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Penktadienyje Išleis 
Pagelbinius Pinigus
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Hitlerininkai siekia 
si atsteigti Vokieti

joje monarchiją
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Pigipjų butų kolonija 
Šančiuose

Valdžia leidžia atsidaryti bankams apry- 
botam veikimui. Nedarys piniginių išmo

kėjimų, bet atliks kitus patarnavimus

Jau veda derybas su kaizerio 
žmona, taipgi drasko Vokie
tijos respublikos vėliavas

Vytautas Petrulis 
laisvas

VVASHINGTON, kovo 7. — 
Iždo sekretoriu‘8 Woodin šian
die išleido visą eilę bankus lie
čiančių patvarkymų.

Einant tais ■ patvarkymais, 
bankai gali atsidaryti aprybo- 
tam veikimui. Atsidarys ir fe- 
deraliniai rezervo bankai nor
maliam veikimui, kaipo valdžios 
piniginiai agentai.

Be pirmiau paskelbto apry- 
boto bankų veikimo, šiandie
ninės reguliacijos tą bankų vei
kimą dar labiau praplečia, taip 
kad bankai galės patenkinti 
normalius biznio ir gyventojų 
reikalus, taipjau išmokėti al
gas, bei patenkinti svarbiausius 
gyvenimo reikalus. Bet bankai 
turi žiūrėti, kad nebūtų berei
kalingo pinigų ėmimo iš ban
kų.

Bankai dabar galės atlikti 
ir visas kitas bankines tran- 
zakcijas, kur nereikia daryti 
išmokėjimus grynais pinigais.

Taipgi bankų ir panašioms 
asociacijoms bus leista išleisti 
pagelbinius pinigus “scrip”, bet 
ne ankščiau ateinančio penkta
dienio. Tečiaus kiekviena ban
kų asociacija, kuri norės* leisti 
savo pinigus^ turės gauti spe
ciali leidimą iŠ iždo sekreto
riaus. Tie pagelbiniai pinigai 
turės būti užtikrinti visu aso
ciacijos turtu. Jie bus išdai
linti tarp bankų depozitorių ir 
kreditorių ir bus vartojami gre
ta paprastųjų pinigų. Regulia
cijos apie tų pagelbinių pinigų 
leidimą, bus išleistos vėliau.

Bankai, einant naujais pa
tvarkymais, gali priėminėti 
naujus depozitus, bet juos tl^ 
ri laikyti atskirai ir išmokėti 
sulig depozitoriaus pareikalavi
mo.
Uždraudė paštui siųsti pinigus 

į užsienj
Pašto departamentui liko už- 

• drai/sta duoti pinigines perlai
dos siuntimui pinigų i užsienį j 
Bet galima siųsti pinigus paš-: 
to perlaidomis po visą Ameriką 
ir jos kolonijas ir tos perlai
dos bus išmokėtos be jokių su
trukdymų. Taipjau pašto tau- 
piamieji bankai visuomet gali 
atmokėti pinigus, nes jei paštas 
pritruks pinigų, jis gali jų gaub
ti iš federalinių rezervo bankų.

Paštas už parduodamus biz
niams pašto ženklelius gali pri
imti ir čekius aprybotomis su
momis. Taipjau čekius priima 
ir kitos valdžios įstaigos.

Rytoj bus išleista dar visa ei
lė naujų patvarkymų, kurie dar 
labiau* palengvins bankų veiki
mą ir galbūt leis depozitoriams 
pasiimti dalį pinigų.

Pranašauja greitą kongreso 
veikimą

Iždo sekretorius veda nuola
tines derybas su bankieriais ir

ruošia kongresui visą eilę pa
siūlymų reguliavimui, bankų ir 
pinigų, kad pašalinti dabar 
esantį piniginį krizį.

Prezidentas gi ruošia specia
li pranešimą kongresui, kuris 
susirinks ketvirtadieny.

Kongreso vadai sako, kad 
prezidento pasiūlymai bus kon
greso priimti be jokio ilgesnio 
susitrukdymo, nes kongresas 
noriai darysiąs tai, ko prezi
dentas pageidauja.

Ant reichstago rūmų 
iškelta kaizerinė Vo

kietijos vėliava
BERLYNAS, kovo 7. — Tarp 

hitlerininkų ir nacionalistų pa
sireiškė nesutikimas dėl val
džios Prūsijoje. Nacionalistai 
norėtų, kad Prūsijos premieru 
butų von Papen, o Hitleris no
ri, kad būti) daug akyplešiškes- 
nis hitlerininkas Goering.

Nesutikimai yra ir dėl vė
liavos. Hitlerjnidkni visur iš
kelia savo svastikos vėliavą, o 
nacionalistai—senąją kaizerinę 
vėliavą. Bet visur yra naiki
nama k Vokietijos respublikos 
vėliava.

Berlyne ant policijos rūmų 
plevėsuoja nazių vėliava, bet 
ant reichstago ru*mų tapo iš
kelta kaizerine vėliava.

Prūsijos vidaus reikalų minis- 
teris Goering jsakė provincijų 
gubernatoriams nekliudyti virš 
viešųjų triobesių šalę nazių vė
liavos iškelti ir kaizerinę vėlia
vą. Todėl daugely vietų tapo 
iškeltos abi vėliavos. ’ - x

Rytoj Zangara bus 
teisiamas už Cer- 

mako mirti
MIAMI, Fla., kovo 7. — Giu- 

seppe Zangara, kuris šautams 
prezidentą Rooseveltą nušovė 
Chicagos merą Cermak, vakar 
liko grand jury įtartas dėl pjr- 
mo laipsnio žmogžudystės, šį
ryt jis tapo atvestas j teismą 
ir teisėjas Thompson paskyrė 
bylą nagrinėti ketvirtadienio 
rytą. Bus reikalaujama mirties 
bausmės.

20 žmonių žuvo 
potviny

SAN JUĄN, Porto Pučo, ko
vo 5.—Del smarkių lietu Yagu- 
ez ifpė pakilo 7 pėdas, ir užlie
jo Mayaguez miestą, pridaryda
ma didelių nuostolių. Potviny 
žuvo mažiausia 20 žmonių, daug 
namų nunešta jūron.

O

Mirusiojo Chicagos mero Anton Cermak draugai Edward 
Denemark ir aldermanai John Toman ir Jacob Arvey stovi 
prie tuščios, juodu šydu papuoštos Cermako; kėdės mero raš- t. . « . ■.
tinę j miesto salėj,

—

ORĄ
te

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietaus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:- 
47.

ALTRINCHAM, Anglijoj, ko
vo 7.— Sir William Vėno, 66 
m. Anglijos patentuotų vaistų 
karalius ir vienas turtingiausių 
Anglijos žmonių, rastas nusišo
vęs savo dvaro laukuose. Jis 
išėjo medžioti zuikių ir nebe- 
sugryžo. Kada j j surasta, jis 
buvo nebegyvas, tyčiomis, ar 
netyčiomis nusišovęs.

Socialistai ir komu 
nistai susivienijo 
kovai su fašizmu

Sudarys bendrą frontą kovoje 
- su fašizmu Vokietijoje ir ki

tose šalyse, J komunistams 
priėmus socialistų sąlygas

Graikijos gen. Plas*
tiras kar. diktatūra 

jau nuversta
Išgyvavo tiktai vieną dieną. Jos 
vieton sudaryta laikinė valdžią

ATHENAI, kovo 7. — Gen. 
Nicholas Plastiras karininkų 
diktatūra išgyvavusi tiktai vie
ną dieną, sugriuvo ir jos vie
ton tapo pastatyta laikinė val-

MASKVA, kovo 7. —Du po
litiniai antagonistai — komu1- 
nistai ir socialistai—-laikinai su
jungė savo spėkas, kad sudary-; džia, iki bite nudarytas pašto 
ti bendra frontą kovoje prieš vus kabinetas. ,ti bendrą frontą kovoje prieš 
bendrą priešą—fašizmą Vokie
tijoje ir visame, pasaulyje. Ko
munistų internacionalas— ko- 
minternas priėmus, socialistų pa
siūlymą bendram ’ frontui prieš 
nuolatos stiprėjantį fašizmą, 
Vokietijoje.

šis socialistų. ir ■ komunistų 
susijungimas spėkų gali duoti 
labai svarbių pasekmių.

Bedarbė Anglijoj 
sumažėjo

J ;CL:’ 4 ■ ■ 1 '*

biskj

LONDONAS, kovo 7. — Va
sario mėnesį bedarbių skaičius 
sumažėjo 46,572. Dabar Ang
lijoje yra 2,856,638 bedarbiai.

Gen. Plastiras ,kuris yra pa
garsėjęs sdšaudymu penkių mi- 
nisterių, buvo priverstas- pasi
traukti provincijoms prigrūmo
jus j j nuversti ginklo pagelba. 
Gen. Plastiras pasigrobė val
džią kai pralaimėjus Vinkimu’s 
Venizelos pasitraukė iš pi'emie- 
rystės, o laimėjęs rinkimus 
Tsaldaris dar x nebuvo spėjęs 
sudaryti naują kabinetą.

Laikiniu premieru, prezidento 
Zaimis, Venizelos ir Taldaris 
susitarimu, tapo paskirtas gem 
Othoniaos. Jam gen. Plastiras 
nusilenkė ir perdavė valdžią.

NEW YORK, kovo 7,NEW YORK, kovo 7, — Iš 
pavydo Lotus Del Gatto iš 
Brooklyno, papiovė savo žmo
ną ir penkių metų sūnų. Pas
kui ir pats bandė pasiplauti, 
bet pasveiksiąs. '

Kitų keturių jų vaikų nebu
vo namie ir jie išliko gyvi. 
Užmušėjas kaltina savo žmoną 
neištikimybe. • ,

ASUNCION, Paraguay, kovo 
7.— Atstovų butas viėiibalsiai 
nutarė paskelbti karą Bolivijai. 
Senatas tok| pat nutarimą pri
ėmė kelios dienos atgal.

f.

Karo stovis Peiping 
ir Tientsin

DETROIT, Mich., kovo 7. — 
Delei didelio žmonių pirkimosi 
maisto, kainos maistui nepa
prastai pakilo, ir grandinės 
sankrovos reikalauja ; apryboti 
maisto pirkimąši, nes maisto iš
teklius baigiasi, žmonės per
kasi maistą bijodami infliacijos 
ir kainų pakilimo.

——— '? '

, VARŠAVA, kovo 7. —t ^ęi^ų 
kariuomenės balionas Pdlonia 
iškilo i orą 32,808 pėdas. Toj 

kiat4i Amerikos doleriais ir jaugštuųioj šaltis siekė 74 laipš- 
Vainų I niUS ŽCItiiaU ZCTO.
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LONDONAS, kovo 7. —Ang- 
lljos birža paliovė oficialiai pre- 
. . I M •« * « ' M I.

doleriu kainu, nebeskelbia.
v - . ‘h 4 ? /b.’ u . «‘ ■ 2a .
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PĖIPING, Chinijoj, kovo 7. 
—Karo stovis tapo paskelbtas 
Peiping ir Tientsin miestuose, 
kadangi japonų paėtnimas Je- 
hol sostinės gali atsiliepti ir į 
šiuos miestus, kada juos pasieks 
besitraukiančioji chinų kariuo
menė.

Dabar chiniečiai laiko tik 
vienus vartus Didžiojoj Chini- 
jos Sienoj ir juos stengiasi ap
ginti nuo japonų puolimo, Visi 
kiti vartai, kurie veda į Jehol 
provinciją, jau yra japonų ran
kose.

’ VA7 A

. DEN VER, Cplo., kovo 7, — 
Sąryšy su išvogimu j alino tur
tuolio Charles Boėttcher II, ta
po areštuoti trys 'žmonės, kitų 
dviejų dar ieškoma. Taipgi sup
rasta vieta So., Dakotos valsti
joj, kur Boettcher buvo žmog- 
vagių laikomas. Boettcher li
ko žmogvagių pttliuosuotas, jo 
tėvui sumokėjus $60,000 iŠpir- . Wm(> ■ jk'H®
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BERLYNAS, kovo 7. —Tik
rasis Hitlerio “trečiosios impe
rijos” tikslas yra atsteigti Vo
kietijoje monarchiją. Tai aiš
kėja iš hitlerininkų laikraščių 
pridengtų pareiškimų.

Pats Hitleris ikišioi vengė 
monarchistų, tečiaus prieš pat 
reichstago rinkimus jis matėsi 
su ex-kaizerio žmona, princesa 
Herminie, kuri yra atvykusi į 
Berlyną sekti rinkimus ir abel- 
ną padėtj Vokietijoje, taipgi 
pasitarti su monarchistų va
dais. Hitleris su ex-kaizerio 
žmona tarėsi visą valandą. Jis 
jai pareiškė, kad jis pritaria 
monarchijos atsteigimui, bet 
kad dar neatėjęs tinkamas tam 
laikas.

Patys monarchistai irgi su
tinka, kad dar neatėjo laikas 
atsteigti monarchiją ir.kad rei
kia laukti patogesnio laiko. Bet 
jau* aišku, kad monarchistai su 
vice-kancleriu von Papenu jau 
daro savo įtaką j Hitlerį. Ex- 
kaizerio sūnūs ir anūkai jau 
senai dalyvauja hitlerininkų 
eilėse. Vienas anūkų dabar 
važiuoja pas ex-kaizerį viešėti 
ir prikalbinti jį palankiau žiu- 
rėtį | Hitlerį, j
Naziaf'šalina "valstijų vyriau

sybes

Nacionalistai atvirai skelbia, 
kad Hitlerio laimėjimas rinki
muose yra monarchistų laimė
jimas.

Keliuose miestuose jau liko 
nuo viešųjų trobesių nuplėštos 
Vokietijos respublikos vėliavos 
ir viešai sudegintos, o jų vie
toti liko iškeltos hitlerininkų ir 
kaizerines Vokietijos vėliavos.

Badeno valstijoje vyriausybė 
leido iškelti ant valstijos trio- 
.besiu nazių vėliavas “kad iš
vengti, kraujo praliejimo”, te- 
čiaits kreipėsi prie Hitlerio ir 
vidaus reikalų ministerio Frick, 
kad jie suvaldytų savo gaujas. 
Nazių vada Badene jsakc vals
tijos vyriausybei pasitraukti iš 
vietos ir užleisti jas hitlerinin
kams, bet Badeno vyriausybė 
atsisakė tai padalyti.

Hitlerio valdžia įsake lais
vam miestui Luebeck priimti 
nazių policijos viršininką.

Bremeno senatas rezignavo 
atsisakydamas pildyti Hitlerio 
valdžios įsakymus.

Hesse ir Bremene komisionie- 
riais tapo paskirti naziai, “kad 
garantuoti valstijos ir miesto 
saugotiną”.
Turingija uždarė Rėichsbannerį

Fašistų valdomoj Turingi joj 
respublikonų Reichsbanner 
(Valstybės Vėliava) organiza
cija liko uždaryta. Taipgi ten 
liko uždaryta ir ir žydų sąjun
ga.

Trys praeiviai liko užmušti ir 
10 žmonių liko sužeista Ham
burge, komunistams Šovus hit
lerininkų ginkluotas gaujas, 
kurios nudraskė respublikos vė
liavas Altona mieste. Hambur
go policija komunistus puolė 
kulkosvaidžiais.
' ■' '< :'V.' \
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WASHtNGtON, kovo 7. — 
Pulk. Theodofe Roosevelt, re- 
publikpnas, rezignavo kaipo Fi
lipinų salų general-gubernatd- 
rius, Jo pusbrolis, demokratas 
prezidėntas Franklin Roosevelt 
rezignaciją priėmė.

llįi| '

■
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KAUNAS.—Jau prądėti pri
ruošiamieji darbai pigų jų butų 
kolonijai, Šančiuose, pastatyti, 
šiam reikalui išduotas kreditas 
75,000 litų sumoj.

