
r

1
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

i

i.
5

■7,11h iiii.n ii '...■■imunini—i iinmiįM iiimiliilili'iii >...........'............ .. .. ..........

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
I .....................■■■....  I ..............

-------------------------------- ------------ ■ .............-

Kaina 3c .... U.VOL. XX
-ii a. ■

The JLithuanisin Daily News
as sėcond-class matter March 7. 1914 ai the Post Office ei Chicago, m,r 

Under the A«t of March 8, 1879

Chicago, UI., Trečiadienis, Kovas-March 15 d., 1933
illf M • ■■■'' ' ■ ■■ ' ■ , .. .r. ■.

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntw»

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicagos Laikinu Meru 
Išrinktas Frank J. Corr

JĮ išrinko miesto taryba. Laikinai užims mėro Anton J Cermak 
vietą. Nuolatinio mėro rinkimo klausimas tebėra neišspręstas

CHICAGO.— Chicagos mies
to taryba vakar vakare laikiniu 
Chicagos meru išrinko 17-to 
vvardo aldermaną Frank J. Corr, 
demokratą. Jis laikinai užims 
vietą mirusios mėro Anton J. 
Cermak ir eis mėra pareigas 
iki bus išrinktas nuolatinis me
ras.

Rcpublikonų opozicijos 
didatas buvo aldermanas 
C. Clark

Miesto

kan-
Jolm

iš 30-to wardo.
tarybo neturi teisės
rinkti mėrą
tarybai susirinkus va-

miesto advokatas
Miesto 

kar ryte, 
Sexton perskaitė legališką nuo
monę apie miesto tarybos tei
sę rinkti laikinį merą. Jis pa
reiškė, kad. miesto taryba tos 
teisės neturi ir laikinio mero

negali rinkti iki valstijos le- 
gislatura nepriims reikiamų pa
tvarkymų. Be legislaturos suti
kimo negali skelbti ir specialių 
rinkimų, išrinkimui nuolatinio 
mėro.

Miesto taryba neatsižvelgiant 
į tokią miesto advokato pareikš
tą nuomonę, nutarė vistiek rin
kti laikinį mėrą ir paskui pra
šyti valstijos legislaturos tą 
mėrą patvirtinti.

Nutarus rinkti laikinį mėrą, 
miesto taryba nutraukė posėdį 
ir nutarė susirinkti 5 vai. va
kare, kad pertraukoje partijos 
galėtų padaryti savo pasitari
mus ir pasiskirti kandidatus.

Iš daugelio kandidatų demo
kratai pasirinko aldermaną Fr. 
J. Corr, kurį rėmė Cook pavie
to demokratų vadas Nash.

Repubiikonui nutarė remti 
aldermaną John S. Clark. Jiems 
labai nepatiko demokratų nusi
statymas. Bet ir jie rėmė tai, 
kad laikinis meras butų tuoį 
jaus išrinktas ir kad jis eitų 
pareigas iki bus išrinktas nuo-r 
latinis meras. Jie irgi nenori, 
kad nuolatinis meras butų ren
kamas birželio 5 d., renkant 
teisėjus ir pritaria, kad specia
li rinkimai įvyktų ateinantį pa
vasarį.

Tečiaus jie kaltina demokra
tus, kad jie yra susitarę pra
vesti legislaturoje nutarimą, 
paliekant laikinį mėrą eiti par
eigas iki pasibaigs Cermako 
terminas 1935 m.

Laikinis meras Corr yra ad
vokatas, gimęs Brooklyn, N. Y. 
Gyvena Chicagoje nuo 1889 m.
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Atstovų ButasPriėme 
Alaus Legalizavimą

Alaus bilių atstovų butas priėmė 316 balsų 
prieš 9. Legalizuoja alų 3.2 nuoš.
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Europa atsidūrė di
deliame naujo karo 

pavojuje

Mokslininkas Einstein 
Chicagoje

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

Mažiausias . dalykėlis gali už
degti karą Danzigo korido
riuje ir Pareinyje

CHICAGO.—Vakar Chicagoje 
lankėsi garsus Vokietijos moks
lininkas prof. Albert Einstein 
su savo žmona. Jis dalyvavo 
Standard Club pietuose ir vė
liau išvyko j New Yorką, iš 
kur gryšta atgal į Europą.

Čhinija atsisako ves 
ti taikos derybas 

su Japonija

Vokietijos kancleris nazis Adolf Hitleris pasigrobęs Vo
kietijos valdžią ir įvedęs visoje Vokietijoje nuožmiausi terorą, 
grūmoja žymiausiems Vokietijos rašytojams ištrėmimu. Tarp 
susilaukusių to grūmojimo yra Vicki Baum, autorė “Grand 
Hotel”, Ęric Remarųue, autorius “Vakarų fronte nieko naujo”, 
Emil Ludwig, garsiausias biografas ir daug kitų. Komunistų 
vadas Ernst! Thaelmann, buvęs komunistų kandidatas į pre
zidentus, yra areštuotas. Kalėjimuose sėdi ir apie 4,000 kitų 
komunistų.

Tiesioginių derybų J negali būti 
iki Japonijos kareiviai pasi
lieka Chinijoj, sako minis- 
teris

LONDONAS, kovo 13. —Nie
kad nuo 1914 m. Europa nebu
vo tokiame dideliame karo pa
vojuje, kokiame ji yra dabar. 
Visa Europa atidžiai seka pa
stangas atgaivinti nusiginklavi
mo konferenciją, taipgi įvykius 
Vokietijoje, Francijojc ir Itali
joje.

Pavojingiausios vietos yra 
Danzigas ir Pareinys. Ginkluo
tos nazių gaujos jau įsibdiovė 
į Pareinį, kuris yra valdomas 
tautų sąjungos. Francuzai sa
ko, kad tai yra peržengimas Ver- 
salės sutarties, kuri draudžia 
Pareiny ginkluotas pajėgas. Ar 
nazius reikia skaityti kareiviais, 
ar tik speciale policija? Tą tu
rės išspręsti valstybės.

Lenkija taipjau yra sujudusi 
dėl pavojaus Danzigo koridoriui. 
Abejose vietose mažiausias da
lykėlis gali iššaukti karą.

Kita pavojinga vieta yra Ju
goslavija ir Italija . Santykiai 
tarp abiejų šalių įtempti. Cen- 
tralinė Europa irgi nerimauja 
delei Italijos slapto ginklavimo 
Vengrijos.

Anglijai rupi išlaikyti. taiką. 
Tuo tikslu premieras MacDonaT- 
das lankėsi Paryžiuje, Genevo'je 
ir važiuos į Italiją pasitarti su 
Mussolini.

Ir Lenkijos preziden
tas nori diktatoriaus 

teisių
VARšAVA, kovo 14.— Par

lamentui įneštas bilius, kuris 
suteiktų prezidentui diktatori- 
nių galių tuo laiku, kai nebūna 
parlamento posėdžių. Bilius re
miamas tuo, kad dabai* yrą ne
paprasti laikai ir prezidentas 
turi turėt plačiausių galių veik
ti savystoviai kada parlamentas 
atostogauti a.

Papa {šventino 6 kardi 
nolus; smerkia ko

munistus
Rymas, kovo 14. — Papa 

Pius XI turėjo pirmą slaptą 
konsistoriją, kurioj įšventino 
6 naujus kardinolus. Dabar bus 
58 kardinolus. (Vėliau* įšventin
siąs dar du kardinolus.

Savo kalboj konsistorijoj pa
pa aštriai pasmerkė komuniz
mą, kuris buk gręsias krikščio
niškai civilizacijai. Nemažiau 
pavojingas esąs ir protestoniz- 
mas, kuris pradėjęs smarkiai 
veikti Italijoj ir Ryme.

Aštraus pabarimo susilaukė 
ir Bulgarijos karalius Boris, 
kam, valstybiniais išrokavimais, 
savo dukterį pakrikštijo pra
voslave, nors buvo žadėjęs vai
kus krikštyti katalikais. Esą 
jis valstybės labą pastatęs au- 
gščiaus dvasiškų reikalų.

PEIPING, Chinijoj, kovo 14. 
—Pasak į čia atsilankiusio Chi- 
nijos užsienio reikalų ministe- 
rio Lo Wen-kan, negali burti ir 
klausimo apie tiesiogines Chi-, 
n i jos ir Japonijos taikos dery
bas iki nors vienas Japonijos 
kareivis pasilieka Chinijos te
ritorijoj, įskaitant Manžuriją ir 
Jehol provinciją.

Ministeris turėjo ilgą pasi
tarimą su Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos ambasadoriais ir 
paskui išvyko pas vyriausį Chi- 
njios karvedį gen. Chiang Kai- 
shek, kur įvyks pasitarimas su 
Chinijos ambasadorių Japoni
joj, kuris sugryžo į Chiniją 
gauti instrukcijų.

Tai galutinai" nuneigia gan
dus apie galimybę kokių nors 
Chinijos-Japonijos taikos dery
bų.

Austrija puola ko
munistus; suėmė 

jų vadus
VIENNA, itavo 14. — Kadanr 

gi yra pavojus nazių, monar- 
chistų ar komunistų pučo, po
licija ir kareiviai darė kratas 
daugely namų Helleine, ieško
dama ginklų, dinamito ir slap
tų lapelių, kurių buk turi pri- 
sigabenę komunistai. •

Rasta sąrašas žymių žmo
nių, jų tarpe daug socialistų 
vadų, kuriuos komunistai tai
kėsi hi/žudyti. '' : ? z <

Panašios kratos buvb daro
mos ir Viėnnoj. Areštuoti ‘ 27 
redaktoriai komunistų dienraš
čio Rote. Fahne. Tarp suimtųjų 
yra ir Austrijos komunistų va
das H anos Koplenig.

Nušautas pabėgęs iš 
kalėjimo

Apdraudos kompanijos 
nebegalės teikti 

paskolų

LIMA, Peru, kovo 14. — 
Trumpas militaris sukilimas už
sibaigė nusižudžiufe sukilėlių ko
manduoto j ui Gustavo Jiminez.

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

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje; šiaurvakarių vė
jas.

Saulė teka 6:C3. leidžiasi

CHICAGO. — Stanley Field, 
rezignavo iš Continental III. Na
tional Bank direktorių tarybos 
pirmininko vietos, taipgi iš di- 
rektorystės Commonwealth 
Electric Co. ir Public Service 
Co. of No. III. Jis kartu su In- 
sullais ir kitais jų kompanijų 
viršininkais liko apkaltintas už 
naudojimą pašto prigavingiems 
tikslams.

Šiandie atsidaro bir 
žos; daugiau ban- 

kų atsidarė
■ ...........————

. NEW YORK, kovo 14. ^-Ry
toj pradės veikti visoje šalyje 
biržos, kurios buvo užsidariu
sios .kartu su bankais.

Grudų ir bovelnos biržos pra
dės veikti ketvirtadieny.

Šiandie visoje šalyje atsidarė 
dar daugiau bankų, šiandie at
sidarė bankai tuose miestuose, 
kur nėra federalinių rezervo 
bankų, bet yra pripažintos ban
kų “clearihgV asociacijos.

Rytoj atsidarys ‘ bankai ir 
mažesniuose mieštuose, kurie 
tik bus spėti peržiūrėti.

Gabena prekes nau 
ju vandens keliu

SPRINGFIELD, III., kovo 14. 
—Valstijos apdraudos departa
mento vedėjas Palmer uždrau
dė gyvasties apdraudos kompa
nijoms teikti paskolas ant pa
lįstų, taipgi mokėti virš $100 
u4ž sugrąžinamus palisus. Kom
panijos vien galės išmokėti po
mirtines ir pašelpas.

NEW YORK, kovo 24. —Val
džia paskyrė 20 rinktinių mui
tinės valdininkų daboti, kad iš
plaukiantys laivais pasažieriai 
noišsiyežtų auksinių pinigų. Nu
žiūrimi žmonės bus kvočiami ir 
rastas auksas bus konfiskuo
tas.

WASHINGTON, kovo 14. — 
Sumokėjimas federalinių paja
mų taksų—inčome tax— iždų 
sekretoriaus Woodin tapo ati
dėtas iki kovo 31 d. Bet pasi
naudoję tuo atidėjimu turės 
mokėti palūkanas.

paši

CHICAGO.—Cicero policistai 
Steve Klimes, Charles Bulvas ir 
Irvin Knovesky po persišaudi- 
mo nušovė pabėgusį kalinį 
Charles Dolan, 26 m. ir suėmė 
jo draugą, taip jau pasislėpusį 
nuo teismo, Peter Dejewski,* 
29 m., 4814 W. 28 St. Dolan 
yra pabėgęs iš Pontiac pataisos 
namų, kur sėdėjo už piešimus.

Policistai pamatė juos sėdint 
prie 52 Avė. ir 23 St., Cicero 
ir bandė juos tardyti, bet abu 
atsišaudydami bandė pabėgti. 
Prie 4246 W. 21 J?l., Dolan li
ko nušautas ir vogtas automo
bilis įvažiavo į medį.

CHICAGO.—Užvakar iš St. 
Louis atpalukė barka, pirmoji 
atgabenusi prekių naujuoju 
vandens keliu4—Mississippi, Il
linois, Chicago upėmis, kuris 
Chicago jungia su Atlantiko 
vandeniu. Tarp atvežtų pre
kių buvo 4 Valtys, atsiųstos van
deniu iš Seattle, Wash.

Jau kuriasi kelios kompani
jos Vežti barkomis prekes nau
juoju vandens keliu4. Kelias 
dar nėra pilnai užbaigtas ir 
dar negali plaukioti didesni lai
vai.

Paskyrė tris ambasa 
dovius

CHICAGO.—Du plėšikai va
kar apiplėšė Daily Times ofisą, 
15 S. Market St. Jie pabėgo pa
stvėrę $2,700.
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LOS ANGELES, Cal., kovo 
14.—Nuo žemės drebėjimo nu
kentėjusiai pietinei Cailfornijai 
gręsia plaučių uždegimo epide- 

Long Beach mieste jau z. 'uifmija. Long Beach mieste jau 
buvo 16 susirgimų.

žemės supurtymai dar tebesi
tęsia ir šiandie buvo jaučiami 
14 sudrebėjimų.

Atstatymas ( Long 
miesto jau pirasidejo.

