. Taipgi nariai kurie esate pasilik? su 
mokesčiais malonėkite pribūti ant susi
rinkimo užsimokėti, kad nenustotuomet 
narystes teisių. Turime kitokių rei
kalų, kurie liečia organizacijas labo. 
Prašome visus SLA. 226 kp. narius at
silankyti ant susirinkimo. > Sekrelorius.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 7 d. 
7:30 vai. vak. Sandaros svet., 3227 S. 
Halsted St. Būtinai narės susirinkite 
skaitlingai, nes šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų nutarti, kaip 
tai grabneŠių klausimas, darbininkių rin
kimas “Bunco Party” vakarui, kuris 
rengiamas kovo 19 d„ taigi visos narės 
esate prašomos paaukauti davanų Bunco 
prizams. Sekretorė.

Bridgeporto Lietuvių Bedarbių su
sirinkimas. Trečiadieny, kovo 8 d 
7 vai. vak. Mark Wbite Sq. salėje, 30th 
ir So. Halsted St. prasidės organizuoja
mos Bridgeporte Liet. Bedarbių kuopos 
susirinkimas. Visi Bridgeporto lietu
viai bedarbiai kviečiami atsilankyti. 
Įžangos nebus. Org.

Draugystė Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesinį susirinki
mą kovo 7 dieną, 7:30 vai. vak. 1933 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj 3133 
So. Halsted St. Tamstos pribuvimas bū
tinai reikalingas, nes bus daug svarbių 
reikalų svarstoma dėl draugijos labo. 
Malonėkite kiekvienas narys atsilankyti, 
į šj| susirinkimą. Valdyba. '

štai ką 
pats Bielskis 
jie įslinko į krautuvę ir užge
sino šviesas. Nieko nelauk
dami jį ir jo žmonų sugriebė, 
užrišo abiem akis ir pririšo 
prie kėdžių. Vienas jų ėmė 
daužyti Bielskienės galvą į 
sieną, kitas kumštimi daužyti 
Bielskiui į veidų. Didžiausios 
baimės apimti, jis ir jo žmo
na pradėjo balsu šaukti.

Kad jų šaukimų nuslopinti, 
vagiliai atsuko radio, kurio 
stiprus balsas t su Biolskių 
šaukimu sudarė didžiausį 
triukšmų. O vis daužė Biels
kienės galvų* į sienų, o jo vai
dų kumštimis. Pagaliau pri
vertė juos pasakyti kur pini
gai. Teturėjo apie $20.
Braukė per galvą su įkaitin

tais dratais
Manydami, kad tai ne vis

kas, vagiliai užkure gasinį 
krosnį, įkaitino du dratu ug
nyje iki raudonumo ir tuomet 
pradėjo jais braukyti Biels- 
kiams per galvas. Skausmas 
buvo neapsakomas. Degančio 
kūno kvapas užpilde kamba
rius. Bet negalėjo pasakyti 
kur pinigai — nes jų daugiau 
neturėjo.

Vagiliai, matydami, kad nie
ko nepeš, liovėsi juos kanki
nę. Pasiėmę iš krautuvės ci
garų, saldainių, geresnių rūbų, 
radio ir daugybę kitų daiktų 
pabėgo.

Senas Auksas 
____________ Old Gold____________

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

V. Mankus gavo 
kojų, nors “Naujiena 
vežioja, bet tyri daug vargo, 
jo žmona Mankiene 
influenza 
kams abiem sergant yra daug 
vargo, 
gaitė 
laiku pilna namų šeimininkė 
Pp. Mankai gyvena 4112 W 
Willington Avė.

BRIGHTON PARK 
Jokantas, 
dar nepilnai pasveikęs apie 
tris mėnesius laiko atgal jį 
sužeidė automobilis, perlaužė 
kojos kaulų. Koja dar tebėra 
sucementuota, bet jau drūčiai 
vaikšto*

BRIGHTON PARK — Anta
nas Jokantas, J. Jokanto bro
lis, 3934 S. Rockwcll St. žino
mas senas Brighlon Parko 
biznierius, dėl pcrsišaldimo 
susirgo vasario ' 27 d. Ligonis 
sveiksta ir pradeda vaikščioti.