Rusija atidaro vi
siems maisto 

sankrovas

KAUNAS.— Vasario 16 d. 
proga buvęs finansų ministeris 
Vytautas Petrulis Respublikos 
prezidentui buvo padavęs ma
lonės prašymą. Petrulio pra
šymas patenkintas ir vasario 
15 d. vakarą iš Kauno sunk, 
darbų kalėjimo jis paleistas.

san- 
juo-

MASKVA, kovo 7. —50 
krovų, kurios pardavinėja 
dą ir baltą duoną 20 nuoš. pi
giau, negu “atdaroji rinka” ir 
20 sankrovų, kurios pardavinė
ja mėsą 50 nuoš. pigiau “lais
vos rinkos”, tapo valdžios ati
darytos dėl visų pirkėjų, nerei
kalaujant iš jų maisto kortų ar 
pasportų.

Sankrovos tuojaus pasidarė 
labai popirtiarės, Teko matyti 
darbininkų kvartale prie Vie
nos sankrovos stovint 1,000 
žmonių eile, kad nusipirkti 
maisto.

Rusija areštuoja už 
suokalbį “įšaukti 

badą”

Atidaryti naujieji medi
cinos fakulteto rūmai

KAUNAS,— Bene didžiausis 
prieškrizinis valstybes darbas 
—tai Medicinos fakulteto rūmų 
pastatymas. Vasario 15 d. tie 
rūmai iškilmingai atidaryti Mic
kevičiaus gat. 7 nr., tarp sun
kiųjų darbų kalėjimo ir Valst. 
draudimo įstaigos rūmų. Tai 
puikus išore, erdvus, šviesus, 
it kultūriškai sutvarkyti vidu
je trijų aūštų ir pusrūsio nauji 
Universiteto Medicinos fakulte
to rūmai.

Moderniškai įrengtoje to fa
kulteto auditorijoje įvyko ati
darymo iškilmių aktas, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos uni
versiteto Medic. fak. profesorių 
delegkcija su* Dekanu prof.* Alk- 
sėn prišaky.

šie rūmai pastatyti prof. DU- 
benęgkio projektu pagal Briu
selio Univ. modelį, tik tuo skir-

MASKVA, kovė 5
liai paskelbta, kad čeką areštiC-“ ’sėlt& tlriiV. modelį, tik tuo skir- 
vo“ grupę iš virš 70 žmonių, ku* ttinra, kad Briuselio Medic. fak.
rion įeina agrikultūros ir ko
lektyvių ūkių komisariatu virši
ninkai. Ji yra kaltinama UŽ ša- 
botažavimą ir veikimą “tikslu 
iššaukti badą”. Areštuotieji 
veikę Ukrainos, šiaurinio Kau
kazo ii* Baltugdijoš komisaria
tuose. ■■

rungai, g&vę 150,000 dolerių iŠ 
Rokefeelrio fondo, pastatyti už 
12 mil. litų, o miisų— už 2 mil. 
lt; tačiau* patogumų atžvilgiu 
nuo anų beveik neatsilieka.

- . , v-,-' •

Japonai puola Did
žiąją Chinijos Sieną

TOKIO, Japonijoj, kovo 6.— 
Japonijos kariuomenė dabar 
puola chiniėčiūs prie pat • Di
džiosios Chinijos Sienos, kurią 
chiniečiai pasibudavojo 2,000 
metų atgal, kad apsisaugoti nuo 
kaimynų puolimų. Dabar tą pa
čią sieną japonai nori pavėrsti 
fortifikacijomis apsaugojimui 
Manchukuo valstybės.

Chiniečiai atkakliai gyna sie
ną ir japonams yra daug sun
kiau prie jos prieiti, negu kad 
buVo užimti veik Visą Jehol 
provinciją, 
betgi jau yra

šiemet kauniečiai ■: pus
ketvirto karto mažiau 

lanko kinus
Kaunas. — Iš autoritetingų 

šaltinių teko patirtų kad šie
met per sausio mėnesį • Kauno 
ir priemiesčių kino teatrai tu
rėjo pajamų apie 45*000 litų, 
tUo tarpų pernai per tą patį 
sausio mėnesį tie patys kinai 
buvo pardavę bilietų už 160,000 
litų, atseit beveik pusketvirto 
karto daugiau.

Provincijoj kinų lankymas 
kritęs dar labiau. Kai kurie ki- 
ho-teatrai jau nuo pereitų me
tų rudens nebesuveda galų su 
gdlais ir užsidaro.

Keli siei 
i japonų

sienos vartai 
rankose.

PARYŽIUS, kovo 5.—Frarici- 
jos valdžia paprašysianti parla
mentą autorizuoti $390,000,000 
paskolą, kad padengti biudžeto 
deficitą.

HAVANA, Kuboj, kovo 7.— 
Prezidento MaChado įsakymu, 
visi bankai ir biržos užsidarė 
Vienai dienai.

K. Olšauskas prašo pa 
gelbos?

.irai

Kanas.—“Echo” praneša, kad 
kun. Kostas Olsauškas kreipė
si į Vatikaną laišku, kuriame 
MpraŠb savo gyvenimą ir pabrė
žė/ ktid ryšy su jo byla jam at
imtos turto teisės. Jis skiin- 
džiasi, kad neturjs iš ko gyventi 
W prašo, kad jam padėtų Vati
kanas.

.»■m. faei Uu-i r i —■■■

ŠVĘSKITE VELYKAS LIETUVOJ!
Jau tik 3 savaites beliko prišifenati VELYKINEI EKSKURSI
JAI, kuri išplauks dideliu ir greičiausiu

Laivu UBREMEN”

KOVO 31 D, 1933
Tuojaus kreipkitės į NAVJifiiMAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambafį ant laivo. Kas piemenis, 
tas gaus geresnį kambarį.

NAUJIENOS jums jUHarnaus teisingai, greitai ir gerai.

NAUJIENOS
1739 So. ttUštėd Št
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VVątero Loan.
(Pabaiga)

baigia

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS

Wfanipeg, Canada

Unionville, Midi
Amerikos lietuvių farmeriai

ITOSauth Halsted Street,
pasiremdamas

birželio nėo neblogo ' prirašyti iki

į vagonus. Per dienų būdavo 
iškasama apie 4,300 tonų ril

ių m išgyvenęs -apie 30 metų 
B.

das ir prieš; 
turi

Prirengiame ir sutvarkome visus 
kumentus. Ofisas atdaras kasdien rfuo

vis, prisirašantis prie SLA.
,Wji&»W>s gau-
M. «Hwa užtikrinim;;. Patys

Kasykla jau buvo operuoja
ma beveik per tris metus ir li
gi šiol jokių nelaimių neįvyko. 
Vyriausybe tuoj Įsakė pada
ryti uuodiųRu tyrinėjimą, 
kad suradusi pricžastU, kodėl 
ta nelaimė įvyko. —P. Y.

ni «
vęs pasįiįHtijj^ nuj6«š dbVanft^ 

girpiHėms, jtioj#

w?s ‘šųJ

Lietuvos nepriklausomybė 
paminėjimas

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
. įfuį. ■ "■yr-Į * '■ - /

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

vinimo pramonės, mes/turime, 
apsisaugoti, kad nebcgiįzfų sie
nos tvarkos blogumai; turi bu-

kejionei. do- 
0 iki S vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicage, HL t

Draugijoms Konstiturtjųs ir jų Vedamos Knygas yra 
Muui^ecia^........
taip fcaip jos v

Lietuvos Brolių ir Seserų 
Draugystės 20, ! metų jubiliejL 
uis pareųgimas4 vasario 26 d. 
p. Džindžęietę, svetainėje gerai 
pavyko. Kupink. svetainė pub
likos jr pejlnp lįkų virš 70 d.o-r 
Įerių. ICąip tolįiąįs bedarbės 
laikais geresnių .pasekmių ne
galėjo ir būti. Frogramo dalį 

JSLA. kuopos Merginų cho-

galios rįbose, 
greitai priimtos

ekonominių pakeitimų keliu 
bet kritinga padėtis namie ne-

šventumą sutarčių su pasau
liu gerų kaimynų.

Jeigu aš ‘teisingai suprantu

u^ar^ųų, ,INoi?s
čiai slėpė fc liesėjo 8ųkeW’ 
panikos, bet

JubiUjejinįs va^a^. Sį^im^ 
savo atstovą >

v,•j'lfrĮėš keletą dienų Flin Flpn 
kąsy kloję įvyko didelė nelai- 
^Jįįųęioje žuvo trys žmonės, 
o* .devyni tapo sunkiau ar len- 
gyįftu sužeisti. Nelaimė įvyko 
netikėtai ir darbininkai netu- 
Flfe pr°sų įbėgti. To-’ 
iį^£ Akmenų įr žemės užgrius

r.W^ė W&W> Ju°- 
kuris, kiek

žinoma, gyvena Brooklyn, N. Y.
Jis pats arba tie, kurie ką 

W, fi M W prašo- 
<W ^sjįMepti. Busiu dėkingas, 
a^žjfetįe Naujienų” adresu. ,

■arfai, kiikp prisiruošti ir prie 
kitų fiu kelione j&riStų reika-

Uivu
Į Švediją, ir iš ten su persėdima į Klaipėdą 

Kląse į vieną pusę ..............F

.ritus tarėsi iki v^^čįų yą? 
sąrio 24 |į ir pųtarė yisųs lan
kus uždaryti *per, tris dienas; 
bdt paškui da pailgino vieną 
dieną. Kurie dirbame koritrak-r 
tiųėse dirbtuvėse, tai vasario. 
25 d. alęų negavome, nes kori- 
•traktorirfi pagalėjo įž rūbų flri* 
mų 'gauti pinigų.
4 , .>l VĄ-« rV* ••ii ( . “j, Bu ■

>isįkiM kalbų ir dejavimu 
buvo dėl ąteįifįįę^. Dabrfr guber
natorius žada‘pravesti įstaty
mą, kad valstybė kontroliuotų 
bankus. Bet kaip, padarys, tai 
dar nežinia. O ręįįc.ėtų skubėti, • 
kol da 'nenuneši visų taupyto;:! 
.jų pinigus. Pasirodo, kad be 
bankų negalimaapsieiti.,

Reporteres.

Raciho lietuviui ‘šiais 'ijietaią; 
ruošiasi siųsti atstovą -į Lietau 
vą. 'Kaip virtiemsžinoma, Me 
<1938 metai atžymėtini, * bes 
Chieagoj įvyksta pasaulinė pa-| 
<o4». Lietiiy^ ^krįSl 
per Ątfontiikį, j Lfetįuv^. Na,i 
ir liuciup lietuviai Siųs ut^

Pamatinė mintis, kuri nuro
do kelią šioms ypatingoms na- 
cionalio atsteigimo priemo
nėms, nėra siaurai nacionalis
tiška. Ji yra paremta, visų- 
pirma, tuo įsitikinimu, kad. 
įvairus elementai šiame kraš? 
4c ir įvairios šio krašto dalys, 
priklauso vieni nuo kitų — 
pripažinimu to seno, bet nuo
latos svarbaus amerikoniškos 
pionierių dvasios pasireiški
mo. Tai yra kelias atgauti ge
rovę. Tai yra tiesioginis ke
lias. Tai yra tvirčiausias už- 
tikrinimas, kad atsigavimas 
bus |)atvarus.

Pasaulio politikos srityje aš 
geidžiu, kad šis kraštas laiky
tųsi gero kaimyno politikos 
— kaimyno, kuris tvirtai ger
bia save ir, kadųų^į jisai sa
ve gerbia, tai gerbia ir kitų 
teises — kaųųyųo, kurifii/ger-j

’TVV užmuštųjų 
randasi John Martelko, o su- 

Į.eo "Pupas, kuris,

NaiM>>in ąavfenfri banko

Vasario 26 d. pas mu$ jvyko 
Lietuvos nepriklausomybes 
^en^įplikos metų sųkąktuvių 
paminėjimas. Kiek teko patir
tu, 4įfti prįe apvaikščipjimo su
rengimo prisidėjo vietos drau
gijas ?u: kliubąi. Ypač daug 
pasidarbavo SLA. 11 kuopa.

Buvo keli kalbėtojai, kaip 
!tai: aidermanas Beltncris, įDr. 
•Stanislovaitis, adv. Braniška 
ir adv. F. J. Bagočius iš Bos
tono. Rengėjai, matomai, dėjo 
visas pastangas, kad paminėji
mas butų pasekmingas. Adv. 
F. J. Bagočius savo turiningo
je kalboje plačiai nušvietė Lie
tuvos gyvenimo blogąsias ir 
gerąses puses arba, kaip jas 
sakė, pliusus ir minusus.

žmonių prisirinko tiek, kiek 
4ik galėjo tilpti svetainėje. Vi- 

''»i su atsidėjimu klausėsi, kaip 
I prieš penkiolikę metų atsirado 
‘ Lietuva, kuri tais laikais buvo 
bnuteriota ir griuvėsiais pavers-

žinoma, kiekvienam lietuviui 
yra malonu, kad jo tėvyne da
bar yra nepriklausoma valsty
be, tačiau negalima nepažymėti 
to fakto, jog 'kai kurie, įaly-Į 
kai yra nemalonus. Jau pen-, 

tokialtbio^ą L^tųva gyvena

Žiūrėkime, kokią Pažangą ,ji 
per tą laikotarpį padarė? Ląik- 
rąščiai pr-ąųę^ą, jog w»ąw- 
be yra sMsiifųpiuuąi PWU kA-' 
lediipų pastatymu. Matyti, no
rima uždaryti juose visus ?tųos,į 
kurie nepritaria Smetonos dik
tatūrai. Tai irgi savotiška “par 

;žunga”, kuria Lietuvos valdo
vai gali pasididžiuoti PXieš ‘di-4 
vilizuotą pasąulįiK .r tiį j 

ša‘xsi..
. '..pgųda, paprasftaji, 

daug kalėjimų ir hažny-į 
čių. Atrodo, kad pw tokių 
šalių gubipa priskaityti dr Ljfcr- 
tuvą, kur kalčjpnąi, bažnyčios 
ir karčianios lošia labai svar
bių rolę. t-!-X 4L

kų kreditų ir investmentų biz
niui; turi būt padarytas galar- 
spekuliavimui kilų žmonių pi- 
nigtiis, ir 1
kankamai aprūpintas sveika 
valiuta.

Tomis kryptimis mes priva
lome veikli. Nieko nelaukda-i 
nias« aš siūlysiu naujam kon- 

spccialėje sesijoje, 
smulkmeniškus pasiūlymus jų 
įvykinimui, ir, be to, aš kreip
siuosi į valstijas, ieškodamas 
jų ūmios paramos.

