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Roosevelt Prašo Galiu Mažinti Valdžios Išlaidas
Bankai Pasilieka

VAKAR IŠKILMINGAI PALAIDOJO CHICA 
GOS MERA ANTON J. CERMAK

Uždaryti
Prezidentas prašo diktatorinių galių admi
nistracijos, ekonomijoms pravesti. Bankus 
pradės atidarinėti laipsniškai pirmadienį

WASHINGTON, kovo 10.— 
Prezidentas Roosevelt šiandie 
\ėl kraipėsi į kongresą prašy
damas suteikti jam diktatorinių 
galių, šį kartą savo nuožiūra 
mažinti valdžios išlaidas ir 
kaip nors subalansuoti biudže
tą.

Savo pranešime kongresui jis 
nurodo, kad 1931 m. deficitas 
siekė $462,000,000, 1932 m. — 
$2,472,000,000. šiemet jis sieks 
$1,200,000,000. Ateinančiais 
metais, remianties jau dabar
tiniais paskirimais, deficitas 
sieks $1,000,000,000.

Tokiu bud u, sako preziden
tas, per šiuos kelis metus de
ficitas bus pasiekęs viso apie 
$5,000,000,000.

Tokis ‘deficitas ' yra prisidė
jęs prie dabartinio bankų su
smukimo, trukdo ekonominį 
šalies atsigaivinimą ir didina 
bedarbę. Reikia veikti greitai, 
kad tą deficitą pašalinti, su
mažinant valdžios išlaidas. Nė- 
la laiko tingiai tą klausimą 
kelis mėnesius svarstyti, bet 
reikia stvertis darbo. Todėl 
prezidentas prašo galių suma
žinti išlaidas karo veteranų 
šelpimui, taipgi sumažinti ci
vilių ir karinių valdininkų al
gas.

Prezidentas nori tų galių, 
kad jau net šių metų išlaidas 
butų galima žymiai sumažinti, 
c ateinančiais metais biudžetą 
galima butų subalansuoti, taip 
kad nepasidarytų numatomas 
$1,060,000,000 deficitas.

Kongresas veikiausia išpil
dys ir šį prezidento Roosevelto 
prašymą, nes nors kongresma- 
nains nelabai patinka suteiki
mas prezidentui tiek daug ga
lių, ypač valdžios išlaidų kon
troliavime, bet kitos išeities 
jiems nėra. Jie patys mato, 
kad reikia valdžios išlaidas ma
žinti, bet nedrysta tai padary
ti, nes ką jie nė darys, vistiek 
palies savo draugus ir jų džia- 
bus, tuo sukeliant jų nepasi
tenkinimą. Todėl verčiau nusi
plauti rankas ir viską pavesti 
•iiiczide'itui tvarkyti.

die negalėjo atsidaryti, nes 
pereitą naktį prezidentas išlei
do naują proklamaciją, kuri 
bankų uždarymą prailgino ne- 
ap^’botam laikui.

Naujos iždo sekretoriaus in
strukcijos sako, kad bankams 
nebus leista atsidaryti iki pir
madienio.

Bet ir pirmadieny atsidarys 
toli ne visi bankai. Atsidarys 
tik tie bankai, kuriuos valdžia 
bus spėjusi peržiūrėti ir radu
si juos užtektinai tvirtus, kad 
leisti jiems atsidaryti. Tokiu 
budu bankų atsidarinėjimas 
bus laipsniškas, išpradžių tik 
tvirtesnių jų, o paskui ir silp
nesnių, kuriuos valdžia įstengs 
išgelbėti, ar galės juos reorga
nizuoti.

Atsidarantieji bankai bus ap
rūpinti naujais pinigais, ku
riuos valdžia skolins bankams 
užstačius savo turtą. Bankai 
turi kreiptis prie rezervo ban
kų, ir gauti iš jų leidimą atsi- 
daryti. Tuos ledimus patvirtins 
pats iždo sekretorius.

Iždo sekretorius Woodin sa
ko, kad bankai galės atsidary
ti už kelių dienų, bet negalima 
su tuo dalyku labai skubintis, 
kad nebūtų padaryta klaida ir 
kad butų leista atsidaryti tik 
tiems bankams, kurie tikrai 
gali išsilaikyti atdari.

Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais prezidentas Rooseveltas 
įspėjo žmones, kad jei kuris 
bankas neatsidarytų pirmadie
ny ar antradieny, kad jie ne
sirūpintų, nes bankai bus ati- 
darinėjami tiktai laipsniškai. 
Kai kuriuose atsitikimuose ims 
ilgesnį laiką nustatyti banko 
stovį, nes bus leista atsidaryti 
tik tiems bankams, kurių tvir
tumas yra pilnai- patikrintas. 
Didmiesčiuose bus galima grei
čiau patikrinti stovį ir todėl 
ten bankai 
sidaryti, 
miestuose.

Naujieji
bankų pinigai jau paleisti apy
varton.

gales greičiau at- 
negu mažesniuose

federalinių rezervo

Sekamas Roosevelto
Pirmadieny pradės atidarinėti ' žingsnis busiąs ko- 

bankus __  __ ____ Ji.L.
Nors pirmoji prezidento 

Roosevelto paskelbta naciona-!
•ė “bankų švente”

va su nedarbu
WiASHlNGTON, kovo 10.— 

šiandie ir prezidentas Rooseveltas seka-

Laidotuvių procesijoje dalyvavo virš 50,000 
žmonių; palaidotas cechų tautiš. kapinėse

H||i

CHICAGO.— Chicagos pilie- spėja policija, ir nežiūrint šal
čiai, miesto ir apskričio darbi-'čio, laukė tikėdamies gauti vie- 

*, dignitarai ir šeimyna tą Stadiume ir išgirsti apeigas.
Stadiumo arenoje buvo leli-

Italas Giuseppe Zangara, kuris vakar liko pasmerktas mirčiai elektros kėdėj, už nušovimą 
Chicagos mėro Anton Cermak, laike pasikėsinimo ant prezidento Roosevelt gyvasties. Viršuj 
— mirties namas valstijos kalėjime Raiford, Fla., kur Zangara bus uždarytas prieš mirt}. 
Vidury — mirties kamera. Dešinėj — elektros kėdė, kurioj Florida žudo pasmerktuosius mir

čiai kalinius.

ET YTR A Mero Cermak užmu-iHitlerio valdžia pasi

Baisusžemes
sėjas Zangara pa

smerktas mirčiai
grobė visą Vokietiją

drebėjimas 
Californijoj

Bus nužudytas elektros kėdėj, 
gubernatoriui paskyrus 
zekucijos laiką

Pasigrobė ir Bavariją. Naziai 
A- ,puolą -žydusr socialistus ir 
'■ komunistus

ninkai, 
vakar atsisveikino su mėn? An
ton J. Cermak, kuris pašautas jomis nuklotas didžiulis kry- 
laike pasikėsinimo prieš prezi- žius, kurio viduryje ant kata- 
dento Roosevelto gyvybę, mirė falko buvo pastatytas grabas, 
anksti pirmadienį rytą Miami, t Liūdnos giesmės, kurias giedo- 
Florida, ligoninėje.

Spėjama, kad apie 50,000-1 
60,000 žmonių dalyvavo milži
niškoje procesijoje, kuri nuly
dėjo mirusiojo kūną į National 
Bohemian Cemetery, kur jis 
birvo palaidotas Cermakų šek 
mynos koplyčioje.
Laidotuvės prasidėjo 9 vai. ryto

Laidotuvės prasidėjo apie 9 
vai. ryto, kuomet kariieomepės, 
ugniagesių, policistų, jurininkų 
ii’ legionierių rikiuotės, orkest
rų muzikos lydimos, pradėjo 
maršuoti nuo miesto salės į 
Chicago Stadium. Rikiuotėms 
praėjus, pradėjo judėti karstas,

jo Hamilton kliubo vyrų choras, 
vargonai, kareivių rikiuočių ap
suptas grabas ir nesuskaitomą 
daugybė vainikų pridavė įvy
kiui iškilmingą, liūdną atmos
ferą.

Kalbėjo gub. Horner
Kalbas, apie velionio mėro 

darbus, jo ypatybes, kaipo žmo
gų, tėvą, visuomenės darbuoto
ją ir politiką pasakė guberna
torius Horner, artimas Cerma- 
ko draugas, Sinai kongregacijos 
rabinas Dr. Louis L. Mann, 
Chicago Temple dvasiškas Rev. 
John Thompson ir St. Jerome 
bažnyčios kunigas Daniel J. 
Frawfey.

eg-

San Francisco, kovo 10. 
— šiandie ištiko baisus že
mės drebėjimas visu pajū
riu nuo Los Angeles iki 
Long Beach. žuvo daug 
žmonių.

San Fedro sugriuvo elek
tros dirbtuvė ir palaidojo 
200 darbininkų. Sugriautos 
ištisos miestų dalys, šimtai 
sužeistų.

Austrijos diktatorius 
Dollfus šaukiasi 

kariuomenės
Bandys valdyti šalį ginklo pa- 

gelba prieš socialistų pastan
gas atsteigti parlamentų

VIENNA, kovo 10. 
jos diktatorius, 
Dollfuss, atsigabeno į Vienną 
tūkstančius kareivių, kad ko
voti socialistų pastangas at
steigti parlamentą. Dollfuss 
skaito, kdd parlamentas yra 
miręs ir kad jo nebegalima at
steigti.

Socialistai kovoja ir prieš 
diktatoriaus uždrauclimą lai
kyti politinius susirinkimus. 
Jie išleido, atsišaukimą kvie-

Austri- 
klerikalas

Tuo 
mė-

kuris

MIAMI, Fla., kovo 10.— 
pačiu’ laiku,..kai Chicagos 
ro Antano Cermak kūnas buvo 
lydimas iš Chicagos miesto sa
lės į stadioną paskutinėms: ap
eigoms, teisėjas Thompson pa
smerkė mirčiai elektros kėdėj e 
italą Giuseppe Zangara,
laike pasikėsinimo ant prezi
dento Roosevelto gyvasties, pa
šovė ir mirtinai sužeidė merą 
Cermak.

Mirties nuosprendis perskaL 
tytas 9:31 vai. ryte, Chicagos 
laiku.

Išgirdęs pasmerkimą mirčiai, 
Zangara ėmė kolioti teisėją ir 
greitai tapo išvestas iš teismo.

Floridos įstatymais, egzeku
cijos savaitę nustato gubernato
rius. Tada egzekucijos dieną 
ir valandą nustato Raiford ka
lėjimo viršininkas.

Teisėjo nuosprendžiu, Zangą- 
ra bus laikomas Dade pavieto 
kalėjime iki gubernatorius pa
skirs egzekucijos savaitę. Po 
to jis bus nugabentas j vals
tijos Raiford kalėjimo mirties 
kamerą,

Zangara jau vakar prisipa
žino prie kaltės ir ..šiandie tei
sėjui tik liko išnešti nutospren- 
di.

už ibrigė, tečiaus bankai šian- mam saVo pranešime kongre- kiantį visus respublikonus gin- 
;ti konstituciją. Taipgi adcials- 
tai šaukia 73 masinius susirin
kimus protestuoti prieš Doll
fuss diktatūrą. Vienuos me
ras f ugąžino Dollfuss įsaky
mą, draudžiantį susirinkimus, 
pažymėjęs, kad tokis įsaky
mas yra nekonstitucinis.

Deliai to valdžia ir atsiga
beno į sostinę kariuomenę ir 

• šiandie' paduotą reikalavimą sumobilizavo policiją. Du so- 
leidžiasi suteikti diktatorinių galių mti- eialistų dienraščiai tapo dik^ 

I žinti valdžios išlaidas, ? “ '■

New Yorko žmogva 
gys nuteisti kalė- 

jiman

net tedera 
<:'ii d’enai i .ana

sui patieks planą suorganizuoti 
Amerikos bedarbių armiją, pa
našią į kariuomenę, kad tvar
kiai suteikti jiems darbo jo 
$500,000 viešųjų darbų projek-

Pranešimą kongresui tuo 
; klausimu jis rengėsi padaryti 
! rytoj, bet paskiau nutarė pa- 

Nc?r. .ovu; ir ne taip šaltąlaukti iki kongresas išspręs jo 
L v.'.’įtinantys vėjai.

Saulė
5:51.

BERLYNAS, kovo 10.—Hit
leris pasigrobė į savo nagus 
visą Vokietiją, smifttu pasigrob
damas į savo rankas ir atskirų 
Vokietijos valstijų valdžias.

Paskiausia jis pasigrobė Ba
variją. Nazių komisionierius 
gen. von Epp, bijodamas, kad 
jo nesuimtų važiuojant per 
sieną, aeroplanu atskrido į 
Minucheną ir Bavarijos valdžia 
tuoj aus rezignavo. Nors Bava
rijos liaudies partija ir buvo 
pasiryžusi ginklu4 kovoti na- 
zius, bet kabinetas nutarė ver
čiau pasitraukti, kuomet ir vi
sos kitos .valstijos pateko į na- 
zitj rankas, 'r

Nazių siautimas tebesitęsia
Sumišimai tęsiasi visoj Vo

kietijoj. Kampanija prieš žy
dus irgi/ nėra sumažėjus.

Zweibxniecken mieste naziai 
simaikinč paminklus preziden
to Eberto, Erzbergr ir Dr* Rat- 
henau. ' .

Visi žydų pirkliai ir socialis
tų ir komuništų vadai Anna- 
berge tapo areštuoti ginkluotų 
nazių gaujų. '

Berlyne nazių gaujos susirin
ko prie biržos reikalauti bir
žos pirmininko, kuriuo yra žy
das, rezignacijos. Prie žydų 
sankrovų stovi kitos gaujos, 
kurios šu’kauja: “Nepirkite iš 
žydų”

Dessau mieste naziai užpuolė 
ir sunkiai sužeidė buvusį so
cialistų premierą Paulick.