Tik dabar paaiškėjo, kad 
apie dvi savaiti atgal du vyrai 
įsibriove į lietuvių Ėielskių 
saldainių krautuvę, Town of 
Lake, 4544 South Wood St., ir 
naudojo žiauriausias priemo
nes, kad priversti juos pasaky
ti kur vra

Kas po penktadienio — nežinia
Kas įvyks po ketvirtadienio 

su bankais, nežinia. Jeigu spe- 
cialė kongreso sesija, susiren
kanti ketvirtadienį, nepriims 
jokių projektų, moratoriumas 
gali būti pratęstas arba modi
fikuotas, ir pinigų ištraukimas 
tebebūtų suvaržytas. Su laiku 
bankų veikimas grįš į norma
les bėgės.

Bankai atsidarys
Moratoriumas ir suvaržymai 

yra laikina priemonė, kurią 
valdžia dabartiniu laiku nau
doja apsaugojimui depozitorių 
pinigų ’ ir Amerikos finansinės 
struktūros. Kiekvienas turi at
siminti, kad po moratoriumo 
ar kelias dienas vėliau bankai 
atsidarys. Gal jų veikimas tuo
met tebebus dalinai suvaržy
tas, bet į trumpą laiką jis grįš 
į normales aplinkybes.

Po moratoriumo mokės 5%
Jeigu moratoriumas nebus 

pratęstas po ketvirtadienio, 
Illinois valstijos/ kaip ir Chi
cagos bankai atsidarys, bet 
iki kovo 15 d. temokės tiems 
depozitoriams, kurie to reika
laus — 5% jų depozitų. Mo
kesčiams depozitoriai gaus tiek 
pinigų, kiek jie reikalaus.

Biznieriai kebliame padėjime
Moratoriumui suvaržius pi

nigus ir kreditą, Chicagos biz
nieriai ir paprasti piliečiai at
sirado kebliame padėjime. Dau
gelis neturi pinigų 
neturi smulkių 
ninkai negauna 
kurios įstaigos 
keti nors dalį.

Pinigų trukumui palengvinti 
Chicagos Clearing House pla
nuoja išleisti laikinus “skrip- 
tus” — kurie bus garantuoti 
bankų turtu ir kurie bus taip 
geri, kaip pinigai. Moratoriu
mui praėjus, bankai juos iš
mainys į tikrus pinigus.

Atidarytas grąžos biuras
Stambių banknotų išmainy

mui į smulkius prie Adams ir 
LaSalle gatvių, National Bank 
of The Republic rūmuose yra 
atidarytas grąžos biuras, po 
fėderalio reservo banko prie
žiūra. Kai kurios krautuvės, 
pav. Grant Department Store, 
63rd ir Green, maino stambias 
banknotas į smulkius pinigus.

Pašto bankų moratoriumas 
nepalietė. Jie veikia kaip vei
kę. Miesto centre 
muose veikia banko 
įvairiose Chicagos 
skyrių. Jie pinigus 
priima.

Kai kurios firmos 
kius, bet grąžų atmoka čekiais 
arba “prekių certifikatais, ku
rie įgalioja pirkėjų toje krau
tuvėje nupirkti prekių už nu
rodytų sumų.
Maisto Chicagai nepritrūksiu

Bankų moratoriumas, suvar
žęs kreditų, sakoma, atsilieps 
į maisto kainas. Mėsa, daržo
vės, konservuoti valgiai — pa
kils šiandien

BRIDGEPORT — P-nia M. 
Kemešienė po operacijos, ku
rių padare Dr. Biežis, randasi 
švento Kryžiaus ligoninėj. Jau
čiasi gerai.

Linkėtina visiems ligoniams 
greit pasveikti. Pilietis.