šiuo veikimo programų mes 
imsimės tvarkyti savo reika
lus namie ir lyginti įplaukas 
su išlaidomis. Musų tarptau
tiniai prekybos santykiai, nors 
labai svarbus, bet laiko ir rei
kalingumo atžvilgiu stovi ant
roje vietoje. Pirmiausia turi 
būti sustiprintas krašto ūkis. 
Praktikos politikoje aš stoju 
už tai, kad pirmutiniai daly
kai butų pirmoje vietoje. Aš 
nesigailėsiu pastangų atsteigti

•įpelĮno.
W akro
buvo setąmos:
$14; r- Ws « 
$2; nuvežimas į dirbtuvę — 
75 ęentai^už tųųųį V-iąpA^^0** 
Tokiu bodu ‘Išlaidų
$25.50. Ponęiitąis
musų apylinkėje, vidutiniškai 
imant, 4š .akro buvo gauta 4b 
tonų ;!OiWaiių ’to-i

šiais depresijos laikais lie
tuvių padėtis yra labai sunki. 
Nėra reikalo aiškinti, kodėl

i taip yra. Kuopiot miestų dar
bininkai netenka darbo, tai 
4uo pačiu jiems išsisemia ir 
pragyvenimo šaltinis. Kadangi; 
nedarbas jau tęsiasi keli metilas 'gražiai išpildė, bet kitkas 
tai, tai daugelis lietuvių pra-i. 
dėjo galvoti apie farmas. i

Aš jau keli metai farme- 
riauju, todėl apie farmų įsigi
jimą čia ir noriu keletą žodžių 
tarti. (Pastaruoju laiku ture-, 
jau progos bent kelių valstijų' 
farmerius aplankyti ir prisi
žiūrėti, kaip 'gyvena lietuviai

■ bei kitų tautų tfarmeriai.
Pirmiausiai turiu pasakyti/ 

jog vokiečiai farmeriavimo 
srityje stovi labai ankštai. Vo
kietis visuomet stengiasi įsi
gyti derlingą žemę, nor»s tai ir 
daug brangiau ‘kainuoja. Tu-1 
rint derlingą žemę ’ne tik ga
lima pragyventi, bet nesunkų! 
ir nuo skolų atsikratyti.*

Sakysime, žmogus nuperka, 
80 akriį fatrmą, ipokedamąs po 

ųž • akrą. Tųkia 'farrųa bjią, 
visais :qrt«vilgiąis modemiška,.; 

-Vandens imtįąjrlęimui sudėta j 
žemę 4udds. O tai reiškią, jpg 
fąrmoriui visai nejjetĮcės bįjo- 
€is lietingos vasąros, nes javui 
vi^ieh užderės. Fąrmeriuį. tąip 
pat svarbu, kaij jo žehičje ga-‘ 
l^y augti yįąpkięA jmV To
kiame Kty^jyje '- ^^IsųoĮpet'

•

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Stižtednatuvėms

. LIETUVA
PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMEN”

(H N.w Y«kp i Bcemėną) | >' » «" ‘ KWI«»

► Klase į vieną pusę ... .. .. $1 f)1 Rfi

ANTRA EKSKURSUA 
ima su Virtuvių LaivakoKių Agsatų Sąjunga^ 

ūks BALANDŽIO 22,1933

tll|l.l»IHI».f.T ll>Į I III. III I.................

musų piliečių nuolšiką, tai 
įneš dabar matome geriau ne
gu kuomet nors prieš tai, jo-* 
gei mes priklausojpe nuo kits- 
kitų; jogei mes negalime viep 
tik iipti, ket turime ir, 

ka^, ję4g,u njesį n<w-inip 
žengti priekin, tai mer» turime 
žengti kaip išlavinta, ištikimą 
armija, sutink aut i pąsįaukuti 
bendros disciplinos gerovei, 
nes be tokios diaeiplinos, joks 
progresas nęęą gąiiąpas, jokia 
va<lo,vyhė nųra pąąęk^i^ga. 

| Mes csąAM^ 
ruošę PAvų&įi sayo gyyybL's ir 
turtą tokiai diąųipbnaA, ųes 
tai daęo galimą tokią vadovy
bę, kuri siekia prie didesnio 
tikslo. Aš ęęųgįuosįj tai pąąhi- 
lyti, pąsižądedapiĄą,( kad tie 
didieji tikslai jungs visus, 
kaipo šventa pi*kx)ęrmė, tokių 
pareigų vieningumu, koks iki 
šiol pasireikšdavo tik gin^luo-i 
tęs kovus inųtu. 1

Dąvęs šitą priežadą, aš ne
svyruodamas Įyriimu vadovy
bę šiai didžiai musų žmonių 
armijai, pasirengusiai į disci
plinuotą atakų prieš bendrą-’ 
Šias nnrsų problemas. šito
kios rūšies akcija ir tokiam^ 
tikslui, yra sutaikoma su val
džiusi forma, kurią mes esame 
ipąveldjęję nuo sąvo seiijuolių. 
Musų konstUųcij|a yrą 
paprasta ir pąuJ^Uąįsa, kadi 
įneš visuomet galime susitvar
kyti nepaprastose aplinkybėse; 
pakeisdami veikimo budu^ 
bet neapsilenkdami su jos csh. 
>ne. Todėl tai musų konsti
tucinė sistema pasirodę esantįij 
ištvermingiausias politinis me-j 
chanizmas, kokį yra išvystęs 
moderniškas pąs^uilis. Jisai! 
išlaikė viąus simkumus inilži-, 
niško tęritcjęįįos ąųgimo, u,ž- 

kraštas 'turi bųffipai jfcnĮ® ka«Lj,',k^r<5iij kavų vlM 
j e ir pa^ulįd santykių.

Bet jeigu kongresas nepasi
rinks vieno iš tų dviejų keliui,i 
o krašto tpadėtis dar A*is tebe
bus kritinga, tai aš nęišsi»ujk^ 
nešiu nuo aiškios savo parei
gos. Aš pasiūlysiu kongresui 
vienintelį tuomet bcpaliokantį< 
kelią 
vyriausybei kariauti ąu krizių, 
tokią didelę galią, kokia butui 
man suteikta, jeigu į pmsų 
kraštą butų įsiveržęs/ svetimas 
priešas.

Mes žiūrime į sunkias die
nas, kurios stovi prieš mus šil
tame tautos vienybės pasiryš 
žime, sąmoningai ieškodami, 
senų ir brangių moralinių ver
tybių; jausdami tyrą pasiten
kinimą, kuris kyla, tvirtai ei-’ 
nant sunkias pareigas seniems 
ir jauniems. Mes kovojame,, 
kad kraštui butų užtikrintas 
pilnas ir tobulesnis gyvenimas..

Mes pasitikime demokratijos 
esme. Jungtinių Valstijų žmo
nės ncąuklupo. Atėjus budai* 
jie pasisakė lięsipginj stb>^ 
rų veikimą. Jie reikalauja, 
kad butų discjplina ir Vftdovy-; 
be. Jie .padarė lųane dabai\' 
tjiniu savo įrąnkių.
pratimu aš jų dovaną priimu.

Reikia tikėtis, kad nebus 
reikalo normalę pusiausvirą 
tarpe vykdopiosios galios itj 
įstalynidavyslės paaukoti tiems; 
be galo, sunkiems Jižjįąvi- 
niams, kurie stovi prieš mųsij, 
akis. Bet galimąjį dalykas,, 
kad nepaprasta padėtis ir rei
kalas umaįi Neikti iprivers mutj 
laikinai kitokiu bildu derinti 
tų dviejų valdžios šakų žinks-' 
hius.

Ąš esu pasiruošęs, eidamas 
savo 'konstitucines, pareigas^ 
pasiūlyti tokių priemonių, ko* 
kių susirgusiai tautai, apsup- 

Wgi>niio L.osat^,. 
pnręikU- • Stengsiuosi,;
tos prtęmorfėą, aiįba kVę^lps 
priemones, kurias galj, sa
vo patylimu 
su^ąlvpti kongresas, — a 
^tengsiuosų savo konfttitdęiniĮ

............ . ' lu ' i, ' o 1 ■

Prezidento Franklin D. Roosevelto 
Inauguracinė Kalba

tai nekaip Išėjo. Visa bėda su 
tais, kurie kiša nosį ‘kur nerei
kia. Randasi kuli komunistų., 
sekėjai ir jie sudaro šiai dr-tei i

- ■■ ,' ('■ ifK- ’ e < d

visą nemalonumą, piršdami lie
tuviams svętiipas idėiąs. Beį. 
rimtesnio budoiįios draugys-į 
bes nartai su ^nenuoramomis, 
mokės apsidirbti. , |Pąrodysq< 
jiems, kur 'randasi žemiškas’j 
irdjus... , . ■,

Ranka už rankos su tuo mes 
tarime atvirai pripažinti gy
ventojų persvarą musų indus
triniuose centruose, ir, pradė
ję redistribuciją ant naciona- 
lės skalės, stengtis suteikti to
bulesnį žemės naudojimą 
tiems, . kurie ukiyi labiausiai 
tinka.

Darbas gali būti palcngvių- 
tas griežtomis pastangomis pa
keiti agrikulturinių produktų 
vertę ir kartu pajėgomis pirk-1 
ti miestų gaminius. Jis 
gali būti palengvintas tikrai 
užkertant kelią tragedijai au
gančių nuostolių, kurie yra 
panešami netenkant licitacijo- 
se mažų namų ir ūkių. Jis 
gali būti palengvintas reika
laujant, kad federalė, valstijų 
ir lokalės valdžios be atidėlio
jimo imtų griežtai mažinti sa
vo išlaidas. Jis gali būti pa
lengvintas suvienijant šelpimo 
darbą, kuris šiandien dažnai 
vra iŠmėtvtas, neekonomiškas 
ir nelygus. Jis gali būti pa
lengvintas nacionaliu planavi
mu ir priežiūra visų transpor- 
tacijos ir komunikacijų formų 
ir kitų aptarnavimų įmonių, 
kurios yra aiškaus visuomeni
nio j>abndžio.

Yra daug būdų tam darbui 
palengvinti, bet jis niekuomet 
nepalengvės vien nuo to, kad 
mes apie jį kalbėsime. Mes: 
turime veikti, ir tai veikli

.... ĮĮ»i! liim m.................. ............... ...... ....................... į m 

kiek galima spręsti, yra lietu
viu.

Tenka pasakyti, jog Flin 
Flon kasykloje yra kasama 
ruda. Kadangi ruda randasi 
nelabai giliai, tai iškasama 
tik dUPbū,. o iš tęų jau tąm. 
tikrąją vežimukais, kuriuos, 
traukia elektra, ruda yra ga
benama į viršų ir kraunama

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių Mietų 

EKSKURSIJŲ
Į UITVT4

mažiau, 50 narių.
Tft pariją mario tilpti į porą 

žipoti. 'kad mu- 
«ų alttovas w gabus),, jei 
Ūktai rasis kandidatų. Todėl 

p rąžomi yieįps lietuviai 
idąrol netikinant rašytis į Susivie- 

metais ibentl^ Amerikoje 100
kuopą. Tegul Stasys, atlikęs

itmi.' jgOT'imiiiii'Bi1 m 
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Editnr J. J. GURA

A FEW LAWS CONCERNING ALIENS
ai

of rc-

there,

not to pcr-

A state’s 
defaults 

a Citizen,

understood 
under Scc-

he was
with a 
I know

cessary for tbe training abso- 
lutely free. Every ąlien wbo 
is not a citizcn is askcd to at- 
tend these classes for bis 
own benefit. Furtber inform-

(This is a series of bioyraph 
irai sketches o f our 

rnembers)

reached. 
and is 
descent. 

to hold 
long as

Remkite savo apielinkės 
biznierius

words. 
five 

their

Send all your eontributions 
and crilieisms to The, Slu- 
dents Reni e iv, 1739 So. Hab 
sted Street.

cbat about 
“I likę Al. 
No I don’t 
.Iaws; he’s

”sčTiė<KileWr’ and is known 
arriong her closesl friertds as 
“Systematic Ann.” — Dzo.
----------- ------i____ l—_________ -----

rutlilcssness is 
to be followed

inay be obtained by writing 
The - Studentą Rcview, 1739 So. 
Halsted St.

—Albert H. Liddy.
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The Small Brother
The small brother is every- 

where at the šame time. He is 
a eute little 
round cheeks, 
freckles,

fellow, with 
tboiuunds of 

and a broad grin 
which seems to reach from
ear to ear, displaying scveral 
missing teeth. Uis eyes seem 
to tvvinkle with mischief all 
of the tiine. He dresses rather 
carelcssly; his knickersi hang 
loosely below his knees, and 
his socks roll down upon his 
oxfords which are never lied. 
Both his hands and his face 
are smudged with dirt. His 
pockets bulge with marbles, 
strings, tops, buttons, screws, 
and a conglomeration of many 
other articlcs. His cheeks are 
distorted with liūge ųuantities 
of chewing gum.

His big sister is his chief 
sourcc of fun. There is no
thing that amuses him so 
much as teasing and annoying 
ber. And he especially enjoys 

remarka 
boy-friends”. 

the door 
he doesn’t 
“Sis, Puf- 
here”, or

toli him everytbing. 
Everyday 
went out

man. And

making pointed 
about sister’s 
Wheh he answers 
and finds someone 
liko, he shouts out, 
fed-Out Jaws is
some such eutting remark. Sis 
enters, blushing, stammering, 
apologizing, and saying in a 
sotto voice to brother, “Wait 
’till he leaves. 1’11 tend to you 
then.” If he likęs the parti- 
cular boy-friend, brother in- 
vites him to a game of basč
ių: 11 or marbles, monopolizing 
j|ie cntire visit. No bribery or 
promise of any kind will in- 
duce brother to find some 
other anuiscment. Then, at 
another time, when he gets 
angry with sister, he threatens 
“1’11 tell Eric when he comes. 
I will. 1’11 
I know. 
gone you 
diffcrent
their namon too.” Then again 
brother and sister may have 
a confidential 
these gentlemen. 
He’s good to me. 
likę Puffcd-Oout
no good. Don’t let him come. 
He doesn’t play marbles with 
me.” The lieight of sister’s 
boy-friends seem to worry 
him a great deal. When a new 
man makos his appearance, 
brother says to sisiter in a 
stage whisper, “Is he as higli 
as Bill Butler? (His Standard) 
Bigger? Smaller?”

The small brother is always 
willing and ready to acccpt 
a penny or two. Usually he 
will dry the dishes or run an 
errand for sister for a penny. 
Sometime?* he says, “Sis, will 
you do me a favor? 1’11 gi ve 
you a penny if you dry the 
dishes forme;” this to a sister 
eleven years his senior! If sis 
offers him a niekei to run 
an errand, he says, “A niekei? 
No, thanks. It mušt be phony.

Sauein Ilsina.

BAKING
POWDER

ŠAME PRICE

AS 42 YEARS AGO 
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MIIUONSOF POUNDS US-ED 
B Y O U R C O V E R N M f H T

You never offcred me a niekei 
before.”

The small brother especially 
likęs 
Four 
he
meaning, 
“put on the dog 
theni. When corrected, he 
makos some such reply as, “1 
beg your pardon būt I don’t 
go to college. When I go to 
college, 1’11 know as much as 
you do.”

Dcspite his many pratiks, 
none of which are intended 
to hurt, the small brother is 
the most lovable, mosi adora- 
ble fellovv, and aister would 
certainly miss him if — When 
sister nurses a slight cold of 
his, he telis mothcr that sis
ter is sorry for him and 
nurses him beeause she knovvs 
she will not have anyone to 
run errands for her if he (lies.

—Mayda.