Beach

WASHINGTON, kovo 14. — 
Atstovų butas šiandie išklausė 
prezidento Roosevelto reikala
vimo tuojaus legalizuoti alų ii 
priėmė bilių, kuris legalizuoja 
3.2 nuoš. alkoholio daugio alų. 
Bilius ti.’ojaus tapo pasiųstas 
senatui, kuris bilių perdavė fi
nansų komitetui.

Kongresas vakar gavo iš pre
zidento pareikalavimą legalizuo
ti alų. Tuojaus tapo įsakyta 
finansų komitetui paruošti bi
lių. Komitetas į 15 min. pri
ruošė bilių—tą patį, kuris at
stovų buto bu’vo priimtas per- 
citoj sesijoj ir šįryt raportavo 
atstovų butui.

Atstovų butas susitarė tą 
bilių svarstyti tris valandas. 
Bet kadangi tas bilius jaū pir
miau buvo svarstytas ir nevie
nas atstovų nieko naujo nega
lėjo pasakyti, tai dar neišsi
baigus svarstymo laikui, atsto
vai ėmė reikalauti balsuoti dėl 
biliaus priėmimo.

Už bilių balsavo 316 atsto
vų. Už jį balsavo ir visi Chi
cagos atstovai. Prieš bilių pa
duota viso tik 97 balsai. ^Tik 
vienas Atstovas iš Illinois vals-

—m n ..................................... ' '

Areštavo stambų 
New Work bankie- 

rių Harriman

t i jos balsavo prieš alų— Leo 
Allen iš Gaena.

Priimtasis bilius legalizuoja 
3.2 nuoš. stiprumo alų. Ant 
kiekvienos alaus statinės yra 
uždedama $5 taksų. Laisnis bra
vorams kainuos $1,000 į metus. 
Valdžia tikisi iš alaus gauti 
$150,000,000 pajamų į metus.

Tikimąsi, kad senatas alaus 
bilių priims už kelių dienų, kaip 
tik bus priimtas kitas dabar 
senato svarstomas bilius, sutei
kiantis prezidentui diktatorines 
galias mažinti valdžios išlaidas.

Jau pabaigoj šios savaitės, 
manoma ,alus galės būti legali
zuotas. Tečiaus ims dar 15 
dienų iki alaus legalizavimas į- 
eis galion ir alus galės būti 
pradėtas pardavinėti.

Bravorai yra prisirengę
/CHICAGO.—Dideji bravorai, 

kurie ikišiol išdirbinėjo “nyr- 
byrį”, sako, kad jie yra prisi
rengę už dviejų valandų po 
alaus legalizavimo pristatyti ge
ro alaus kiekvienam alaus mė
gėjui. Restoranai ir naktiniai 
kliubai irgi jau senai yra iš
siėmę laisnius alui pardavinėti 
ir tiktai laukia alaus legalizavi
mo

WASHĮNGTO, kovo 13. — 
Prezidentas Rooseveltas pasiun
tė senatui patvirtinti paskyri
mą trijų ambasadorių. Į Ang
liją yra skiriamas leidėjas Ro- 
bert W. fiingham iš Louisville, 
Ky. Į Franci j a—Jesse Isidor 
StraUs iš New York ir j Mek
siką—Josephus Daniels iš North 
Carolina

DETROIT, Mięh., kovo 14.—. 
Valdžia pasiėmė Savo kontro
lėj ir paskyrė konservatorius 
First National ir Guardian Na
tional bankams. Abu bankai 
atsidarys, bet veiks po konser
vatorių kontrole iki busi reor
ganizuoti.

Kubos kareivinėse 
sprogo bombos;

12 ‘užmušta
NEW YORK, kovo 13.—Fe

deralinė valdžia areštavo J. W. 
Ha’i'riman, pirmininką Harri- 
man National Bank, vieno iš 
didesniųjų New Yorko bankų. 
Jis yra kaltinamas, kad jis su- 
klastavo banko knygas 
apgauti nacionalių bankų 
minatorius.

Harriman serga ir bus
mas savo namuose po sargyba. 
Jo bankas tebėra uždarytas ir 
jam yra kaskirtas konservato
rius. i

tikslu
egza-

laiko-

41 žmogus žuvo gais
re Meksikos mieste

GUADALAJARA, Meksikoj, 
kovo 14.
70 žmonių liko sunkiai sužeis
ta gaisre, kuris sunaikino te
atrą netolimam mieste Ahua- 
lulco.

Gaisras kilo dėl vielų susi
kryžiavimo. Kilusioj panikoj 20 
žmonių Ikio suminta žmonėrtis 
besigrudant per duris. 20 žmo
nių liko užmušta elektros vie
lai nukritus ant geležinės relės 
galerijoj.

I.
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žmogus žuvo ir

HAVANA, Kuboj, kovo 14.— 
Maištai ir neramumai pasireiš
kia įvairiose Kubos vietose. 
Valdžia prieš opoziciją stveriasi 
nuožmių teroro priemonių. Opo
zicija irgi atsako tomis pačio
mis priemonėmis.

Santa Ola ra miesto kareivi
nėse sprogo padėtos keturios 
bombos, kurios užmušė 2 kari
ninkus ir 10 kareivių. Kilęs 
gaisras pridarė didelių nuosto
lių.

Havanoj iš kulkosvaidžio li
ko nušaltas važiavęs automo
biliu policijos kapitonas Al- 
buerne. Suimtieji du studentai 
už valandos. laiko rasti sušau
dyti ir pakarti medio Šakoj prie 
Havanos. Policija aiškinosi, kad 
jie bandę “pabėgti”.

Prieš keletą dienų liko nu
šautas valdžios teroristų vadas 
Fernandez. Del užmušėjystes 
liko suimti 5 studentai, kuriuos 
paskui teroristai pasiėmė iš ka
lėjimo ir nužudė.

NEW YORK.— Savo raštinėj 
pasikor e Abraham T. Tureli, 
galva Tureli Fabrics Corp. Prie
žastis—finansiniai keblumai.

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

Laivu “BREMEN”

KOVO 31 D, 1933
Tuojaus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
ths gaus geresnį kambarį.

NAUJIENOS jums pdtarnaus teisingai, greitai ir gerai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.< v,

17“ ,4,7'1. r. f-;/ 'į/M > h 't
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KORESPONDENCIJOS
■r J

Detroit, Mich
Fordas išsigando

dabar

Vaikams 10c visuomet

PARAŠYTAS KNYGAS

20c

Westville, IIIF. Lapinskas

Trumpos žinutės

$2.00
V1O

NAUJIENOS
Chicago, III

Padarome Visiems Greitai

Tiktai

,|ac F Riiri uUd.r .miu
1739 South Kalstei Street,

vakare 
švent.

Bet ne- 
Po nelai*-

kM td 
riebuma

Detroito betu
pi Charles Ri- 
Uiouskey ir p

‘Naujienų
Gersh ar

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėmis Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

darosi 
sakysime, 
Kraucevi-

Jeiffu. M 
yra saC_ 
— oimgai rrn

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Brogramus
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

kasių tT, M. W. of Afti. advo1* 
kątns. Angliakasiai abi* sava 
senosios unijom advokato ftofr- 
drigan btivo taip įpykę, kad 
visi balsavo už* republįkoną 
Greenlng, Ir nprs visi repiib* 
likonų kancįidauįi rlblcimųs 
pralaimėjo, bet Grcen i h bu
vo išrinktas. Dabar šis naujas 
atlofney ' ahgltdkašiains atsi
moka jų pęrsekipjiniaiŠ: Milf- 
cijos užlaikymai) Illinois vals
tijai Sangamoh ir Chj'ietiim 
kaitulėse jį dieną kninuoj«i $9^>

1 JUB turlte •*u<°b
ndtei kftd rmumnet' Krunehoh salta 
U pirma bunka neįtikins j 
tdriausiae būdas nuslkraty

Prieš kiek laiko pas mus at
sitiko baisi nelaimė, apie ku
rių trumpai jau buvo rašyta 
“Naujienose”. Jonas Misevi
čius sumanė pakurti pečių, ku-

THOR ELEKTRIKl^fi SKAL 
BIAMA MASINA ,

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pust

Nuosavybės Išsivystymas ........................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .............
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ..........
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

metu nuo to tilto yra gražus 
reginys: Windsoras ir Det
roitas atrodo, kaip ugnies ju
ra. Tiltas yra 2 mylių ilgio, 
—ilgiausias pasaulyje.

—G. J. Yurk.

vis sakydavo: girdi, kai paba
daus, tai ir vėl pas mus iu- 
grjš. Tačiau atsitiko kaip tik 
atbulai 
ved e 
ta dukteria 
pu Gribas 
darbo ir skursta, kadangi 
ra vietos kur gyventi.

Teko patirti, jog Gribas bu
vo nuvykęs j imigracijos biu
rų ir prašė, kad jj deportuotų 
j Lietuvą. Valdininkai išklau
sinėjo, kodėl jis' nori deporta- 
vimft. Atsakė, jog esąs bedar
bis ir neturįs kur gyventi. Bet 
kadangi jis jau senai Amen-

pe&auttc į^to-' ughįet litimuti. 
lys ir liždegS drabužius. Kaip 
lxėirft»tnnt scncHs-’virto ugnies 
stulftu.

siseks užgesinti i

tuvę sau maisto parsinešti. 
Žvėriški kazokai užpuola, šau
tuvų galais sumuša arba dur
tuvais subado.

Štai durtuvais sužeistų žmo
nių vardai: Waltcr Werner, 
1303 E. Griffith avė.; Frank 
Brenan, N. 7th st.; Tony Ma
tule vich; Charles Lc Mastcr; 
George Huston ir daugelis ki
tų. Sužeistieji buvo nugaben
ti į šv. Jono ligoninę. Kovo 1 
d. 4 kareiviai pasigavo italą 
Louis Frasco, įsisodino į auto
mobilį ir nusivožę kelias my
lias už miesto prie Sangamon 
upes, nuavė vargšui italui če-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musy Speėialybė. Padarom jas ant specialįo užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Musų
kruta, kiek gali, štai kovo 19 
d. yra* šaukiamas knygyno 
“Spindulys” susirinkimas. Tas 
knygynas jau kelinti metai, 
kaip gyvuoja. Visi vietos lie
tuviai malonėkite būtinai į 
susirinkimą ,A lįur bus
padaryta labai svarbus prane
šimas. Visi juk gerai supran
ta, kad žmogui, yra būtinai 
reikalinga skaityti geras kny
gas ir laikraščius. Be tų da
lykų jokis apšviestos darbas 
yra neįmanomas.

Todėl visi lietuviai ir lietu
vaites atvykite j knygyno susi
rinkimą, kuris įvyks kovo 19 
d., 2:30 vai. po pietų, miesto 
svetainėje.

viena duktė apsi- 
o motina gyvena su ki- 

i ir dirba. Tuo lar- 
jau seniai nebeturi 

nė-

Viookios valdžios: miesto, 
kauntės ir valstijos streikuo
jančius angliakasius persekio- 
j’a, muša, teisia ir į kalėjimus 
grūda. Jau uždraudė ir pikie- 
tavimą. Negana kad iki šiol 
miesto ir viešųjų kelių polici
ja ir Sangamon kauntės de
pu lės lazdomis streikicrius 
muša, bet dabar- valstijos! mi
licija — kazokai durtuvais 
žmones bado. Žmonės nei ša-

$50.00 NUOLAIDOS
IKI KOVO 15

50.00
'49.50

ton rado. __
(savaitę irno

ri, ’ SAUGIAI fr 
—-------- -- _------te pusę Baukite-

liO Krtischen sttMe karėto vandens ryte prie! 
Į>ųyygįus ta! i'jfra saurtis badas netekti

Bedarbiai įvarė nemažai 
baimės musų kapitalistams, 
štai kovo 7 d. buvo rengiama 
demonstracija, kuri pirmiau
siai turėjo vykti prie Fordo 
dirbtuvių, o paskui maršuoti į 
kapines, kur yra palaidoti be
darbiai. Tie bedarbiai, kurie 
pernai žuvo prie Fordo dirb
tuvės. Tatai labai išgąsdino 
musų ponus, kurie pakvietė 
tiek policijos, kiek buvo de
monstrantų.

Į kapus buvo leista maršuo
ti, bet prie Fordo dirbtuvių 
neprileido. Šimtai policistų 
užstojo kelią ir neleido eiti. 
Buvo paskelbta, jog tą dieną 
dirbtuvės bus uždarytos. To
dėl ir demonstrantai nutarė, 
jog prie uždarytų dirbtuvių 
neužsimoka eiti.

Kiek teko patiki, Fordas su 
savo tarnu, Dearborn majoru, 
nesnaudė. Iš kalno buvo orga
nizuojama armija, kuri turėjo 
ginti automobilių karalių. Po 
stubas vaikščiojo agentai ir 
kalbino vyrus, kad jie eitų 
ginti Fordo nuosavybę nuo 
“raudonųjų”. Esą, buvę ir 
grasinimų. Kurie atsisakė stoti 
į gynėjų armiją, tie buvo va
dinami raudonaisiais ir kito
kiais vardais. Tačiau žmonės 
iš viso to tik juokus darė. A- 
gentams visgi pasisekė surin
kti apie 500 buvusių kareivių, 
kurie buvo aprengti supelėju
siais kareivių drabužiais.

Tiesiog juokinga buvo žiūrė
ti į tą “armiją”: daugeliui vy
rų drabužiai visai netiko, — 
jie buvo tai perdideli, tai per- 
maži. Tačiau jie visi buvo ap
kabinėti hlėkutėmis ir turėjo 
šautuvus. Vadinasi, pilnąj . pa
sirengę kovoti ir ginti savo

tegust 
žmonių, ugiih tapo užgesinta. 
Tuoj pašaufetavešitnfli^ kuris 
nuvežė nu kentėjusį į Ratintėa 
ligoninę. Velti g tą ligoninę

koje gyvena, tai imigracijos 
biuras atsisakė deportuoti, pa
tardamas jam eiti Į beturčių 
namus.

Gribas paaiškino, jog jis 
jau ten buvęs, bet jam nepa
tinkąs prieglaudos gyvenimas* 
Be to, jie esąs komunistas ir 
todėl imigracijos biuras galįs 
jį deportuoti į Sovietų Rusiją. 
Valdininkai tik nusijuokė ir 
pasakė, jog jiems visai ne
svarbu, kokių įsitikinimų jis 
yfa, bet deportuoti 
portuosią.