Komunistų Kari Liebknecht 
namas tapo pervardytas į Horst 
Wessel namą, atminčiai nazio, 
kuris žl‘/O kovoj su komunis
tais. Karolio Markso bronzos 
stovyla, kur* srovėjo salėj, bus 
sutarpinta k iš jos bus padary

kit! Hitlerio^ iz Hindeburgo bius- 
tai. ’

Kerner, J. W

Carmako įcuhtf. Grabo šalyse 
stovėjo po du kareiviu.
Trys lietuviai garbės grabnešiai

Tuojau po karsto važiavo aš- 
tuoni grabnešiai, gub. Horner, 
Thomas J. Courtney, Albert 
H. Horan, P. Nash, Henry Son- 
nenschein, J. B. Bowler, John 
Toman, Otto
Serhant ir M. S. Szymczak.

Juos Steke šeimyna ir prezi
dento Roosevelto atstovas.

Juos sekė šeimyna ir prezi
dento Roosevelto atstovas, Ri- 
ehey V. Graliam, Mrs. Graham 
—mero duktė, Mrs. Jii^ka — 
duktė ir Dr. F. J. Jirka, Mrs. 
F. Kenlay— duktė ir Mr. F. 
Kenlay, Vivian Graham ir An- 
tbn J. Graham—mėro anūkai. 
Roosevelto atstovas buvo įeit’, 
pulk. Campbell B. Hodges.

Procesijoje dalyvavo nema
žas skaičius garbės grabnešių, 
į kuriuos įėjo žymesni Chica- 
gos pileičiai, biznieriai, profe
soriai ir visuomenes darbuoto
jų. Nuo lietuvių garbės grab- 
nešiais buvo pakviesti Dr. Grąi- 
Čunas, J. P. Varkala ir J. J. 
Elias.

Susidarė milžiniška procesija, 
kuri pamažu slinkdama žiūrė
tojų kimšte užkimštomis gat
vėmis, artinosi prie Chicago 
Stadium, kur buvo atliktos ge
dulingos apeigos.

200,000 prie Stadiumo

landą laiko. Kiek po pirmos 
procesija vėl pradėjo judėti. 
Washington gatve, Sacramento, 
Kedzie traukė į kapines, kur 
jau buvo susispietusios minios. 
Ten po trumpų masonų apeigų, 
kūnas pranyko koplyčioje.

Prisiuntė daug užuojautos 
laiškų

Užuojautos laiškus šeimynai 
prisiuntė daugelio Jungtinių 
Valstijų ir Europos miestų ind
rai, aukšti valdininkai, teisėjai 
ir kiti.

Kongrese buvo įnešta rezo
liucija išleisti specialius pašto 
ženklui su mėro Anton J. Ccr- 
mako atvaizdu pagerbimui. Siū
loma juos paleisti apyvarton su 
Pasaulinės Parodos atsidarymu.
Pirmadienį parūpins Chicagai 

Laikiną merą
Visas judėjimas Chicagoje 

sustojo vakar vienai minutei 
mėro pagerbimui. Pirmadienį 
miestą taryba pradės svarstyti 
naujo mėro rinkimus ir laikino 
mėro paskyrimo ar rinkimo 
klausimus. .

GENESEE, Pa, kovo 9. — 
Darbininkas Milės McHale, far- 
merys Alfred McGinns, abu 60 
pi. amžiaus, liko nušauti ir pa
starojo sūnūs Frank McGinns, 
18 m., liko pašautas McGinns 
farmoje. Policija ieško Vyres
niojo sirnaus, John McGinns, 17 

. Prie Stadiumo buvo susirin-Įinftų, kuris po šaudymo pate
kę apie 200,000 žmonių, kaip ges vogtu automobiliu.
■v., \ '___________________________ • ... -f ' *'<’ • ■ r ■ ' • • '' '

.    . 1    ■■ ■  .........t

NEW YORK, kovo 10. —Du 
policistai John Nevins ir Ar- 
thur Graef įr trys jų pagelbi- 
ninfiai—Max Geler, Leonard Ga- 
wclczyk ir Fmnk Miller, kurie 
išvogė butlegerį Ernest Schoe- 
ming ir išlaikė 15 dienų, kad 
gauti $109,000 išpirkimo, prisi
pažino prie kaltės ir liko .nų* i
teisti kalėijman. Pirmieji ketu- Nazių , presą/ laį)ui piktai 
ri gavo nuę 5 iki 25 metų ka-, spierkiū klerikalo Dollfuss dik- 
lėjimo, o Miller gavo • 5 ; metus ■ tatųrą Ąiistrijoj, kuri tapo į- 
kalėjimo. (vesta neva kovai sii fašizmu

U:
- .1 I .11 ..............................................................................     ll.n t . .............................. ...

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

Laivu “BBBMBN” 
i||||Į KOVO 31 D., 1933 
Tuoj aus kreipkitės j NAVJIENĄS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
tas gaus gęresnj kambarį.

NAUJIENOS jump patarnaus teisingai, greitai ir gerai. 
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Lietuvon Vikingų Keliais

pasidarė

Sumažintos Kainos iki Kovo 15 Dienos

)leri>a, jei tai
galima, yra

248 VVasbington St. 
Bdštbn. Mass.

$50.00 NUOLAIDOS
IKI KOVO 15

nu 
virš 
Lietuva 
krašto niekam perduoti nėga

sian- 
reikalin- 

kryžiuočių laikais. 
..........• virš 
patarnauja 
tiltas arba 

Tai, o| 
yra taip ne-

metasi. pėdos kraštas

Jds TėHltfįa fa. M. D. “Apšvietei 
kolto 14 d. Skaitys

Dr. Saikelis

programas iš stoties 
lėšomis radio ir mu-

ELEKTRIKINE SKAI 
BIAMA MAŠINA

san 
būti arba 

Lietuvos w valdininkų arba Liublinas.
senas lietuviškas Klai

po mažu lietu-!
Ts'įfp lietuviams' 
sunkaus darbo!

(Tęsi.ys)
Rašo Dr. C. Kasputis 

Kova ui Klaipėdą,

vokiečiai laikas ? 
jų ir bombardttoją, 
mi, kad tokiu budu padarys 
sienų revizijai {n^džią.

Antra, Vokietijoje yra dide
lis žmonių, ytpj^n^ai amatnin- 
kų profesionalų, perteklius. 
Jie neturi ką verkti. ’Pribalti- 
jos kraštai tolygi p amai su 
Vokietija, lai tyrai ir puikiau* 
si dirvonai vokiškai, ekspansi* 
jaį^ir kolonizacijai. Vokiška®

“brting naci! Ostcn 
dien dar gyvesnis ir 
gesnis nei

Klaipėdą iš tc^itžvilgio 
minėtam tiksli^ 
kaip ir koksąi^įį' ► 
vok išk a i “ vorpostas

Pasiklausykit Chesierįield Radio Pro- 
gramų. 9 vai. vakare paprastu Ryti
niu Laiku. Kožną vakarą apart Sek
madienio—Per Columbia Broadcast- 
ing Systemos Stotis.

yra 
Vokietijos, 

buvome 
iš tikrųjų

1 9 33 METŲ

THOR Skalbiama MAŠINA

Lietuva Klaipėdoje turėtų 
pųr.oęlyti daugiau griežtumo. 
Ypatingai Lietuvos valdininkai 
ir atstovai Klaipėdoje turėtų 
būti išimtinai Vyrai rinktiniai 
Visais atžvilgius.

(Buš dangau)

Budriko Valanda.
Ryt dieną 1 vai. po pietų 

bus duodamas gražus lietuvių 
radio

; Mano WGFL,
* v -M >A ■ ii Jį 44

Prieš tai dar bus 
va-

Mark White 
kur visiems į-

“Vųtėrlatodta”, kuris 
siunčia,,•> 'Klaipėdoj 

emisarus ir užlaiko 
spaudų ir propagan-

kaiis vakaras yra rengiamas 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

7’
vienas kontestas seredos 
kare 7 vai

dos klausiiini.pačiu lai
ku Sėvietai apie Minską su
koncentravo nemažai savo ka-j 
riuomenės. Tas viskas labai 
kvėpė paraku ir krauju. Euro-j 
pai jau nusibodo parako du
rnais kvėpuoti ir kraują lieti.

ir atgauti. Nors kova Tai jai buvo perdaug. Aliau-, 
sunki ir nelygi, bet tuk- tai, kiek galėdami, vengė nau-' 

jo karo, todėl tik tada ir su
tiko geruoju atiduoti Klaipė
dą Lietuvai, nors su ‘gan sun
kiomis išlygomis.

Tokiu budu Lietuva ne tik 
kad atgavo savo pajūrį kartu 
su taip jai reikalingu uostu, 
bet ir apsisaugojo nuo apsupi
mo lenkais ir galutino jais 
pasmaugimo.

Antradienį, kovo 14 d., Mark 
iVhite Sųuare parko svetainė
je, 30th ir ttalsted M, Lietu
vių Moterų Draugija “Apšvie- 
ta’* rengia prelekcijrtš. Projek
cijų- tepia, “Aukštas kraujo 
spaudimas” ir “Žandų suraki- 
nimas.” Ji bus iliustruota pa
veikslais, kuriuos priešė dai
lininkas P. Kačerauskas. Po 
prėlekdijų bus galima duoti 
klausimus, į kuriuos dr. Nai- 
kelif. teiksis atsakyti.

Visi širdingai kviečiami at
silankyti, kad užpildyti did
žiąją parko svetainę. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga vel
tui. Visus kviečia.

manoma Lietuvą pagauti ir į 
Lenkijos glėbį pastūmėti.

Lietuvos dar jauna ir nepa
tyrusi diplomatija griežtai ir 
sunkini kovojo, visgi rezulta
tai buvo neigiami. Kada svar
biausiuose tautų klausimuose 
diplomatai nepajėgia savo ti- 

tada tankiau- 
savo rankas

didelį 
Kažin 

kas butų atsitikę, jei tokiame 
Lietuvos kritiškame gyvenimo 
momente nebūtų jai pagelbon 
atėjus tada draugingas! šiaurių 
milžinas.

Mat, čičerin, Sovietų užrti- 
bežinių reikalų komisaras, 
aliantams pasiuntė notą bei 
pareiškimą, kad Sovietai esą

daugybė iphtoflfij: i£ Visur lietu-1 Nors 
viški paraki ■ i;metasi,

Klnip-Edds votteffrfi-pssl'da-■ nasl’ 
re griežtesni...ir atkaklesni,
šiandien jie visokiais.; budais 
žūt ar būt stengtasi užlaikyti 
yokietybę ir ypatingai priduo
ti visam kraštui vokišką spal
vą. Tani tikslui jie yra kurs
tomi iš 
nuolatai 
visokius 
vieline 
distus. Fgklai yra žinomi.

Tiesa, pats Klaipėdos kraš
tas ir įlotas skiečiams nie
kados nebuvo ir wfera svarbus 
kaipo tokie, Jie pasidarė 
jiems svarbus tiktai šiandien, 
bet iš visai kitų atžvilgių.

Pirmas dalykas, Vokietija 
visokiais budais bando sulau
žyti «Vcrsalės taikos sutartį, 
ypatingai, kad • atgavus taip 
vadinamą lenkų koridorių.

Klaipėdos pr 
taip pavadinti’ 
kaip ir silpniausia visų Versa- 
lės taikos “probfemų”-, todėl 
vokiečiai laikas Aulo laiko 

manyda-

“NAUJIENOS”, 1739 So. Hals- 
ted St., Chicago, III.

Trečiokas. A. S., 197 Adams St., 
Newark. N. J.

Urbšas, J. J. Ifr7 Onk St„ 
Lavrence, Mass.

Varašius, A.. S. 12th and Carson 
St., Pittsburgh, Pa.

“Vienybė”, 193 Grand St., 
Brooklyn. N. Y.

Wasbner, C. J. 1921 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

Žemantauskas. J. 130 Congress
Avė.. Watcrbury, Conn. 

agentai ar

Į LIETUVĄ
PER H A M B U R G Ą

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas visose 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hainbutgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentu arba

HAMBUttG-AMERICAN LINt 
177 N. Mlelilcan Avė., CIiIchro, III.

[-vo
luose. Čia dar

net Žalgiris nos kle8iškos ir liaudies muzi
kos bei dainų, Makalų šeimy
nos ir Budriko akordionistų Skvero svet.

Budriko kontestantų muzi- žanga dykai

| Nemanykite, kad Sovietai 
taip padarė iš kokios nors 
ypatingos Lietuvai meilės. Ne, 
visai nei Sovietams buvo labai 
svarbu tarpe kitų reikalų ne
prileisti aliantąmu, ypatingai 
franeuzams įsteigti sau stiprią 
laivyno bazę Klaipėdoje, kuri 
butų labai pavojinga.

Antra, iš visų pribaltijos 
Vilnius, bet dar svarbesnė spyrus ją greičiaivvienytis ko- .kraštų Lietuva yra vienintėlė 

Lenkija. Mis, kuri draugingai sugyve- 
Gedimino pilies, kur Klaipėda pasidarė lyg ir kokia ua su Sovietais. Todėl Sovie- 

“ per kurią buvo tams itin svarbu taip pat turė
ti galimybę naudotis uostu sa
vo tranzitui Baltijos juroje.

Taigi, 'matote, koki* ypatin
gas buvo Sovietų išrokavimas 
Lietuvai pagelbėti.
Kas ir kaip Klaipėdą perdavė.

Lietuva Klaipėdos kraštą 
atgavo iš aliantų, t. y. iš Fran- 
euzijos, Anglijos, Italijos ir 
Japoųijbs konvencijos kelki.

Taigi, ne nuo Vokietijos, 
kaip .nek’urič musų mano, — 
ir topėi su Vokietija tame 
klausime nieko bendro netu
rį. Jei vokiečiai kada uors 
bandytų Klaipėdos atgavimą, 
tai jie privalėteų reikalą tfiy 
rėti dar- be Lietuvos su virš- 

nėįtomis valstybėmis. Bb 
niinėtų valstybių nutikimo 

taip pat Klaipėdos

Klaipėda yra integrale Lie
tuvos dalis, turinti savo auto
nomiją, arba savivaldą, Lietu
vos .'įstatymams prisitaikant. 
Jai yra maž daug kaip, da- 
leiskime, valstija Illinois, arba 
kokia nors kita Suvienytose 
Valstijoje. . .

Klaipėdos vokiečiai. ?
Cliieagicčiai dažnai inabęs 

klausia, ar Klaipėda šiek tiek 
jau sulieliivėjo? Atsakyti į 
tą klausimą priderančiai gan 
'sunku.

Iš pasikalbėjimų su Klaipė
dos lietuviais ir vokiečiais su
prantu, kad pats Klaipėdos kodėl Klaipėda 
miestas tai šjancįteiu gajį būti va brangi > yoki

Lietuva kslo atsiekti, tai 
Kaip jau temijo- šiai jų darbą į 

paima kareiviai 
Tai pasitaikė 

klausimo išsprendime. Iš tik
rųjų, Lietuvai kitos išeities 
nebeliko, kaip tik išbandyti- 
savo kariškas jėgas. Dievas 
geibsta tiems, kurie patys uau| 
moka gelbėti. Mažutė ir pąly-i 
ginamai silpna Lietuva, Rū
ro suirute proga pasinaudo-i 
jus, metė, taip sakant, piršti-: 
nę aliantams ir drąsiai savo 
kieta kumštimi drožė tiesiog į 
veidą neprašytiems svečiams, 
Klaipėdoje. Neapaiejo čia ir be! 
kraujo praliejimo. Prancūzai! 
su savo sėbrais buvo prispirti 
išsinešti iš Klaipėdos.

Aliantai pajuto esą 
per Lietuvą ir rengėsi 
tai nubausti. Ypatingai 
lermą pakėlė lenkai.

gal Vetfsalės nutartį, fte til 
kad Lietuvai negrąžino, be 
dar įsteigė ten sau stiprų liz 
dą, kad Lietuvą..yisgį nuo ju 

Svarbus ir brangus Lietuvai rų atskirus, ir dar, kad pri 
yra 
Klaipėda. Sunku lietuviams kiu nors budu 
be senos 
gludi beveik visa musų istori- tai meškerė, 
ja, civilizacija, kultūra ir net 
musų liuosybėa pradžia.
Be Vilniaus dar gyvuojame ir 

vis po truputį žengiame prie- 
kyn, bet be Klaipėdos, tai 
kas žin kaip butų. Sunku Lie
tuvai butų ir išsilaikyti.

Neseniai šventėme dešiint- 
metines Klaipėdos 
suj ungtuves 
te iš pereitų mano straipsnių, 
Klaipėda išbuvo po vokišku | 
jungu beveik septynis) šimtus 
melu. Tiktai dėkui tam, kad 
vokiečių kraštas buvo beveik 
pusiau užmirštas vokiečių rei
cho kampelis, lietuvybės žy
mes jame užsilaikė geriau ir 
gyviau nei Tilžėje .arba kito
se lietuvių žemėse, kurios | 
vokiečiams pakliuvo.

Nekartosiu čia visos prisi-į 
jungimo istorijos, kuri, ma
nau, yra jau visiems gerai ži
noma. Paminėsiu tiktai keletą 
svarbesnių faktų ir įvykių.

Versalėsč taikos sutarty pa
minėta, kad Klaipėdos kraštas 
kaipo lietuvių apgyventas 
atskiriamas nuo 
Visi mer kitą syk 
persitikrinę, kad 
Klaipėda bus pri; 
Lietuvos be jokių atidėlioji 
mų ir kliūčių.

Musų svajonės pasirodė ber 
gždios, nes tai buvo tiktai pa 
prastos franeuzų pinklės Len 
kijos sustiprinimui ir greites 
niam Lietuvos ir lietuvių pa 
naikinimui. Viskas beveil^ bu 
vo daroma ir tvarkomą* lw 
kaip ir “Ad majoreHl koIo 
niae gloriam”— didesnei Len
kijos garbei.

Po pasaulinio karo lietu
viuose pasirodė stipraus griež
tumo ir pasiryžimo savo ne
priklausomybę ir liuouybę iš
gauti 
buvo 
stančio ir vienos klinčių ne
paisant, lietuviai galop savo 
pasiryžimu ir protu, tinkamai 
visokias progas išnaudoda
mi, dalinai gavo, kas jiems 
mio amžių teisėtai prigulėjo.

Lietuvai, taip sakant, vos 
ant kojų atsistojus, pasirodė 
naujas pavojus iš Klaipėdos 
pusės. Aliantai Klaipėdos, pa-

LIETUVIAI!
Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą 

su
Didele Vasarine Ekskursija

LAIVU
: S. S. FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birželio 3, 1933

I J- / ' ‘
nu0mone$ Klaipėda dat ruloš zikalių instrumentų Jos. F 

Budriko krautuvės.
Programas susidės iš rinkti

NAUJIENOS, CHcago, m
■ ;■! J;' ' ;■ 

dar daugiau suvokietėjo, ne 
žiūrint, kądjame dabar ir labai svariįi^ rolę lietuvių 
daugiau liėtdMį ^randasi, ir kieČ 
Lietu vos ^kaiMmm^nė ten s(&-^galtfi

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 8167—4705 r

k » < » » ♦ » • *-♦* • ♦ ■ ♦
VVCFL Gražus Lietuvių Radio Programas Nedeliomis 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
WHFC Programas Ketvirtadieniais nuo 7:30 vakare,* i, ' '' v '

JSSS5S5SS5SSSSJSS

Dėl platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčių kreipkitės pas 
MUSŲ AGENTUS.

Cosmopolitan Travel Service
J. Ambraziejus ir E. Rudnikas 
Sav„ 168 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Atlantic Travel Service,K. Sidabras,

F'rop., 342 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Bartkevičius. P. 678 N. Main St., 
Montello, Mass.

“Dirva” 6820 Superior Avė., 
Clevcland

Molis, P. 1730— 
Detroit,

LAIVAKORČIŲ KAINOS:

Trečia klesa ...............
Į vieną pusę 
.$92.00........... . ...............

Į abi pusi 
. $153.50

Turistine klesa ......... .. in.50............................ ... 187.00
Kabininė klesa (min.)

— Taksai
132.50...............................

reikia primokėti —
.... 245.00

Scandinavian-American Line
27 VVhitehall

■Nta York, N.

Ohio. 
24th St 
Mich.

arba kiti vietiniai autorizuoti _______

t., 130 No. LaSalle St., J
Y. 1 Chicago, IH. 1
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PIBIA0SI6S VISAME PASAULYJE
PILNO-DIDŽIfl ŠESIU-CYLINDERIŲ UŽDARYTUS KARUS

TIKRI BARGENAI!
wį+

COUPE
antrą gearCOACH

su rumble sėdyne ■ ■

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

ET STANDARD SIXCHEVRO

jillnola.

(MUJI

2310 W. ROOSEVELT ROAD >treet(

,venu»»
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Byansku, apie kurį noriu tarti 
keletą žodžių.

Sale*, Ine 
»rk Blvrt.. 
Illlll*

■ T J., 
nrf A vemto*.

ž. K, Augustinavičius 
lys paskaitą apie 
kruti ją** šį sekmadienį, Uni 
persu t k Ii ube.

Byansko 
bus 

Raga- 
kurią Birutė stato bal. 

Lietuvių Auditorijoj.

Jeigu kiti a«* 

u Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandoi ryto iki I ... . K 

Tel. Črawford 5573

Mlllvr, Chevrolet Šule* 
" -T. Irvinu Turk lllvd

• Cl|taigo, III.

Šiandien “Pirmyn
Choro šokiai

organizacijų frengia

Pirkdami musų krautuvė
je rakandus jus visuomet 
galite sutaupyti pinigų. 
Mes turime rakandų dir
btuvę, todėl galime pi
giau ir parduoti.

Pigiausi šiandienos mė 
sos pirkiniai

šį sekmadienį, kovo 12 d. 
Universal kliubo kambariuo 
se, 814 West 33rd Street, (ant

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Windshieldas yra pądaryti iš saugaus stiklo. 
Transmisija turi tylią, antrą gear. Inžinas yra 
švelnus, greitas ir atsakomingas Šešių. Ir Chevro
let inžinieriai padarė ekonomiją reiškią ypaty
bę! Inžinierių bandymai parodo, kad Standard 
tinis šešių operavimas kainuoja mažiaus negu 
byle kito pilno didžio karo ant kelio.

Introdukcija šio naujo karo atidaro kelią dėl 
tūkstančių pasidžiaugti Chevrolet rūšim. Duoda 
žmonėms dąr pirmą kartą, pilno didžio automo
bilių kur Sujungta augščiausta rųšis ir augščiau- 
sia visapusiška ekonomija.

iš New Yorko: 
Kovo 18 d.

Balandžio 1 d. 
BALANDŽIO 22 D

GEGUŽĖS 8 D. 
. Gegužės 20 d. 
GEGUŽĖS 27 D.

Iš profesijos p. Byanskas yra 
technikas inžinierius, ėmęs kur
są ir baigęs su pasižymėjimu 
Armour Institutą. Turėdamas 
nepaprastą talentą muzikoje, 
prie jos arti ir stovėję. Pir
mas muzikos pamokas jam tei
kė M. Petrauskas. Nėra tos lie
tuviškos dainos, kurios p. By- 
ahskas nežinotų.

Pirmas pasirodymas
Pirma oficialus 

pasirodymas su “Birule 
prirongimas operetės 
Uitis“ 
16 d

P-ui Byanskui ir Birutei ten
ka palinkėti gražaus sugyveni
mo ir tęsti užbrėžtą svarbų miA 
zikos darbą toliau, teikiant Chi
cagos publikai tą, kuo ji yra 
pripratusi gėrėtis per Birutės 
parengimus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės. užnoodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmui, skausmus . nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jumi S^li padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. C-----------
dykai OFISO VALANDOS: t _* ___ t? 22_2 2
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4 200 We» 26 St. kampai Keeler Avė. 27,2, ,—__72

Styliavimas yra moderniškas, aer-stream stylia- 
vimas. Konstrukcija yra Fisher medis ir plienas, 
konstrukcija—ruiminga, gero skonies išbaigimas, 
ir prezentuoj antis Fisher No Draft Ventiliaciją. 
Windshieldas yra pądaryti iš saugaus stiklo. 
Transmisija turi tylią

Išplaukimai 
Drottningholm 
Kungsbolm. 

♦GRIPSHOLM. 
♦KUNGSHOLM, 

Drottningholm 
♦GRIPSHOLM

skai 
Te c h no

Gerai žinomas
P. Byanskas yra plačiai žino

mas žmogus Chicagoje, netik 
tarpe birutieČių, bet ir abėlnai 
lietuviškam muzikų pasaulyje. 
Turbut nėra nei vieno vietinio 
artisto ir atsilankiusių daini* 
ninku, kuriems p. Byanskas ne
suteikė akompanimentą. Taip 
pat teikė orkestras visiems- žy
mesnių 
miems šokiams.

visame
U paskaita duoą 

susipažinti su

Visos kainos f. o. b. Plint, Michigan 
S pečiaiis įrengimas extra. Žemos 

pristatymo kainos ir lengvus 
G. M. A. C. Hmokejimai

LhWv tfcėvrolH Co.

Chicagos mėsos taryba

Štai yra keletas 
musų krautuvėje 

tikrai gerų 
BARGENŲ:

2-šmotų seklyčios setas ver
tės $95.00, dabar

Tarpe Chicagos muzikos mė
gėjų ir profesionalų pasklido 
žinia, kad p. Yozavitas aplei
džia Chicago ir kartu Birutę, 
kuriai jis vadovavo per pereitu 
du metu i pusę su dideliu pa
sisekimu*. Birutiečiai atsisvei
kino su savo vedėju pereito 
šeštadienio vakare per draugiš
ką vakarėlį ir pasisveikino 
nauju vedėju, būtent

Avi*.’ MUnt* 
ll ORileit 1<». 

ter įvyti. III.
Milto' 

MŠiĮĮmh, 

rberk MiHih 
UhIhIimI Mttori 

tlIfnoU
••♦•1 A '
llllj.m. 

lėta l'o..
Kim,4

Ou.lei. 
hj •

Hm 
luto W. C,__ _

roteum. Itilnui 
k. f 

lmi 4.

HhlKt’tvNj* op:
iMimhiR.

RoiNM-vrll Mntor 1 
' 3R8H Hromevell ,__

fhleago. minui-
Help Chrvrulrf tata* 

R(M8? Commerelal Ava..
■ i rhleagn, tlllonl* 
RhneH Chevrolet Sale* 

ROM Cntta<r (Irovv Aon.
Chlraan UI 

sųtmrior Motor Šatra. tnc. 
<MMS 8, HalMęd Street,

Chicago, UUnola.

pirkiniai yra 
pot roast“, avic- 
ir “shoulders.”

P. J. Byanskas užima “Birutės0 
' vedėjo vietą

guliariatne savaitiniame biule 
tone praneša, kad šiandien pi 
ginusios mėsos 
—jautienos 

breast

(’Jiicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn“ šį vakarą Palulio 
svetainėje turės smagius šo
kius su užkandžiais ir leng
vais gėrimais, šokiams grieš 
garsus Jurgio Steponavičiaus 
“Stephens* Revelers“ orkest
ras.

Atsilankiusieji praleis sma
giai laiką. Bus daug jaunimo, 
o orkestras žadėjo griežti ir 
lietuviškas “polkas“. Kam nu
sibos šokti, galės pasikalbėti 
su draugais ir užsikąsti.

Įžanga maža
džia lygiai 8 vai. vakaro, Pa^ 
lulio salėj, 2242 W. 23rd PI.

—Rabta-ta

peuPliihtat Motor 8ni«-n. 
UcMPi^lnyc, Illlnolh.

DenPlųlriH. . Vnllry Motor, 
l^tnont. fllluota' 

Drljo M<Wor Salrn.

raine aukšte) inžinierius K. 
Augustinavičiuą( skaitys pas
kaitą apie daug triukšmo su
kėlusią “TECHNOKRATIJĄ“. 
Įžanga visiems veltui. Paskai
ta yra antra iš eilės paskaitų 
šėrijoje, kurias rengia “Pa
žanga,“ visuomeninio ir kultū
rinio veikimo sąjunga. Prad
žia 2:30 vai. po pietų.

Mes visi, kiltie dirbame, 
vienas už kelius, ir tie, kurie 
jau netekome darbo, esame 
šiokiu ar tokiu budu surišti 
su technika. Del to, manau, 
kiekvienam yra gana įdomu 
susipažinti su ta teorija, kuri 
tiek daug žada visiems, jeigu 
jai butų paverta tvarkyti ša
lies tam tikri aparatai.

Mes suprantame, kad spar
tus technikos vystymasis rei
kalauja fundamentalinio per
tvarkymo visame valstybės 
aparate ir ši 
mums progos 
technokratų siūlomomis gero 
vemis.

• Kita didi nauja rūšis karą nuo vadovol Ver^ 
tingas kompanjonas prie etiamo Chevrolet 

Master šešių, populiariškiausio pasauly automo- 
biliaus!, šiandien, Chevrolet prezentuoja naują 
Standard šešių — žemiausiomis kainomis kada 
nors suteiktos ant pilno-didžio šešiipcylinderių 
uždarytų karų.
šios kainos yra daugeliu dolerių žemesnės negu 
tos ant byle kurių kitų panašios rųšies< šešių-cy- 
linderių modelių jus galite nupirkti šiandien. 
Kiekvienas body-typė yra didelis, pilno didžio, 
pilno ilgio automobilius. Kiekvienas yra visai 
naujas karas perdėm. Ir kiekviėhas yra CHEV
ROLET charakterizuojantis tą pačią standar
tinę rūšį, kuri padarė CHEVROLET geriausią 
yardą žemųjų kainų transportacijoj.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agent).

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE ST.. NEW YORK. N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT, MICH. r73 Monroe Str.

Tlier Avenuc, 
llllhoą.

8tde«
.vrnuė,

irvrolet mIm,

BUIM. 
Inota.

Ave«ue,

Dubeltavi springsii, kitur pa r 
siduoda nuo $7 iki $12, 
uų krautuvėje 
dabar tik ...............

Vatiniai matracai. 
50 svarų, po ....... .

SKALBIMUI 
MAŠINOS

Thor skalbimui $ 
mašinos po ....

Musų 100 pėdą pločio 
krautuvė yra užp*ldyta 
šimtais visokią bargeną. 
Jums visuomet apsimo
kės atsilankyti j musą 
krautuvę.*

Albany 1‘ark Muiur Salec, 
8lO!S laiivrence Avenue, 

CIiI<<hro. lillnola.
Arcltee Chevrolet Sale*

KELIAUK Į LIETUVA

ŠVEDU

irvrelet.

'—j > B New Yorko
į KLAIPĖDĄ 

Gothenburgtf

GREITA 
įiiHiiirzrfe kelionė 
i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

mu-

3.95
2.95

Su “Birute“
Su “Birute“ p. Byanskas jau 

nepirmu kartu, kaip ir p. Yo
zavitas. J. Byansjias dainavo 
chore, daugelį kartų jam skatn* 
bino, bet, deja, niekuomet iki- 

J. .šiol nebuvo jo ofiiealiu vedėju.

Chleaąb. 81

Calejr Hrotheri, 
100*44 8. Mlehlatau A 

Chlea«o. Ullnnlt.. 
Ctark«*HOlett Ohevroie

Kas yra Technokra 
tija’, ką ji žada de 

presijos prašali- 
irimui?

ir:vi m
■ . .* r

Mltiviuikee Arenu* Stnn.n* 
•JrtiM Mlhvnuk'-r' A<H0n*. 

Chtaieo, lllhinl*.
■ Murtny Service A. Matot.

im*} Maillson Hirroi.
Oah l'ork. Illinia*.

.ScInor Chevrolet *8«I<m. 
V840 N. C 

Chleago.
Nlekrr Chevro 

001 o Irviną 
<hlCHU0.

Mebnrger Chevrolet Co.. 
7T4I Stone? lelnnrf Aveniu*.

Oblcago. IlUOpii.
Nortli Sbore Chevrolet Sale* 

01 r Mala St., 
ttilmette, III.

Hale*, 
kvenue,

Oarfleld Chevrolet Salee Cu 
O K. GatfJahį Blvd. 

flhtaurn : Iii.
H. and U. Chevrolet Co.

• ta / draage. III. 
flarry Cbevroięi Saleo,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanoi, lietaus it draskos vanos.
swimming pool. ^£^<4

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

WISSIG
Spėcialistas U 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

'♦•O .•. 
IIIltHH »

' t^»rk.Wttl

> U'lttr Motor .Ralr->.
IM4I B'eetorn V«*r»H- 
mnf hlaml, tlllnol*.
Vnniw>n Chevrolet Cn« 

Chltoįrn HeUth
V,-W .'‘‘iii

NAUJA IR PRIEDINE RŲŠIS CHEVROLET SESIŲ

City Furniture Co
M. P. Jivarauskas ir J. Bartulis, Savininkai

MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS 
■į ■' > 

thitii<»> Onn-rolet Co. 
:«IO-1*4 s. Miehlkan Avi*. 

7 j’lilcaio, »L 

(’b.'rn. lllfnolH. 
Chevrolet, 

CllIrdKo. IIHnoU. 
kkalilį Ch>vColel Sale*.

teredomit iki 7 v. v.

'■ - " --------- _

Motore, 
r HA v Kr<m<lwm 

•"b. tautu. Illinois
♦ o*. » Rrilv **'
•Hrtnk IltiTfaM. »IIi»«m- 
tttajteau aaoro,.. L.v. 
rtp av*-**-*

ftyntfehHt. lino.,**

\r»»w tai** 
UI * >’»•



BĖDOS ĮSTATYMAI

MANDZURIJA

imigrantų neat

pradžioje

savo

kad

88.05 
4.00J 
2.00 
1.60

anksčiau, kaip
kaimynai, bet

issi-
pana

O 
i.V‘, 

'S H- .

Uidsakymo kalnai 
1 — paltu:

Foreign Language

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadienina. Leidžia Naujiena Ben
drovę 1789 S Halsted SU Chlcago. 
(D Telefoną* Rooaevelt 8500.

kongresas, susirinkęs Washingtone, 
svarbų įstatymą, kuriuo suteikiama 
kontroliuoti aukso rezervą, tvarkyti 
naujus pinigus. Vakar, antrą dieną, 
pasiūlyta suteikti plačių įgalįąyipių 

Veikiausia, bus

arba 
ir diena įvažia- 
paduota aplika-

Tai ve koks yra skirtumas 
tarpe mus. ir trockinių taradai-

Japonijai. Tų tautų 
tam

sritį. Jisai su-į 
esąs 
mes

met ateivis 
.tų informacijų dirfy 
užmokėti už tą 
žmonės.
arba, neturį iš ko mokėti, vis- 
tięk gąV kreiptis prie šios, or
ganizacijos dėl inforpiacijų. 
Patarnavimas teikjapias vi
siems.

Kad palengvinti tą darbą ir 
negaišinti laiko raštams arba 
laiškams, svarbu pirmame laiš
ke pasiųsti sekančias informa
cijas:

1. Atvažiavimo dieną (jeigu 
tikrai negali paduoti laiką, tai 
spėk apie kada atvažiavai).

2. Vardą uosto, iš kur išva
žiavai ir į katrą atvažiavai.

3. Kiek dienų ėmė perplauk
ti per jurą.

4. Jeigu ištikro nežinai uos
to vardą, iš kur išvažiavai — 
kiąk galima stengkis aprašyti 
kiek atsimeni. Pav 
gus ėmę laivą Liepojoj 
vyko 
privažiavo prie kito uosto, tas 
gal reiškia, kad jis atvyko j 
Tiuli, uostą, ir iš ten išvyko į 
Liverpool imti laivą.

5. Ar atvykai prieš arba po 
kokįų nors švenčių, kaip tai 
Kalėdų, Velykų ir panašiai.

(k Kada savaitėje; atvykai į 
Amerikos uostą 
ar pabaigoje? Tas irgi priside
da prie tikresnių informacijų.

[FLIS]

Pirmą dieną 
priėmė be galo 
teisė prezidentui 
bankus ir leisti 
kongresui buvo 
prezidentui mažinti valdžios išlaidas 
urnai priimtas ir šis sumanymas.

Paprastais laikaįs tokius klausimus kongresas bu
tų svarstęs keletą mėnesių ir vargiai butų galėjęs juos 
išspręsti. Bet dabar viskas eina žaibo greitumu. Bėda 
prie to verčia. Nežiūrint, kaip sparčiais veikia admir 
nistraciją ir- kongresas* bet dar vis nėra atlikta, kas 
turėtų būt atlikta kuogreičiausiai.

, pavyzdžiui, kraštas laukė, kad atsidarys 
t jie neatsidarė. Užuot atidaręs bankus^ pre-r

savo sochdistiškus

ir; tokiu budu negali peržiūrėti* 
įlei^ų, ateivių vardu^ ant’ of> 
cjąliškų t rekordų, ir tįkrai su
žinoti, kuomet ir kada ateivis 
ajyyko. Imigracijos rekordąi 
atdari tik valdžios darbinin
kams, o Foreign Language, In- 
formątiųn Service nęrą valdiš
ka jstaiga.

Fo^eįgn Ląnguaga Informa
tion Service imą vieną dolerį 
už šitą patąrnąvimą, tįk kuo- 

J, kuris reikalauja 
ir gali 

patarnavimą, 
kurie negali mokėti

ąrmiečių bandas Lietuvon su 
Angariečiu ‘ir Kapsuku prieša
kyje, tai jie elgėsi lygiai taip, 
kaip kaizerio valdžia kad elgėsi 
prieš pačius bolševikus. Todėl, 
pasilikdami ištikimais savo 
principams, mes Rusijos bolše
vikų smurtą prieš Lietuvą pa
smerkėme 
artimieji
vilkę iš sociąlistiško švarko ir 
sutrempę
įsitikinimus, gyrė tą bolševikų 
smurtą dar labiau, negu Troc
kio pareiškimus Brest Litovsr

LIETUVOS LAISVfc IR 
BOLŠEVIZMAS

džia žadėjo duoti Lietuvai ir 
kurią Lietuvos tautininkai su 
klerikalais bandė panaudoti įs
teigimui Uracho monarchijos 
Lietuvoje.

Tai kokia Čia dabar gali bū
ti dėmė tame musų nusistaty
me, kad mes;turėtume ją, anot 
Prųsęikos, slėpti, bijodami “iš
gamos” vardp? Plepa žmogus 
į pats nęsižipo’ką!

' Grįždami/ prie, bpįšęvįkų ir 
Trockio, galime čią; konstatuotų 
kad Brest Litoyske, kądą jie 
jreikalavo laisvo apsisprendimo 
teisės Lietuvai tai jie stojo 
už socialistų principą. Re,t ka
da vėliaus jie siuntu raudon-

O Pruseika ir jo 
bendradarbiai, išsi-

. Neišpasakytai dadg. atejvių 
negali įrodyti, jog jie; buvo le- 
gališkai įleisti: į Suv. Valstijas, 
nuolatiniam- apsigyvenimui. 
Jiems toki darodymai yra la
bai svarbus, idant galėtų iš
gauti “sugrįžimo leidimą”. 
Taipgi reikalingi prašant “pir
mų popierų” ir vėliaus pilie- 
tystės certifikato.

Idant jo legališkas įleidimas 
butų patikrintas ir jis galėtų 
gauti atvykimo certiflkatą pa- 
turalizacijos tikslams, ateivis 
turi tikrai įrodyti atvykimo į 
Suv. Valstijas dieną ir vardą 
laivo, kuris jį atvežė į Ame
rikos uostą. Atsitikime tų, ku
rie atvyko iš Meksikos 
Kanados, vieta 
vimo turi būti 
cijoj.

Labai daug 
simena tikrą atvažiavimo die
ną į šią šalį arba nei vardą 
laivo, ant kurio. atvažiavo. Per 
kiek metų Foreign Language 
Information Service teikė pa- 
gelbą pilietyslės aplikantams 
sužinoti šiuos faktus. Jeigu ap
ykantas gali pristatyti infor- 
diacijų kaslink atvažiavimo 
dienos, uostąf, iš kur išvažia
vo ir į katrą atvažiavo, kaip 
ilgai kelionė užėmė ir panašius 
faktus, organizaciją gali per
žiūrėti laivo informacijas, ku
rios atspausdintos kasdieninio- 
se laikraščiuose tuo laiku, kuo
met ateivis atvyko.
F , -t <<
į Apart peržiūrėjimo tų laik
raščių (per laiką, kurį ateivis 
paduoda)
Information Service kartais ga
li gauti informacijų iš laivų 
kompanijų.

Jeigu ateivis nępriąt^įft kuo,, 
tikriausių ir pilniausiu infor
macijų, tai sunku, sųraątų ap
važiavimo dieną ir laivo, vaj-

BOSTONIEC1Ų ATYDAI
Naujienas galima, gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremom St^ 
Boston, Mass.

87.00,
8.60, 
1.75
1.25

“Sklokos” organe Dėdelė- 
Pruseika bandė pasigirti, kaip 
Rusijos bolševikai ir ypač Troc
kis “padėjo” Lietuvai gauti ne
priklausomybę. Kadangi “Nau- 

jogei Rusijos 
nėra ir nebu- 
draugai, jogei 
Lietuvą užka- 

smurto žygį

j ienos” nurodė, 
bolševikai visai 
vo tautų laisvės 
Maskva bandė 
riauti ir tą jos 
lietuviai komunistai Ameriko
je, jų tarpe ir Dėdelė, visomis 
keturiomis rėmė, — tai “sklo- 
kininkų” primadonna pasileido 
musų adresu koliotis ir “tai
syt” 1918 metų istoriją. Tik
tas Dėdelės barškėjimas rodo, 
kad mes pataikėme j jo “isto
riją” pusėtinai skaudžiai.

Padarysime čia dar keletą 
pastabų tuo Rietuves klausi
mu, nes komunistai dar vis 
nesiliauja putę muilo burbulą 
apie bolševizmo “pagelbą” Lie
tuvos nepriklausomybei.

Pirmiausia, kodėl, rašant 
apie Trockįo ir kitų bolševiz
mo Sulų politiką link Lietuvos, 
reikia apsiriboti tiktai 1918 
metų įvykiai^?' Daugelis daly-

Subscriptton Ratas:
88.00 per yearta Canada
87.00 per year outddaof Chlcago
88.00 per year ta Chlcago
8c per eopy__________________ ■

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, IR onder the act of 
March 8rd 1879

jeigu žmo- 
ir nu- 

į Angliją, ir . gelžkeliu

1911 m. revoliucijos prasidėjo 
judėjimas bendrai prieš “sve
tini tą učių” įtaką ir žinoma 
prieš šiokį krašto padalini
mą. Iš j šito dalimi kilo ir abu 
paskutinieji konfliktai.

Dabartinio jąponų-kinų kon
flikto istorija truųipai yra to
kia: Japonijos gyventojų skai- ^4 •čius labai gręilaj auga. Jiems 
lųažose, iigniukalhių drebina
mose, salose ankšta ir nėra 
pakankamai geležies, anglies, 
niąistp dalykų. Jie visuomet 
žiurėjo į gretimą Azijos dalį 
kaip į pažadėtą žemę. Mand- 
žurijoj japonai ėmė plėsti sa
vo įtaką toliau į šiaurės Man- 
džuriją ir jai artimose Kinijos 
dalyse rainiu „budu. Jie skoli
no kinams didelius kapitalus 
geležinkeliams statyti, uos
tams taisyti, žemės ir miško 
ūkini kelti, finansams tvarky
ti ir tt. Tokių budu iš viso 
japonai įkišo į Mandžuriją iki 
1931 m. galo apie 1,600 milijo
nų ienų. Kol kinai tas skolin
tas sumas naudojo abiem pu
sėm naudingu buduj viskas 
ėjo gerai. Bet kai jie ėmė sta
tyti japonų pinigais lygiagre
čius geležinkelius jau- esa
moms japonų magistralėmis, 
ir naują uostą, turėjusį tikslo 
nukreipti prekių judėjimą 
nuo esamų japonų rankose 
uostų, kaip Daireno ir kitų, 
japoųąL nebegalėjo toliau ra
miai žįurėti į tokią dalykų ei
gą. Jie eilėje konferencijų ir 
ųptų griežtai., pareikalavo liau
tis varius tokią politiką. Kinai 
tepi etiškąjį žadėjo, bet prakti
koje toliau elgės kaip jiems 

Tai išvedė japonus iš

kų, kuriuos dabartiniai Rusi
jos diktatoriai sakė arba darė 
1918 metais, pilnai paaiškėję 
tiktai vėliaus. Sakysime, tų 
metų sausio mėnesį sovietų 
valdžia šaukė Rusijos steigia
mąjį seimą, išrinktą visuotinu, 
slaptu, lygiu ir tiesioginiu bal
savimu. Ar galėjo kas, kuomet 
Jo seimo atstovai rinkosi j 
Petrogradą, manyti, kad bol
ševikai ne tik jį išvaįkys gink
luota jėga, bet kad jie po tų 
cariško pasielgimo Rusijos liau: 
dį dar apgaus, pasižadėdami 
skelbti antrus rinkimus 
seimą, bet niekuomet to 
prižado neišpildydami ?

Pruseika reikalauja, 
mes tikėtume tuo, ką bolševi
kai tame arba kitame momen
te sakė, bet nežiūrėtume, ko 
tie jų žodžiai yra verti. Bet 
eu šitokiu jo “istorijos aiški
nimu”, žinoma, joks sveiko 
proto žmogus nesutiks.

Mes jau minėjome aną kar
tą, kad Brest Litovsko taikos 
derybose Trockis reikalavo tei
sės Lietuvai laisvu balsavimu 
nuspręsti savo likimą tik dėl
to, kad bolševikai tuomet buvo 
bėdoje: juos buvo sumušusi 
Vokietija. Bet kada vėliau pa^ 
ti Vokietija buvo sumušta ir 
bolševikam^ pąvojus iš tos pip
sės išnyko, tai jie pasiūlė Lie
tuvai n<

(Tęsinys)
Japonait Mandžurijoje pasi

rodę tajp,pat> apie tą laiką, ir 
kjęjį ąpfesčiąu; jų šiup 

ipe.tu visoj Mandžurjjoj pri- 
skaitoma nedaugiau pusės mi
lijono.

Korėjiečiai į Mapdžuriją pą- 
tęk^ąvo dar 
artimiausi jos 
ų koloijįštų skaičius tuomet 
kųyo nęžymw Smarkiau į 
Mandžuriją jie ėmė keltis gy
venti tik paskutiniais 10 me
tų. Jų priskaitoma čia da 
iar iki 300 tūkstančių, ir jie 
paprastai yra įtraukiami į 
įpųnų skdiįių kaip Japonijos 
ląvaldiniai.

Svarbiausiais tad lenkty- 
Mandžurijos apgy

vendinime pasirodė 3 tautos: 
cinai, japonai ir rusai. Prasi
dėję nuo 1890 m. ginkluoti su
sirėmimai dėl to vyko tarp sa
kytųjų tautų. Japorių-kinų ka
ras 1896 m., japonų-rusų ka
ras 1904 — 1905 m., kinų-rusų 
susirėmimas 1929 pi. ir dabar
tinis japonų-kinų susirėmimas 
nuo pereitų metų rudens yra 
tik svarbesnieji kovos etapai 
dėl Mandžurijos. Pirmieji du 
kąęai yrą maždaug visiems ži
nomi ir dėl to nėra reikalo 
čia jų kartoti. Tenka čia tik 
iriminti tą svarbų"įvykį Man- 
džųrijps /gyvenime, kad po 
japonų-rusų karo kraštas bu
vo pasidalintas į dvi- įtakos ir 
kolonizacijos sferas: šiaurės 
Mapd^urija atiteko Rusijai, o 
P^Jų 
administracija 
tiarose zonose šalia; kinų., ad 
ministracijos. Bet Kinijoj nuo patiko

bankai 
zidentas.. paskelbė “bankų šventės” prailginimą. Kores
pondentai Washingtone dabar pranašauja, kad bankai 
gal pradės atsidarinėti pirmadienį. Bet aišku, kad jei
gu atsidarys, tai tuo tarpu tik dalis bankų. ,

Kiekviena užvilkta diena daro baisiai didelių, ne
patogumų žmonėms ir nuostolių kraštui. Bet išeities 
nėra. Tenka laukti dabar dėlto, kad perilgai^, būvą lei
džiama kriziui įsigalėti.

Antras bėdos įstatymas, kuris liečia valdžios išlai
dų sumažinimą, iššauks pasipriešinimo suinteresuotuose 
visuomenės sluoksniuose. Prezidentas davė suprasti 
kongresui, kad jisai ketina apkapoti valdžios tarnauto- 

algas ir išlaidas 
karo veteranų pašalpoms. Valdininkai sukruto, buvu? 
šiųjų kareivių organizacijos siunčia kongresui iį* Ropse- 
veltui protesto telegramas ir delegatus. Tai yra opus 
dalykas, kurį valdžia seniaus bijodavo ir pačiupinėti. 
Bet opozicija ir šitame klausime, tur būt, bus nutildyta.

Taigi gana sparčiai prezidentas virsta “diktato
rium” finansų reikaluose. Kolkas tame nėra nieko bai
saus. Butų neląjmė, jeigu diktatūra apimtų ir. kitas 
valdžios sritis, ypatingai jeigu valdžia Įgytų galią slo
pinti žodžio, spaudos, organizacijų ir susirinkimų lais
vę. Karo laiku Wilsono administracija elgdavosi su pi
liečių teisėmis gana despotiškai. Bet neatrodo, kad toks 
pavojus grasina dabar. Todėl nusigąsti dar nėra ko^

Bet vieną pamoką iš šios padėties žmonės gauną. 
Kada valdžia per savo negabumą arba apsileidimą duo
da dalykams labai pablogėti, tai susidaro aplinkybės,< 
kuriose darosi populeriška diktatūros idėja. Finansiniaf 
ir ekonominiai kriziai yra pąvojingi demękratijai.

kantrybes ir jie 1931 m. rugsė* 
jo ųiėn. 18 d. visai netikėtai 
Užėmė pagarsėjusį kinų arse
nalą Mukdene,nuo kO ir prisi- 
jdČjo tebeinąs iki šiol' sųsire^ 
iniinas, nevadinamas, čia noti 
karu.
■ ; i

(Bų? daugiau)

APYSAKOS
Neužilgo “Naujienos’’ pradės 

visa cM apysakų, 
P-as A. Kartam ja« bai8ia 
vęVžlib Oscay Wilde’o klasišką 
apysaką . At-

P* Vytaptąą. Zerepi- 
Beliajus pridavė, “Ponią Bog- 
dflWC “Lietuvos, kaimiečio

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N«w» 
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1739 South Halatod Street 
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" Editor P. GRIGAITIS

raudonarmiečio durtuvu pa
remtą save diktatūrą! Ar 'Mu
šeika- gali šitą faktą; užginčyti? 
Ne. Tai kam jisai tauzija apie 
bolševikų “nuopelnus Lietuvos 
iiępriklausomybės išgavime”? 
Dumia žmonėms, akis, dąugiąųs 
nieko!

Pruseikos meku*
Negalėdamas atremti “Nau

jienų” argumentą, “sklokinip, 
ky” lyderis daro ekskursiją, į 
“pąy ekologijos 
randa, kad musų sieloje 
paslėptas didelis sekretas: 
buvę 1918 metais Lietuvos 
dėracijos” su Rusiją šajininkai, 
už ką tautininkai ir klerikalai 
mus apšaukę “išgama”, ir dą- 
bar mes norį, savo; atakomis 
prieš tariamus sovietų “nuo
pelnus” Lietuvos, nęąįįįjąjįgo- 
mybei, tą savo juodą praeities 
dėmę, “jei ne ištrinti, tai už- 
trjnti”. Ir džiaugiasi: Dčdęįė, 
mus taip dąiliai “numaskąvęs”!

Bet, vįsų-ųirma, taj nėra 
j oks argumentas, ginče<1 klau
simo, ar, bolševikai: buvo,, ar 
ĮĮebuyp Lietuvos nepriklauso^ 
mybės draugai.

Antrax šitoks polemikos bū
das numaskuoja patį De,delę» 
parodydamas jo šlykštų; nikį 
operuoti insinuacijomis prieš 
oponentų asmenis. Jisąi siūly
si j talką tiems, kurie “Nau
jienas” Šmeižė prieš 15 metų, 
primindamas jiems, kad jie 
tupi savo suplėkusiuose arsena
luose ve kokios “amunicijos” 
prješ Grigąitj > “Nąiū»ęWJ”.

Bętį< Pruseika rtęliiąją, klK$>r 
met jisai prasimano, kaį mums 
ręikįą\ slėpti, sayo, nusįstaįymą, 
iš 1918 metų Lietuvos laisvės 
klausimu, ir jisai visai be rei
kalo sprendžia apie mus 
savim, įsivaizduodama^ 
mes turį veidmainiauti, 
gindami praeities. Nieky 
šaus. Mes savo įsitikinimų ne- 
mainikavome, kaip kad darė ir 
tebedaro kai kurie diclęli “re
voliucijos vadai”, ir nfUms nė
ra jokio reikalo šiandie prieš 
ką nors teisintis.

Kai dėl istorinės tiekos apie, 
musų nusistatymą. Lietuvos, 
klausimu 1918 m., tai Dėdelė 
pasakoja niekus. Netiesa, kad 
“Naujienos” tais metais sto
jo už Lietuvos susirikimą fe
deracijos ryšiais su Rusiją 
(dagi bolšgvikįška), ir netiesa, 
kad tokios pozicijos tuomet 
laikęsi 'visi Amerikos lietuviai 
socialistai. Tikrumoje tarpe 
socialistų buvo nuomonių skir
tumą^: vięnį stojo už Lietuvos 
autonomiją demokratinės Ru
sijos ribose, kiti — už federa
cinį buvusių Rusijos imperijos 
tautų susijungimą, treti — už 
visišką Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Ritų valstybių., “Nąų j ie
nos” pritapę daugiausia treįią.- 
jai nuomonei. Jau 1916 m. mes. 
įdėjome seriją drg, Vilniečio 
(inž. St. Kairio) laiškų, ku
riuose buVo išdėstytas Lietu
vos socialdemokratų nusistaty
mas kovoti už visišką Lietu
vos nepriklausomybę. O 1918 
m. vasario 15 d. “Nąųj.” redak
cijos . straipsnyje, poh antrašte 
“Kokios laisvės reikia Lietu
vai”, buvo šitaip . suformuluo
tas dienraščio nusistatymas:

i “Laisva Lietuva mums 
reiškia: Lietuva atsikračiusi 
nuo savų ir svetimų despo
tų...” '

Tautų laisvė ar imperializmas?
Bet Pruseika, nors ir vadina 

musų straipsnius iš 1918 m. 
Lietuvos laisvės klausimu “pui
kiais”, matyt, visai nesuprato 
jų esmės. “Naujienoms”, o taip 
pat ir visiems Amerikos lietu
vių socialistams tuomet prin- 
cibialis dalykas buvo ne kaip 
suformuluoti politišką Lietuvos 
ateitį (nes, jų įsitikinimu, ta
jai buvo Lietuvos žnięnių už
davinys),; bet koks ji, turi bt$i 
jos pagrindas. Mes \ kovojome 
už. tai* kad puti Lietuvos 
dis ųiĮjppręistų Lietuve- 
T'bdėl mes buvome ;

. tąiįįnpva-į “nepriklau 
eJ laisvą -i balsavimą, bet kurią kaizeriška Vofc’i

Apžvalga
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Metama-------------
Puaei metu —— 
Trims minėdama 
Dviem mineaiam 
Vienam miwtai
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šeštadienis, kovo 11, 1933

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

-i
kių $700 negavę ir niekuomet* 
neturėję.
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Šiandien rošelandie- 
čiai trauks i Stasio 
Rimkaus koncertų

Nenusileisdami vagiliai pra
dėjo visus namiškius kankinti 
ir privertė p. Daučienę pasakoti, 
kad turi $24.35 ir nurodyti kur 
tie pinigai yra. Juos pasiėmę, 
vagiliai apleido nAtou's.

-—Senas Petrai

dhrbinihkų tarpe ,« organizaci
jos darbas, ttirėtų duoti -gerus 
vaisius. t

W7 C. O. V. he sekldntibka
Man Čia tik prisieina pr^ 

minti, kad šį darbininkų be
darbių organizacija nėra- sek?, 
dantiška. I jų gali prigulėti 
visi darbininkai-bedarbiai,“ku
rie tik sutinka su W. G. O. U.

PEREITĄ savaitę įvyko Ale
nos Bružienės, 2100 West 57th 
St., varduvių “parė”. Į vardu
ves suvažiavo didelis skaičius 
p. Bružienės draugų ir įteikė 
jai gražių dovanų. Susirinkę 
linksmai praleido laikų ir lin
kėdami pp. Ju'ozui ir Alenai 
Bružams 'tolimesnės, išsiskirs
tė.—Senas Petras.

Ofiso Telefonas Yards 0344
•. Vincentas S. Norkus

KOJŲ SPECIALISTAS
Valandos Kasdieną

9 iki 12. 2 iki 5, 7 iki 8:30
756 W. 35th St.

CHICAGO. ILL.

Uetuviai Gydytojai
Rte 6600 South Aeteeian Avenu* 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaUted Street 
CHICAGO. ILL.

Ir vyks šįvakar Strumilos sve
tainėn ; į programų įeina daug 
artistų

Lietuvių W. C. 0. U 
bedarbių skyrius 

au nariais

platforma 
ik gelbėti

šįvakar  J didžiuma Roselando 
lietuvių trauks į Strumilo sve
tainę, 15$ E. 107th Street, kur 
įvyks didžiulis dainininko Sta
sio Rimkaus koncertas.

O tai bus koncertas pihioj 
žodžio prasmėje, nes retas, ku
ris pasižymi tokiu dalyvių skait- 
Hngumu. Be Stasio Rimkaus, 
prie programo išpildymo prisi
dės, Aldona Briedžitftė— jauna, 
bet gerai žinoma pianistė, dain. 
A. Oželienė, šokėja Aleksiu- 
tė, mergaičių trio— į kurį įei
na seserys Kalvaičiutės ir p-le 
Balsiutė, žymus juokdarys A. 
Kupšis ir akordinistas —Alex 
Shemet.

Po koncerto šokiai, kurie nu
sitęs iki vėlumai. Muzika bus 
gera. Ir visa tai už 40 centų. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

—Roselandietis.

Patys bedarbiai pranašauja, 
kad į trumpų laikų išaugs j 
didelę grupę.

“policistais” apiplė
šė lietuvius Daučius

Trys jauni, bet drąsus vagi
liai pereita savaitę nakties lai
ku, apie 1:30 ryto, pabeldė j 
J. Daučių, 3300 Sou'th Union 
Avė., duris. Jie gyvena antra
me aukšte.

Daučių duktė priėjo prie du
rų ir paklausė, kame dalykas. 
Jie greitai atsakė, kad yra 
“poličistai”— “blaivybės agen
tai“. Jie jau iškratę kamba
rius tų žmonių, kurie gyvena 
greta. Dabar jų eilė iškrėsti 
Daučių kambarius ir pažiūrėti 
ar nėra degtines. Tam 
jie turį ir varanta.

Mergaitė nuėjusi į 
majį pasakė tėvų kokių 
susilaukė.

Daučiai, nejausdami “nusidė
ję“ kas link svaiginamųjų gė
rimų, svečius suleido. O jie, 
vos spėję įsigauti į vidų, išsi
traukė revolverius, sustatė vi
sus namiškius prie sienos ir 
ėmė reikalauti $700, kuriuos tu 
la moterške buk tai įteikusi p. 
DauČienei “palaikyti”, ši ėmė 
aiškinti vagiliams, kad jie jo-

tikslui

miega- 
svečių

METINIS MIRTIES 
PAMINĖJIMAS

Povilas Pilkis
1932 kovo 11 <1., 1933

šiandien sukanka me
tai laiko kaip aš, žmona, 
netekau tavęs brangusis 
vyre, dukterys, malonaus 
ir gero tėvo, 
pažįstami 
draugo. Taip 
tai prabėgo, 
daugiau, bet 
bėgs ir užmirštyje pasi
liks ta šeimyniško gyve
nimo santaika ir meilė, 
kuri viešpatavo tarpe mu
sų, o ypač tas vaizdaš, so
pančių musų širdžių ir 
graudžių ašarų, kuomet 
mirtis atskyrė nuo musų 
ant visados. Ta nežinoma 
mirtis, tai gamtos teisybėj 
bet kuomet netaiku atima 
—pavagia mylimų ypatų, 
labai skaudu!

Trečiadienį, kovo 8 d., Mark 
White Sq. parko svetainėj, 
taip vadinamoj “library hall’, 
įvyko pirmas Bridgeporto lie
tuvių bedarbių susirinkimas.
Nurodo vienybes reikalingu

mą darbininką tarpe 
šį susirinkimų sušaukė jau 

prieš trejetų savaičių susida
ręs bedarbių komitetas. Į su
rinkimų atsilankė ir vienas 
W. C. O. U. kalbėtojas Mr. 
Waltmire. Jis trumpoj kalboj 
nurodė šios darbininkų bedar
bių organizacijos tikslų, jos 
platformų ir reikalingumų 
vienybės darbininkų tarpe, ne
žiūrint ar jie dirba ar ne. 
Kalbėjo savišalpos reikalais.

Po to lietuviškai kalbėjo dg. 
Anibrozaitis. Jis aktyviai gel
bsti bedarbiams šiame daębe. 
šį įkartų drg. Anibrozaitis 
kalbėjo apie konstruktyvius 
dalykus, nurodydamas kaip ir 
kų susiorganizavę bedarbiai- 
dartrininkai turėtų veikti sa
višalpos reikalu. Nes ištiesų, 
tų ne kurių bedarbių gauna
mų i4 įvairių labdar.ybių kųs- 
nių toli gražu neužtenka. Yra 
gaunama Tik Tiek, kad badu 
nenumirus.
Beveik visi prisirašė prie org.

Kalbėtojui užbaigus savo 
kalbų, kuo ne visi bedarbiai 
atsilankę 
prisirašė 
nizacijos. 
Tetiškis 
vietų dėl
porto bedarbių 
Kiek pasikalbėjus 
biais, pasirodė, kad jie šiai or
ganizacijai pilnai pritarė ir 
jų manymu, į trumpų laikų 
Bridgeporto bus galima turėti 
gana didelis W. C. O. U. sky
rius.

Jie sako daugelis bedarbių 
nėra pristoję nei prie kokios 
bedarbių organizacijos, o vie
tos komunistų org. jau bai
gia irti ir bedarbiai yra. Už
stoję vilties nuo tos organiza
cijos kų nors laimėti savo bū
vio pagerinimui.

“JV.“ bedarbių plačiausiai 
skaitomas laikraštis.

“Naujienos” sako bedarbiai, 
yra bedarbių tarpe,plačiausiai 
skaitomas laikraštis it su jų 
pagelba vedamas bedarbių ir

O, W. C. O. U. 
yta tokia, kad ne tik 
darbįhinkamš jų tiesi 
se reikalavimuose laike 
bčs, bet, kad sujungti 
Amerikos darbininkus, 
skirtumo, į vienų galingų br- 
ganizacijų ir veikti visiems, 
drauge prieš tas nuolat atsi
kartojančias nelaimes, .į ku
rias valdančioji klasė mažai 
arba suvis nekreipia atydos.

—~J. A-la,

bedar

Pianistė Aldona Briedžiute
kuri dalyvaus šįvakar į vykstan
čiame Stasio Rimkaus koncer
te, Boselande, Strumilos svetai
nėje, 158 E. 107th St.

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Dainininkas Stasys Rimkus, 
kuris šiandien dainuos Rose- 
lande, Strumilos svetainėje. Jam 
yra rengiamas koncertas.

Blaivininkas suimtas 
už $17,000 vagystę .
Policija suėmė Nicholas I. 

Johnson, 55 m., blaivininkų va
dų ir Bala via miesto pilietį, ku
ris išeikvojęs $17,000 Batavia 
Savings and Building Associa- 
tion pinigų.

KENTSJIMAI
GREIT SUSTABDOMI UŽ MAŽĄ 

MOKESTI!
Nelaukite geresnių laikų aprūpinimui sa
vo sveikatos ar skausmų. Včžis, Votis, 
Džiova, Operacijos ir kitos nepagydo
mos ligos paeina nuo nesigydymo nuo 
neišvalymo kraujo, nuo Nervų, Odos, 
Vidurių, Kepenų, Žarnų, Inkstų ir ki
tų ligų. Jus galite greit pasveikti už 
piažą mokesti sekamu planu: No. 1: 
Bukite pats savo gydytoju. Gaukite pi
gų saugų Naminį Žolių Treatmentą su 
Motina Helena Žolių Tonikų No. 1 ir 
kitus Gamtos Gydymo Saugus Žolių 
Vaistus. Arba No. 2 Specialikas Žolių 
ir Elektrikos Treatmentas. Ateikite tuo- 
jaus dėl Specialio Pasiulijimo $1.00. 
Išmėginimui už 50c. Pamatykite Dr. P. 
H. Šimanskis, Kroniškų Ligų Specialistą 
Kraujo, Nervų, Varicosc Gyslų, Pilės, 
Moterų Ligų. Gaukite Dykai Egzamina- 
ciją ir $4.00 Speciali Pasiulijimą $2.50 
Treatmentai su $1.50 Buteliu Motina 
Helena Tonikas No. 1, viską už $1.50. 
Atsineškite skelbimą arba rašykite Dr. P. 
B. Šimanskis. 1869 N. Damen Avė., 
Chkago, III. N. 2-18-33.

18-TOJI APIELINKfi. — P. 
Pranckus, 1707 South Halsted 
Street, užlaikųs cigarų ir ci- 
garetų krautuvę, kiek laiko at
gal šitokiai susirgo. Turėjo ei
ti į Ilinois Eye and Ear in- 
firmary operacijai. Jų padare 
kovo 4 d.

Dabar ligonis randasi namuo
se ir eina geryn, nors dar te- 

! beguli lovoje. P. Pranckaus 
draugai raginami jį aplankyti. 
*; ‘i-" . į-»p- > /• .... ;vį-- ..

brabenai
Telefonai Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
, Graborius ir
Balzamuoto jas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiem! reik* 

tams. Kaina prieinama 
<319 Auburn Aven^

* CHICAGO ILL

Tel, Lafayette 3 572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

į šį susirinkimų 
prie minimos orga- 
* Komi toto narys <M. 
apsiėmė parūpinti 
nuolatinio Bridge- 

susirinkimo. 
su bedar-

giminės ir 
nuoširdaus 
greitai me- 
prabėgs ir 
kada pra-

PILKIAI

IGNACAS SHIMKUS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 10. dieną, 1:25 vai. po pietų, 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus,
gimęs Raseinių apskr., Kvėdarnos 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime- mo
terį Rozaliją, du sūnūs Juozapą 
ir Petrą, dukterį Antaniną Vistar- 
tienę, žentą Petrą, 2 marčias, po- 
dukrę Marijoną Žičkienę ir gimi
nes. O Lietuvoj dukterį Juzefą.

Kūnas pašarvotas randasi 3537 
Emerald Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, kovo 14 dieną. 8:00 
valandą ryto iŠ namų į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. IGNACO SHIM- 
KAUS giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Žnjona Rozalija, Sūnus, 

Dukterys ir Gtfhujįs. t 
Laidotuvėse patarnauja grabo* ' 

rius MažeiKL^Tel. Yąrtl^.^38.

II i ■  .........................hy.l.i.iHIĮI.iiil i||iį|įi liiiiibm.flin imi. I. !«»■ ■» . i III II ■ ■

Telephone HUMBOLDT
turkish-russian

.....TUB AND ELECTRIC BATHS
ELECTRIC CABINET—SEPARATB DEPARTMENT 

OPEN DAY and N1GHT . FOR LADIES
Barbe, Shop in Connection. 50 Erei Swimming Pool 
2039-41 W. North Avė. Chicago 
AT MILWAUKBE AVĖ and ROBEY ST. “L" STA.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel.. Boulevard 5?O3 ir 8413

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

MM*

ss H

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą , 
Pilkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN
MONUMENT C0.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

Mes padarome ant užsakymo bite kokį 
Paminklą mūsų dirbtuvėje 

įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pasaukite 

A. S. VALŪNAS 
! Berkshire 1487

Uchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvčBe kuopigiausia. 
R pikai* meldžiame atsišaukti o motų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

311 W 23rd PU '’Hcairo 
skyrius

1439 S. 49 Ct, Cicero. IU.
Tel Cicero v>27

S. M. SKUBĄS
• Lietuvis

• R ABORTUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė n graži koplyčia dvka

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

f A

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl/ kad neturime iš
laidų ' užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILL.

P A R D A V______
Turime gražių farmų 

įmokant, likusius 
ant 20 metų 6%

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmų, farmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras — Notary Public.
Apdrauda nuo ugnies ant namų, au

tomobilių ir ant visokių kitokių 
/ daiktų.*

Taipgi yra susitveręs naujas taupimo 
kliubas po vardu Insurance Savings 
Club, tai yra vienintelė ir stipriausi 

taupimo sistema.
Del platesnių žinių kreipkitės j

Park-Grant
Realty Exchange

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

JAMES GODITUS, manager

[)R.M T. STRIKOL’IS
OYDYTOJAB m CfflRUBOAI 

n F | .8 A A

4645 S. Ashland Avė.,
•Hao «*O » 110 • ir o®0 O »r

• re? -ak NedOUoml* pagal satars*
Oriau Tel.: Boulevard 7820
Narni, Tel. i Prospect 1930

Phon* Canal 6122

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS {R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
^errdumn ir oedėliomii pagal autart| 
iR.rtdrncrja 6628 So Rtchmond Street 

Telefonai Republh 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Uoterų ir Vaiką ligą Specialitti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekviena diena ouo 9 iki 
12 ryto < išskyra* eeredotnis) Taipgi 
no< 4 ik • ••! »akar* U tarot® kai* «

HYDt- PAR*R *7

< Klimai Gydytojai

DR MARGERIO
PR AKFflMAS

P»rmVė!ia*> | frdvesnf Ii parnyr«nt »ie»a 

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

t, nuo Iki 8 vakari* 
šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Dhon» Bonlevard 848“:

DR. C. R. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828 

l)R C. KASPITTIS 
DENTISTAS 

Cirįt •‘uropot it cėl
•enoĮOj Vietoj. 

VALANDOS ’ 10 12 A M 
7 0P ų Sekmadieniai* ir

man p^gal cusitarimą. 

<335 So. Halsted St 
T d BOULEVARD 010”

2-t> F M 
kervin-adi*

A. MONTVID. M. D.
West r»wn State Bank. Bklg 

2400 W UAiton St.'
Vai • iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak

A Tel Seelej 7330
Namą telefoną* Brunsvick 0597

A. L. Ravidonis, O 
1910 So. Michigan Avenue C T<1 'Kenwood 5107 
' Al ANDOS 

tur 9 iki i ’ 
. ouc 6 iki 8

»par» iutntaditnio ti ' ketvirtadtinu

valanda- ryt* 
valandai vakar*

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Wettern Avinu* 

Tel 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki II valandai ryt* 
6 iki 9 valandai vakari

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victoiy 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th SL

Cor. of 35tb b Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1*3. nuo 6:30-8:3C

Nedėldieniais pagal sutartį

PRANEŠIMAS
Mano ofisu vėl bus atidarytu ir paci
entus priimsiu pradedant ouo pirmadie 

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St.
. Cicero. III.

Ofiso

Dr
tel. Lafayette 7031

V E. Siedlinskb
DFN TĮSTAS 

2143 Archer Avenue

Įvairia Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvauket Avtntu

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredoi vakar* uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

DL HERZMA
- Iš RUSIJOS -

'1 ‘ Uetil' lietuviam* žinomu per 15 
tos kaipo patyru gydytoja* cbirzrgM b 
akušeris

Gydo staigias ir chroniškas ligas wrg 
moterų n vaikų pagal naujausias m« 
rodos X-Rav ir kitokia* elektros pns 
* auus

Ofisas u Laboratorija:
> 025 W 18tZ> St., netoli Morgan 8i 

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

Tel Canal 3110 
Kezidencijo* telefonai

Vark A7A* t, Centrai ♦«»i ya-

>R CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
\outh Aehland Avė I 

CHICAGO ILL 
pfc< l ALIST AS DŽIOVOi 
-••<kų Vyriškų ir Vaikų h*.

OFISO VALANDOS s 
< ik« 12 <al ryte nuo 2 tk> * 

pc pietų ii nuo 7 iki 8:30 vai

Phone Midway 2880

vai pc pietų ir nuo 7 iki 8 >30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v. diena

Seniausia ir Didžiausia 
|■|■■■|L IE T U VIV ■,

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS Ir vii nustebiną publiką «U save nupi«into- 
nds kainomis už aukštos rūšies palaidojimu Mes nieko 
norokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. *

Reikalui esant, musij automobiliuo atvaduos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tamavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiurtai 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanco patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GgABORIUB

DUin. OtlM,
South Hermitage Avenue

Viri Tri*fonri: YARDS 1741 ir 170
j v. .

Akių Gydytojai

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKUS
756 W. 35th St

(Cot ot 15tb & Halsted Staj 
Ofiso valandos; nuo 2-4, nuo 7-4 

Nedėldieniai* pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAIJRICE RAHN
4631 South Athland Avemte 

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

7 iki 8 vai. N«H1. šiuo 19 iki 12 
Rez. Telepbotie Plaza 3200 ‘

DR. VAITUSH, OPI’.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėlidmis pagal 
sutartj. Akinių kainbs per putę pigiam, 

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

- giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR.G.6ERNER
LIETUVIS AKIŲ 3PJBCIAUSTA8

PatyrimasO KomplikuotuoseH 'Atsitikimuose

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo l iki 4 ir nuo 7 iki 9 v 
Nedaliomis nuo 10 iki .12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez. Tel Drezel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusu Gydytoju it Chirurgu 

SpeeialietM odos ligą it oenteHluĮ lig*

3102 So. Halsted St
kampas 31m Street 

Vai.; 10.-—11 ▼. rytu 2—4, 7—9v.»
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 ik| 

Nudeiiomii puo 10 iki 41
S

Phcnr Boulevard 7042

DR. C. Z. V EZELIS
DentistM

4645 So. Ashland Av«
•tt: 47th Street

■I ■ liti i . Ii'i'a liiūliiį. HiiMiiMHii' Įįllii iiHįH rutuli, ■'1 ii*Hi>ili|iil>iBiiiiHi*i*.Hilhiiii

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Avenue
Telefoną* Virglnia 0036

DR. A. L. VUSKA 
2422 W. Maeouettė Rd. 

įtampai 67th ir Artesum An 
Telefonas Grovirblll 1595 

Valandoa nuo 9 iki 11 ryto, nno 2f4 
4r 7-9 (po pietų, aeredomi po pitt* h 

. nedalioms pagal susitarimo
‘V»ll‘|ll 'i ■*' ..... '* ■'**'« 1 Vi'1—1”1 “* ........................

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS . :

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

Kitomis dienomis pagal sutarti

- Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Afforto Ofttts 77 iPtfshinpros St
Room 905 Tel. Dcarborn 7966

Valandos: 9 *yto iki 4 ą>o pietų

Vakarai: Utarn. k K«ev.—^6 iki 9 vai
♦ 145 Afdtar Jkm. lofctpvm $337

w r.>>u» um.*

. LIETUVIS ADVOKATAS

W<Mt Side: 2151 W. 22Hd St.
PMedfiliu, ir P6U»«k>s vak. B Iki

Telefonas Canal 0660 i
Namai: 6459 & RocfareH Street

Utamlako, Ketverto ir fe o bato* rak. V iki

■MMMM

Lietuvis Advokatas
4631 South Athland Avė.

Tel. Bonlevard 2800 
Rez. 6515 So. Racktoell St,



G

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tos Lietuvos, Baltos žvaigždes 
kliubo ir šv. Antano draugi
jos. Nors drg. Pilkisi jau metai 
laiko, kaip ilsisi šv. Kazimie
ro kapinėse, jo pavyzdingas 
gyvenimas ir draugiškumas, 
mums liepė visuomet apie jį 
prisiminti, kaip apie gerų tė-_• • • i 'r* prisiiiu iii i, Kaip upiPriSlIRlRUS ur^» PO“/vą, vyrą ir draugą.

A« A«« A V .

vilą Pilkį — Draugas,

Šiandien sukanka lygiai 
tai nuo jo mirties

me

Daugelis chicagicčių, 
tingai 18-tos apielinkes gyven
tojų, pažinojo velionį Povilą 
Pilkį, kaipo draugišką, sim
patingą žmogų. Pp. Pilkiai 
apielinkėje išgyveno apie 
metų, užlaikydami vyrų 
moterų rūbų krautuvę.

Velionis Pilkis iš gyveno 
šioje šalyje apie 30 metų. Pp. 
Lebrikai 1900 metais atsivežė 
iš Lietuvos vos 1-tus metus ei
nančią dukrelę Josefiną. P. 
Pilkis, lyg žinodamas, laukė, 
ir kuomet jai sukako 17 m., 
amžinus, į ją įsimylėjo ir spa
lių 5 d., 1933 m.,* ją vedė. 
Gyveno gražiai ir rūpinosi šei- 
mvnos reikalais. Užaugino dvi 
dukreli, vieną 19-kos metų — 
Elena, kuri dabartiniu laiku 
jau antrus , metus lanko Illi
nois universitetą. Ji labai gabi 
”wk* ’e ir turi pasisekimą 
muzikoje. Antroji Kristyna

15 melų, 2 niet. lanko aukš
tesniąją mokyklą. į

Velionis P. Pilkis, kaip ir jo 
žmona, dėjo didžiausias pas-l 
langas, kad tik duoti dukre-j 
lems kuo daugiausiai mokslo.' 
Taipgi priklausė prie pašalpi- 
nių draugijų, kaip Palaimiu-]

ypa-

18
18 
ir

į* 
f 
t

F

į.

Susijungė First Na 
tional ir Union Trust 

& Sąvings bankai
First Union bankas pasiliko 

“trust” departamentų

First National Bank of ’Chi- 
cago perėmė visų bankinį biznį 
nuo First Union Trust and 
Savings Bank, vakar pranešė 
abiejų bankų prezidentas Mel- 
vin Traylor. Tie bankai palai
kė ryšius praeityje.

Anot abiejų bankų direkto
rių konferencijos nutarimų, 
First National perims visus 
Union Trust depozitus, tampy
mo sąskaitas, komercinį biznį, 
o paliks tik ‘'trust” biznį.

Bankai buvo sujungti dėl 
naujų įstatymų, kurie suteikia 
nac onaliams bankams tam tik
ras privilegijas. First National 
bankas priklausė prie Tedera io 
resorvo sistemo nuo pat jo į- 
steigimo, o Union bankas—ne.

KO- 
yra 
bet 
yra

Tammany vadai Chica 
goję, Cermako laido

tuvėms
Vakar Chičagon atvyko ir 

Ccrinako laidotuvėse dalyva
vo du pagarsėjusios New Yor- 
ko demokratų organizacijos 
“Tammany Hali” vadai, John 
F. Curry ir John MeCooey.

Popiežius suteikė chica- 
ffietei medalių

Popiežius šiomis dienomis 
suteikė “Pro ecclesia et pon
tifike” medalių chicagietei 
Mary C. Duffy, Calholic Dau- 
ghters of America pirminin
kei.

PRANEŠIMAI

SeSfaclienU, kovo 11, 1933

[ CLASSIFIED ADS. ,!
K.,. - ..^r. ..   ■    - —■■  ■ „ „„J

Business Service
Biznio Patarnavimas

For Rent

EXTRA!I
Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisves Bonus
PERKAME LIETUVOS

LAISVES BONUS

už 50c
TELEGRAMA PA- 
SIUNČIAME PINIGUS 
Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Parduodame Laivakor 
tęs ant visų Geriausių 

Laivų.

GERB. Naujienų 
jos ir skai'ytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios

skaityto 
prašomi 

eiti j tas 
skelbiasi

Milžinas jaunuolis.
bert Waldron iš Alton, III., 
dar tik 15 metų amžiaus, 
sveria jau 340 svarų ir
7 pėdų Tr 8'/2 colių augščio. 
Jo čeverykai yra 34 didumo. 
Jis lanko pirmus metus high 
school ir yra nusisprendęs mo
kintis advokatūros. Į vienus 
aetus jis užaugo 3l/s colių ir 
pasunkėjo 39 svarais.

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 So. Ashland Avė
šalę Aptiekos

B. ZALESKŲ Managerfe
25 metai patyrimo.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

Šiandien “The Standard” šešių Chevrolet Išstatomas Parodon 
Po Visą Šalį

Šiandien naujasai standartinis modelis “The Standard’’ Šešių išstatomas parodon pas visus Chevrolet dylerius po visą 
šalį. , . . . . . .

Jisai žinomas kaipo “Master Šešių“ ir jo vvheelbase yra 107 inčių ilgumo. Naujasai aer-stream styliavimas, naujasai 
karas yra ytin patogus ir gražus. Tris gražus modeliai bus parodoje, coach, coupe ir coupe su užpakaline sėdyne, Kiek
vienas yra Fish konstrukcijos su nauja Fisher No Draft Ventiliacija. ‘r r

Tvirtas ir su šešių cylinderių inžinu, naujasai motoras yra 60 arklių spėkos. 3.000 R. T. M. ir sakoma kad^gali va
žiuoti 65 iki 70 mylių į valandą. Jie yra tokios pat I 
pirmasis Šešių ir dabar vartotas Master serijose.

konstrukcijos, geriaus sakant išvaizdos kaip 1928 metais Chevrolet

NAUJI 
1933 Metų Mados 

Radios 
Už Mažiausias

“PAŽANGOS" PASKAITOS.. “Pa
žangos“ antra iš eiles paskaita įvyks se
kamą sekmadienį, kovo 12 d., 2:30 v. 
po pietų, Universal Kliube (814 West 
33rd St.). Paskaitos tema — “Techno- 
kratija. Apie technokratiją ir technokra
tus šiandien labai daug kalbama ir rašo
ma. Paskaitoje bus išaiškinta, kaip atsi
rado technokratai ir kokį jie planą siūlo 
išganymui, pasaulio nuo depresijos- ir ki
tokių bėdų. Paskaitą laikys K. Augusti- 
navičius. Paskaita užsitęs apie vieną va
landą laiko, 
diskusijos.

o paskui galės būti liuosos

129-tos kuopos susirinkimas 
12 d., 1 vai. po pietų G. 

Černausko svet. 1900 So. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų dėl aptarimo, 
taipgi nepamirškite naujų narių atsivest.

— Valdyba.

S. L. A. 
įvyks Kovo

Dr. Vinco Kudirkos 
kovo 11 
W. 23rd

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

—O—-

Informacijas ir Patar- 
navima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
—o—

1

geriausios. 
.... $5.00 
..... 3.50 
....... 2.50

ANT RENDOS 6 kambarių flatas, 
2-me a u gi te, gera transportacija su visais 
patogumais, $20 rendos. 119—25tb 
Avė., Belvvood, III.

UŽ 4 ar 5 KAMBARIŲ pri
žiūrėsiu namus, Marųuette arba Brigbton 
Parke apielinkėje, Esame trys šeimynoj.

4432 So. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 6083.

EXTRA, EXTRA
Rendai pigiai gasolino stotis, taipgi 

užkandžiai, kendės, ice c re a m cigarai ir 
cigaretai. Geras sustojimui žolynas su 
medžiais.

Sužinoti
6049 So. Kildare Avė.

Furnished Rooms
RENDON 6 kambarių flatas. moder

niškas su garažu — tik $28.00. 4426 
So. Campbell Avė. Tel. Virginia 0757.

West Side.
Draugijos susirinkimas įvyks 
d., Paliulio svetainėje.' 2242 
Place, Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai raginami atsilankyti. Draugijos 
valdyba turi labai svarbų raportą, kurį 
visi privalo išgirsti. St. Strazdas, Pirm.

Garfield Park ^Lietuvių Vyrų ir Mo-1 
terų Pašajpinio Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedalioj, kovo (March) 
12, 1933, Lower Hali, 3929 Wcst Ma
dison St. 1 va’. *po pietų. Visi drau
gai malonėkite būtinai atsilankyti.

—- M. Medalinskas.

Po f or Conrnd
Lotogt jf uoju jūsų na 

m uos f arba studijoj
$023 S. Halsted St

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

MORTGAGE RANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTĄRY PUBLIC 
PERKAM LlEtUVišKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, 
Eugeene, Gabrielene ................
Circulene 
Bathers
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. 3 114 S. Halsted St.

IŠSIRENDUOJA didelis, Šviesus 
frontinis miegamas kambarys, apšildo
mas, su visais patogumais, galima ma
tyti visuomet, 2 lubos iš fronto, 3334 
So. Lowe Avė. Boulevard 8143.

Automobiles
LA SALLE DE LUXE PASKIAU- 

SIS MODELIO SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, 
išbaigimas, — I 
tairai. 
Paaukausiu už 
nedėlioj, 1715 Humboldt Blvd. I Apt.

KAMBARYS ant rendos j>rie mažos 
| šeimynos dėl vaikino ar merginos, karš- 
| tu vandeniu šildomas ir telefonas. At
sišaukite 4517 So. Rockwell St. 1 lub.

RENDON šviesus kambarys apšildo
mas vaikinui ar merginai. 6824 So. 
Talman Avė., 1 lubos.

gražus dviejų spalvų 
be jokio ženklo, puikus 

Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
$350. Namie bile laiku

RENDON apšildomas kambarys dėl 
vyro arba merginos, privatiškoj šeimy
noje 6933 So. Rockwell St. 2 lubos. 
Tel. Hemlock 2621.

AUBURN 8 PASKIAUS1S 1932 
CUSTOM DE LUXE SEDANAS

Mažiau negu 5 mėnesių senas. Va
žinėjau juo tik keletą Šimtų mylių. Ka
ras kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
jeveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas. kainavo man virš $2000. Rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $450. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj.
2020 North Spaulding Avė., 2nd fl.

RENDAI kambarys, prie mažos šei- 
•T^nos’ dtl vyrų. Renda $5.00 į mė
nesį. Atsišaukite subatoj ir nedėlioj. po 
pietų. 3 lubos frontas. 3 301 So. Hals- 
*^d Street.

Farms For Sale
rTkiai Pardavimui

OLDSMOBILE PASKIAUSIO MODE
LIO SEDANAS

Negalima askirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. * Reikalas cash verčia 
mane paaukauti už $250. Atsišaukite 
nedėlioj, 4832 North Winchester Avė.

arti Lawrence Avė. 2-ros lubo*

PARDUODU automobilį Studeba- 
ker sedan, gerame stovyje, nebrangiai. 
4011 So. Campbell Avė.

Prisirašykite į musų spulk'ą

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

visame Meste

Jie patogus. gražus ir yra vieni iš 
ekonomiškiausių karų ant rinkos. Va
sarai besiartinant įsigykite Chevrolet, 
padžiuginkite savo Šeimą šiuo nauju 
gražiu karu.

if»*M i

Furniture Co.
5

Naujas Coach — 1933 Chevrolet Standartinis šešių.

iS6Wj

3241 So. Halsted St.

INČOME TAX 
GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ

11--' •*. irieji' * \ ■■jlS J *4’^

Šie automobiliai yra pigiausi šešių cy
linderių kokius jus nerasite tarp kitų 
rusių karų, ant marketo. Ir jie suvarto
ja mažiaus gazolino ir aliejaus negu 
kiti panašios rųšies šešių cylinderių au
tomobiliai.

1929 CADILLAC SEDANAS, 
Pass su dratiniais ratais ir ratais prie šo
no, su $100 vertės elektriškų 8 .tūbų 
radio, tairais, išrodo kaip naujas. Turiu 
tuojaus parduoti tiktai $450.00. Pa
šaukite tarp 9 ryto ir 7 vai. vakare 
Victory 5242.

NAUJAS BIZNIO COUPE—1933 CHEVROLET 
STANDARTINIS ŠEŠIŲ.

$14.00 Nauji Midget 
Radios po

6.00

PERSIAAI.nYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

\|>HlHUiiffoklt<* nuo pcrniftaldimo re- 
Kiillarlnl išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra
šalinkite nuodijančią inodegą! Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Miscelianeous for Sale
Įvairus Pardavimai

Naujas Biznio Coupe su užpakaline sėdynė — 1933 Chevrolet Standartinis šešių

Crosley Radios su police 
calls, po

14.90

f ...... ' 1

CLASSIFIED ADS

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos. balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutės. baltos pelės, 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Baniam*

parinkt*

Philco Radios po

*15.00

19 33 metų MadosNauji 19 33 metų Mados 
PHILCO ir kitokie Radios, 
labai gražiuose kabinetuose

ir augščiau.
I I ......................

Lengvus Išmokėjimai.... " ...........y.... ... .......... • 
ir.me senus radios ir pia

s i mainus ant naujų.

PEOFLES

4177-83 Archer Avė.
rorner Maplevvood Avė.

2536-40 W. 63rd St.
Corner Richmond Street

CHICAČ0< iu. J - ;
I . . ..................................................................... II III III

Financial
Pinansat-Paskolos

REIKALAUJU $2,000. ant 1-mo 
morgičiaus, namus, randasi Marųuette 
Parke, 2 flatai mūrinis, 2 karų mūri
nis garadžius. Ch. Zekas, 3647 Archet 
Avė. Virginia 0757.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Senas Auksas 
01d _____

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, 4 to s lubos.

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rėnudaunninkais. Maža narine 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. {žymus namai ori- 
dnalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
i.ANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

•Tel. Armitage 2951-2952 
1es esame jau šiuo adresu virš 40

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 
cash. Mes mokėsime jums teisingas ir 
augštas kainas. Nariai Chicago Pre
kybos Associacijos.

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

LIETUVIAI AR JUM 
-TAU AIŠKU DABAR, 
KAIP VISKAS MAI
NOSI? JEIGU DAR 
TURITE PINIGŲ, PA
SINAUDOKITE MUSŲ 

BARGENAIS.
Mes turime namų ir farmų 

taip pigiai, kad kainos beveik 
tokios, kiek pirmiau pirmi 
morgičiai buvo.

60 AKERIŲ FARMA,
80 AKERIŲ FARMA,

100 AKERIŲ FARMA
Parsiduoda arba išsimaino 

ant namo be morgičių arba 
ant pirmų morgičių. Taipgi 
gali būti namas su mažu mor- 
gičiu, bet reikia ir truputį 
cafii. šios farinos yra 50 my
lių nuo Chicagos. Prie gero 
kelįo, puikios ’ triobos, arti 
miestelio. Lietuviai, kurie no
ri užtikrinti sau pragyveni
mą, pasinaudokite šia proga. 
Jus žinote, kad su pinigais 
visaip pasitaiko. Taippat jums 
gali atsitikti su kai kuriais 
kitais dalykais, bet žemė yra 
užtikrintas darbas. Taipgi 
gamtiškas gyvenimas, ir tas 
yra brangiausias turtas už 
viską. Kreipkitės tuoj.
J. NAMON FINANCE 

COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038 
Chicago, Illinois.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

120 AKRŲ FARMA.
90 akrų dirbamos žemės. Geri budin- 

kai ant cementinio kelio. 56 myl. nuo 
Chicagos, su geru staku. Parsiduoda la
bai pigiai.

Rd. 1 Momence, III.
B. BELUNSKI.

PARDAVIMUI pigiai grosernė it 
kendžių storas už $15 0. 5343 Scuth 
Shields Avė. Boulevard 1282.

PERKAME. PARDUO ' JEIGU jus ieškote nuolatinių įplau 
RAM TP IVT A TNTHMF > k9- štai yra JUSM Pr°8a> d«l nesveikatos UzVlVl llv IVl/lllNVlVn J j parduosiu arba mainysiu Gazolino Sto- 

Lietuvos Laisvės Bonus. Pirmus Morgi :į su praperte. ant išmokėto bungalovv 
;ius. Namus, Farmas* ir Biznius visos : arba du flačio. Atsišaukite 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius' 
’okumentus. Jkaip tai, pirkimui arba par 
lavimui. Pasinaudokite musų apie ,20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir reising * 
-»atarnavitnn, tas jums bus naudinga 

T. NAMON FINANC"' 
• . COMPANY ' 

6755 S. Western Avepue, 
' Chicago, 111/ ' ,

Tel. GROVEHILL 1038

6220 Archer Avė

PARDAVIMU! hu'ernė ir gros-rn? 
*eroj vietoj. visokių tautų apgyventa 
P’zn's cash- ' Pr cžasris išvažiuoju j 
'.{"t’-v. U', te’.s'ngą pasiūlymą bus su
rok uotą.

4135 W. 47 &t. , ‘
Lafayette 078Ų

PARDAVIMUI aptlcka — seniai iš
dirbta vieta, re'os išlvgos. naujas bu- 
dinkas. 3135 W. lll.St.

I —— ...„te-,. 
PARSIDUODA grosernė su ar beMES —P ii-.-M. -v- , S -

I932 merų Income Tax blankas ųž ma namo, karštu vandeniu apšildoma^. Ge 
fą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš « vieta, .tinka bile kokiam bizniui, 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip ik' 15; 3149 So. Halsted St.
kovo mėn. ___

...:■ NAŲ.TTENOS...
1789 S. Halsted St.

3149 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, aiskrymo, 
kendžių. cigarų ir rūkytos misos. Pato
gioj vietoj prie bažnyčios ir mokyklos.

3206 So. Bmerald Avė.

PARDAVIMUI 16 akrų arti Kanka- 
kec. smiltinga žemė, ideališka vieta dar
žoves auginti arba vištas. 5 akrai miško, 
1.1 akrų dirbamos žemės. 1 kambario 
cottage, inkubatorius, vištinyčia, vaisi
niai medžiai, pusė mylios nuo golfo 
lauko, pusė mylios nuo Kankakec upės. 
Rašykite O. Rfchą, Routc No. 4, St. 
Anne, III.

80 AKRU GAŽI FARMA, 85 my- 
ios nuo Chicagos arti Bass Lake. s*a 

staku ir mašinoms, šaltinis mine* 
raltško vandens. Parduosiu pigiai, man 
reik’a $2.000 cash. A. Wyroski, Ober. 
Tndiąna.

Kcal Estą te For Sale
Fardųvimui

6 Kambarių Bungalow garažius, Ma: 
ųuette Rd., netoli Western Avė. mainya 
ant lotų arba morgičių.

80 akrų farma su budinkais gyvu 
liais mainys ant namo.

128 akrai su Budinkais gyvuliais, i* 
mašinerijom, mainys -ant Namo.

80 akrų Wis. su Budinkais, 
mainys ant namo.

CHAS ZEKAS.
3647 Archer Avė..

Virginia 0757.

npi.
gyvuliais.

M