OUR RECORDING 
SECRETARY

Thosc Lithuanian aliens aftcrnoon from 1:30 to 3:30 
who posscss and hold legal the University of Chicago Sett- 
titlc to real property in the lement, 4630 Gross Avė., sup- 
State of Illinois, and do not! pilės books and materials ne- 
at present intend to bccoine 
citizens of the United States, 
and have no intention
turning to Lithuania to estab- 
lish their domicilc
please take notice of a feyvfation conccming citizenahip 
laws concerning them.

Under Chapter 6 Section 2 
of the Illinois * statutes, the 
law, briefly stated, is that an 
alien holding title to real 
cslate for a period over six 
years, and failing to sėli or 
transfer such land or to be- 
come a Citizen of the United 
States within that time, sub- 
jects himself to a forfeiture 
of such property. 
attorney, or, if hc 
after due notice, 
may institute proceedings to 
compel stale of such property. 
The costs of the suit shall not 
exceed 20 per cent of the 
amount of the sale. Further 
under Section 3, the proceeds 
of such a sale are to bccome 
the property of the State of 
Illinois. These sections apply 
onlv to real and 
šonai property.

It is generally 
that, as provided 
tions 10 and 11, 
vice employment is prohibited 
aliens who have not declared 
their intentions of becoming 
citizens; and under Section 
13, any such cniployees found 
to be employed contrary to 
the provisions of this acf shall 
be discharged.

Inasmuch as suits in the 
past have been brought on 
this matter of holding title to 
real estate, and in view of- the 
resrieted imigration and the 
Mress of the times, prosecu- 
tion may be all the more 
strenuous and zealous. There- 
fore, for those interested in 
seeking proteetion by beco
ming citizens of the United 
States, the Lithuanian Uni
versity Club has organized a 
citizenship class. This class, 
which meets every Thursday 
and Friday evening from 7:30 
to 8:30 and every Tuesriay off this

UNOFFICIAL
OBSERVATIONS

“My life Ims been so un- 
eventful, there’s notbing to 
say about it”, remarked ek- 
trcmely inodest Aima Kairia 
wben askcd to gi ve an account 
of her experiencesi in the lašt 
twenty-two years. Yet Ann bas 
hold more officcs and been a 
rnefnber of more organiz- 
alions in two decades than the 
average man of fifty.

One brigb t day i n mid- 
April, 1910, tbe stork paid Mr. 
and Mrs. Kairis a visit bring- 
ing with bim ■ a ten pound 
smiling, baby giri. This giri 
whom wc will call Ann from 
bereon, at tbe age of four, 
liad already picked ber life 
work; there was nothing she 
enjoyed more than pullirig ber 
doll’s ears for coming late to 
class; Ann was now a teacher

■ ' . ...... . ........... ............................. .......................................uin'ii 'n. I "| J.,U.

denis.
■ I *' « I ,

At the age of six, Ann en- 
rollcd in grUmmar school. In 
1925,; siie graduated from the 
Lowėll School as the valedic- 
torihn of her class. After en- 
tering Schurz High School, 
she took n deep inlerest in 
many clubs, especially in thė 
Girl’s Gice Club. Graduatirig 
frorft high school as a n honot 
stiident, Ann weht to Crane 
Junior College where she pur- 
sued her studiest in literature 
and languagos. Hera, she was 
electcd to the committec 
which organized the National 
tlonOr Society at Crane.

Ali her time has not been 
i f

devoted to school work, as 
we see Ann taking part in 
Lithuanian organizations as 
Kultūros Batelis and Lithu
anian Chorus “Pirmyn’’. In 
both of these organizations, 
she has assumed important 
posilions and done a great 
deal of vahiable work.

» Northvvcstern University, 
lašt January, presented Ann 
Wįth a Bachelor of Arls dc- 
gree after she had satisfac- 
torily conipleted her studies 
in literature and education. 
While štili an undergraduate, 
she did a great deal of sočiai 
work among the poor at the 
University Sctllement. Ann, 
at the proseni, is doing gradu- 
ate work in preparation for 
hėr Master’s degrec.

As eharter member and as 
the, Rccording-Secretary of 
the
Club, Ann has always fostėred 
thė idea of organizing Lithu- 
anian youth. Her life has been 
one of Organizations and 
scholasfic learnings. She 
lovos./..system,..'.order - and

“MOTUTES
PAGELBININKAS”

turi dabar naują prasmę

glUOSE laikuose į virtuvę pra
tęstas telefonas yra “motutės

Dean Denius of the School 
of Speech of Nortbwestcrn 
University presented a very 
interesting talk to tbe mem- 
bers and guests of tbe Lithu
anian University Club at its 
lašt regular meeting. The uub- 
ject dcalt with tbe relations 
betvvcen the various račiai 
groups of the wbrld.

First, Dean Dennis pointed 
out that in the Fourteėnth 
Century the white Anan oc- 
eupied only onc tėntb of the 
earth’s surface; today, he is 
the ruler of nin.c ' tenths ofį 
the globė. This suddcn change 
came with the invention of 
gun powder and the white 
man’s ability to handle a gun.

Now that the white man 
has control, there has been a 
rejection of tbe other races. 
A black man, cven though he 
inight havė a Pb. D. jis not 
permitted to eat. in . the šame 
restaurant as the white man; 
he is not aliowed.on walk on 
the šame side of the Street as 
the white man. At every op- 
portunity tliait presents ii- 
self the yellow, black, and 
brown races are chastised, 
whipped, and stepped on. This 
sort of treatment on the part 
of the vvhite man has» caused 
a new feeling to arise in the 
other races.

Dean Dennis claims that 
the white rače has 
the top of the eurve 
now ready for the 
downward. In order 

decline as

possible, ..he mušt contend
with the other races. He has 
one of two chęicęs, either that 
of ruth.lcssness or that of co- 
operatipn. Iloth are.vpry .un- 
pleasant. If 
the course 
than war wįll'bę the ultimate 
end. Accordiiįg to all ,great 
leadėrs “The ^vhite race and 
white civilization cannot en- 
dure another great war likę 
the lašt one. The white race 
better avoid war on the basis 
of self prese^atjon;” War, 
then, with \ the/■ black fman 
would only mcan the end of 
the vvhite man ahd bis riilc.

tęstas telefonas 

pagelbininkas'*—jisai yra 

ka dėl išeinančių pašaukimų ir visuo

met gatavas dėl įeinančių pašaukimų. 

“Priedinis” telefonas, virtuvėje sutaupo 

laiką ir bereikalingus žingsnius ir duoda 

jums daug liuoso laiko. Jus rasite šį 

priedinį telefoną labai praktišku ir ne

brangiu. Pašaukite musų Biznio Ofisą

nuolat po ran-

Priimant atydon 
jisai joms duoda—jū
sų namuose arba ofi
se. kainuoja taip ma
žai. kaip jūsų telefo
nas?

ką

Turime gražių farmų 
įmokant, likusius. 

ant' ŽO metų 6%
Siunčia pinigus Lietuvon

Perka, parduoda arba išmaino namus 
ant faęmų,- farmąs ant namų.

Padaro visokius legalius dokumentus 
• Notaras —j '

Apdrauda, nuo ugnies ■ aut .nata
r Notary Public. ’ 

les. aut .namu,' 
tomobilių ir ant visokių kitokių

1 *'daiktų, ’’ ;'
Taipgi yra susitvėrę? naujas taupimp 
kli.uba> po vardų Insurance .Savįngs 
Club,' tai lyra vienintėlė ir stipriausi 

■' • taupimo sistema. * , • 
Del platesni^ žinių kreipkitės. i

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St;
. . CICERO, ILL. / 

JAMES GODITOs, matiager ;

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina rpetams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
t

t)au£eli» pirmųjų bpud$u 
dūžhai esti sugadinama ko* 
kiū nors mažu ii pažiūros 
daiktu* ■ * ■
TAI yra piuku Jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmln, '■-■ ■>

Pavyzdžiui, JelgU žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus rio-» 
rotas ar nenoromš turėsite ta 
kaipo užmetimą tam,žmogui. O 

metimas yra daromas ir jums.

dantb nauju budis. Mum che
mikai nagi *’ '
kurs Utikro įveikia ąadi 
damas dantų Smalds — ta 
Iras uldavinls pagalios; ta

• rištas. R , . .
Didelė tūba Listėrine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per gavo aptiekoriu. 
Lambort Pharmacal Co* Saint

mauonnoue VVISSiG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame k

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas piivo, plaučių, inkstu ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos,' ligas, žaizdai, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
^jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.

ikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo ip valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Mest 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

GARS1NKITES “NAUJIENOSE”



wnx siu

Editor J. J. GURAVOLUME I NUMBER3

The Small Brother
AMONG US

A FEW LAWS CONCERNING ALIENS
turi dabar naują prasmę
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not to per
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understood 
under Sec- 
public ser-

LOOKS THATį 
' WAY? r^S!

Send all ybur eontributions 
arui crilicisrns to The Siti- 
denis Rebieii), 1739 So. Hat- 
sted Street.

that 
reached 
and iš 
descent 
to hold 
long as
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Jeigu kiti at
šali padaryti. 

Patarimas 
10 valandos ryto iki 1

Ttl. Crawford 5573

sub- 
forfeiture 
A state’s 

defaults 
a Citizen,

IUOSE laikuose 

tęstas telefonas

tepalo kainuoja tik 25 centai;

Sadnt
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į virtuvę pra
yra “motutės

GOB, 
Blub!

PARDAVIMUI
Turime gražių farmų 

*/« {mokant, likusius , 
ant ,:20-metų 6% 

■ - • ■ ' •• ' f » • , ..

Siunčia pinigus Lietuvon 
Perka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmų, farmąs ant namu* 
Padaro visokius legalius dokumentus

• • Notaras — I’ , , 
Apdrauda, nuo ugnies ■ aut 

tomobilių ir

(This i s a šerie s p f biogrdph 
irai skelches of oui' 

members)

Priimant atydon k; 
jisai jums duoda—j«- 
sų namuose arba ofi 
se. kainuoja taip ma 
žai, kaip jūsų telefo 
nas?

“My life Ims been 
eventful, there’s 
sav about it”,

words. 
five 

their

statutes, the 
that an 

title to real 
period over

and failing

' OUlCtC.ŽISTEe! OUlCKl 
AUNT ULMANIS CHILD'S 
' EAT1NG- TACkS! t---- 1 r-

Remkite savo apielinkės 
biznierius

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
. ėwimming pool,

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

nuolat po ran

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

{Pražuvęs
Daugel

Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina getams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

tell him everything 
Everyday 
went out

man. And

pagelbininkas’ 

ka dėl išeinančių pašaukimų ir visuo

met gatavas dėl įeinančių pašaukimų. 

“Priedinis” telefonas, virtuvėje sutaupo 

laiką ir bereikalingus žingsnius ir duoda 

jums daug liuoso laiko. Jus rasite šį 

priedinį telefoną labai praktišku ir ne

brangiu. Pašaukite musų Biznio Ofisą

so tm- 
nothing to 

rpmarked cx- 
tremely inodest Arina Kairia 
whcn askėd to give an account 
of her experiences in the lašt 
twenty-two years. Yct Ann has 
held more offices and been a 
nieihber of more organta- 
ations in two decades than tilo 
average man of fifly.

One bright day in mid- 
April, 1910, the stork paid Mr. 
and Mrs. Kairis a visit bting- 
ing with him ■ a tėn pound 
smiling, baby giri. This giri 
whom we will call Ann from 
hereon, at the age of four, 
had already picked her life 
work 
enjoyed more than pullihg her 
doli’s ears for coining late to 
class; Ann was now a teačher

remarku 
boy-friends”. 

the door 
he doesn’t

[alios surado sustato 
ro šveičia nodraaky- 

_______ _ _ . . 5 — tas sun
kus uždavfaU pagalios tapo 
rištas*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Co* f " . 
U4s, U. S. A,

uščhė"dūleA’ ’ and is known 
arriong her elosest friehds as 
“Systematic Ann.” — Dzo.

i—m įmini niissa<W^ifcni iii..... ■JUieMMMm lįsi m .........................................  m

AS 42 YEARS AGO'

HE. MlGMT HAVE | 
smauomed the 
CATTOOlr.'“’" "

- Notary Public.
; .namn. au- 

ant visokių kitokių '■ 
daiktų, r • A' '

Taipgi yra įsitvėręs, naujas, taupimo 
kli.uba? po vaędų Insurance SavĮngs 
Club, tai yra vienintėlė ir stipriausi 

• f ,• taupimo sistema. • ■
Del platesnių žinĮjų kreipkitės. i

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St.,
. CICERO, 1LL. , ,

. JAMES GODITUS, mahager

fellow, with 
thounands of 

a broad grin 
i reach from 

displaying scveral 
Mis cyes seein

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilta, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odei’ ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. <’ * 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums i 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo F * 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis Ąflo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keęler Avė.

organizalions, 
assumed important 

done a great

Dean Denius of the School 
of Speech of Northwestern 
University presented a verjr 
interesting talk to the mem- 
bers and guests of the Lithu- 
anian Universitv Club at its 
lašt regular mceting. The uub- 
ject dealt with the relations 
between the various račiai 
groups of the world.

First, Dean Dennis pointed 
out that in the Fourteėnth 
Century the whitc .Inan oc- 
eupied only onc tenth of the 
earth’s surface; today, he is 
the ruler of ninc tenths of 
the globė. This sudderi changc 
camc wilh the invention of 
gun powder and the xvhite 
man’s ability to handle a gun.

Now that the white man 
has control, there has been h 
rejection of the other races. 
A black man, cvcn though hė 
might havė a Ph. D.<is not 
permitted to eat . in . the šame 
reslaurant as the white man; 
he is not allowed on walk ori 
the šame side of the Street as 
the white man. At every op- 
portunity tlutf presents if- 
self the yellow, black, and 
brown races are chastised, 
whipped, and stepped on. This 
sort of treatment on the part 
of the white man has» caused 
a new feeling to arise in the 
other races.

Dean Dennis claims 
the white rače has 
the top of the eurve 
now ready for the 
downward. In order 

decline as

University 
Club, Ann has always fostėred 
the idea of organizing Lithu- 
anian yduth. Her life has been 
one of Organizations and 
scholastic learhings. She 
lovos. . . system,..... : order - and

possible, ..he, mušt contend
with the other races. He has 
one of two chųicęs, either that 
of ruthlessncrs* or that of co- 
operation. Botu are.very .uu- 
pleasant. If ! rutlilessness is 
the course 'to be followed 
than war wįll bį the ultimate 
end. Accoriluįg' to all great 
leaders “The jvhite race and 
white civilization caiįnot en- 
dure another great war likę 
the lašt one. The xvhite race 
better avoid war on the basis 
of self. ■ presetyatjom” • War, 
then, xvith the7 black man 
vvould only mean the ciid of 
the Avhitc mari ahd his ride.

here”, or 
remark. Sis 

blushing, stammering,

Dcspite his many pratiks, 
none of which are intended 
to hurt, the small brother is 
the mosi lovahle, mosi adora- 
ble fellow, and Mister would 
certainly miss him if •— When 
sister nurses a slight cold of 
his, he telis mothcr that sis
ter is sorry for him and 
nurses him because she knows 
she will not have anyone to 
run errands for her if he (lies.

—Magda.

daugelis pirmųjų ispud$u 
dairiai esti sugadinama ke
kių nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu* '
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikaa gali neleisti jums 
pirmin. -

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
rotas ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gąl-but tokš pat už
metimas yra daromas ir jum*. 

ldstertae» danta tepalas, vųlo. 
dantis nauju budu. Musu che- 
įnikai pag< ** 
kurs jištikro šveičia 
damas gante Mmalės

Those Lithuunian aliens afternoon from 1:30 to 3:30 
who possess and 
title to real property 
State of Illinois 
at present intend to becoine 
citizens of the United States, 
and have no intention of rc- 
turning to Lithuania to estab- 
lish their domicilc there, 
please take notice of' a fe\V 
laws concerning them.