3496 — Mažutei panelei suknelė, pa
siūta iš dviejų spalvų materijų. Sukirp
tos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų am
žiaus panelėm.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankui 
duoti pavyzdžio nume:. _ _
tnierų ir aiškiai parašyti savo var
tų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujiem; 
Halsted S

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept
1780 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros

(Vardas ir pavardi)
. " ", ■

> M, ii II ■ ■ BMi—l HM »

(Adresas)

šiandie 7 vai. vakare .įvyks 
reguliaria antradienio radio 
programas, kurį savo pastan
gomis leidžia Peoples Furnįture 
Co. krautuvės iš stoties W. G. 
E. S. 1360 kc.

Reikia pastebėti, kad šį sykį 
klausytojai turės progos pasi
klausyti dainuojant įžymių dai
nininkių, kurios jau gana se
nai dainavo per radio. Dainuos 
Genovaitė šidiškiutė-Giedraitie- 
nė, Helen Benaitienė, Antanas 
Benaitis ir kiti. Taipgi kalbės 
Dr. Kliauga-dentistas, bus gra
ži ir nauja muzika ir kiti įdo
mus dalykai. Todėl atsiminki
te užstatyti savo radio minė
tam

BRIDGEPORT 
zcvičius Bridgeporte knygų ii 
laikraščių krautuvės savinin 
kas iš naujo susirgo.

Help Wanted—Malė 
________ Dar bin In kų Re i ki a_______

REIKALINGAS kriaučius. turi mo 
keti visą darbą, prosit ir siūti.

4309 W. 63 St.

Financial 
Finansai-Paskolos 

****M**^ww*«^**^i*WM*w^*w*M*w**^w*^**^*w*^^^^*w*»w***»

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų muri- 

karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalovv ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Business Service

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti it išsiųsti ne vėliau kaip ik:. 15 
kovo

Business Service 
______ BiznioPatamavirnas_______ 

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. M?s neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
M?s esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulntės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš* 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu. arba priimsiu mažą 
mainą, šaukite Lafayette 8780.

Real Estate For Sale

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
be ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumeptus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas'. VirŠ- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.Pereitos savaitės pabaigoje 

pas vieną West Side lietitvį at
ėjo gražiai apsitaisęs vyras ir 
paklausė: “Ar nori pinigų?” 
Bankų moratoriumas tuomet 
dar nebuvo paskelbtas, bet lie
tuvis atsakė: “Kur čia nenorė
si, tik duok!”

“Puikiai” ,atsakė vyras ir iš
dėstė piliečiui savo nepaprastą 
planą tų pinigų gavimui — be 
jokio nuostolio iš jo pusės. Su
manymas lietuviui atrodė ne
paprastai geras—ir pradėjo jį 
vykinti. >

Visų pirma, ištuštino baldus 
iš kambarių ir primėtė juose 
daugybę popiergalių. Savo dalį 
atliko ir lauke projekto auto
riaus. Tas netrukus atvažiavo 
su troku, iš kurio j kambarius 
sunešė apdegusius baldus. Pri
minęs lietuviui ką dabar turės 
daryti, nuvažiavo.'

Pildydamas jo instrukcijas, 
lietuvis padegė popiergalius 
kambariuose, kas sienos aprūk
tų išėjęs laukan laukė... Kai
mynai pastebėję durnus besi
skverbiančius iš lietuvio langų, 
pašaukė ugniagesius. Kuomet 
šie atvažiavo, lietuvis • pareiškė, 
kad gaisrą pats užgesino, nie
ko pavojingo nebuvo.

Viskas sekėsi puikiai 
atlikęs, nuėjo į apdraudos ben
drovę ir pasiskundęs, kad jo 
namuose kilęs gaisras ir baldai 
sudegę. Bendrovės agentas juos 
apžiurėjo, išreiškė apgailestavi
mą, kad taip atsitiko ir lietu
viui sumokėjo stambią sumąpi-

Buvo prisibijo- nigų.

IETKIEWieZ