Tikros komedijos 
tarp tų bolševikų: 
visokie Andruliui, 
ėiai ir Aimanavičiai bijosli ir 
pamislyti apie deportavimą, o 
Gribas prašo deportavimo, bet 
imigracijos biuras nenori apie 
tai nei klausyti.
Sūnūs pavojingai pušovė savo 

tėvą.
John nubcnschmidt, 17 me

tų jaunuolis, 18615 Inkster 
Rd., pavojingai pašovė savo 
tėvą, kuris kalbėjosi su miesto 
policijos viršininku.

Policijos viršininkui jis vė
liau pareiškė: girdi, aš nei 
kiek nesigailiu, kad* tai pada
riau; jis grasino mus visus 
nužudyti — mano šešis bro
lius ir seseris — vien tik už 
tai, kad mes jam nepasiuntė- 
mc cigaretų, kada jis buvo li
goninėje.

Valdžios ir jos tarną žiauru 
mai neapsakomi.

movi- 
dtfrltf. ieškoti 
tebejtf* Ihdmy- 
o. Jie be nie-!

> mtO L iki 2; vai. po ; pijęt^;

jie laukė “raudonųjų”. Tačiau 
vargu jie butų drįsę ką nors 
daryli, jeigu visi Detroito be
darbiai butų maršavę. O be
darbių čia priskaitoma ne tūk
stančiai, bet desetkai tukstan- 
v • 
C1U.

Bet visas Fordo prisirengi
mas nuėjo ant nieko. Demon
strantai nutarė neiti prie dirb
tuvių. Todėl nei kareiviai, nei 
policija neturėjo ko veikti. 
Paaiškėjo vienas dalykai i: kai 
tik tarp žmonių pasidaro bru
zdėjimas, tai musų pinigų 
maišai dreba, lyg drebules la-

1933 METŲ
THOR Skalbiama MAŠINA

Sumažintos Kainos iki Kovo 15 Dienos

nai ir
ftur nieko pradėjo ant degam

(AtoBUdu ttėslogjlsUŠtilino. 
Matomai,| nei nažlhojo,
M gesinti de-
gąutįžmogųi

gas basas, žiemos laiku, naktį 
turėjo namo pareiti, šia įvy
kis ir vietos dienraščiuose ta
po aprašytas. Kurgi rasi dides
nį barbariškumą.

Dabar kauntės teisėjas Ora- 
mel B. Irvin nuteisė 3 pikie- 
tuotojus, kurie buvo areštuoti 
lapkričio 18 dienų, būtent, už 
ginklų nešiojimą pasaulinio 
karo veteranus: '{kapitoną
Webb ir John Wang ir ang
liakasį Allonse Briscohllne. 
Kapitonas Webb gavo metilu 
laiko į State fanu Vandaliar 
Ilk, ir $300 piniginės baus
mės. John Wang 8 menesius 
į State fann Vandalia ir $300, 
o A. Briscontiiic ant trijiį mė
nesių į State fann, VaiVdatitt 
ir $300. Kalėjimas lai kalėji
mas, bet iš kur gi šitie vargšai 
piniginę bausmę gaus užmor 
keti?

Prieš angliakasius labai- va
rosi naujas statė attorney 
Greeniiig, kuria, galima saky
ti, angliakasių balsais tik ir 
buvo išrinktas. Mat, pereitais 
rinkimais buvo ant statė at
torney 2 kandidatai, repiibli-v 
konų Greening ir demokrgtų 
Condrigan

čiim šiame miestuke neturėjo 
artimų giminių, žinoma, dak- 
tarae suleO jam pirmą pa- 
«albą.

* Apie nelhintę telefonu buvo 
pranešta Misevičiaus dukteriai 
Onai Aleknienei; Įfc sunui J uo- 
auii Kurie gyvena CHicagoje. 
Duktė negalėjo^ taip greit at- 
vykti, a kada atvykom tai jau 
būva |^iiih:Įr įjBiti j li
goninę nebebuvo galima. Ant 
rytojaus již ahlisti rylą ; nusi
skubino į ligoninę ir„ dar užtiš
ko savo tcVeiy 
užilįo jis pasimirė.
mės įvykhūo jiš išgyveno apie 
16 valandų:
i Velionis Misevičius jau bu
vo senyvas žm 
šešias dešimtis su viršum me
tų., Bet nežiūrint savo am
žiaus, jis buvo gana tvirtas 
ir , butų galėjęs dar. ganu ilgai 
gyventi. Kiek jis buvo tvhį 
tas, parodo jau tas faktas, jog 
po nelaimės jis dar nuėjo li
gi vežimo, s .U).

Laidotuvėmis. rūpinosi 
tos graborius Jtjpas Urba. Na- 
bašninko - kūnas ii šv. Krv- 
žiaus bažnyčio^jbūvo nuvežtas 

tiškas kailines. Laidotu^ 
dalyvavo' įįiiišėtihai daug

Kuponai.
Tikrai nežinau, kaip galuti

nai čia bankai susitvarkys, bet 
dabar kalbama, jog tuoj bus 
paleista į apyvartą tam tikri 
kuponai, kurie pavaduosią pi
nigus. Buvo pranešta, jog ban
kai tų kuponų turi atsispaus
dinę už $27,(MM),000. Tai esąs 
senatoriaus Couzens sumany
mas.

Algos mokytojams ir kitiems 
miesto darbininkams busią 
mokama kuponais. Bankai 
taipgi kuponais atmokėsią de
pozitus. Kas iš viso to išeis,— 
pažiūrėsime.

Nori, kad deportuotą
Prieš ketverius metus iš 

Chicagos pas mus atvyko Gri
bas. Jis buvo vedęs ir turėjo 
dvi dukteris. Kilo šeimoje kaž
kokie nesuspratimai, ir Gribas

vėso 
^žmonių. .

Velionis paėjo iš<; Panevėžio 
apskričio, Bojoragio kaimo. 
Amerikoje paliko dukterį Oną 
Aleknienę ir .HtUHl Juozą, o 
Lietuvoje tris dukteris ir žmo
ną. - v’ '■ > į

Ilsėkis ramiai šios šalies že^ 
niėje. , , . ...

Vasario 23 d. ipašiinire Jurk 
gis Ramanauskas., Paliko di
deliame nuliudime žmoną, ,sųH 
nūs ir dukteris. Visi vaika!i 
jau suaugę. v .

Velionis tapo palaidotas šv» 
Pett-o kapinėse.; .■

— Vietini^ gyventojas.
’ 1 ’ ’ į ' j ! f

■ . i .i. n ■l.gw irįfenrti ftMiig įurr, r .................„U

Kaip viena moteris i sa
vaite prarado 10 svarų

IfriCjrttir tttflfcke 1L__ _ ____ __
vartoju KrtiOchea, kad sumažinti svarumų—

buvo> pasidm « v«-
liaua dar Dbbai* jaw
ir vČF reikalaujamu $256,6061 
Tai jmr btfu $500,060 pusė f gaC dltttgh^ sub 
lioiio PėaBody kompanijos 4 41
teresoms ginti. Nestebėtina^ 
kad Kas mat mokame aukštes* 
n i iis taksus ir turtine dabarti
nę depresiją. Senosios unijos 
12-to distrkito viršininkai pre
zidentas John Walkeris ir kil
ti pardavė senosios unijos li
kučius John Lewisui ir patys 
nuėjo šunims šėko piaiith

Naujoji Phigrensive M; of 
America unija Įkilto konfe
renciją Hillsboro, OI., su ope
ratoriais atnaujinime “agree- 
mento”, kuris baigsis su Kovo 
31 d. Yra vilties, kad susitai
kys. Per didėlio užsispyrimo 
nei iš vienos, nei if kitos pu* 
sesi nesimato. Angliakasiai rei
kalauja 6’vali darbo dienos ir 
5 dienų savaitės bei tų pačių 
ittlgųi Manomai kad pertrau
kos darbe, tai yra streikų ne
bus. —G. Ainis.

Punch & Judv arti» ________Miehigan Blvd.

Apie vieką.
* r , II UI .lllblkšlltįc i IĮ lIlIllK

liovo 4 ir 5 dd. buvau ap- 
^llankęsi Detroite pad mano

Frank.». "Kurk. 9974 
Stratmoor; b< 

. ki.nu. ir. kitu, 
.vius, buteul;. ' ’ r- ■ ■dnas» pi JoIhi 
Stanley GersJi, visiems gerai 
ŽAhomą darbštų

■ ginėją; Pas' B.; S. 
atstojau tik trumpam laikui, 
bet visgi užteko laiko su dė
kingumu priimti visuomet vai
šinai p. pt Si Gersh vaišes*; 
be to; turėjau didėlio malo
numo klausytis p-lės Angeline 
Yanush piano muzikos. Turiu 
pastebėti 
nush turi didelį gabumą muzi-| 
koje, jos skambinimas daro 
gyvą įspūdį, nes ji skambinai 
su sielos atjautimu, todėl josi 
išpildomoji muzika yra švel-l 
iri, jausminga ir turtinga mu
zikos garsais. P-lė A. Yanush 
yra populiari inteligentė, A- 
merikos lietuvaitė. Iš jos, ga
lima sakyti, Amerikos lietu
viai susilauks dar vienos me- 
nininkės-niuzikės.*

Būdamas Detroite girdėjau 
vien tik nusiskundimus, kad 
tokiu ar kitokiu budu vfca det- 
roitiečiai yra skaudžiai palies
ti ekonominės depresijos. Tu
riu pastebėti, jogei Kanadoje 
nebuvo tokia aukšta gerove, 
kaip J. V., todėl čia gyveni
mas mažai pasikeitė. Mes vi
suomet gyvename paprastu, 
rbet pastoviu gyvenimu. Net ir 
bankų sistema Kanadoje labai 
gera, mės turime vos 10 bankų 
visoje Kanadoje, kurie yra pu-

Grandioziškas Atidarymas 
KETVIRTADIENY, KOVO 16 DIENA 

Amkino pasaulio triumfas 

“Soviets on Parade” 
STALIN, MAXIM GORKY IR 

SĄSTATAS IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA I PERGALĘ!
Kalbama Filmą 

Taipgi Didelė Atrakcija
Užrašai Anglų kalboje.

Eisensteino nemirštąs POTEMKIN 
atvaizduotas kaipo kalbama filmą.

'C iki 1 v. po piet. iki 6:30 p. p. Af

^^Trečiadienis, koVo 15, 1933 

siau valdiški ir žmonių indė
liai valdžios garantuoti, kad 
nežus.

Ten ir atgal važiavau per 
Ambasador Bfidge, kuris jun
gia Itanadą su J. V. Nakties

'.V;;-- ;v. ’i '
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Trečiadienis, kovo. 15,. 1933

Sveikatos Dalykai
V    Ii MM  M  —■ ■ r

Plaučių uždegimas

yra geltonasis
sako Sveikatos

“Galime tikėtis, kad kada 
nors ateityje plaučių uždegi
mas bus tokia nepaprasta liga, 
kokia šiandien 
drugys,“ — 
Biuras.

Nepaisymas paprasto šalčio 
ir girtuokliavimas veda prie 
plaučių uždegimo.

Vien tik New Yorko valsti
joje kasmet daugiaus žmonių 
miršta nuo plaučių uždegimo, 
negu nuo kitų ligų.

šiandien daugelis žmonių ti
ki, kad plaučių uždegimas tik 
paprasta liga, kad sunkus šal
tis,' ir ja susirgus nėr ko bijo
tis — gal gerai, kad nėr bai
mės, nes baimė niekad neper
galėjo priešus — bet nepripa
žinti šitą ligą, kaipo pavojingą 
1-gą. — dar aršiaus.

Buvo tikėta, kad plaučių 
uždegimas užpuola tik senus, 
kūdikius ir šiaip silpnus žmo
nes. Bet šių dienų skaitlinės 
visai ką kilų parodo; parodo, 
kad jauni daugiausia miršta 
nuo šitos ligos.

Ligos priežastis yra žinoma 
jau per kiek laiko. Daugybę 
kitų ligi; gydytojai išnaikino, 
kuomet tik sužinojo priežastis. 
Bet plaučių uždegimas nėra 
pergalėtas.

Plaučių uždegimo perai yra 
labai mažyčiai ir per mikros
kopą panašus į mažyčius kiau- 

. šinius. Visuomet du sujungti. 
Tie perai rasta ne tik pas li
gonis, bet ir seilėse sveikų 
žmonių.

Ligonio kraujas ir plaučiai 
turi neišpasakytai daug tų pe
rų. Per ilgą laiką nebuvo su
prantama, kodėl tie, perui mirš
tančio viduriuose toki pavojin
gi, kuomet jie randasi pas syęi- 
ktis. Bet tik šiomis ‘ dienomis 
Jas klausimas išrištas. Yra ke
lios rųšys plaučių uždegimo 
perų. Yra net trys užkrečia
mos rųšys — rųšis pirma, ant
ra ir trečia. Sveiko žmogaus 
burnos perai prigulti prie ki
tos rųšies — prie ketvirtos. 
Sveikas žmogus neturi pirmų 
trijų rųšių.

Pirmų trijų rųšių perai yra 
priežastim beveik trijų ketvir
tadalių visų plaučių uždegimo 
atsitikimų. Iš kitos pusės, plau
čių uždegimu sergantis neturi 
ketvirtos rųšies perų, žmo
gaus didžiausi priešai yra pir
mos, antros ir trečios rųšies 
perai, jeigu šiuos butų galima 
išnaikinti, tai ir plaučių užde
gimas išnyktų.

'Paprastai tie perai apleidžia 
sergančio kūną seilėse. Ir jei
gu ligonis atsargiai neprižiūri
mas, tai seiles gali pasilikti 
ant lovos, ant lovos apdengalų, 
ir kuomet kambarys valomas, 
tie perai gali būti po visą namą 
išberti. Ligoniai turi turėti 
mažus skudurius, kuomet kos
ti; po vartojimo jie turi būti

sudeginti. Spiaudymui reikia 
vartoti tam specialius , puodu
kus, kuriuose įdėta disinfektuo- 
jami vaistai. Nereikia prileisti 
svečių ir taip sveikus šeimynos 
narius prie plaučių uždegimu 
sergančio. Ir kuomet ligonis 
pasveiksta, tai turi atsargiai 
sveikatą prižiūrėti, nes per il
gą laiką gali turėti perų.