Under Chapter G Section 2 
of the Illinois 
law, briefly stated, 
alien holding 
estate for a period over six 
years, and failing to sėli or 
transfer such land or to be- 
come a Citizen of the United 
States within that time 
Jects himself to a 
of such property. 
attorney, or, if he 
after due notice, 
may institute proceedings to 
compel stale of such property. 
The costs of the suit shall not 
cxcecd 20 per cent of the 
amount of the sale. Further 
under Section 3, the proceeds 
of such a sale are to hecome 
the property of the State of 
Illinois. These sections apply 
only to real and 
šonai property.

It is generally 
that, as provided 
tions 10 and 11, 
vice employment is prohibited 
aliens who have not declared 
their intentions of becoming 
citizens; and under Section 
13, any such employees found 
to be employed contrary to 
the provisions of this act shall 
be discharged.

Inasmuch as suits in the 
past have been brought on 
this matter of holding title to 
real estate, and in view of- the 
resrieted imigration and the 
stress of the tiines, prosecu- 
tion may be all the more 
strenuous and zealous. There- 
fore, for those interested in 
seeking proteetion by beco
ming citizens of the United 
States, the Lithuanian Uni
versity Club has organized a 
citizenship class. This class, 
which meets every Thursday 
and Friday evening from 7:30 
to 8:30 and every Tuesiday off this

You never offered me a niekei 
before.”

The small brother especially 
likęs 
Four

to ūse big 
times out <

doesn’t know 
meaning, būt ztries to 
“put on the dog” by using 
them. Whcn corrected, he 
makes some such reply as, “I 
beg your pardon būt I don’t 
go to college. When I go to 
college, TU know as much as 
you do.”

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kart

be was 
with a 
I know 

Then again 
may have 

chat about 
“I likę Al. 
No I don’t 
.laws; he’s

of a clasis of 
denis.

At the age of six, Ann eų- 
rolled in grrinimar school. In 
1925, siie graduated from the 
LowėH School as the valedic- 
torian of her class. After en- 
tering Schurz High School, 
she took a dcep i n teves t i n 
many clubs, especially iri thė 
Girl’s Glce Club. Graduating 
from high school as a n honor 
student, Ann weht to Crane 
Junior College where she pur- 
sued her studiesr in literature 
and languagos. Here, she was 
eleeted to the committec 
which organized the National 
Honbr Society at Crane.

All her ’time has not been r 

devoted to school work, as 
rwc see Ann taking part in 
Lithuanian organizations as 
Kultūros Ratelis and Lithu
anian Chorus “Pirmyn”. In 

i both of these 
she Ha 
positions and 
deal of vahiable work.

> Northwcstern University, 
lašt January, presented Ann 
With a Bachelor of Arls de- 
gree after she had satisfac- 
torily completed her studies 
in literature and education. 
While štili an undergraduale, 
she did a great deal of sočiai 
work amorig the poor a t the 
University Settlemcnt. Ann, 
at the present, is doing gradu- 
ate work in preparation for 
her Master’s degree.

As charter member and as 
the. Recording-Secretary of 
the Lithuanian

The small brother is every- 
whcre at the šame tiinc. tie is 
a eute little 
round cheeks, 
frcckles, and i 
which secrns to 
car to ear, 
missing teeth 
to tvvinkle with mischief all 
of the time. He dresses rather 
carelessly; his knickersi hang 
loosely below his knees, and 
his socks roll down upon his 
oxfords which are never tied. 
Both his hands and his face 
are sinudged with dirt. His 
pockets bulgc with marbles, 
strings, tops, buttons, screws, 
and a conglonieration of many 
other articlcs. His checks are 
distorted with huge quantities 
of chewing gum.

His big sister is his chicf 
sourcc of fun. There is no- 
thing that amuses him so 
much as teasing and annoying 
her. And he especially cnjoys 
making pointed 
about sister’s 
Wheh be answers 
and finds someone 
likę, be shouts out 
fed-Out Jaws is 
some such eutting i 
enters 
apologizing, and saying in a 
sotlo voice to brother, “\Vait 
’till he leaves. 1’11 tend to you 
then.” If he likos the parti- 
cular boy-friend, brother in- 
vites him to a game of basč
ių:! 1 or marbles, monopolizing 
jjie entire visit. No bribery or 
promise of any kind will in- 
dticc brother to find some 
other ainuscment. Then, at 
another time, when he gets 
angry with sister, he threatens 
“1’11 tell Eric whcn he comes. 
I will. rn 
I know. 
gone you 
diffcrent 
their naniev too.” 
brother and sister 
a confidential 
these gentlemen. 
He’s good to me. 
liko Puffed-Oout 
no good. Don’t let him comc. 
He doesn’t play marbles with 
me.” The lieight of sister’s 
boy-friends seem to worry 
him a great deal. When a new 
man makes his appearance, 
brother says to sisiter in a 
stage whisper, “Is he as high 
as Bill Butler? (His Standard) 
Bigger? Smaller?”

The small brother is always 
wilHng and ready to accept 
a penny or two. Usually he 
will dry the dishes or run an 
errand for sister for a penny. 
Sometimcf. he says, “Sis, will 
you do me a favor? 1’11 give 
you a penny if you dry the 
dishes lor me;” this to a sister 
eleven years his senior! If sis 
offers him a niekei to run 
an errand, he says, “A niekei? 
No, thanks. It mušt be phony.

WISSiG
Specialistai iš 

Rusijos

The Student Review
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hold legal the University of Chicago Sett- 
the lement, 4630 Gross Avė., sup

ami do not!plies books and materials ne- 
cessary for the training abso- 
lutely free. Every alien who 
is not a Citizen is asked to at- 
tend these classes for his 
own benefit. Further infonn- 
atiom concerning citizenabip 
may be obtained by writing 
The Students Rcview, 1739 So. 
Halsted St.

—Albert FI. Liddy.
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f ANOTA; RYLA UŽMUŠĖJUI

Juozapas Zangara, kuris pašovė Chjcagos merą 
Cermaką, yra traukiamas antru kartu tieson. Cerma- 
kui mirus, piktadarys dabar yra apkaltintas, kaipo 
“pirmo laipsnio žmogžudys”. Už tokį nusidėjimą Flo
ridoje yra* mirties bausmė arba kalėjimas iki gyvos 
galvos. , . * , * -

žmogžudys sulig įstatymu yra ne tik tas asmuo, 
kuris susyk žmogų pugalabija, bet ir kuris pikta valia 
taip žmogų sužeidžia, kad jisai nuo žaizdos miršta. Jei
gu mirtis nuo žaizdos įvyksta ne vėliaus, kaip per me
tus laiko ir vieną dieną, tai yra laikoma, kad tai žmog
žudžio kaltė, — nors sužeistasis mirtų dėl savo neat
sargumo arba apsileidimo. Sakysime, jeigu sužeistasis 
asmuo nesikreiptų prie gydytojo w. leistų užsinuodyti 
kraujui, tai ir tuomet butų kaltas piktadarys, kuris jį 
sužeidė.

Zangaros likimas dabar veikiausia yra nulemtas. 
Jisai gavo 80 metų už sužeidimą , keturių, asmenų, ku
rie tuomet dar visi buvo gyvi. Byla teisme pasibaigė 
per kelias minutas, nes piktadarys nesigynė. Kada tei-* 
sėjas paskelbė bausmę, tai nuteistasis, tyčiodamasis, 
teisėjui pasakė: “Kam esi toks šykštus? Reikėjo duoti 
visą šimtą!”

Aišku, kad jisai nesigins ir ši kartą. Kada proku
roras vakar jam pasakė, kad jisai traukiamas tieson 
už žmogžudystę, tai jisai atsakė: “Me no care!”

Atrodo, kad tas piktadarys yra pamišėlis arba šiaip 
nepilno proto žmogysta. Tokiam vieta butų beprotna
myje.

“NEPUOLIMO SUTARTIS”

Buvo pranešta prieš kiek laiko, kad Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo centras Zueriche viešai pa
siūlė komunistų internacionalui tartis dėl sustabdymo 
broliško karo tarpe darbininkų. Dabar telegrama iš 
Maskvos sako, kad komunistų vadai tą pasiūlymą prL 
ėmė, sutikdami, kad darbininkų judėjimui grasina di
delis pavojus, jeigu jisai bus susiskaldęs, kuomet įsi
gali fašizmas.

Smulkesnių žinių > apie tai kolkas dar viešai nepa
sirodė. Prieš keletą dienų buvo. spaudoje rašyta, kad 
kominternas statąs Socialistiniam Darbininkų Interna^ 
cionalui “sąlygas”, būtent: kad butų sudarytos bend-i 
ros organizacijos atsigynimui nuo fašistų atakų, ir kad 
butų rengiamos bendros demonstracijos prieš algų ka
pojimą, pašalpų mažinimą bedarbiams ir t. t. Tai, ži
noma, “diplomatija”. Kominterno. vadai nori. pasirody
ti, kad jie neva ragina socialistus kovoti už darbinin
kų reikalus, — kuomet tikrumoje socialistai visą laiką 
už tai kovojo, o komunistai daugiausia atakuodavo 
socialistus.

Daug. svarbesnis dalykas butų, jeigu komunistų 
šulai pasižadėtų pripažinti, socialistams lygias teises. 
Visose šalyse, kur socialistai turi galią, jie suteikia ko
munistams tiek pat teisių, kiek ir savo partijos na
riams. Komunistų laikraščiai Danijoj^ arba Švedijoj^ 
nėm uždrausti; koųiunistų. partijos nėra uždraustos’!
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Parašė Juozas Bukliškis ‘

Panelė ir Panelė
(Tęsinys) 

j Ttifhv mergos, greičiau pu*- 
sendavo dėl to, kad da pudiib 
pių teisių lygybės neturėjo,, o^ 
taip i put neturėjo * t ickr visuo
menėje darbų, kiek vėliau ka*- 
pjilalizmo , plėtote, jpms prama* 
jrė pagerbimui uždarbių pigu
mo...

Šita bajoraitė, matomai, nėr 
turi jokio darbo. Maniau, kad 
ji su motina gyvena iš “nųo- 
sąyaus fundtišo”, nors to nėr 
rašo ant durų. Varšuvoj hercr 
tai tekdavo matyti prie pa* 
vardės ant kvaticros durų, 
vietoj profesijos ar biznio, 
pridėta: “Z wlasnego fundti- 
szu”. Gal Vilniuje kitoks par 
protys, negu ten.

Senė* man pasakė, kad čio
pai šalę gy vena kokia * tai t par 
nelė, kuri parsineša, iš fabri
ko darbo iri dirba namie. 
Mezga kojines, ar ką.

—o—
Su šita dirbapčiaja panelė 

aš- norėjau susipažinti, bet 
nedrįsau,, nemokėjau. Ilgų lai
ką aš jos-nemačiau. Tuo tar
pu ji man pradėjo įgristi ir 
pagalios įgriso iki gysram ka
klui ! Pareinu, būdavo, iš dar*- 
bo ir vakare negaliu ne už? 
migti, nė šiaip pasilsėt, nes 
už plonos sienos toji panelė 
baladojasi, kaip patranka; 
Garsas lygiai toks, kaip toje 
pasakoje apie “Gadzinkų”^ su- 
kompanavimąy kur. vargoni
ninkas (matomai, sirgdamas* 
girtuoklio karštlige “delirium 
tremens”) nakvoja ant viskiu , 
o “patempionas” nešėsi gra
bus iš bažnyčios pogrindžio, 
dėjosi juos kryžmai vieną ant 
kito ir lipo aukštyn, kad pa
grobus vargonų mistrą. Štai 
patempionas jau paskutinį 
grabą užsidėjo, lipa ant jo, o 
kita koja jau pasieks- viškas. 
Vargonininkas tada iš visos, 
krutinės, ima šaukti: r

“Pribuk Dievo motina man 
ant padėjimo” ir lt. Tada gra
bai tik “ru-ru-ru” ir sugriuva, 
o patempionas po jais kapa
nojasi, be laimikio; paskui vėl 
stato sau laiptus iš grabų ir 
taip toliau per visą vakarą, 
iki gaidžių^ Lygiai tokį bildė- 
sį ir panelė darydavo kas va
karas. Vakaro pradžioj»bildė- 
sis būdavo netoks didelis; 
griūdavo, rodos,, kur sukrau
tos malkos. Q apie vidurnaktį, 
kada visur tyla, ir aš labiau 
esu nuvargęs, tai ,rodos, tikrai 
grabai griūva.

Vieną rytą pažiurėjau atid
žiai į panelės duris. Seniau 
jau patėmijaiii ten > vizitinę 
kortelę, bet neskaičiau. Da
bar susiinteresavęsi panele, 
perskaičiau: “Anela S«awnie- 
wicz.” Taip, vidurį pavardės 
Išmetu dėl-viso kb-: vadinsi- 
pie “šanevičiutė.” 
i šita pavardę mau puikiai 
žinoma. Per keletą metų mie 
sielyje P. matydavau i nelabai 
didėlį dvarininką ^aaevičių 
su; šeimyna^ ir kitais* dvaro 
ponais atvažiuojant1 karietoj. 
Jo < jauniausia duktė pati vie
na atvažiuodavo mažoji p,us- 
karietėje viena kumelaite. Ji 
ir visa šeimyna bažnyčioje 
sėdi už grotelių. Man vaikiš- 
Čiui . tada. tojL v panele buvo 
|abfci c įdomiu tokia;* drąsi,

..... ......'"■■■......................—.................. .......................................
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na nesidairydama ir, rodos, 
manęs nemato, prasilenkiant. 
“Nemėgink užmegst pažintį” 
—Pliekė mąu koksai mano 
vidaus balsas. Ji nematė nė 
to,. kiuLaž. atsisukęs žiuriių kur 
ji eis*> Įėjo į . keistąjį namą. 
Tai many) artimoji kaimynė, 
tariau sau.
. ...Jos tėvai numirė. Ji . gavo 
kiek dalies. Išvažiavo į kokį 
mieslą. Ji buvo idealiste ta 
prasme, kad turėjo idėją. Ta 
idėją,, tai moterų teisių lygy
bė su vyrų teisėmis. Ji negalė*- 
jo sutikti su savo giminėmis. 
Pabaigus moterų pansijoną, 
porą metų važinėjo sau viena 
iš namų į P. miestelį. 
Vų mirties išvažiavo.
kbd* dalies neužteks 
amžiui. ()'ir< nenorėjo 
gyventi, šoko dirbti;
biauti. Tai dalis; jos kovos už 
idėją.- Darbu norėjo pasirodyti 
svietui naudinga, ne dyka
duonėj nes lygioj, teisės nusa
ko ir lygias visuomeniškas 
pareigas — pagal išgalę. Dar
bui medžiagą nešėsi namo. 
Tai pirmas bandymas išeiti iš 
poniškumo į darbininkišku- 
mą. Ahtras žingsnis — tai ėji
mas dirbti tiesiog į fabriką. 
Ji mezgė ką nors su pagclba 
primityviškos* mašinos, kuri 
bildėjo, kaip tie patempiono 
grabai. Jos- pirmoji jaunystė 
jau buvo palaidota. Veidas 
gelsvai aptrauktas ir lyg džior 
ya paženklintas. Panelė 
jau buvo nusisprendus likti 
senmerge. Jaunystės kaukė 
jai pasilikusi , o pati jaunystė 
jau grabfe. Darbas ją palaido
jo, o pats darbas bilda ramy-

Po te
jautė, 
visam 
dyka 

uždar-

i?w
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A -, ,
H.’Voodikt

Naujasis Jždo sekretorius William H. Woodin ir jo pasitarimas 
su prezidentu Rooseveltu ir Al Smith.

lė savo kojukę uždėjo ant kel
nerio kojos. Na, ir susipažino, 
šis “facetas” buvo tuo kelne
riu. Jo atvirumas man pa
virto tikru melu. Aš pradėjau 
jam skersuok Ir keistam name 
atėjo man keista mintis: pri
verst jį tiesą pasisakyti, o ne, 
tai išmest! Išmest ne per du
ris, bet per tą keistąjį langą... 
Čia taip lengva: tik sluktelk, 
paslys ir iščiuoš į gatvę! Ne
reikės nė kilstelt tą melagį.

Pagalios betgi išėjau aš
krūva.

ir kalba va valandą 
nežinau ne ką,< ne

sekmadienį nuejova į 
Ji mane, nusivedė į

Aš ketinau išsikraustyti ki
tur, kad bildesio negirdėčiau.. 
Bet bajoraitė beveik kas va
karas mane grąžiai užkalbina. 
O -tiesą pasakius#, kada* ji to 
nepadaro,, tai aš priekabę ran
du.- Na, 
kitą — 
kam.

Vieną 
katedrą,
šv. Kazimiero koplyčią, kur, 
rodos, tik vienos ponios ir 
paneles susirinkusios, o aš 
vienas vyras, ihužikas, bet pel
nas varšaviakas. Aš kaip, koks; 
meni ninkas žiūrėj au į didži u- 
lį paveikslą# Panelė man pan* 
aiškino,, kad,- girdi, kuomet 
šventą: Kazimierą norėjo ap
vesdinti, tai jis pasidarė- ma-. 
žas) kaip vaikas, ir: voliojosi 
ant grindų; tai tą paveikslas 
ir parodo.. Paskui pamaldų

Trečiadienis,’ Kovo'8, 1933

tį, kad seku, bet niekam blogo 
tuomi nepadarysiu. žiuri u,
mano panele su oficierium į- 
ejp į hotelį.

Supratau, kad ji tokiu vaikr 
šciojimu uždarbiauja ir iš to 
su motina gyvena. Aš tuojaus 
susiradau kambarį šiapus Ža<- 
liojo tilto. Sulaukęs rytojaus 
išsikrausčiau iš keistojo na
mo. Po keliu dienų mane are
štavo. ,

Po trijų mėnesių pasisekė 
užsistatyti laidą. Mane palei
do. Antrą dieną ant Nėries 
kranto sutinku buvusią pane
lę. Suvargus, sunyktu* veidas 
ištyręs* O šalę jos storas, su
nkęs senis stovi. Norėjau nu

dilo t nematąs. Bet ji ėmė šaū- 
įkti. Tuojaus pasakė man, kad 
jas tikrą; tiesą kalbėjau apie 
jos jaunikį. Jis tikras melagis 
ir prigavikas. Ne to dvaro, ne 
arklių neturįs. O prie to dar 
ir žiaurus: muša ją.

Aš skiriuosi nuo jo, sako 
štai šitas ponas^ man pa- 

Negalima gyvent su

Daugiau nieko nesakė, bet 
tokią miltą padare, kad afr iš 
jos daugiau supratai!, negu iš

Aš vengiau susitikt su pane
le. Susitikdavom, bet aš neil
gai kalbėdavau. Ji susitarė 
su tuo “facetu” sekantį sek
madienį imli šliubą.

—o—
namo sargui, “kicm- 
daviati pusę rublio,

Keisto 
sargiui”, 
kad padėtų mano darbo įran
kius savo šluotų sandėlyje. 
Sargas—baltgudys ar sulenkė
jęs lietuvis, sako man:

—Panočku, jus sekioja slap
toji policija...

Aš žinojau, kad mane sekio
ja. Neseniai prie Vilniaus gat
vės gyvenant, vieną rytą kiem
sargis, visas drebėdamas, sa
ko man:

—Panočku, jus saugokitės;.. 
Jus sekioja. Pereitą naktį pas 
mane visą naktį buvo žvalgas, 
žiurėjo, kas pas jus ateina, 
kas išeina. Aš sakiau: neži
nau.

Dabar supratau, iš kur ba
jorės žino,, kad aš varsa via- 
kass ir koks jų atvirumas.

Aš turėjau liuosą popietę, 
bet namo nenorėjau eiti. Sėl- 
džiu Veršininke ant suolelio, 
o užpakalyje stovi Gedimino 
kalnas. Iš tolo pamačiau atei
nant ofičierių su panele. Ji į 
jį šneka, jos žąsų plunksnų 
ąpikaklė laksto. Nusikreipiau. 
Praėjo. Pasekiau, lyg žvalgas.

Ji 
gelbsti, 
tokiu.

Aš rupi liausi kuo greičiau
siai atsitraukt nuo bųyusios 
panelės ir jos šunadvokačio, 
nes kalėjime man iš galvos iš- 
gvaizdėjo miesčionijos gyveni
nio gražumėliai ir kas kitas 
buvo užėmęs tą tuštumą gal
voje. Nesisekė veidmainingai 
kalbėti ir; susimaišęs, visai ne- 
brėkiškai prašiau to storojo 
]>ono, kad teiktųsi kuogeriau- 
siai jai pagelbėti. Ir atsisveiki
nęs nuėjau. Ji prašė, kad atei
čiau pas jiedvi, nes vėl ji su 
motina drauge gyvenanti. Vi
sai*; varšaviškai prižadėjau su 
didėle padėka, bet maniau 
niekad ten neiti ir vengti su 
jomis susitikti.

(Galas).

APYSAKOS
Neužilgo “Naujienos” pradės 

spausdinti visą eilę apysakų. 
P-as A. Kartanas jau baigia 
versti j Oscar Wilde ’o klasišką 
apysaką “Dorian Gray’jaus At
vaizdas”, p. Vytautas Zereni- 
Beliajus pridavė “Ponia Bbg- 
donovą”, “Lietuvos kaimiečio 
Ameriką”, etc.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkt! kasdien pas Pk M. 
Andelman, ,284 Tremont SL, 

Net gėda buvo prieš* mane pa- Boston, Mass»
■       e1——" ■■■■■-■■! ii . i 11,1 - * J '

“MOTINA IR. VAIKAS”

komunistų veikėjai nėra ištremti arba j kalėjimus, su* 
grūsti. Bet Rusijoje, kurią valdo komunistai, jokių |te& 
šių„ socialistai neturi Rusijoje komunistai’ socialistus, 
pikčiau persekioją, negu fašistas) Hitlerisz Vokietijoje 
persekioją komunistus*

Kol* bolševikai' negrąžins laisvės Rusijos darbinio Įgavo.; ' eina mikliai 
kams^tol tikrą bendro fronto tarpe socialistų ir komu*?
nistų nebus. Tito tarpju. daugiausia ko galima tikėtis/, 
tai “nepuolimo sutartieji kad Maskvai paliautų vedasi 
karą prieš socialistinį darbininku jiidejimų.

TAL reikėjo t padaryti seniai. Pirma, negu, hitlerm

kyttr važiuota AWfc* aą*.-ją$ pą* 
matyčiau, tikrai: pažinčiau, 

ar tu. pati, ar ne* Kartą, pa^ 
mačiau; Ji ilgai stovėjo, dir-; 
btuv^įę*. lauke * ' 
medžiagos gaus Popietėje

i, galvą

jo,, o aš stovėjau, nes maniau, 
kad radikalui veidmainiauti 
netinka nė bažnyčioj,.

Praėjo pora dienų; Vieną 
vakarą, senė bajęrę užkalbino.- 
Jaunoji pasitiko < mane virtu- 
vėję. ir įsivedė į savo^ambarį. 
Ten buvo kitas* vyras* Susipa
žinau. Jisai apįe save atvirai 
kalbėjo; pasisakė, kad pats* 
sau- piršliaująs; daug.; vargo 
turėjęs iki panelės- adresą su-* 
Žinojęs, o paskui vėl reikėjo 
vargti iki piršlį atsikratęs, nes, 
girdi, jisai galįs būti konku
rentu.
" —Bile lik gavaiuiš jo..adret 
są, tai miUn? jo-nereikia;
> ......

p.rjį

te*®

truputį, palenkus, j- lygiai j taip, 
kaip pankeri — sįptynerj i me
tai aigęl eidavo iš<. klebonijos 
J; bažnyčią.' Net ta pąjdį tie
stais bryliais šUudb^t ąkry- 

lw, pjaąksui^ tą pati
Vokietiją. Už Hitlerio,. pergalę yra’ tflfr matau turi

i mo. Eina ji. keista ja*, gatve* ek

d# j p* nusibosti. 0 jaunikis sw- 
Vę^-piršLys:, Iriasi ti^rtą|š, 
d^riuICMr Jnf liautuose ir; pom 
čugįiiių*;; sarčių su karietą.
c —>Ęa| parvažiuosim po ves* 
tuYių»< tai tarpas stotyj pąsitilta 
ŠHu i)wa gražių sarčių,-* kal- 
b^o jisai į panąlę. O ta tižiau- 

ji mane ir į jį žiuį’i. Aš 
Kelis syk bandžiau išeiti, 

W panelė, vis- užkliudė Kaip 
juodu susipažįno? Ogį taipo 
;fesw kokių- otUieri BWj9 
w< stalelio- pirmos' klasės bu* 
ffcle<Vileikos t4feoty.hu Ofieiėras 
Užlbte. Pane-

*
» to 
HC:

t4feoty.hu


trečiadienis, kovo 8, 1933

se
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Šis teisėjas negirdė

Graboriai
Grabeliai

r

H

bankų

Lauk

Apskričio iždininko raštinė 
vakar paskelbė, kad Chicagos 
piliečiai vakar sumokėjo $2,- 
000,00 real esitate mokesčių.

ir 
po

8 
o

Apie tai jam pasakojo cice- 
rietis Kaminskas, kuris labai 

blogai darė nepareida
mas namo nakvoti.

Kovo 14 d. sukanka lygiai 50 
metų nuo jo mirties

tų 
titfri

Cook apskričio Bureau of Pub
lic Welfare draudžia savo 
darbininkams siūlyti bedar
biams kur maistą užsakyii

vežimuką

prie 1081 h 
šeštadienį

Įima į “zupę”

Mokyklos 
penktadienį, 
penktadienį 
sos raštinės
romuose. Taipgi bus uždarytos 
ir kitos viešos valdžios įstaigos.

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

n i o, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos it vėl praktikuoja 
Mttojoj viltoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD 9199I. J. ZOLP

GRABORIUS 
1646 West 46 St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49 Ct.

Tel, Cicero 37j24. Koplyčia dykai 
..... ..  ■ i e*i>-‘r - ———. ...

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avcnue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nno 6 iki 8 t ataudai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Rusijos moterys turi ne tilt sunkiausius darbus dirbtuvč- 
ir laukuose dirbti, bet taipjau turi tarnauti ir kariuomenėj, 

štai (viršuj) moteris šoka iš karinio aeroplano (parašiutas dar 
nespėjęs atsidaryti). Apačioj moteris operuoja mašinų mesti 
iš aeroplano bombą.

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

2400 W. Madison St.
Vai- I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel Seetay 7330 ~
Namų telefonas Brunewick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

moterų ir vaikų pagal naujaanm m« 
todus X-Ray it kitokiais siektam prie 
tai*ua>

Ofisas it Laboratorijai 
1025 V. I8tb 8t.t nrtoli Motyn 

Valandos: ubo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 ar Central *4M

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesni vieją 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniau nno 10 iki L2 

Phone Boulevard 8483
J . .1 ’ ■■ ’ '• - •• ' • 4 • , - .

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

Tel. Lafayejtte 4 IV 6 
VALANDOS: x»

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nųn 6 iki, A valandai vakaro

Lachavidi ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopįgiausta. 
.Reikale meldžiam® atsišaukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.
Tel. CanaI 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IM.
Td* Cicerų 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzainuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

.te ■■

KUDEIKIB ir vM nuatebin^ W»bVBPta1"**- 
■Mm

RENGIASI IŠKILMINGAI PALAIDOTI MA
JORU ANTON J. CERMAKĄ

\ Politikieriai, tuo tar
dinio rinkimų; laidutuvės penktadienį

l*!! 1 J.IJ

Laidotuvių dieną mokyklos ir viešo? įstaigos bus
Uždarytos

Chicagai belaukiant majoro 
Anton J. Cermako kūno, kuris 
dabar yra kelyje iš Miami, 
Floridos, kur mąjoras mirę, 
politikieriai pradėjo smarkiai 
rietis apie jo įpėdinio rinki
mus, o artimi baigė planus 
laidotuvėms.

Tarp demokratų susidarė 
dvi grupės. Viena grupė rei
kalauja, kad rinkimai butų pa
skelbti kuo anksčiausiai — bir
želio mėnesį, o kilti, kad to 
greitai nedaryti, laukti kol pa
sibaigs pasaulinė paroda. 
Republikonai nenori skubintis

Repubiikonai tuo tarpu, va
dovaujami aldermono Oscar 
Nelsoną sutinka su pirmąją de
mokratų grupe — neskuboti. 
Centras įsakė legislaturos ir 
miesto tarybos nariams bal
suoti prieš skubių rinkimų pa
siūlymus.

Miesto taryba po laidotuvių 
penktadienį, sako, išrinksianti 
laikiną majorą, kuris eis pa
reigas iki rinkimų.

Baigti laidotuvių planai
Politikieriams besiginčijant, 

artimi Cermakų šeimynos drau
gai baigė planus laidotuvėms.

Kūną atgabenus Chicagon, jis 
bus nuvežtas į namus, 2348 
Millard St. 8:30 vai. ryto, ket- 
viitadįenį, j.į atveš į “city 
hafl”, kur bus pašarvotas. Cbi- 
cagos piliečiai gąjčs n^rusį ma
jorų ten aplankyti. Lankyto
jai turės įeiti pro šonines Wa- 
sbington Avė., gatves duris. 
Kiųias bus išstatytas kur du
pirmo aukšto koridoriai susi-, 
tinką. Išeiti reikės pro Itan-, 
dolph gatvės duris.

Penktadienį laidos miajorą
Ten kūnas išbus iki penkta

dienio 1,2 vąį. p, Iš City Hali 
jis bus išlydėtas į Chicago 
Stadium, kur bus atliktos apei-i 
gos.. Iš ten, po ceremonijų — 
j kapines, National Bohemiąn.

I^ąįdotuvįų tvarkytojai ma
no kad jose dalyvaus apie 50,- 
000 žmonių, nes daugelis orga
nizacijų siunčia delegacijas.

Mokyklos uždarytos 
penktadienį

bus uždarytos 
Ketvirtadienį ir 

bus uždarytos vi- 
ir teismai city hall

><■

B

.......    ■ '.y- ------ r*---*-'"' ■ 

tų atgal ir paminėti 62 metų 
Paryžiau^ Komunos paskelbimo 
sukaktuves.