Tyrinėjimai plaučių uždegi
mo parodo, kad beveik visuose 
atsitikimuose liga prasidėjo 
kaipo paprastas šaltis, šaltis 
nebuvo prižiūrimas ir tuoj 
sergančio šonai pradėjo diegti, 
karštis užėjo, kosėjimas prasi
dėjo, ir žmogus plaučių užde
gimu serga.

Kad apsisaugoti nuo plaučių 
uždegimo, reikia Vengti pri
grūstų vietų, nevažinėti viešo
se karuose; jeigu tik silpna 
sloga sergi, negaišyk laiko, nu
eik pas gydytoją, jeigu tik į 
trumpą laiką neapleidžia kūną. 
Yra pasekmingas “serum” dėl 
pirmos rųšies perų, jeigu tik 
ligos pradžioje vartojamas.

Nevartok patentuotų vaistų.
Negerk svaiginančių gėrimų, 

jeigu plaučių uždegimu sergi.
[FLIS]

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Miditations in a Chorus 
Singing...

A grandiosely 
here...

I live in the 
few hours.

Placed in the 
minized men

Bothered by deep and high 
flutters —

loud affair

chorus

middle

for a

of fe-

and flats.
Lie in ordcrly shamc.
Voices and cmotions
Rcmain uriacquainted

the music
That they mušt

troduce
The piano to 

guiltless sibilants
The piano telis

strivc

rctain

with

to in-

thcir

mc
Brahms, and Mo-

zart
Fail to produce the slightest 

awe.”
Būt here we are swayed
By the thcmes of our con-

I šit and slowly the image 
dissolves

And oncc inore I am alone.
— Viotoldas.

FROM HERE ON
You will read the news 

the day... The moratorium 
over. The banks are open. 
People, beaming, smiling are 
waiting in 
of gold in 
tės, hours 
movės būt
cause of the delay? Stepping 
up to the small, iron cage, 
we see the cashier taking in 
deposits with one hand and 
with the other working out a

of 
is

with satchelsline 
their hands. Minu- 
pass by. The line
little. What is the

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko« 
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O'vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ^iti

Pavyzdžiui, jeigu žmogau# 
dantis yra nesvarus, tai jus no* 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

LUterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kur# ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį# pagalios tapo ii- 
viltas.

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

-KT

pltĮHIlllUKl

Jehol provincijos sostine Chengteh, kurią japonai užėmė be didelio mūšio. Apačioj — chinie- 
čių kareiviai apkasuose. Bet jie parodė tik mažą atspirtį ir japonai lengvai užėmė didelę Jeho’.

provinciją.

nnizikahtų konteslas Mark 
White Squnre svct., Halsted ir 
30, st Pradžia 7 vai, vakare, 
įžanga visiems dykai

O 26 kovo įvyks 
Budriko kontestantų 
lis vakaras Chicagos 
Auditorijoj. Kontesto 
įvyks! 23 balandžio,
Boulevard Auditorijoje, kur 
bus išdalinta $500.00 dovanų.

didelis 
muzika- 
Lictuvių

finalas 
Ashland

Likviduosis North 
Side Security 

bankai
Normąn B. Collins, Security 

Bank of Chicago, 765 Milwau-

kee Avė., ir Second Security 
Bank of Chicago, 1965 Milwau- 
kee Avė., prezidentas pareiškė, 

„kad abu bankai, gavę leidimą 
atsidaryti, atmokės visiems dc- 
pozitoriams visus pinigus ir iš
eis iš biznio. Depozitai siekia 
apie $4,000,600.

Abiejų bankų raportas sako, 
kad jie negali pelningai ope
ruoti, nes. didelė dalis depozito- 
rių ištraukė savo pinigus.

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

‘_________________________________________ -*

Jau tapo susitarta

jig saw puzzle ... The country 
has gone mad! Street car con- 
duetors handing out the left 
half of Madonna’s nose for a 
transfers! The corner buteher 
putting together twenty five 
pieces to makc one chop. Five 
per cent of all dime storos lit- 
tered with these puzzles... 
Never in the history of Amer
ica hasi therc been so much 
eutting up!.. . And what got 
under our skin was to have an 
Irish friend toli us that the 
Lithuanian polka was just 
another jig saw ... Estelle 
Galdi did her duty and show- 
cd this young man how to 
work out this lašt puzzle... 
It was just one jig after 
another lašt Saturday night at 
the Pirmyn sočiai. , Georgie 
wouldn’t give us any ręst... 
A nice, big sociable crowd ... 
Free sandwiches served to all 
... . Ray and ^Slieik'’ were 
therc in all their glory, ad- 
ding špice and variety to the 
crowd ... Gleo brought her 
very charmiiTg ęousin along. 
The older members all re- 
meinber Antoinelle ... Ann of 
red dress f ame was just bub- 
ling over with joy the cntire 
evening . . . “Birutes” and 
“Naujos Gadynes” both sent 
scveral very amiable reprešedt 
atives ... Everybody had a 
good time. Asi the saying goes 
Pirmyn in war, Pirmyn ih 
peacc and now Pirmyn in en- 
tertainment... All the credit 
goes to the hard workįng si
čiai commitee ... Another big 
affair is just around the cor
ner. The Stephens* Concetl! 
Watch for further announce- 
ments ... If you notice any of 
our members lazily strum- 
ming a guitar, you can chalk 
it up to the altitude attainęd 
after several hours study of 
Mexican music. It all comes in 
our new operetta “Pepila” ..'. 
How does our new contribut- 
or appeal to our readers. 
Viotoldas next week will give 
a descriptive gketch of some 
member of the chorus. The 
individual’s name will not be 
revealed ... We would vėry 
much likę to know the num
ber of weekly readers we 
have. Therefore we urge 
everyone of our supporters to 
drop us a line. Any contribut-

ions will be appreciated. Send 
yoiir mail (o

THE SINGING FOOL 
whosc address iš 6406 South 
Francisco Avė. (No, you can’t 
have the telephone number).

Automobilio nelai
mėje žuvęs R. Rut 

kauskas dar ne
palaidotas

Graborius Eudeikis apsiėmė su
teikti jam paskutinį patar
navimą veltui

Roselando apielinkės lietuvis 
Romualdas Rutkauskas, 10630 
Edbrooke Avė., kuris buvo už
muštas automobilio nelaimėje 
kovo 4 d., nu*o mirties visą lai
ką išgulėjo Cook apskričio la
voninėje- -nepalaidotas.

Teko patirti, kad graborius 
Eudeikis sutiko palaidoti jį 
didžiumoj savd lėšomis. Laido
tuvėms įvyks šeštadienį rytą iš 
namų į šv. Kljžirriiero kapines.

, ... t ■ J t

Budriko radio . valanda
Buvo tikraii-malonu pereitu

• • . ■ • 1' ' f . . ■ A , , * ■ S, • ' „

SIS, THAT MAN S L- 
VU^TlNG wnH Mf!

sekmadienį pasiklausyti lietu
vių dainų ir muzikos radio 
programe, kurį davė Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų 
krautuve.

Apart dainų ir muzikos, te
ko gėrėtis Makalų šeimynos 
lošimu ir šaunia Budriko 
akordionif tu muzika.

Priminima, kad seredos va
kare dar bus dainininkų ir

PARDAVIMUI
Turime gražių farmų 

V* {mokant, likusius 
ant 20 metų 6% 

. . t

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 kreipkijtės i

' Pąrk-Grant 
Realty Ėxchange

5016 W. 16th St.,
V CICERO, ILL.
JAMES GODITUS, manager

IŠPARDAVIMAS!
!-v ■k
w ii
VfJL J 5C 1 ■J

■ n > ,1į t.<D

s setas.

EKSKURSIJŲ

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
, LIETUVĄ

Valdžios taksos

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į KlaipėdąO Klase i vieną, pusę...........$101 50

tabi p’i9ra..... ? 166^50
*5.00

ANTRA EKSKURSIJA 
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
i A Laivu “GRIPSHOLM” 

{ Švediją, ir iš ten su persėsimu j Klaipėdą.

J Klase Į vieną pusę...............$92 00
j abi puses $153 50

*5J0
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Valdžios taksos

*39 00 
•37.00 
12.50 
’2.50 

City Fu mitu re Co. 
M, P. Javarauskas ir J. Bartulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

' delis pasirinkimas spalvų ...... 
SKALBIMUI MAŠINOS

DULKIŲ VALYTOJAI
po ........... ....... ....................
MATRACAI, 50 Švarų Sunkumo, 

po .......1...^.. . ....... ..... .............

HES WRITTEN ON A CARO; CAU. 
RASP8ERRY 2012 AND Ą£I4 ■< 

=įm MR..LM5N*! IVAOOINC- 
g^į tn to po m-JoSTrogruN!

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

1514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

WISSIG
Specialiau# ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kart

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

MR.liON1.- SAY.'-vvcrrcHA 
IRYIN' TOPO-KlD MĖf f
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg ' 

Published Daily Exeept Sunday by 
Tha Lithuanian Newg Puh. Co, Ine.

1739. South Hateted Street 
Tetaptame Roesevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratea:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of CHcato
$8.00 per year in Chicago 
8c per. eopy

Entered as Second Claaa Matter 
Mareh 7th 1914 et the Port Office 
of Chicago, I1L under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St,. Chicago, 
HL Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metams $8.00
Pusei metų.......... .........----- 4.00
Trims minėdama 2.00
Dviem minesiam...... ........ - į 1.50
Vienam minėsiu! -- - .. .75

Chicagoj per išnešioto jusi
Viena kopija 8c
Savaitei ........................      18c
Mlneaiui..... ............., , , . „ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj. 
paltu:

Metams —---------- . - . ■ $7.00
Pusei metu 8.50
Trims minesiams ________ — 1.75
Dviem minesiams _________ 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams-------—$8.00
Pusei metų _———..............— 4.00
Trims minesiams........ ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

kybą. 0 kaipo ginkluotos jėgos, Rusija ir Italija nė iš 
tolo negali lygintis su Francija ir Anglija.

Todėl tas kelias, į kuri Hitleris pasuko “vater- 
lando” vežimą, negali Vokietiją atvesti nei į ekonominę 
gerovę, nei j pasaulio galybę. Jisai veda tiktai į pelkes. 
Vokietija bus laiminga, jeigu ji susipras pasukti atgal, 
pirma negu ji įklimps taip giliai, kad nebebus galima 
iš pelkės išlipti. Jeigu Amerika, veikdama bendrai su 
Anglija ir Francija, sugebės netolimoje ateityje nuga
lėti ekonominio krizio priežastis, tai Vokietija susipras 
padariusi klaidą ir grįš j civilizaciją.

Lietuvių tauta “pabudo” tik 
prieš keletą dešimčių metų. Bet 
argi ji prieš tai neegzistavo?

Vygandas visai be reikalo at
meta kalbą, kultūrą, teritoriją 
ir valstybę, mėgindamas išaiš
kinti tautos esmę. Tiesa, kad 
kiekvienas paimtas skyrium 
šitie dalykai visos tautos esmės 
nesudaro. Bet paimti kartu, 
jie gana pilnai apibrėžia vie
nos tautos skirtumą nuo kitų 
tautų.

{šitie, taip sakant, tautybes 
elementai gali būti išreikšti la
biau arba mažiau tam tikroje 
tautoje, bet tai nereiškia, kad 
jie nereikalingi. Sakysime, žmo
nės gali priimti kitos tautos 
kalbą, bet tuomet jau jie, tau
tybės atžvilgiu, pasidaro skir
tinga grupė nuo tos, kuri var
tojo originalę tautos kalbą. 
Jeigu jie, dar priims ir kitos 
tautos kultūrą, tai jie gali vi
sai su tąja tauta susilieti.

Koks velnias!... Tokius kati
nus j maišą ir — į vandenį.

O katinas priėjo, lyg nieko 
nebūtų buvę, ir ėmė nekaltai 
trintis į Šeimininkė? kojas. 
Ši pagriebė jį už apykaklio ir 
na įnirtusiai kaišioti katino 
snukiu į cukrinį popierį, kur 
buvo inkriminuojamosios ke
penys. i

—Še, še, sb!
Katinas puolė po sutuoktu

vine lova, iš ten į kertę, iš ten 
vėl po lova ir sukniaukė:

NEMALONI KLAIDA

Apžvalga
-............. ................ . - -----

Iš LIETUVOS OKUPACI
JOS LAIKŲ

ir suranda, kad nė vienas jų 
nesudaro tautos esmės, štai, 
pavyzdžiui, kalba: ar ji suda
ro tautos esmę? Vygandas įro
do, kad ne, kadangi skirtingos 
tautos kartais vartoja tą pačią 
kalbą (sakysime, Anglijos žmo
nės ir Amerikos .žmonės), o

Viač. šiškov’as.

Katinas Vaska*)
Tarybų Krašto Apysaka

Minėdami K. Markso sukaktuves, klaidingai pava- 
dinome jas šimto metų gimimo sukaktuvėmis, kuomet 
aiškus dalykas, kad reikėjo jas pavadinti 50 metų mir
ties sukaktuvėmis. Dėl šios klaidos prašome skaityto
jus atleisti.

Marksas gimė 1818 m. gegužės 5 d. Mirė 1883 m. ko
vo 14 d.

rašo
atsi-

ŽMONĖMS PATINKA

Prezidento Roosevelto energingas įsikišimas į ban
kų reikalus ir jo griežtas pasiryžimas kapoti valdžios 
išlaidas žmdnėms patinka. Kraštas yra pasiilgęs “ga- 
spadoriaus”.

Tai — naturalė pasėka to, kad pirmesnioji valdžia 
per ilgą laiką beveik nieko nedarė. Hooveris buvo įsi
tikinęs, kad dalykai patys pasitaisys, tik reikia kant
riai laukti. O kad žmonėms kantrybė neišsisemtų, tai 
jisai juos ramino, sakydamas, kad “prosperity is around 
the corner”.

Dabartinė administracija laikosi kitokio nusistaty
mo. Ji mano, kad reikia veikti, o ne laukti. Kol ji veiks 
ir nepadarys stambių klaidų, jos autoritetas bus didelis.

KAS BUS SU VOKIETIJA?

Siaučiant žvėriškam fašistų terorui Vokietijoje, vi
sas pasaulis klausia savęs, kas bus su Vokietija. Ar ji 
visai eis velniop, taip kad kultūringiems žmonėms pa
sidarys nepakenčiama joje gyventi, ar ji atsipeikės ir 
sugrįš į civilizuotos žmonijos kelią?

Nėra abejonės, Vokietija gali nudardėti į pakalnę 
ir nutempti paskui save didelę dalį Europos. Ji, nežiū
rint kaip ją suvargino karas ir kitos nelaimės, dar vis 
tebėra galinga šalis. Skęsdama, ji gali paskandinti ir 
daugelį savo kaimynų.

Du pavojai šiandie grasina Vokietijai. Artimiau
sias pavojus tas — kad ji gali ilgam laikui netekti lais
vės viduje. Iki lapkričio 1918 metų Vokietiją valdė mi- 
litarinė monarchija. Tai buvo kieta ir žiauri valdžia. 
Visus žmones ji laikė “disciplinoje”, kaip kareivius ka- 
zarmėse. Ji auklėjo ne piliečius, bet valdinius.

Ta kariška valdžia betgi nebuvo aklai užsikirtusi 
prieš progresą. Ji suteikė žmonėms visuotino balsavi
mo teisę ir išvystė gana gerą liaudies švietimo sistemą. 
Pasinaudodami visuotinu balsavimu, Vokietijos darbi- 

savo rei- 
kaizerio

Inžinierius S. Kairys 
Kauno “Socialdemokrate” 
minimus apie Stanislovą Naru
tavičių, kuris, sulaukęs 82 me
tų amžiaus, nusižudė prieš pat 
Naujus Mętus. Kairio ir na- 
bašninko Narutavičiaus pažin
tis prasidėjo Lietuvos konfe
rencijoje, kuri buvo sušaukta 
Vilniuje 1917 metų rugsėjo 
menesį, kai Lietuva buvo oku
puota vokiečių kariuomenės. 
Atsiminimų autorius paduoda 
apie tuos laikus įdomių faktų.

Tame lietuvių suvažiavime 
buvo pirmą kartą iškeltas vi
sos Lietuvos visuomenės var
du reikalavimas nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos val
stybės. Kairys apie tai rašo:

“Konferencija suformula
vo politinius Lietuvai reika
lavimus — nepriklausomos 
Lietuvos valstybes, demokra
tiškais pamatais sudarytos. 
Konferencija savo nutarime 
pažymėjo, kad pagrindus ne
priklausomai Lietuvai ir jos 
santykius su kaimynais tu
rės nustatyti Lietuvos Stei
giamasis Seimas Vilniuje, 
išrinktas visų Lietuvos gy
ventojų demokratišku budu. 
Konferencija tik labai at
sargini pasisaką--kad jeigu 
Vokietija dar prieš taikos 
kongresą pripažins Lietuvą 
nepriklausomą ir rems ją 
taiką sudarant, tai Konfe
rencija butų linkusi užmegs- 
ti su Vokietija tam tikrus, 
dar nustatytinus santykius, 
nepakenkiant gyviemsiems 
Lietuvos interesams.

“Kad tokia išėjo konfe
rencijos rezoliucija, tai dėl- 

jau Rusijoj buvo 
revoliucija ir

ktos! O aš to vaišinus žalio 
nevalgiau gana žymų laikotar
pį: labai varžitfusi žmonos.

Ir štai nematoma jėga svie
dė mane iš sutuoktuvinio guo
lio ant grindų, pribėgu vie
nose apatinėse kelnėse prie 
skobnie.% išvynioju ryšulėlį— 
kepenys! Mano akys smailiai

esme; todėl ji 
skirtingas tau-

nėra tautybės

pasaulio

stengsisdabar 
tvarka jau pati 
Bet Hitlerio ir

ninkai išmoko organizuotis ir valstybėje ginti 
kalus. Palyginant su cariška Rusija, vokiečių 
monarchija buvo dar kultūros pavyzdys.

Tačiau militarizmas atvedė Vokietiją i 
karą, kuris pasibaigė jai katastrofa.

Hitleris talkoje su monarchistais 
atgaivinti militarizmo tvarką. Tokia 
savaime butų didelė nelaimė kraštui.
Von Papeno militarizmas neturi nė tų teigiamų pusių, 
kuriomis galėdavo didžiuotis senoji Vokietija. Ką Hit
leris gali pasiūlyti kraštui lygaus visuotinam balsavi
mui, kurį davė Vokietijai Bismarkas? Arba ar galima 
iš jo tikėtis ko nors gero švietimo srityje?

Despotizmas, kurį steigia Vokietijoje dabartiniai 
jos valdovai, turi visas blogąsias despotizmo puses, bet 
neturi nieko teigiamo. Tai yra gryna sauvalės ir smur
to valdžia.

Antras pavojus iš hitlerizmo yra tas, kad Vokieti
ja gali būti įvelta į karo avantiūrą. Pati Vokietijos Val
džia vargiai drįs pradėti karą, bet jos politika gali pa
drąsinti tuos elementus kitose šalyse, kurie nori ginklu 
suvesti savo sąskaitas su vienu arba kitu kaimynu.

Tačiaus reakcija Vokietijoje yra vaisius to ekono
minio krizio, kuris šiandie smaugia visą pasaulį. Var
gas atėmė Vokietijos žmonėms viltį susijaukti ko nors 
gero, einant tuo keliu, kuriuo eina demokratinės šalys. 
Jie nori ieškoti laimės kitokiu keliu. Bet kur tas kelias 
veda? Ir kas bus jos talkininkai? Kad ir dar taip ga
linga tauta, šiandie pasaulyje viena negali stovėti.

Atsimetusi nuo tų šalių, kuriose viešpatauja lais
vė, Vokietija galėtų dėtis tiktai su Rusija, Itdlįja ir

to, jog 
prasiveržusi 
jos nuotaika plito per visą 
Europą; tai dėlto,, kad pa
čioj 'konferencijoj, Lurios žy-: 
mi dalis ibuvo kunigai, —< 
socialdemokratai ir demo
kratai buvo griežti, nuosa* 

, kųs ir privertė savęs klau
syti.”
Taigi matome, kad socialde

mokratai ir demokratai priver
tė konferenciją pasisakyti už 
Lietuvos nepriklausomybę, stei
giamąjį seimą ir demokratiš
kumą. 1

Už b mėnesių po tos konfe
rencijos Lietuvos Taryba, ku
ri buvo konferencijoje išrink
ta, dar griežčiau pasisakė už 
tuos pamatinius reikalavimus. 
Jie tapo išdėstyti formališkam1 
dokumeitte, žinomam kaipo Lie
tuvos nepriklausomybės dekla
racija. Bet ir tas vasario 16 
dienos paskelbimas nebuvo pa
darytas be kovos Taryboje. 
Mat, į tarybininkus darė spau
dimą vokiečių okupacinė val
džia, kuri norėjo, Tkad Lietu
va butų “amžinais ryšiais” su
jungta su Vokietija. Lietuvos 
Tarybos dauguma liuvo linkusi 
tą vokiečių reikalavimą išpil
dyti. Tačiau jam pasipriešino 
socialdemokratai ir demokratai.,

KAS VBA TAJUTA?
, : kitiAĮltfri. ?

“Musų Vilniuje” žinomas Lie
tuvos žurnalistas Vygandas 
(Puryckis) gvildena klausimą, 
kas yra tauta. Jisai smulkiai

Vengrija. Bet jos yra biednos ir ekonomiškai atsihku- jgg,, kajp g teritori- 
sios. Jos negali Vokietijai padėti nei pinigais, nei pre- ją, kilmę, knfturę, tikybą -

ta pati tauta vartoja skirtin
gas kalbas (sakysime, Bretoni- 
jos gyventojai, kurie laiko sa
ve franeuzais).

Vygandas taip pat parodo, 
kad tautybes nasudaro kilmė 
arba kraujas, kad šiandie ne
galima pasakyti, koks kieno 
gyslose teka kraujas.

Teritorija irgi nedaug ką 
tepasako, nes tautas vieną nuo 
kitos dažnai neskiria nei kal
nai, nei jūrės; jos gyvena vie
na palei kitą, o betgi kaipo 
tautos jos viena nuo kitos ski
riasi.

Kai dėl kultūros, tai, anot 
Vygando, ji savo turiniu yra 
beveik vienoda visur. “Kultū
ra šiandie yra tarptautinis tur
tas”, sako rašytojas. Civilizuo
tų tautų kultura skiriasi tik 
formomis, o ne 
negali sudaryti 
tas.

Valstybė irgi
pamatas, nes vienoje valstybė
je gali gyventi ir dažnai gyve
na labai įvairios tautos. Galų 
gale nėra tautos esmė ir tiky
ba, nes šiandie beveik visos 
tikybos yra. universališkos. 
Tautinės tikybos beveik išny
ko.

Tai kas gi yra tauta?
Vygandas prieina išvadą, 

kad tautos skiriasi viena nuo 
kitos ne kokiais nors išvirši
niais požymiais, bet tik vidu
jine sąmone, įsitikinimu.

“Šitas vidujinis žmogaus 
įsitikinimas, kuris liepia 
žmogui pasisakyti, kad jis 
priklauso tokios arba kito
kios tautos, tinkamiausia 
butų .pavadinti /tautine ‘Są
monė*’, — rašo Vygandas, 
ši Ątahtinė sąmonė, tai, girdi, 

ir sudaro taiMą: .
*!Iš« viso aukščiau pasakyto 

prašosi išvada, kad tauta tai 
Sujungta bendra "tautine są
mone žmonių bendromenė.” 
Mums atrodo, kad Vygando 

tautos sąvoka yra visai be 
prasmes. Ji nieko nepasako ir 
nė kiek nepadeda suprasti tą 
reiškinį, kurį' ji bando ap- 
sklembti. ;.. ' ; i ' ; . I • 7 ;■ . ..',^7 ’l

Tik pagalvokime. Tauta, gir
di, yra žmonių bendruomenė,; 
sujungta bendra tautine sąmo-i 
ne. Bet kas yra “tautinė są
mone”? Tautinė sąmonė yra 
-žmogaus, įsitikinimas, kad jisai 
.priklauso tam tikrai tautai. Oi 
kas yra tauta? Mes ir vėl su
grįžtame prieto paties klau
simo, kurį bandėme išspręsti.

Taigi Vygando mintis suka
si užburtame rate.

•Jisai nepasijuto padaręs 
stambią klaidą pamatinėse to- 

•jrfikos 'taisyklėse. Negalima ne
žinomą daiktą aiškinti su pa-< 
įgelba kito nežinomo daikte! 
!X negalima aiškinti su pagelba

’iL - "l

.Tautine sąmone yra tautybės 
produktas, o ne jos’ priežastis.; 
Aiškus dalykas, kad tautinė 
sąmonė gali būti tiktai tenai, 

)Įkur yra tauta. Sąmonė atsiran
da tam tikrame tautos vysty
mosi laipsnyje. Tauta gali bu- 
Ž ilgesnį .ar trumpesnį laiką 

be iaaitinės sąmonės. Todėl 
Byra kalba apie tautų “pa- 

mą”, ^‘atgijimą” arba “at- 
gimimą”. -

—Aš tau pakniauksiu! — 
slėpdamas pėdsakus, šuktelė
jau aš. — Biaurybė koks, va
gišius!... Prie sienos tave, gal
vijau beragis!

Šaukiu įtūžusiai, o pačiam 
ašaros širdyje: “Ach, tu, varg
šė bekalbė gyvulė, — pama
niau aš, — juk tu, Vaska, dėl 
idėjos nukentėjai.”

O žmona sako: :
—Ir kas čia tokia pasidarė 

su katinu? Treti metai gyvena 
pas mane, niekuomet nesuk
čiaudavo.

—Visai suprantama, — ta
riau aš, — jis gyvulė gudri. 
Juo tik pasitikėk... Parazitas, 
velnias!...

O taip po mėnesio, kai žmo
na pas senelę į svečius išva
žiavo, prisigėriau aš girtutė
lis.

Nupirkau aš dvi porcijas 
žalių kepenų, ir padarėme 
mes dviese puotą, — dvejetas 
Vaškų: aš ir katinas. Sėdėjo
me mes su juo ant grindų, prie 
krosnies, rijome kepenis, gė
rėme, verkėme.

Aš visą knistuvėlį išbučia
vau neužmirštamam katinui 
su didele simpatija.

—Ach, Vašia, — sakau, — 
Vosyliau Vasiličiau! Dovanok 
tu man, gyvaėdžiui niekin
gam. Tu nemanyk, Vaska, 
apie mua apie žmones, labai 
jau blogai: jau gi nevisuomet 
mes pagal teisybę gyvename, 
pasitaiko, Vaska, kad ir mes 
sąžinę atsimename. Ach, 
Vaska, — sakau, — Vasiliau 
Vasiličiau, katine. Graudu 
man, Vaska, žinoti, kad aš iš 
prakeikto beždžionių kilau. 
Pasakyk man, Vaska, gudriau 
siaa katine, o kas gi tavo pro
tėviai?

Ir graudžiai graudžiai aš 
pravirkau.

O katinas — kurty murly— 
ruko, suko uodega ir sako:

—Neliūdėk, šeimininke, — 
ir tave ir mane tos pačios blu
sos ėda.

O kodėl gi, paklausiu jūsų, 
nestato paminklų gyvuliams? 
Stato karaliams, generolams 
ir kitiems žymiems žmonėms 
iŠ civilių, o keturkojam gyvu
liams, nors jie butų septynių 
pėdų per kaktą, — niekuomet. 
Na, arkliams dar pasitaiko. 
Ir tas jeigu nulies ketinį arklį, 
būtinai ant jo iškilmingą žmo
gų užrioglins. O štai, pavyzd
žiui, šuniui arba katinui — 
niekuomet nepastatys. O ir 
cenzūra niekuomet neleistų. O 
tuo tarpu katinai būna kar
tais idėjiniai, flr dėl idėjos 
kenčia neblogiau už žmones, 
tik nekalba, .pakniaukia kur 
nors po ;lova, ir tai viskas.

štai ar nenorite tokios apy
sakos, kuri įvyko asmeniškai 
su manim. Tuojau papasako
siu jums apie puikų katiną 
Vašką.

O aš pats iš spaustuvininkų 
cecho spaustuvėje tarnauju.

Mano .temperamento savy
be yra* ta, kad iš mažens įgi
jau aš aistrą , valgyti žalius kai 
kuriuos valgomuosius produk
tus. Pavyzdžiui, mielai valgau 
žalius naminių gyvulių kepe
nis, vartojamas kulinarijoj 
mene. Ir ne, tai, kad krauge
riškumas manyje butų, kaip 
laukinio tigro zoologijos dar
že, o tiesiai taip: atsipiausi 
peiliuku šmotuką, pauisudysi 
ir suvalgysi. Kodėl išsirutu
liojo manyje šis absurdas, ne
žinau. Galimas dalykas, kad 
išeinant iš Darvino knygos, 
mano prosenelis kilo ne iš 
beždžionių veisles, kuri mėšos 
neėda, o iš liūto arba barso. 
Tuo labiau ir pavardė mano 
žvėriška — Mbkričinafi“).

Ir štai, su šia aistra valgyti 
žaliai, aš įsimylėjau į mergelę 
Niūrą, busmią mano žmoną. 
Po ilgai trukusio bičiuli avimo, 
kurio metu aš nenustojau sla
ptai smailyžauti žaliomis ke
penimis, įvyko sutuoktuvės 
pagal visas taisykles.

Toliau pereinu prie, pirmo
jo medaus .mėnesio trumpo 
aprašymo.

Jsiva'izfhiokite sekmadienį 
Vasaros saulutę .pradeda .mes
ti savo spindulius tį musų su-, 
tuokiuvinį guoįį. Saldžiai mu
game ir nieko nematome, 
Staiga girdžiu lėįą žmonos ju
desį, kuri nori išsilai^vinli iš 
mano meguistų ’glėkesičiavi- 
mų.

—Tu, Vašiu, ipągulėk, pasi
lepink, — tarė Niūra, — dš. 
eisiu į turgavietę ką nors nu
pirksiu ir pyragaitį padary-. 
siu.'

Aš atsakyino vietoje malo
niai nusišypsojau ir pama
niau: “Kaip malonų būti ve
dusiu, tuo labiau sekmadienį.” 
Pamaniau taip ir betarpiškai 
leipdamas ėmiau miegoti to
liau. ’

Paskui pareina žmona Niu
ro, sudeda pirkinius ant skob
nies ir, pliaitkštęlėjus ranko
mis, sušunka:

—Ach, aš kvailė, kvailė! 
Sodos užmiršau. Be sodos teš
la nepakils. Eisiu.

—Bet juk vaistine ųpli!
—Nieko. O tii pasilepink, — 

pabučiavo mane į 
škirimą ir pakutenu ti’uputė^ vakarines valstijas, galbūt Arizonoj. Jis prieš tai dirbo ap- 
LJ dėl medaus mėnesio. .<

Po jos išėjimo aš patt'au- 
tkiau orą uosle ir iš karto pa
stebėjau: aiia^Akepępis uupar-

žios spalvos, geroką šmotą. Aš 
ėmiau kovoti pats su savim, 
norėdamas nuraminti savo 
žvėriškąjį protėvį, sėdintį ma
no viduriuose. Bet — deja! 
kova buvo nesėkminga. Aiš
kiai matydamas, kad aš nuga
lėtas, aš nurijau gausią scilę 
ir pagriebiau peilį. Suvalgiau 
šmotuką ir įsiklausiau į sąži-

sniavau sunkesnę riekutę ir 
taip pat suputau. Sąžinė ėmė 
atsiliepti. Aš buvau benorįs 
apsvarstyti aplinkybes, bet 
gausi seilė pradėjo eiti kontr, 
ir aš, kaip niekingas alkoli- 
kas, suputau kepenis iki pas
kutinio atomo.

Dieve, Dieve, ką aš prida
riau! Kaip surambėjęs nusi
kaltėlis, aš puoliau į sutuok
tuvinį guolį, prakeikdamas 
save ir baisiai priesaikauda- 
inas, kad panašus pergyveni-1 
mas pasikartoja paskutinĮ 
kartą.

Pasigirdo durų girgždėji
mas. AŠ užsitempiau anklodę 
ir apsimetęs ėmiau knarkti. 
Mano širdis sustiprintai pla
kė, šaltas prakaitai apdengė 
visą nugarkaulį . nuo sprando 
iki buvusios .uodegos.

—Ach tu, niekingas velnie, 
ach tu, prakeiktas klajokli!— 
pasigirdo aštrus žmonos riks
mas.
puto!

- Supilto! Kepenis su- 
Štai. tau pyragai su 

kamša! O tu, Vatfia, miegi ir 
negirdi!

—A? Kas? — supaitkšėjali 
aš akimis, stengdamasi nieko 
nesuprasti įvykiuose.

—Kas, kas!... Katinas kepe
nis sutrioškino!

—Ką tu! Nejaugi?! — su
šukau aš, pasikėliau, padaręs 
susirupinušią ir drauge įpy
kusio ant katino išraišką. —

*) Vaska, (minkštai tariant s) — 
rusiškai: Vosyliukas. Taip bendrai va
dina rusai katinus, (išeidami iš pasakų 
stiliaus). Ar. Vitkauskui.

rusiškai: atpik-“) "Mokrica 
rus, pilkas minkštas vabalas, kurių at
siranda drėgnose vietose. —Ar. Vitk.

Išvertė —
A r ėjas Vi l kaus kas.

Šiandie atėjo KO V A! 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

t
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Prezidento Roosevelto sūnūs Elliot Roosevelt ir jo žmona 
Betty. Jis norėdamas savystoviai gyventi ir negalėdamas ras- 
ti tinkamo darbč, nes visi siūlomieji darbai liečia tai, kad jis į’.'i. . v . .j į * ' *•
dalytų įtaką į kongresą ar savo tėvą, išvažiuoja ūkininkauti.

Į| dėl medaus m&ieėio. garsinųnų firmai, bet jo tėvą išrinkus prezidentu, darbas pa
sidarė nebegalimas, nes kiekvienas klientas tikisi iš jo ypatin
gų malonių ir užtarimo Washingtone. *



Trečiadienis, kovo 15, 1933

Užvakar ir vakar at
sidarė sekami Chi- 

cagos bankai
MONIKA BRUČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 13 dieną, 4 valandą ryto, 
1933 m., sulaukus 40 metų am
žiaus. gimus Raseinių apskr., 
Girkalnio parap.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Viktorą ir Joną Gapšius. 
švogerį Steponą Bručą ir brolių 
šeimynas.

Kūnas pašarvotas, randasi S. D. 
Lechawicz koplyčioj, 2314 W, 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
kovo 16 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. ‘ "
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, S vogė ris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lechawicz, Telefonas 
Canal 2515.

a. Monikos Bručas gi- 
esat 

dalyvauti 
jai pasku- 

atsisveikini-

Chieagos federalio rezervo 
sistema įgaliota iždo' sekreto
riaus M. H. Woodin, vakar da
vė leidimų atsidaryti seka
miems nacionalinius bankams:

City National Bank and Trust 
Company, 208 So. La Šalie St.

Continental Illinois National 
Bank and Trust Company, 231 
South La Salio Street.

First National Bank of Chi- 
cago, 38 South Dearhorn Street

Haris Trust and Saving Bank, 
115 West Monroe Street.

Northern Trust Company, La 
•Šalie and Monroe Streets.

American National Bank and 
Trust Company, 306 So. Michi
gan Avon ne.

Lasvndalc National Bank of 
Chicago, 3337 West 26th Street.

Mutual National Bank of Chi
cago, 7811 South Halsted St.

Drovcrs National Bank of

Chicago, 4201 So. Halsted St.
Terminai National Bank; of 

Chicago, 400 W. Madison St.
Halsted Exchange National 

Bank of Chicago, 1929 South 
Halsted St.

First National Brink of Ėn- 
glewood; 347 W. 63rd St.

National Builders Bank of 
Chicago, Wackcr deive and La 
Šalie Street.

Mercantile Trust and Savings 
Bank, 541 Wcst Jackson bou- 
Icvard.

Continental National Bank

Bank and
Jackson541

Statc 
St.

Bank,

Savings

La Šalie St.

ANTANAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 12 d., 11:30 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 72 m. am
žiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės mieste. Amerikoj išgy
veno 40 metų. Paliko didelia
me nubudime 2 seseris: Mari
joną Palėk ir Marijoną Pau
lauskaitę, gimines Joną ir 
Stanislovą Pakk, M arei joną 
Wiczus ir Zofia Mikšius ir 
kiti giminės, o Lietuvoj pa
motę Juzefą Paulauskienę ir 
brolį Juozapą Paulauską. Kū
nas pašarvotas randasi 3231 
AuMurn avė., tel. Boulevard 
5861.

Laidotuves įvyks penktadie
nį, kovo 17 d.. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Paulaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame •
Seserys ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, tel. Yards 
1138.

Atsidarę ualstijudai bankai.
Valstijos auditoriufi Edward 

J. Barret vakar davė leidimą 
atsidaryti sekantiems ban
kams:

Amalgamated Trust and Sa
vings Bank, 111 W. Jackson 
boulevard.

Bcverly Stale Savings Bank, 
103rd and South Loomis St.

Boulevard Bridge Bank of 
Chicago, 400 North Michigan 
Avenue.

Broadway Trust and Savings 
Bank, 2805 No. Clark St.

Chicago City Bank and Trust 
Company, 815 West 63rd Street

Droversi Trust and Savings 
Bank, 4201 So. Halsted St.

Liberty Bank of Chicago, 
3156 Robscvelt road.

Main State Bank, 2654 West 
North Avė.

Merchandisc
Trust Company, 
boulevard.

Metropolitan 
2201 West 22nd

Personai Loan and
Bank, 105 Wcst Madison St.

Seara Comniunily State
Bank, 3401 Arthington Street.

Skala State Bank, 968 West 
18th St.

State Bank of Clearing, 5601 
West 63rd St.

Uppcr Avenue Bank, 919 N.
Michigan Avė.

Uptown State Bank, 
Wilsop Aveiiue; ’

Hamilton State Bank, 
Broadway.

Banco Di Napoli Trust
906 South Halsted Street.

Security Bank of Chicago, 
1956 Mihvaūkee Avė. V .

Sccond Security Bank, 765 
Mihvaūkee Avė.

duktė Lioną. Sekančių dienų 
nivo nuvežta į Jeffcrson Park 
ligoninę, kur Dr. A. Montvidas 
)adarė operacijų. Lioną jau
čiasi gerai, bet dar savaitę — 
dtų turės pagulėti ligoninėj 
ki pasveiks. Jei kas norėtų 

, a atlankyti ant antro aukšto, 
kambaryj No. 206. 
vai. nuo 2 
8 vai. vak.

Kiti ligoniai, vieni jau ran
dasi namie, kiti dar guli įvai
riose Chicagos ligoninėse. 
Kiek teko patirti visi sveiksta. 

Lankyto jas.

Lankymo 
p. p. ir nuo 7—

1050

3916

Co.,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Teisėjas nepripažino 
Barreto paskirto 

receiverio

D. Shurtleff užvakar 
pripažinti auditoriaus 
paskirto receiverio, 
County State Bankui,

Waukegan Circuit teisėjas 
Edward 
atsisakė 
Barrėt 
Lake
sakydamas, kad jį skirdamas, 
Barret peržengė savo autorite
tų. Barret paskytė chicagictį, 
W. L. O’Connor. Teisėjas pas
kyrė receiveriu J. H. Clende
niu, Lake Forest.

Lietpyiai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIROL’IS 
GIDYtOfAS I* CHIRUBOA* 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Oflao valaadoR ano 2 Iki < ir • Uo 
S vd. vak. NedMorpie pagal .atarti

Oriso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—-3 ir 7—8

PETRAS KASMAUSKIS
Persiskyrė su §iuo pasauliu 

kovo 11 d., 12:03 vai. po piet, 
1933 m., sulaukės 19 m. am
žiaus; gimęs Chicago. 111. Pa
liko dideliame nubudime mo
tina Ona, po tėvais Toleikaitę, 
tėvą Antaną, 5 seseris — Oną 
Gubistą, Sophie Kirkelą. He
leri. Josephine ir Antanina, I 
broli Antaną, 2 švogerius — 
Juozapą Gubistą ir Juozapą 
Kirkelą, dėdę Petrą Toleiki ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 7034 So. Fairfield Av. 
Tel. Republic 8511.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 16 d., 8 vai. ryte iš na
mu i Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Petro Kasinauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nubudę liekame
Motina, Tėvas, Seseris, Brolis, 

švogeriai, Dėdė ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja pra

bomis Ežerskis, tel. Boulevard 
9277.

Serga didelis skai 
čius jaunų Cicere 

lietuvių

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

17 A P1701’AC Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti.VAKILvMl uibLUb I 1 eietonat Kepuoiic /oOo
Uzgydomos Nauju Metodu .........    —..

Telefonas Republic 7868

Be operacijos ar IftrAkimų. Be priverstino 
Solisto, šis paprastas gydymasis namie leid- 

la fams atlikti savo reikalus kaip papras
tai—-žinoma, jei nesate tiek palierę, kad 
esate priversti tnilfiti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kotų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad Jus 
| trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykite lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, Jeigu nenorėsite.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialieti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9^ iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkats ii 
Ketvergai*.

Rez. Tet HYDE PARK 3395

Lake Sliorc Trust and Sav
ings Bank, 605 N. Michigan Av. 
Lake View Trust and Savings 

Bank, 3201 Nu. Ashland Avė.
Lawndale State Bank, 3205 

Wesl 22nd St.

Po 
žami į ligonines 
joms.

du, trys kas savaitę išve- 
operaci-

— Paskutiniu lai- 
smarkiai pradėjo 

lietuvaites, 
kas 

ope-

CICERO 
ku Cicero 
sirgti lietuviai ir 
ir kuone po du ar tris
savaitę vežami į ligonines 
racijoms.

Pirmadienį, kovo 6 d. 
kiai susirgo Vincento Ascilos

s u n

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANFftIMASPersikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietąĮenta“ priimsiu pradedant nuo pirmadie-

3325 So. Halsted St. n,°bH J. gussen 3
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų DENTISTAS

ir nuo 6 iki 8 vakare 4R47 W IdthŠventadieniais nuo 10 iki 12 4841 14ttl
Phone Boulevard 8483 Cicero, III.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 9

2420 W. Marąuette Rd
arti Wcstern Avenue

Pbone HEMLOCK 7828

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pači

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

KAZIMIERAS MILLER 
(JANKAUSKAS) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 d., 8 vai. vakare. 1933 
m., sulaukęs 67 m. amžiaus: 
gimęs Kalnėnų kaime. Ilakių 
parap., Mažeikių apskr. Pali
ko dideliame nubudime 3 bro
lius — Povilą. Joną ir Stanis- 
dovą, 3 švogerkas — Fredą, 
Oną ir Heleną, o Lietuvoje 2 
brolius 
ir seserį Oną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj, 710 W. 18 St., 
Chicago. III.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, kovo 16 d., 8 vai. ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Millerio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Broliai, švogerkos. Giminės 

ir Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Butkus, tel. Canal 
3161.

Leoną ir Kastantiną
ir du sūnūs —

Laidotuvėmis
Jurgis Pet-
Oakley Avė.’

Kūnas pa- 
grab. Lacha-

JURGIS STAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 12 d. 8:30 vai. ryte. 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Kauno rėdyboj, Pane
vėžio apskr., Vabalninku par., 
Kuprių kaime. Amerikoj iš
gyveno 42 metus. Paliko di
deliame nubudime gimines, 
draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoj seserį
Jurgį ir Povilą, 
rūpinasi draugas 
rikenas, 2352 So. 
Tel. Canal 1251. 
šarvotas randasi 
wicz koplyčioj, 2314 W. 28 PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 17 d., 1 vai. po pietų iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jur_gio Stakio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Giminės, Draugai ir 

Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. D. I,achawicz, tel. 
Canal 2515.

JURGIS BROCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 d„ 5:45 vai. ryto 1933 
metais, netikėta mirčia, sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Raseinių apskrity, Girdžių 
parap,, Milišių dvare. Ameri
koj išgyveno 23 m. Paliko di
deliame nubudime moterį Ele
ną, po tėvais Krikščiuniukę, 
sūnų Vincentą, motiną Oną, 
brolį Antaną, brolienę Oną, 2 
seseris Marijoną Norkienę ir 
Antaniną Brocaitę, švogerj 
Vincentą Norkų, švogerį ir 
Svogerką Williamą ir Zofia 
Kįrikščiunus, švogerį Jurgį 
Krikščiūną ir gimines, o Lie
tuvoj seserį it 4 brolius. Ku- 

. nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 18 d., 8 vai. ryto iš kop- 
lyčios į švento Jurgio parapi
jos bažnylią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jurgio Broco gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

, Nubudę liekame
Moteris, Sūnūs, Motina, Bro

liai, Seserys, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
- borius Mažeika, tel. Yards 

1138.

JUZEFĄ ZAROMBIENĖ 
po tėvais Miknaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 14 dieną, 5:30 valandą rytę 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus 
gimus Tauragės apskr., Kaltinėnų 
parap., Pakaršenų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime vy- 

rą Kazimierą, sūnų Petrą, dukterį 
Kazimierą, 2 sesers ’ sunai, Petras 
ir Aleksandras ir sesers duktė Jo-

liūs, seseris ir giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi 4522 

So. Marshfield Avė.
. Laidotuvės įvyks penktadienyj, 

kovo 17 dieną, 8 vai. ryto iš na- 
' mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž

nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 

. ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. _ >

Visi a. a. Juzefos Zarombienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė, Sesers 
Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIII IŠTAIGA
EUDBIKIS Ir vU Mustebtao publikų ra rara napigiato- 
mto kainomis ui aukotos zųMet palaidojimų. Mm nlokd 
atšokuojame ui atvežimų minutę žmogaus kūno | aurai 
įstaigų tt bile kokios miesto dalios.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
ramus ir atvefi jmusų įstaigų* kur galėsite pamatyti di-

URŠULĖ PILIPAVIČIENĖ (Phillips)
(po tėvais šurnaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 11 dieną. 9:25 valanda vakare 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap. ir miestelyj. z

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Leoną, sūnų Bronislavą ir marčią 

Feliciją, 2 dukteris. Elzbietą ir žentą Povilą Ferenzi ir Eleną, motiną. Jievą 
šurnienę. 2 seseris. Elzbietą ir šyogerį Kazimierą Legen. Oną ir švogerį

Pilipavičių ir .Joną Nedvarus. brolį Stanislovą Šurną, 2 anukus. Vincentą 
Lauryną Ferenzi ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3812 S. Parnell Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieny’ kovo 15 dieną. 8 vai. iš ryto iš namų 

j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Pilipavičienės giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Marčia, Žentas, Seserys, 
Brolis, Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard, 4139.

ryto iŠ nam

tarkavimų jums visai nieko nereiks* mok&ti, nežiūrint 
į tai, ar jus fcg pirkaite, ar nę.

BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių gtaborfttų kurto 
teikia ambulanco patarnavimų" Uu ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
Barmenų. Pašaukite EUDEIKĮ pina negu kreipsiu* kur

i E U D Ida
4S0M)7 South Hermits

TM «Mowh TUU* W-
4.11 iiUiį.4iAitiįW I . I| i. I iil'.li., į

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame, atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

S.MvSKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

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.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negd kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdtrbystės

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Akių Gydytojai
•www^mrtww*^vw*^*^^*^**^^***ww>*w^w^*^v***^***w*^ww»

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris est:> 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis paga 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

, Pbone. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuose 1 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 85th St 

kampas Halsted St. 
Vatandds. nuo 10—4, nuo 6 iki 9 

Ntdšliomįs ųuo 10 iki U

Įvairus Gydytojai
DR. C. KASPUTIS | Phone Armitage 2822

Gri,* , .STS DR- W. F. KALISZGrtia iJ nuropos te esi praMtauoja] >
senojoj vietoj. 1145 Mdtvaukee Avenue

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- Seredoa vakare uždaryta

nnor ’o pa«a’ Nedėlioj pagal sutarti
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 IV. Medison St,
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 
nuo 6 iki 8

apart iventadienio ir ketvirtadienio

valandai ryte; 
valandai vakare.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti*

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

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

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

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. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Pbone Boulevard 70Y2
DR. G Z. VEZELIS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47tb Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virglnia 0036

............ .. ..............................  Vii ■ . .. .....

DR. A. L. YUSKA
2423 XV. Mmmtt. M. ■ 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų h 

nedėlioms pagal susitarime

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Kitomis dienomis pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgui! 
akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius aus 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos.

Ofisas ir Laboratorija!
1025 W. lith St.t netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai. 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 labo* 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .NedėL nuo 10 iki 12 dienų 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi«l 

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaaa 3200

Ofiso: Tel. Vfctory 6893
Rez. Tel. Drend 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialietae odos ligą it veneriiką lign

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Nedeliomb it šventadieniais 10—2.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų ‘

Vakarais t Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė, TeL LafayetU 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 -
■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS . 

105 W. Monroe St., prie CIarir 
Telefoną. State 7660; Valandos 9—6 

West Side: 2151 W. 22nd SL
PanedGUo. Sarodoe ir Pėtnyčlo. rak. 6 iki B 

Telefonas Canal 0660
Namai: 5459 S. RodnveU Street . 

Utarnlnko. Ketverto ir Subatoa vak. V iki • 
, ŪMetonae Bepubiio B600

TnCIPPTT T PPTCjn J vJoJCjJi juL J •
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Aoa.
Tel. Boulevard 2800

Rra. 6515 So, RačkuieU ft,
TlL Republic SHJ
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CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI
O

i

kę su Rooscvelto planu, kuris 
užtikrina žmonėms bankus, į 
kuriuos jie galės pilnai tikėti.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

w. 
vai.

Federalio rezervo bankas pataria lietuviams aukso ne
slėpti — jį grąžinti j bankus

Komitetas dėkoja p. J. Kru- 
kui už pagarsinimą baliaus 
per Peoples Furriflure Co,

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. \Vestern Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038
—o—

Tvirtiu. bankas yra ne abejo- radio programą. Baliuje įsi 
tinas kreditas bet kuriai apie- 
linkei ir tokia apiclinkė gali 
skaitytis laiminga.

PENKTADIENI, KOVO 17 D. PASKUTINE 
DIENA GRAŽINTI AUKS4

Skiriama aštri bausmė už slėpimą aukso, 
išimto iš bankų nuo vasario 1 d.

Chicagos federalio reservo 
bankas skelbia, kad penktadie
nis, kovo 17 d., yra paskutinė 
diena grąžinti auksą, kuris bu
vo išimtas iš bankų nuo vasa
rio 1 d. Vardai ir pavardės tų 
žmonių, kurie auksą negrąžins 
iki penktadienio, bus perduoti 
iždo departamentui ir paskelbti 
viešai.

“Naujienos” vakar kreipėsi 
j federalio reservo banką, Chi- 
cagoje, informacijų tuo reika
lu. Bankas pareiškė štai ką:

10 metų bausmė už slėpimą
10 metų kalėjimo bausmė 

gręs tiems asmenims, kurie iš
ėmė auksą nuo vasario 1 d. iš 
bankų ir jį slepia. Iždo depar
tamentas reikalauja, kad visas 
auksas išimtas iš bankų tarpi 
vas. 1 d. ir “bankų šventės” 
pradžios, kovo 4 d., butų grą
žintas į bankus. Aukso slėpi
mas yra draudžiamas, ir be to, 
sako iždo sekretorius, “ne pa
triotiškas”.

Federalis reservas taipgi pri
minė, kad auksas išimtas prieš 
tą dieną (vas. 1 d.) turėtų 
būti grąžintas. Patvarkymų tuo 
reikalu dar nėra, bet galimas 
daiktas, kad iždo sekretorius

to netrukus pareikalaus. Kiek
vienas lietuvis, turįs stambią 
sumą aukso, save apsaugotų 
nuo nemalonumų jį tuojau grą
žindamas į bankus.

Tas nepaliečia brangenybių, 
bižuterijos ar kitų auksinių 
daiktų, kurie yra naudojami 
puošimo tikslams. Federalio re- 
servo bankas pridūrė, kad žmo
nės, jeigu nori, gali pasilaikyti 
mažesnius auksinius pinigus — 
bet butų geriau — jeigu jie 
butų grąžinti. Terminas “auk
sas” liečia aukso monetas ir 
aukso certifikatus — auksines 
banknotas.

Biznieriai gali priimti auksą, 
tik tame atvejyje, jeigu jie jį 
neplanuos paslėpti. Be, to, as- 

’menys, norį ištraukti stambes
nes sumas aukso iš bankų, da
bar turi išpildyti tam tikrą 
formą, “anti-hoarding certifi- 
cates — for the Information 
of the United States govern- 
ment” — pareikšdami, kad 
auksą išima ne slėpimo tiks
lams. Formoje reikia paduoti 
savo pavardę ir adresą.

Apskaičiuojama, kad šešta
dienį ir šią savaitę žmonės grą
žino į Chicagos bankus apie 
$40,000,000 aukso.

tytas tik teisėjo kambariuose, 
ne prieš jury.

Panaši byla yra užvesta ir 
prieš žinomų lietuvį fotografą, 
A. Stankūną, 3315 South Hal- 
sted Street. Jis pasirašė M. 
Rozenškio $1,000 notą, kaipo 
garantorius, bet skolintojui pi
nigų neatmokant Universal-ban- 
kui, jis buvo patrauktas j teis
mą. Jo byla bus svarstoma ba
landžio 11 d.

Teisme buvo receiveris C. E. 
Herrod, D. Pivoriūnas, J. J. 
Ezerskis, A. Sbukis, A.- Stan
kūnas ir J. J. Elias, kuris by
lai pasibaigus, apleido City Hali 
drauge su skolintoju M. Ro- 
zenskiu.

Lietuvių Pasaulinės 
Parodos Komitetas 
šaukia susirinkimą i*

Įvyks penktadienį, kovo 17 d., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 7:30 vai. vak.

Maria Luisą Arcelay, kuri 
tapo išrinkta į Porto Rico le- 
gislaturos atstovų butą. Ji yra 
pirmoji moteris paitekųsi j Lo
tynų Amerikos (Pietų ir Cent- 
ralinės Amerikos) legislaturą 
(jstatymdavystę).

t . ’ ■ ■ ■
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i Inž. K. Augustinavi- 
čius skaitė paskaitą 
apie Technokratija

4!

4 I

Antra "Pažangos" paskaita 
danė progą daugeliui lieįyųįų 

susipažinti su. teehno- 1 
kratų teorija.

k,

Kovo 12 d., Universal kliu
be “Pažangos” vardu inž. K. 
Augustinavičius skaitė pas
kaitą apie Technokratiją. Pla
čiai nušvietė technokratijos 
teorijos pamatines mintis ir 
technokratų nuveiktus darbuą 
patiekdamas klausytojams 
faktus be jokių komentarų.

Prelegentas tarp kito ko nu
švietė spartų technikos vysty
mąsi. kuris gramzdina visus 
pramonininkus į milžiniškas 
skolas. Nurodė kaip tąsi butų 

fundamenta- 
visas pramo

svarstymo, išnešė nuosprendį, 
kad jie yra bankui skolingi 
$10,000, ir be to, bylos išlaidas, 
viso apie $11,000.
Dalykas prasidėjo geg. 22, 1930

Dalykas štai kame. Gegužės 
22 d., 1930 m. jie pasirašė no
tą tūlam M. Rozenskiui, 6159 
South Artesian Avė., ant ku
rios Universal State Bankas 
paskolino jam $10,000. Tie pi
nigai, kaip Pivoriūnas ir Ezers
kis liudijo teisme, turėjo būti 
sunaudoti statymui “bunga^ 
lows” naujai vystomoje koloni
joj, Lockport—Highland Subdi- 
vision.

Dalininkai tos kolonijos buvo 
Rozenskis, tifo laiku dar neuž
sidariusio Universal State ban
ko prezidentas, J. J. Elias, ir 
kiti.

Lietuvių Pasaulinės Parodos 
Komitetas šaukia visuotiną Chi
cagos lietuvių organizacijų — 
draugijų, kliubų, apskričių, cen
trų, chorų, etc., spaudos ir vi
suomenės veikėjų susirinkimą 
penktadienį, kovo 17 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje.

Komitetas patieks susirinki
mui nuveiktų darbų raportą ir 
planus LIETUVIŲ DIENAI, 
kuri įvyks Pasaulinėje Parodo
je, liepos 16 d.

Visos organizacijos ragina
mos pasiųsti į susirinkimą savo 
atstovite. Jeigu\ atstovai dar 
nėra paskirti, valdybos ar su
sirinkimai raginami tai tuojau 
padaryti.

Susirinkimas įvyks žemuti
nėje Chicagos Lietuvių Audito
rijos, 3133 So. Halsted St., 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

Lietuvių Pasaulinės Parodos 
Komiteto sekretorius;

A. Vaivada,

Chi. Liet. Mot. Kliu 
bas švęs 10 metų 

sukaktuves
Įvykio paminėjimui balandžio 
22 d. rengia bankietą Medinah 

kliube.

...
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Nota, sako, nesunaudota nuro
dytam tikslui

kaip liudininkai liudijo
liai pertvarkius 
nes.

ši paskaita davę progą 
kiekvienam suprasti ką darbi
ninkai susilauks iš technikos 
ir technokratų prie kapitalisti
nės sistemoj* ir ką susilauks— 
prie kitokios tvarkos.

Po paskaitos buvo laiko
mos viešos diskusijos. Pir
miausiai kalbėjo drg. T. Ryp- 
kevičius. Jis trumpoje kalboje 
pareiškė, kad “socializmo mo
kslas jau senai aiškina tai, ką 
technokratai tik dabar sugal
vojo.” Paskaitos paklausyti 
buvo atsilankęs nemažas žmo
nių būrelis. ■*. —F. B.*

Universal St. Bankas 
laimėjo bylą prieš 
Pivoriūną, Ezerskį 4, Z *>

Plasirašė $10,000 M. Rozenskio 
notą ,ka*po ganantoriai; jury 
sako, jie turi atmokėti pini
gus

Chicagon ateina 
naujas sovietų 

filmas

rašė 16 narių Be to, noriu 
pranešti, kad nariai, kurie yra 
permainę savo gyvenimo vie
tas, prašomi priduoti naujus 
antrašus sekretoriui B. Len
kauskui. Mėnesinis susirinki
mas įvyks Paliulio svet., 2242

23rd pi are kovo 19 d., 1 
po pietų.
S. Lenkauskienė, koresp.

Kovo 16 d„ Punch ir .Tudy 
teatre, Van Burcn ir Michigan, 
pradės rodyti naujai iš sovie
tų iiąjungos atgabentą filmą 
“SOVIETS on PABADĖ”. Anot 
pranešitnų, filmas atsakysiąs į 
klausimus, “ar Rusijos masės 
yra patenkintos”, “ar bolševiz
mas nusisekęs”, “ar sovietų 
rėžimas stipriu/’ ir “ar jis reiš
kia naujos eros pradžią”? Fil
mas
Maskvoje, duos progos klausy
tojams išgirsti Staliną, Voro- 
šilovą ir kitus.

atvaizduosiąs iškilmes

Bet
teisme, ta nota buvo išimta štai 
tokia tikslui. M. Rozenskis 
buvęs skolingas Universal ban
kui apie $5,600. Bet jų neat
mokėjęs. Kuomet toji $10,000 
nota bifvo padaryta, Rozenskis 
atmokėjo užsilikusią skolą, o 
kitus suvartojo kitiems tiks
lams. J. J. Elias liudydamas 
pareiškė, kad pinigai 
skiriami namų statymui 
joje.

nebuvo 
kolo ni

atėjus,M. Rozenskis, laikui 
nemokėjo ir antros notos. Tuo
met bankas patraukė garanto
rius J. J. Ezerskį ir Pivoritfną 
į teismą. Byla nusitęsė ilgą 
laiką ir tik šiandien teisėjo M. 
Kaspar, municipialiame teisme 
svarstymas baigėsi, su nuos
prendžiu prielankiu Universal 
State bankui, kuris dabar yra 
receiverio C. E. Herrod ran
kose.

“Dramatiškas momentas”
Byloje buvo keli dramatiški 

momentai. Didžiausį sujudimą 
sukėlė J. J. Ezerskio pareiški
mas, kad jis pažinęs J. J. Elias 
nuo 1912 metų. Tuo laiku jis 
Ezerskis, buvęs Gary,’ Ind. Jis 
gavęs nuo Elias pakvietimą, 
laišką (datuotą spalių 26 d., 
1912.) atvykti ir dirbti jo sa- 
liuntė. Elias teisme užsigynė, 
atkirto Ezerskiui, kad jis “me
luojąs”, bet tuomet apskųsto
jo advokatas Halligan parodė

Viena žymiausių Chicagos 
Lietuvių Moterų organizacijų 
Chicagos Lietuvių Moterų kliu- 
bas netrukus švęs 10 metų su
kaktuves, khip teko patirti nuo 
kliubo pirmininkės Noros Gu- 
gienės.

Organizacija rengiasi šį įvykį 
iškilmingai paminėti. Tuo tiks
iu narės yra nutarusios, tarp 
kita ko, surengti bankietą Me
dinah kliube balandžio 22 d.

Chicagos Lietuvių Moterų 
kliubas yra labiausiai pagarsė
jęs savo labdarybės darbu. Pa
prastai visų kliubo parengimų, 
šokių, vakarienių pelnas eina 
neturtingoms lietuvių šeimy
noms, kurių dabartiniu laiku 
yra itin daug. Paskutinis kliu
bo parengimas —buvo bazaras- 
įvykęs prieš Kalėdas, kuris at
nešė labdarybės darbo tęsimui 
kelius šimtus dolerių. Kliubui 
pirmininkauja p. Nora Gugie- 
nė. —C.

Apiplėšė lietuvio 
kirpėjo St. Buitkaus 

namus, Westsidėj

Universal State bankas vakar 
prieš teisėją M. Kaspar laimė
jo bylą prieš du lietuvius biz
nierius, J. J. Ezerskį, 4600 So. 
Paulina Street, ir Domininką 
Pivoriūną, 4622 So. Marshfield 
Avė., kuri ėjo dėl tūlos $10,000 
notos.

Jury, po valandą užtrukusio laišką, kuris tačiau, buvo akai

BALETO MOKYKLA
.Sekam* savaitę p. Vytautas Zereni- 

Bieliajus atidaro lietuvių baleto moky
klą Bridgeporte, Universal Kliube (814 
W. 33rd St.).

šią savaitę bile vakar* nuo 5 ligi 8 
valandos bus galima pasimatyti Uni
versal Kliube su p. Bieliaju ir įstoti j 
lietuvių baleto mokyki*.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienyje, ko
vo 16 d., 19 33 m. p. Kairių bute,
5128 W, George St., 7 v. v. Narės ma
lonėkite laiku atsilankyti.

Drulienė sek r.

Humbold Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ko
vo 16 d. 1933 m. Almir Simans svet., 
1640 N. Hancack St., 8 vai. vak. Ger
biami kliubo nariai malonėkite atsilan
kyti, turime naujų reikalų apsvarstyti 
dėl kliubo naudos. Sekr.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymai visokios rūšies properčių. 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent koki* nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tat pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale. Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas".

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

[ CLASSIFIED APS Į

co.

<ų reikalais. Męs netari* 
Atadara kasdien nuo 8 vai.

tai pa

Telefonas yra*

D1?AT I?CT A Tl? JlvjCj2xJm Jlu0-1.21.UCj

Biznis pamatuotas teisingumu

$5.00
3.50
2.50

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

iš- 
15 
iš-

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulk?

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURR^

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

mainys ant namo.
CHAS ZEKAS, 

3647 Archer Avė., 
Virginia 0757.

—o—
PARDAVIMUI už bargeną kampi

nis namas 6759 So. Ashland Avė. Sa
vininkas Keegan, 641 E. 79th St.

$350
$300
$550 

barnė,
$1000

$100

St., 
jau 
Dr.

PARDAVIMUI. bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Biznis cash. 1281 W. 7 i St.

... 5c
ir augščiau

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDV/ESTERN ADJUSTMENT 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Rantančioms, Vedėjas. 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: “
^Sienoms popiera rolelis ..

SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $| gg 
3214, So. Halsted St.

Farms For Sale 
__________ Ųkiąj PąyjyĮįįį ui _ 

ŪKĖS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį. 
štai yra keletas musų Spėriais: 

20 akerių, namas, barnė prie kelio 
40 akerių. upelis, be namų 
76 akrai, laukas, be namų 
80 akerių. gražus namai,

didelis sodas, puiki žemė .
40 akerių nė išdirbta kieto medžio 

žemi, po ...................................
iki $200, už 40 akerių.
Gera žemė, prie kelio, geroj ūkių 

apielinkėj. Mažas įmokėjimas, geros 
sąlygos. Rašykite arba reikalaukite nau
jo cirkulioriaus. D. Donaldson, 203 N. 
Wabash Avė. Tel. State 7499.

„MORTGAGE BANKERS

sa
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ro jis uždare kirpyklą ir išėjo 
į kitą, krautuvę pasipirkti 
reikmenų. Užtrukęs apie va
landą. Grįžęs/rado, kad lan
gas iš šono, į virtuvę, buvo iš
muštas. Per jį sulindę vagi
liai. ,

Beieškodami pinigų iš
vertė visus baldus, paliko 
chaosą visuose kambariuose. 
Kas jie galėjo būti — nežinia.

A. K. Sargas.

Įsibriove į vidų per virtuvės 
langą; pavogė apie $150 pi
nigais ir daiktais,

WESTSIDE — Pereitos sa
vaitės pabaigoje keli plėšikai 
įsibriove į lietuvio kirpėjo, 
Stanislovo Buitkaus, 2318 So. 
Leavitt St., namus ir pavogė 
apie $150 vertės daiktų ir pi
nigų.

. Kaip pasakoją S. Bųitkųs, 
navininkas, apie 10 vai. vaka-

Atsidaro Lietuvių 
Baleto Mokykla

BRIDGEPORTAS — Kazi
mieras Laucius, 3317 South 
Auburn Avė., gerai žinomas 
darbuotojas vietinėse draugi
jose buvo gavęs kraujo užnuo- 
dijiiną nuo gendančio danties. 
Gerai kad greitai kreipėsi prie 
daktaro, kuris padarė reika
laujamą operaciją. Dabar pa
vojus praėjo. Sveiksta.

Jau kelis kartus “Naujieno
se” buvo pranešta, kad žinomas 
šokėjas p. Vytautas Zereni-Be- 
liajus organizuoja lietuvių ba
letą. Tas darbas dalinai jau 
tapo sutvarkytas1 ir sekamą sa
vaitę prasidės j&mokos. Prade
dant nuo šiandien ligi pabaigos 
šios savaitės Uhiversal Kliube 
(814 W. 33rd St.), ant antro 
aukšto, nuo 5 4igi 8 valandos 
vakaro bus gailina užsiregist
ruoti ir įsirašyti į baletą.

Tėvai ,kurie nbrite, kad jūsų 
vaikučiai išmoktų baletinius šo
kinto (lietuviškus ir kitokius) 
bile vakarą §ią Savaitę atvykite 
į Universal Kliiibą ir pasima- 
tykite su p. Vytaut Beliaju.

Vakar išryto mirė 
Mykolas Razokas

—------ r——

BRIGHTON P ARK.— Vakar 
11:40 ryto mirė senas Brighton 
Parko gyventojas Mykolas Ra
zokas, 3129 Wcst 38th Street. 
Buvo kiek pažengęs metuose.

Jo kūnas bus pašarvotas na
muose, aukščiau nurodytu ad
resu. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

Halsted Ex. National 
bankas atsidarė pir

madienį; tvirtas
U. S. iždo departamento leidi* 

mas patvirtina žinias apie 
jo gerą stovį.

Vienas iš pirmųjų naciona
linių bankų šioje šalyje atida
ryti duris pirmadienį, po sa
vaitės laiko užtrukusios ban
kinės šventės^ buvo Halsted 
Exchange National Bank of 
Chicago, 1929 South Halsted 
Street.

šis bankas, sako valdyba, 
tarnavo 18-tai apielinkei išti
kimai per ilgą laiką. Jo tvir
tas stovis buvo gerai žinomas 
ir dabar, iždo departamentas, 
suteikdamas jam leidimą atsi
daryti kartu su didžiausiais 
nacionaliais bankais, - 
tvirtina.

C. F. Kuetmle, Jr., banko 
prezidentas praneša, kad pir- 
mądięnį, pirmą dieną po mo
va toriump, į;buvo atidarytas 
didelis skaičius pati jų taupy-

WEST SIDE — Antanas 
Miežlaiškis, 2154 W. 23rd 
buvo rimtai susirgęs, bet 
pradeda sveikti. Randasi 
Montvido priežiūroje.

BRIGHTON PARK — Anta
nas Jokantas, vietinis biznie
rius, jau sveiksta. Pradėjo 
vaikščioti. Pavojaus nėra. Dr. 
Naresi prižiūrėjo A. Jokantą 
laike ligos. žvalgas.

' —o—
“LIETUVOS ŪKININKAS” 

—draugijos baliaus komiteto 
susirinkimas įvyko pas sekr. 
B. Lenkauską, 5801 So. San- 
gamon. Balius, surengtas vas. 
25 d., Paliulio svetainėje — 
pavyko.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip ik* 
kovo mėn. šiandie paskutinė diena 
pildyti.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini 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. {žynius namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Real Estate For Sale 
j*arjĄ

6 Kambarių Bungalow garažius, Mar- 
ųuette Rd.. netoli Western Avė. mainys 
ant lotų arba morgičių.

80 akrų farma su budinkais gyvu
liais mainys ant namo.

128 akrai su Budinkais gyvuliais, it 
mašinerijom, mainys ant Namo.

80 akrų Wis. su Budinkais, gyvuliais, 
upė,

Taip,

NAUJOJ VIETOJ

W X.

a Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad Tamsta jau 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus 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- 
mielus apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

mo sąskaitų i V bendrai padi- 
dėjo jud^jimą^^... ..

.........................'..... ............................. ...... .......

PERSTBALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo peraiSaldlmo re* 
guliarlai išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius Uuosat, pra* 
Salinkite nuodijančią medegąl Vartoklt 

. .TRĮNERIO KARTŲJĮ VYNĄ

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
■
I