Tam tikslui visoms grupėms 
lyga išsiuntinėjo trumpas Ka
rolio Markso biografijas ir 
teraturų, kurių bus galima 
kilmėms panaudoti.

o, kad pirmų kartų tokį daly
bų girdis ir bylų atidėjo dvi 

savaiti, kad turėti progų da- 
ykų ištirti.

Be to, Kaminskui teisėjas į- 
sakė eiti namo vakarais, o 
Kaminskienei nepilti daugiau 
dęgtinęs į “zupę”. Kadangi! 
kalbamos “zupės” “senxpę'HoM 
teisine nebuvo -— jis negalėjo 
asmeniškai apie tai persitik
rinti. —Teisme buvęs.

į juos ir jų vežimuką. Sunkiai 
sužeisti R. Galvanauskas ir R. 
Rutkauskas, mirė pakeliui į 
Cook apskričio ligoninę. R. Gal-’ 
vanauskų laidoja Eudeikis. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį.

Lietuviai Gydytojai *-***-*
R«a 4600 South Artesian Avmtn 

Pbųae Prospect 6659 
•Gfieo Tel. CanaI 0257

DB. P< Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dėl Chic. Liet. Audit. 
Bd. susirinkimo

' —- ».? 't— ■' TT ’t  

DR.M.T. STRIKOL’IS

Buvo prisiruošęs “mo
ratoriumui”, bet plėši

kams tas nesvarbu
Nujausdamas, kad Chicagos 

bankai gali būti uždaryti, Pet
ras Daneanos, 1060 Wilson 
Avė., nuėjo ir išėmė savo $200. 
Vakar vakare plėšikai pas jį at
silankė ir tuos pinigus atėmė. 
Matyti ir jie kenčia nuo ‘'ban
kų šventės”.

Municįpalis teismas pa
skelbė “evikcijy mora

toriumą”.
Municipalis Chicagos teismas 

vakar paskelbė “evikcijų mo
ratoriumą”, draudžianti namų 
savininkams išmesti nuominin
kus už nesumokėjimą nuomos. 
Moratoriumas veiks 
šventės periodui.

Traukinys su senatorių. 
Walsn kunu Chicagoje

Vakar Chicagon atvyko trau
kinys su nesenai mirusio sena
toriaus Thomas J. Walsh ku
nu. Giminės gabena velionį į 
Montanos valstiją, kur jį palai
dos.

Į vieną dieną sumokėjo 
$2,000,000 mokesčių

“Rinkite savo krau 
tuvninką”, sako bed 

šelpimo stotys

Kad išvengti nesustipratimų 
su tais žmonėmis, kurie gauna 
pašalpą, Cook apskričio Bureau 
of Public Welfare, praneša, 
kad, kaipo Illinois Emergency 
Rclief Commission agentai, į- 
sakė pakabinti sekančio turinio 
pranešimą šelpimo stotyse:

“Rinkite savo ‘groserf ir ‘bu- 
2erj’,”

Su tn/mpintas pranešimas sa
ko, kad apskričio įiiuras neleis

Vakar coroneris ve
dė tyrinėjimą į R 
Galvanausko mirtį

Smulkmeniškos žinios apie 
Chicagos Lietuviu Auditorijos 
bendrovės susirinkimą, kurios 
turėjo tilpti Šiandien, tilps ry- 

1 toj.

GYniTOJAB 1» VBUUHU3AB 
OFISAS*

4645 S. Ashland Avė
•n«0 valaadm ano I Iki < Ir 
-• nJ y*. NedW®mJ« jmigd «rteOn»o Tel.: BoAlevanT 7820

Nan»^ Tel.i Proepcct 1930

PROBAK

nei vienam darbininkui siūlyti 
bedarbiams, gaunantiems pa
šalpą, įvairius krautuvu inkus. 
Maisto užsakymai bus padary
ti pas tuos kraiftuvninkus, pas 
kuriuos patys bedarbiai reika
lauja.

1. Klientai turi išpildyti ir 
pasirašyti formų su krautuy- 
ninko vardu ir adresu. 2. Norė
dami krautuvninkų pakeisti, be
darbiai tuTi išpildyti naujų for
mų, ir 3, užsakymai, kurie jau 
yra padaryti, gali būti pakeisti 
tik tam tikruose atvejuose.

“šis pranešimas parodo, kad 
asmenys gauną pašalpą, gali 
pasirinkti savo krautuvninką, 
sako J. L. Moses, biuro direk
torius. “Jie nevięn turi 
privilegijų. Jie patys 
krautuvninkus pasirinkti”.

kuriame dabar šeimyna gyve
na.

Nakvoti pareinąs, tik ret
karčiais. Kuomet yra blogas 
oras tai apsinakvojus name, 
kur dirba ųž tĮAemtordų, apie 
6 bliokus nuo savo namų.

Ji pylusi degtinę į “zitpę”
O kas link girtuokliavimo, 

pareiškė Kaminskas, tai ne
tiesa. Jis niekuomet pats ne
geriąs, bet Kaminskienė daž
nai parnešapli “raugo” ir lie
pianti jam gerti. Be to, ma
garyčioms jo ir į “zupę” įpi
lanti.

Teisėjas nusijuokęs pastėbė-

Buvo užmuštas, kaitau su drau
gu, šeštadienį, prie lOSth ir 
Wentworth

Vakar Cook apskričio coro- 
neris padarė tyrinėjimų Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 South Her- 
mitage Avė., į lietuvio Raymon,- 
do Galvanausko, 38 metų, 107 
West UOth Place, mirtį. Jis 
buVo užmuštas šeštadienį auto
mobilio nelaimėje.

šoferis, kuris Galvanauskų ir 
kitą jo draugų Rosamond Rut
kauską, 1063- -Edgebrook Avė., 
užmušė, pabėgo.

Stūmė anglių

Nelaimė įvyko 
Wentworth Avė.,
piet. Galvanauskas ir jo drau
gas stitfmė mažų, namie sukals- 
tytų, vežimukų su anglimis, ku
rias susirinko nuo geležinkelio 
bėgių. Jis buvo labai netur
tingas. Pasiekęs nelaimingąjį 
gatvės kampą, smarkiai važiuo
jąs automobilis pataikė tiesiai

Ragina jaunus sočia* 
listus pagerbti Ka

rolį Marksą

Jaunų socialistų lygos sek
retorius Chicagoje George A. 
Smerkin šiomis dienomis išlei
do atsišaukimų, ragindamas vi
sus narius ir simpatizatorius 
ruošti iškilmes tarp kovo 14 ir 
18 pagerbimui Karolio Markso, 
kuris mirė penkiasdešimts me-

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

FILIMENA KIBARTIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną kovo mėn. 1932 m., 
dabar ilsis Tautiškose kapinėse

Paliko dideliame nubudime vy
rą Justiną Kibartą, sūnų Vladis
lovą ir tris dukteris. Jadvįgą, Kri
stiną ir Filimeną, augintinį Mar
tiną Kibortą, dvi seseris Eleną 
TanineviČienę ir Julijoną Linkte- 
nf.

Mes Tave Musų brangioji 
žmona ir ■ motute niekuomet ne* 
užmiršime. Tu pas.mus jau ne
begrįši, bet mes anksČiaus ar vė* 
liaus pas Tave ateisime, 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Vytas, Sūnūs, Dukteris, 
Augintinis ir Seserys.

5146 S. Halsted $t. 
Cbicago, 11.

suteikia 
barzdasku tykios 

komfortą 
skutimos 

namie

'• (PfcOBAK BI.ADE)

Phone CanaI 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—1 
Scredomia ir nedėltomii pagal autattį 
Htįd4aneiia 6628 So Richmond Rteyet 

Telefonas Rcpublic 78oi

Dr. Suzana A. Slakis
Motarų ir Vuihų Hm SyfiUįgM 

4145 Archer Avė. 
Ofiso Td. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. ‘kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredpmis) Taipgi 
nao 4 iki 8 vai vakare. Utainiakąis Ii 
Ketvergah.

Rez. Tai. HYDB PARK 5395

Įvairus Gydytojai
Phone Ltmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUrvauhee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

CICERO. — Parėjęs namo 
,sekmadienį cicerietis lietuvis 
Kaminskas, 1619 South 49th 
Avė., nustebo, kuomet rado 
ten jo belaukiančius 2 “dė
des”. Jie nieko neklausdami 
jį pasigriebė nugahęųp į poli
cijos nuovadų. Til< užstačius

tas. > ' ' -
Pirmadienį įyryk.o lal’dyrąųs 

vietiniame Pas^odėij
kad Kamiipiko žmona 
varantų piįeš jį, primesdąma; 
girtuokliavimu, • ;aĮkąrtot{inQ 
žadėjimų 'ia užmušti ir neda
vimų užlaįcymo, jai ir 3 vai
kams, kuriu ,^vyi|jįąusias 14 
metų. 1; ‘ į

57ai Kaptinsko t‘isloJTjfi,>
O Kaminskas apie dalykų 

štai kų aiškino ^teisėjui,* Jis! 
niekuomet nežadėjęs savo 
žmonos užmušti. Taįpgi vi-* 
suomet daęvęs ir duodųs už
laikymų viešai šeimynai, v Apart 
to, nupirkę namą $48j000,

Tėl, Lafayctte 3572 
11. Liulevičius 
( GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS. 
Patarnauja Chicagoje 

lir apielinkėje.
Didelė ir .graži 

Koplyčia dykai.
409.2 ARCHER AV.

JK RAKTOS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
OjlĄlBO^IUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
prjklai^au prie gra- 

bq išdirbystčs .

} OFISAS:
6($ W. 18th St.
Tel. CanaI 6174'

Seniausia ir Didžiausia
JLIETTJWIW 

68AB0R1H 18TMM

krtalnli bile kokios miesto dalitę.
mupų ^tomo^iliiis atvalĮiteS | j«sų

numini
džtousjdžUusį grabu ir 1
Uraavimą. visąjį wko nereikės mokėti, jM&iurfart 
I hd. ar Jiislin pirksit^ ar ne.

BUDĘIĘIS m vieųątinb he^vig f^b<>ilwb 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa 
tarnautoju. Dykai Keturioą Modemiškos Koplyčios DU 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreikite k«r

EUDEIKIS Btarn meP San 1 H Ik B
JŪSŲ GRABORIUS

Didpsh OftaM

4605-07 South Hermitage Avenm
VM Wemt: TĄSOS 1W k VUS

t

D R. IIERZltfA N
- IŠ RUSUOS

GRABORIUS IR * BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži 'koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelc 7532

■7,.1...  ■.'Įi.'Į'rį1!.!1.'?  f

Phone Boulevard 4138 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai tai- 
dętavėse ir kofciarųe Rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir (nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 23.43

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniąū pagal sutartį*

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., R Ista* 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it VaM« ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 5 iki 4 
vai. po pietų it ąuo 7 ik» 543® vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. diang. 

Phone Midway 2880
-TT

Akto Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nno 7-9 

Nedėldieniąis pagal ąutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris es^ 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karšų, nuima kataraktą, atsilaku 
trumparegystę ir toliregysų. Prirengi* 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagąl 
sutartį. Akinių kainos per pusf pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys atir 
taisomos be akinių. Kainos pL 

<iąu kąip; ^ir<niau.
Į12 South v Ashland Avė. 

PhąųeBęųUya^'ZĘS  ̂
ty i r

W AP?

Ofisas ir Akinta Dirbtuvl 
T56 West 95th 'St 

ik»tąja. H»l«e<l

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. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yar<ta 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Aoenu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 m pte

7 iki 8 vak Nedek nuo 10 iki12 
Rez. Tetaptam Piaza 3200

.. . ..."į1 ...";.... .......... . "F. ..g. ..
Ofiso: Tek Victory 6893

Rez. Tel. Dreuel 9101

DR. Ą, A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas

Specialistus odos ligą it sfeneeUlm 8

3X02 So.' HŠ^ted St
kampas 31sf Street

Val.t 10—11 v. ryt©’ 2—4, 7—^1
Nedėliomis ir šventadieniais 10—4L

Advokatai
Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4<142 Ątchet Avenue 
Telefoną- Vfainta Q0M

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 W. Wuhington 81
Room 905 Tel. Deatbom 796i

Valandos: 9 ryto iki 4 po piltų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7^37

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mor<ra.m M. 

kampa* 67th ir Artesian Aw. 
Telefoną. Grovebill 1595 

‘Valandos nuo 9 iki 11 ryto. nuo 2-4 
‘ir 7-9 po pietų, aeredom. po pietų i*, 

nedėliotus pagal aueitarima .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU i»rie ‘Clark 
Telefoną* Stąte 7660; Valandos 0—•

Telefonas CanaI 0660 
Namai: 6459 S. RoclnveU Street

DR. ATKOČIŪNAS
DBNTISTAS

3147 So. Halsted St
Paned.,. Sered. ir Subat. 2-9 vai.

Kitomis dienomis pagal sutarti

■1. 'I "J. ,'įllj.M........ .........ĮM’Š

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis Advokatas 

4^31 Sotttft AMand Am,
Tel. Donkvard 2800



ėraw, ui
................. .............. i , ........................  T. „ n.......... .........
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šiandie ristynių va
karas lakūnų naudai CLASSIFIEDADS

Auto Tires

.T. Rnncevi

PRANEŠIMAI

Lietuviu

CLASSIFIEDADS
MORTGAGE BAHKERS

taupymo ka-

E/S47

RVDR1KO RADIO VALANDA

gru

Senoviškas moterų darbas

baritonas

maršai

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Atlieka reikalingiausias tranzakcijas; iš
moka pinigus, kad aprūpinti darb. algomis

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

leido iždo 
kuris su- 
anksčiau J. J. Zolp vakar pn 

sipažino “kaltu” 
prieš jį 3 apkalt.

SLA 139 kp. vakare 
rodys garsinius pa
veikslus iš Lietuvos

8 SON, 
111 Street

Apie technokratiją ir techno
kratus šiandien labai daug kal
bama ir rašoma. Paskaitoje bus 
išaiškinta, kaip atsirado tech
nokratai ir kokį jie planą siūlo 
išganymui pasaulio nuo depre-

Planuo ja sujungti 
visus lietuvius advo

katus Amerikoje

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

smulkiųjų si 
bimų skyrius 
kalba!

(Miestas h valst.)

3SSS

Trečiadienis, kovo 8, 1933

Šiandien 
šankia susirinkimą. Kilos ii 

nios

Lietuvių rep. centro organiza 
ei ja pasiuntusi tuo reikalu 

rezoliuciją miestui.

reikia adresuoti;
1739

K^i kurie Chicagos 
vakar pradėjo veikti, 
veikimas buvo labai

Šiandien baigiama 
svarstyti Povilo P.

Baltučio byla

sijos ir kitokių bėdų.
Paskaitą laikys K. Augusti- 

navičius. Paskaita užsitęs apie 
vieną valandą laiko, o paskui 
galės bu Ii liuosos diskusijos.

SLA. 139 
susirinki-

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Squąre Parko 
visiems dykai, 

progra-

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Susirinkimas toliau nutarė 
surengti pikniką vasaros me
tu ir į komisiją išrinko A. 
Valukas, A. Palusą' ir Barsh- 
eack. Visi kliubai kviečiami 
prie- Šios- centro- organizacijos

State Savings Bank, Lake View 
Trust and Savings Bank, Li
berty Trust and Savings Bank, 
Second Security Bank, Broad- 
way Trust and Savings Bank, 
Boūlevard Bridge Bank ir Pio
neer Trust and Savings Bank.

Tie bankai išduoda grąžą, 
priima naujus depozitus arba 
atlieka abi tranzakcijas.

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

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

Miscellaneous for Sale 
_ IvftirttB jPardąvimąi - 

VISOKIOS AUSIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiauluth, baltos pelės, Bantama- 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropii- 
kos žuvis. Geriausios rūšies Ir parinkti 
lepūnai.

KAI KURIE CHICAGOS BANKAI JAU 
PRADĖJO VEIKTI

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

irtuose arba studijoj
6023 Š. Halsted St

(Jansen S tu d.) 
Resk.730 W. 62nd St. 
Tel;1 Englewood 5840

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Chicagoje jau atsida
rė ir apribotai veikia 

šie bankai:

ROOSEVELT ggQQ

P r o t e s tuo ja prieš 
peraukštas gaso, e- 

lektros, telefono 
kainas

Manoma, kad Chicagoje bus išleisti “skriptai 
laikini pinigai

Pereitą sekmadienį teko 
klausytis gražaus lietuvių ra- 
dio programo, kurį davė Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė iš WCFL radio sto
ties.

Programas susidėjo iŠ gra
žių dainų, kurias sudainavo 
ponia Nora Gugis, soprano, ir 
Stasys Rimkus 
Taipgi buvo žingeidi Makalų 
šeimyna, o Budriko akordio- 
nistai visus palinksmino savo 
harmoninga muzika.

Buvo pranešta, kad daini
ninkų ir muzikantų kontestas 
įvyks steredos vakare, kovo 8, 
Mark White 
svet. įžanga 
Kitas Budriko radio 
mas įvyks ketvergo vakare iš 
stoties WHFC 7^30 V. V. S.

PERKAME. PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Lithuanian-Ainerican Law 
yers Association 
Amerikiečių advokatų asocia
cija laikė savo mėnesinį susi
rinkimą vas. 25 d., 160 North 
La Salio St., Chicago Bar As
sociation Bldg. Narių susirin
ko gražus būrelis. Pirminin- 
kasi, John T. Žuris, atidarė su
sirinkimą.

Dclko kiti nariai nesilanko 
šios draugijos susirinkimuose? 
Ar jie nemato reikalingumą, 
kad lietuviai advokatai turėtų 
atskirą draugiją? Ar tame 
priežastis dėl depresijos, o gal 
neparankumas laiko ir vietos 
laikyt susirinkimus? Bet ne
žiūrint to 
riai narei

NAUJI U. S. ROYAL tairai ir tū
bos. Ant “seconds” galite sutaupyti iki 
50% ant pasažierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co., 1400 So. Micbigan Avė.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIU UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslAaldltno re* 
Kullarlul Išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius Kuosai, pra
šalinkite nuodijančių mcdegųl Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

susirinkusieji na- 
• savo ištikimybę 

ir entuziazmą, sakydami, kad 
mes sustiprinsime organiza
ciją.

Lietuvos generalis konsulas 
p. žadeikis prisiuntė laišką, 
kuris buvo vienbalsiai užgir-

CASH UŽ SENĄ AUKSĄ 
Auksinius dantis, laikrodėlius, sulaužy
tus aukso daiktus, auksu dengtus daik
tus, daimontus, sidabrą ir tt. ši insti
tucija yra operuojama visuomeniškai su
sipratusių žmonių pagelbėti jums gauti 
casb. Mes mokėsime jums teisingas ir 
augštas kainas. Nariai Chicago Pre
kybos Associacijos.

CHICAGO GOLD SMELTING CO. 
59 E. Madison St. Kambarys 515

nors jisai visuomet bus 
nes namie numegstas ii- 

ir spalvą ir rušj galima pasirinkti. Mieros dėl 14, 16 ir 18 metų.

Buvęs Town of Laite biznie
rius J. J. Zolp vakar prisipa
žino kaltu, kuomet buvo pa
šauktas prieš vyriausį krimina- 
lio teismo teisėją John Prystals- 
ki dėl apkaltinimu, kuriuos 
prieš jį išnešė grand jury.

J. J. Zolp buvo patrauktas 
atsakomybėn kelių lietuvių, ku
rie sako, jis išeikvojęs ir pasi
savinęs jų pinigus. Viso jie iš
pirko penkius varantus.

Vasario menesį skundus prieš 
Zolpį nagrinėjo grand jury ir 
išnešė prieš jį tris apkaltini
mus, du “larceny by bailee“ ir 
vieną “confidence game”. 
f

Byla kovo 17 d. prieš Prystalskį
Varantis prieš J. J. Zolpį iš

pirko sekanti lietuviai, A. Gu
daitis, A. Barkauskas, G. Ru
dokas, H. Savickas ir A. Kote
lis. Pastarasis ,daugiausiai nu
kentėjęs—virš $9,000.

Spėjama, kad J. J. Zolpio by
la kriminaliame teisme bus 
svarstoma kovo 17 d. ,prieš tei
sėją Prystalskį.

madoj. ;1 
giaus laikys

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus 
Naujienos, Pattern Dept 
So. Halsted Sų thicMO, M

• «• - •»>

Gas Light and 
Public Service of 

vykina reika- 
kad kostume-

Grand jury j| apkaltino “lar
ceny by bailee*’ ir “confidence 
game”

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

sidaryti, 
giausias 
aprūpinti 
nigais. maistui ir 
įstaigoms gauti pinigų 
ninku algoms.

Bankų atidarymą 
sekretorjus Woodin, 
švelnino Roosevelto 
išleistą proklamaciją. Jis leido 
bankams atlikti viršuj suminė
tas reikalingiausias tranzakci
jas. Be to, Woodin autorizavo 
išleidimą "clearing house certi- 
fikatų” arba “skriptų” ir jų 
išplatinimą naudojimui vietoje 
pinigų.

Chicagiečiai gali susilaukti 
“skripitų”

Ar Chicagos Clearing House 
tuos “skriptus” leis, iki šiol 
nežinia, bet manoma, kad tai 
labai galima. Juos išleistų po 
penktadienio. Tie skriptai bu
tų paremti bankų ir kitų finan
sinių įstaigų turtu.

Chicagoje pakol kas veikia 
tik mažas skaičius bankų, bet 
šiandien manoma, Homeris iš
leis naują proklamaciją, ku
rioje pritaikins anksčiau Illinois 
valstijoje paskelbtą moratoriu
mą su Roosevelto ir Woodino 
įsakymais.

Kai kurie, atsidarę bankai 
priima naujus depozitus, bet 
pinigų ištraukimas tebėra su
varžytas.

Biznis beveik normalus
Chicagoje biznis beveik nor

malus. ■ Didžiosios miesto krau
tuvės ir 
pinigų 
maino 
kius. 
didelis 
nigų,

Šiandien prieš kriminalio teis
mo teisėją J. (Prystalskį baig- 
sisx anot teisėjo, ilgai nusitę- 
sęs Povilo P. Baltučio bylos 
svarstymas. Jis teisiamas už 
pinigų išeikvojimą.

Planą svarstė Lithuanian A- 
merican Latvy er s Association 

Chicago je

Buvo apkalbę^ kad virš 
minėta draugija buhj prisiren
gus priimti svečius, kurie at
važiuos iš Lietuvos į pasauli
nę parodą. Taip pat nutarė 
pasiųsti užgyrimo laišką pro
kurorui Courtney, už paskyri
mą Charles P. Kai savo pagcl- 
bininku. Nariai permatė dide
lį reikalingumą turėti stovo 
korespondentą. Išrinko CJiar- 
les P. Kai laikinu koresp. No
riu pasakyti, kad mes lietu
viai advokatai Amerikoje tu
rėtume užimti vadovystę tar
pe savo lietuvių ,ir vesti juos 
prie vienos sąjungos, kad jų 
reikalai ir teises butų apgin
tos tarp Amerikos piliečių.

Advokatų draugija ir jos 
koresp. tankiai praneš per 
spaudą apie savo veikimą ir 
kviečia visus lietuvius Ame
rikoje advokatus, kad atsi
kreiptų prie mūsų. Draugija 
nori sujungti visus Amerikos 
lietuvius advokatus į vieną 
milžinišką kūną. Jūsų mintys 
yra pageidaujamos. Kreipkitės 
prie pirm. John T. Žuris, 105 
W. Madison St., Chicago, III.

Asociacijos Koresp.

milos svetainėje.
“Balchunas Ali Sports” pir

mas parengimas ’ labai gerai 
nusisekė. Pereito šeštadienio 
vakare, kovo 4 d., Strumilos 
svetainėje minimas kliubas 
turėjo parengęs pirmą balių. 
Publikos buvo susirinkę virš 
500 žmonių, kaip tokiais lai
kais, tai, anot kliubiečių pa
sakymo, jie net patys nesitikė
jo tiek svečių susilaukti.

— Vntanas.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kėndžių storas už $150. 5343 South 
Shields Avė. Boulevard 1282. /

Kliubų ir draugijų susivie
nijimo susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 10 d. Stru-

Fumace Šildomas. 
% mylios nuo 
Kaina $4000.

Ali Sports” balius 
nusisekė.

ROSELAND. — 
kuopos mėnesinis 
mas įvyks trečiadienį, kovo 8 
d., Palmer Parko svetainėje, 
7:30 v. vakare. Susirinkime, 
apart kitų kuopos reikalų, bus 
svarstoma apie surengimą va
karo, kur bus rodomi Lietu
vos ir Vilniaus garsiniai kru- 
tamieji paveikslai. Visi kuo
pos nariai prašomi dalyvauti 
susirinkime.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

Čia |deda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieros ................... —... per krutini

SVEDERIAI
Pigiau yra nusimegsti, negu gatavą nusipirkti,

PARDAVIMUI 5 akrai, 6 kambarių 
namas, basementas. 
garadžius, vištinyčia, 
miesto, geras kelias. 
Geros išlygos.

HAYDEN 
3058 W. 
Tel. Beverly 9635

4 kambariai. 2 karų gara 
Renda $30 mėnesiui, nėra kom

Bridgeporto Lietuvių Bedarbių su
sirinkimas. Trečiadieny, kovo 8 d. nuo 
7 vai. vak. Mark White 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.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks kovo 8 d., 8 v. 
v., Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite 
į laiką pribūti ir užsimokėti mėnesinius 
ir pomirtinius mokesčius. Valdyba.

The American Legion Lietuvių Sky
rius laikyšmėnesinį susirinkimą ketvergo 
vakare kovo 9, 1933, apie 8 vai. Gra- 
monto svet., prie 4535 S. Rockvvell 
St. Visi exkareiviai kviečiami atsilan
kyti. Turime daug svarbių reikalų.

Sekt.

šiandie Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks labai įdo
mus rislynių vakaras, kuria
me dalyvaus žymiausi lietuvių 
ristikai, kaip tai 
čibs, Dafi Bložis, L. Mingela, 
J. Mason, Adomas tVidzes ir 
kili.

Bus
nuo milžino Gilio, kuris grei
tu laiku atvyksi į Chicagą.

Tas vakaras rengiama spe
cialiai tuo tikslu, kad parėmus 
lietuvių lakūnus, kurie slopiai 
rengiasi skristi per Atlantiką į 
Lietuvą. Tais lakūnais* yra 
kapitonas Dutius ir Girėnas.

Visi lietuviai ewate kviečia
mi atvykti Lietuvių A ud i tori- 
jon. Jus turėsite ne tik gerą 
pramogą, bet tuo pačiu laiku 
paremsite bei padėsite įvyk
dyti lakūnų suipanytą darbą. 
Ristynių pradžia 8 valandą 
vakaro.

maži bizniai jaučia 
trukumą, bet kai kurie 

stambesnių firmų če- 
Vakar buvo jaučiamas 
trukumas metalinių pi- 
bet federaliam bankui 

atidarius grąžos biurą prie 
Adams ir LaSalle, tas truku
mas buvo prašalintas. ] kelias 
valandas operavimo, biuras iš
mokėjo milionus dolerių “ni
keliais”, dešimtukais ir “kvo- 
deriais”.

Pašto banke normalu
Pašto bankas

sa, šiandien jau veikia norma
liai. Užvakar išmokėjimai sie
kė $577,000, o indėliai — $86,- 
592, bet dabar skirtumas su
silygino. Biznis eina paprasto
mis vėžėmis.

Chicagos ir apielinkės elekt
ros ir gaso bendrovės paskel
bė, kad nėra pavojaus nustoti 
gaso ar elektros, jeigu sąskai
tos dėl moratoriumo nėra ap
mokėtos. Commonwealth Edi
son, Peoples 
Coke Co. ir 
Northern Illinois 
lingas reformas, 
rius apsaugoti.

Bedarbiai bus 
pertraukos

Cook County Bureau of Pub
lic welfare sako, kad bedarbių 
šelpimas nenukentėjo dėl ban
kų moratoriumo. Kaip papras
tai biuras stengsis aprūpinti 
maistu ir kuru 170,000 šeimy
nų, kurios gauna pašalpą iš 
biuro.

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ...........  $5.00
Circulene .............................................. 3.50
Bathers .................................................... 2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.00 
Pirmas’ 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c----- Penk. ir šešt. — 35c.
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir šešt. 50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

bankai 
nors jų 
suvaržy- 

kiti rengiasi šiandie at- 
kad atlikti reikalin- 
biznio tranzakcijas, 
reikalinguosius pi- 

palengvinti 
darbi-

Lietuvių republikonų centro 
organizacija pasiuntė protes
to rezoliuciją miestui prieš 
peraukštas, gaso, elektros, te
lefono kainas ir normalės mo
kyklos uždarymą, kaip paaiš
kėjo paskutiniame organizaci
jos susirinkime, kuris įvyko 
kovo 2 d., B. Petkevičiaus sve
tainėje, 2608 West 47th St.

Be to, specialu komisija 
patiekė raportą apie Western 
Avenue gatviakarhj liniją. Gy
ventojai reikalauja, kad nuo 
95-tos ir Western, Archer avė., 
eitų gatviakaris į miestą. Tas 
darbas ims laiko, nes gatvia- 
karių bendrovė reikalauja pe
ticijų su gyventojų parašais.
Lietuvis maršalka jaut 

pių federacijoje.
Toliau paaiškėjo, kad susi

organizavo tautinių Republi
konų grupių federacija. Į ją 
ikišiol įėjo 9-nios tautos. Fe
deracijos valdyboje, yra Wm. 
E. Hull pirmininkas, G. A. 
Dahlbcrg, J. R. Palandech ir 
trys kiti vice-pirm., sekreto
rius —Wm. Behrens, d lietu
vis B. Petkevičius

Continental Illitiois National 
Bank, First National Bank, 
NortĮjern Trust, The State 
Bank of West Pullman, State 
Bank of Clearing, Stock Yards 
Exchange Bank, Skala State 
Bank, Sixty Third and Halsted

prĮsidėti. Susirinkimai įvyks
ta kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį aukščiau nuro
dytu adresu.

—Org. korespondentas.

INCOME TAX
MĖS GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųs^ ne vėliau kaip iH 15 
kovo mėn. ’

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

“Pažangos” antra iš eilės 
paskaita įvyks sekamą sekma
dienį, kovo 12 d., 2:30 vai. po 
pietų, Universal Kliube (814 W. 
33rd st.).

Paskaitos tema—Technokra-

Help Wanted—Malė 
__________ Parbininkų Reikia

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

4309 W. 63 St.

Business Chances 
_________ Pardavimui Bizniai

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pus? kainos, nes 
einu į kitą biznį, kampinė bučernė ir 
grosernė, 
džius, 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 65 St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs 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 BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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
bę 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 dokumentus, 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.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance




