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No. 68

Prez.Rooseveltas reikalauja steigti darbo armija
*

Gal šiandie pasi 
rašys alaus bilių

Prezidentas mano kovoti nedarbą plačiais 
viešaisiais darbais, kurie duotų darbo 250,- 
000 darb. Atstvų butas priėmė alaus bilių

WASHINGTON, kovo 21.— 
Atstovų butas šiandie priėmė 
abiejų kongreso butų konferen
cijos sutartą alaus bilių, kuris 
legalizuoja 3.2 nuoš. alų ir to
kio pat stiprumo vyną ir kitus 
vaisių gėrimus.

Tuo kongresas alaus legaliza
vimą užbaigė, nes senatas jau 
vakar tą bilių priėmė. Tik 
kadangi šiandie senatas atlai
kė labai trumpą posėdį ir ne
bespėjo biliaiJs priėmimo pasi
rašyti, tai bilius tik rytoj ga
lės būti paduotas prezidentui 
Rooseveltui pasirašyti.

Tik už 15 dienų nuo prezi
dento pasirašymo bus galima 
pradėti alų išdirbinėti ir par
davinėti, bet ir tai tik tose 
valstijose, kurios alaus parda
vinėjimą nedraudžia, arba ku
rios jau4 yra panaikinusios sa
vo prohibicijos vykiųimo įstaty
mus.

Manoma, kad prezidentas pa
sirašyti bilių tuojaus, kaip tik 
jį gaus iš kongreso.
Naujasis prezidento Roosevelto 

pranešimas kongresui
Prezidentas Rooseveltas šian

die pasiuntė kongresui naują 
pranešimą, kuriame jis išdėsto 
savo programą kovai su nedar
bu ir prašo kongreso tą progra
mą patvirtinti ir suteikti jam 
galių tuojaus pradėti jį vykin
ti, kas iki pradžios vasaros su
teiktų darbo 250,000 darbininkų 
prie viešųjų darbų.

Tiesioginiai- kovai su nedarbu 
jis reikaaluja įstatymiško pa
tvirtinimo trijų žingsnių.

1. Suorganizavimas darbi
ninkų skubiems viešiesiems dar
bams, kurie nekliudytų papras
tai darbininkų samdai. Tie dar
bininkai butų pastatyti prie 
miškų sodinimo, prie potvynių 
kontroliavimo ir nusausinimo 
darbų ir kitų panašių praktiš
kų darbų, kurie neštų naudą 
ne tik dabar, bet ir ateičiai. 
Kad tokie darbai yra reikalin
gi, parodo dabar esantis Ohio 
ir kitų upių potviniai, kurie 
daro didelės žalos, bet kuriuos 
galima nukovoti. Prie tų darbų 
butų butų suimta apie 250,000 
darbininkų, kurie butų suorga
nizuoti į panašią kariuomenei 
“darbo armiją”.

8. Teikimas pagelbos valsti
joms šelpime bedarbių, nes da
bartiniai tam dalykui skirti 
ištekliai išsibaigs gegužės mėn., 
o pagelba gi bus reikalinga dar 
ilgą laiką. Taipgi paskirti Šel-

pimo administratorių, kuris pri
žiūrėtų pinigų išdalinimą ir šel
pimo darą.

3. Pravedimas plačių viešųjų 
darbų, kurie parūpintų darbo 
kuodidžiausiam darbininkų skai
čiui. Jis tą programą dabar 
studijuoja ir neužilgo patieks 
jį kongresui.

Pinigų šiems darbams jis tuto 
tarpu nereikaaluja, nes dar yra 
užsilikusių nesunaudotų skirtų 
viešiems darbams pinigų, kurių 
užteks dar keliems mėnesiams.

Prezidento pranešimas, kaip 
paprastai, buvo trumpas ir pa
rašytas paprasta kalba. Jis pa
sako, kad bedarbiai ne tiek pa- 
šelpos pageidauja, kiek darbo 
ir kad parupinimas jiems dar
bo pakeltų j iros dvasiniai ir mo
raliai, nes tuos bedarbius, ku
rie dabar vaikščioja miesto gat
vėmis, pastatytų į sveikas ap
linkybes. O tai esą dar svar- 
biau, negu materialiai laimėji
mai.

Prezidentas prisipažysta, kad 
tas jo programas kovai su ne
darbu, nepanaikins nedarbo ir 
nėra tikriausias vaistas—pana- 
cea—nedarbui gydyti, bet yra 
būtinai reikalingas dabartinėje 
padėtyje žingsnis ir todėl jis 
prašo kongresą jo pasivdymus 
skubiai priimti —į dvi ateinan
čias savaites.

Atstovų buto pirmininkas 
Rainey šį prezidento programą 
atidavė darbo komitetui, kuris 
jį skubiai apsvarstys ir rapor
tuos atstovų butui.
Illinois valstija irgi nori alaus 

taksų
SPRINGFIELD, 111., kovo 21. 

—Kaip tik kongrese buvo įneš
tas alaus bilius, tuoj valstijos 
ėmė galvoti kaip ir jos galėtų 
pasinaudoti iš alaus. Federalinė 
valdžia 
nes $5 
alaus į 
000,000
yra išalkusios ir valstijos, ku*. 
rios vis ieško naujų taksavimo 
šaltinių. Tuo šaltiniu dabar bus 
alus ir kiekviena valstija norės 
juo pasinaudoti.

Tuo nori pasinaudoti ir Illi
nois valstija. Gubernatorius 
Horner pirtaria uždėti $1 tak
sų ant alaus statinės,'kad pa
pildyti valstijos iždą. Tuo ti
kslu tuojaus bus pašildytas le- 
gislaturai pataisa prie biliaus, 
kuris sutvarko alaus pardavi
nėjimą valstijoje.

Wisconsino valstija irgi ren
giasi tiek pat taksų uždėti. 
Missouri uždėjo tik 1c ant ga
liono.

HITLERIS SU NACIONALISTAIS LAIDOJA 
VOKIETIJOS RESPUBLIKA

pa-Dar viena jurų dievaičio Neptūno pasiimta auka: skęstantis danų laivas “Gretagne”. Jis 
skendo Holandijos pakraščiuose po susidūrimo su anglų laivu “Redees”, nuo kurio ir ši foto

grafija nuimta.

Francija buk priim 
anti MacDonaldo 

taikos pieną
Mažosios šalys betgi žiuri 

šu nepasitikėjimu
jų

Roosevelt nori darbo 
armijos; mokėtų 

$1 j dieną

Austrijos fašistai 
siekiasi iššaukti 

civilį karą

Vieton respublikos bus Įsteigta vieno Hit
lerio diktatūra. Reichstagas susirinko

Pottsdamo bažnyčioj
^■11.1 ........... ........................

BERLYNAS, kovo 21. — Su gyvasties. Jis paskelbė, kad 
didelėmis iškilmėmis, kokių dar “pirmas šūvis, nežiūrint ar jis 
niekad nebuvo respublikoj, Hit- pataikys Hitleriui, ar ne, bus 
leris su nacionalistais palaidojo i ženklas didžiausioms skerdy- 
Vokietijos respubliką. Respubli-' nėms ir pogromams Vokietijoj, 
kos laidotuvėms buvo atidary- kokių dar pasaulio istorija ne- 
mas naujojo reichstago, kuria
me hitlerininai su nacionalis
tais turi didelę didžiumą vietų, 
šiose iškilmėse dalyvavo ir pre
zidentas Hindenburgas.

Kadangi reichstago rumus 
^sudegino nazių provokatoriai, 
reichstagas susirinko kaizerio 
garnizono bažnyčioj Pottsdame, 
kurioj yra palaidoti kaizerio 
protėviai.

Atidaryme dalyvavo visa ofi- 
cialė Vokietija ir visas diplo
matinis korpusas. O tito tarpu 
kitose Vokietijos dalyse ėjo 
hitlerininkų paradai, muzika, 
smerkiančios respubliką prakal
bos ir džiūgavimai dėl nazių lai
mėjimo.

Vos spėjo atsidaryti reich
stagas, kaip Hitleris pareikala
vo savo kabinetui pilniausių 
diktatoriijių galių per ateinan
čius keturius metus. Jis parei
kalavo, kad jam butų suteiktos 
galios valdyti Vokietiją taip 
kaip jis vienas nori, neatsižvel
giant į konstituciją, įstatymus 
ir prezidento dekretus. Jis ir 
dabar taip valdė, tik dabar pa
reikalavo ,kad tokią jo 
patvirtintų reichstagas.

Tečiaus diktatorystės 
kalauja tik sau, nes jei
kabinete įvyktų permainų, t. y. 
jei Hitleris butų nuverstas, tai 
diktatorystč automatiškai pasi
naikina.
Steigia koncentracijos stovyklas 

savo piliečiams
Kitas įdomus dalykas Vokie

tijoje, tai steigimas koncentra
cijos stovyklų. Viena stovykla 
jau steigiama Danchau, o kita 
bus atidaryta Palatinate. Sto
vyklas prisiėjo steigti todėl, 
kad kalėjimai liko perpildyti 
politiniais kaliniais ir nėra kur 
dėti nai/jų kasdie areštuojamų 
burių. Į tas koncentracijos sto- 
vykas bus uždaryti visi sugau
dyti hitlerininkų valdžios prie
šininkai.

Tai yra gal pirmas atsitiki
mas (išėmus Lietuvą, kuri tu
ri “Varnius”),
steigia koncentracijos stovyklas 
savo piliečiams, nes jos 
buvo naudojamos tiktai 
belaisviams laikyti.
Grūmoja didžiausiomis 

dynėmis
Reikšmingas yra ir Munche- 

no policijos viršininko Himmel- 
er paskelbimas dėl susekimo ta-

■

žino.”
Goering tikrai buvo beprot

namyje
STOCKHOLM, kovo 21. — 

Policijos rekordai patvirtina, 
kad Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisteris ir dešinioji Hitlerio 
ranka kapt. Herman Wilhelm 
Goering tikrai buvo uždarytas 
Stockholmo beprotnamin du 
kartu, 1925 ir 1927 m. m.. Pir
miausia buvo uždarytas Aspud- 
den ligoninėj, bet buvo tiek ne
suvaldomas, kad daktarai atsi
sakė jį prižiūrėti ir jis tapo per- 
ketlas j Katherina beprotnamį.

į

Jie planuoja paleisti socialistų 
schutzbund ir paskirti Vien
nyti federalinį komisionierių.Prezidento bilius numato be

darbius suorganizuoti į tikrą 
darbo armiją, kuri gautų ir 
kareivių algą

PARYŽIUS, kovo 21. — Angr 
lijos premieras įteikė Francijos 
premierui Daladier visas smulk
menas MacDonaldo susitarimo 
su Italija dėl išlaikymo taikos. 
Jų pasitarimas tęsėsi ilgą lai
ką ir Daladier pareiškęs, kad 
Francija sąlyginiai priima tą 
susitarimą ir sutinka prie jo 
prisidėti, jei kitos valstybės su
tiks padaryti m j ame niekusias 
svarbias permainas.

Oficialiai franeuzai paskelbė 
tik tik, kad jie susitarimą stu
dijuoja.

Mažosios valstybes abejoja
GENEVA, kovo 21. — Pa

skelbimas apie MacDonaldo su
sitarimą su Italija dėl pieno 
išlaikyti taiką, sukėlė didelio 
sujudimo tarp mažųjų valsty
bių, ypač tarp “mažosios enten- 
te” ir Lenkijos ir visi su įdo
mumu laukia ką dėl to susita
rimo pasakys Francija.

Mažosios valstybės, žiuri į tą 
susitarimą su nepasitikėjimu. 
Niekas nežino susitarimo turi
nio ir todėl vaigšto įvairiausių 
gandų. Vieni ramina, kad Ita
lija, nusigandusi hitlerizmo, tuo 
budu nori susitaikinti su Fran
ci ją .Kiti gi mano kaip tik prie
šingai—kad Italija su Vokietija, 
remiama Anglijos, nori privers
ti Francija permainyti taikos 
sutartį, taip kad butų permai
nytos sienos, suteikta Vokieti
jai ir Italijai kolonijų; Italija 
pasiimtų žinion Balkanus, o Vo
kietija.—Pabaltijos šalis.

VIENNA, kovo 21. —Aust
rijos fašistai stengiasi iššaukti 
civilį karą, kad ginklo pagelba 
nugalėti socialistus ir į savo 
rankas pastverti valdžią.

Viennos socialistų dienraštis 
Arbeiter Zeitung išspausdino 
manifestą, kurį pasirašo fašis
tų ginkluotų gaujų—heimwehr 
vadas princas r Etpst Rudiger 
von Starhemberg ir kuriame 
jis paskelbia pieną paleisti Au
strijos socialistų schutzbund— 
respublikos gvardiją ir taipjau 
paskirti federalinį komisonie- 
rių socialistų valdomai Viennai. 
Jis taipgi pasigiria, kad heim- 
wchr rupesniu tapo pašalintas 
Viennos policijos prezidentas 
Dr. Brandi, kuris paliepė iš
sklaidyti 2,500 ginkluotų heim- 
wehr, kada -tieji atėjo į Vienną, 
kad sukelti riaušes kovo 15 
naktį.

Nors heimwehr vadas ir nė
ra valdžioje, bet ministerijoje 
yra du* fašistai ir pastaruoju 
laiku fašistai pradėjo smarkiai 
veikti ir didinti savo pajėgas.

Kadangi dabar yra įvesta aš
tri cenzūra, kuri butų neleidusi 
Arbeiter Zeitung išspausdinti 
tą fašistų vado manifestą, jei
gu tas manifestas nebūtų bu
vęs tikras, tai aišku, kad fa
šistai tikrai rengiasi sukursty
ti civilinį ikarą, kad paskui pa
tiems pagriebti valdžią ir pri
sijungti prie Vokietijos hitle
rininkų.

Socialistai ikišiol kantriai pa
kentė kanclerio Dollfus dikta
tūrą, galbūt, kaipo laikinę at
sparą prieš fašizmą, bet jeigu 
pradėtų maišytis fašistai ir 
bandytų paleisti schutzbund, 
arba paskirti Viennai komisio
nierių, tai nėra abejonės, kad 
socialistai atsakytų savo galin
giausiu ginklu — generaliniu 
streiku. v

VVASHINGTON, kovo 21. — 
Prezidento Roosevelto įteiktas 
kongresui kovai su nedarbu bi
lius numato suorganizavimą 
militariais pagrindais reguliares 
darbo armijos. Ji butų suor
ganizuota iš įvairių valstijų be
darbių ir butų pristatyta prie 
įvairių viešųjų darbų—sodini
mo miškų, potvynių kontrolia
vimo ir sausinimo darbų, kelių 
pravedimo ir t.t.

Kiekvienas įstojęs ton armi- 
jon bedarbis turėtų tarnauti 
mažiausia metus laiko, bet ga
li būti ir ankščiau paliuųsuo- 
tas. Per visą tarnavimo laiką 
jis gautų tiek kiek gauna ka
reiviai—$30 į mėnesį. Taipjau 
gautų butą, valgį ,drabužius ir 
medikalę priežiūrą. Jokio kito 
atlyginimo jis negali gauti. Tie 
darbininkai gyventų kazarmėse, 
kaip kareiviai, turėtų savo uni
formą ir tik tuo nuo kareivių 
skirtųsi, kad jiems nereiks ne
šioti ginklo.

Vedę darbininkai turės iš tos 
algos užlaikyti ir savo šeimy
nas, kurios turės gyventi at
skirai,kaip kareivių.

Jei kur reikėtų samdyti amat- 
ninkus, kurių neatsirastų ba
talionuose, tiems pašaliečiams 
darbininkams butų mokama re- 
guliarė alga.
Organizuoti darbininkai prieši

nasi; atsisako įnešti bilių
Atstovų buto darbo komite

to pirmininkas Connery atsisa
kė įnešti kongresai! šitokį pre
zidento Roosevelto bilių, nes 
tokiam biliųi yrą priešingi or
ganizuoti darbininkai. Connery 
sako, kad jis negali įnešti bi- 
liaus ,kuris darbininkams ski
ria tik $1 į dieną algos, vedu
sioms ir nė^edusiems.

Connery atsisakius bilių įneš
ti, atstovų buto pirmininkas 
Rainey paskelbė, kad jis bilių 
įnešti prašyą demokratų vadą 
Byrns.

Senate bilių įnešė senatoriai 
Robinson iš Arkansąs ir Wag- 
ner iŠ New Yųrko. 

. . . ■ . r į • • . ‘

Kanados premierui 
suteiktos labai 

~ plačios galios
Jam suteiktos diktatorines ga

lios kovoti dabartinį krizį, vir
šijančios Roosevelto galias

valdžią

jis rei- 
kartais

i
I

OTTAWA, Ont., kovo 21. — 
Kanados parlamentas suteikė 
premierui Richard B. Bennet 
labai plačias diktatorines galias 
kovoti dabartinį krizį, rūpintis 
taika ir palaikyti Kanadoje tin
kamą tvarką. Tos galios toli 
viršija tas galias, kurias gavo 
iš kongreso prezidentas Roose- 
veltas.

Sulaikyta komunistinių 
atsišaukimų autorė

PANEVĖžYS.-^iomis dieno
mis Panevėžio krim. polic. su
laikė vietos gyventoją Rozą 
šmitaitę, vienos Panevėžio pra
džios mokyklos tikybos moky
tojo dukterį.

Roza šmitaitė yra 25 met. 
amž. lankiusi universitetą, ga
bi ir energinga moteris. Dar 
studentavimo laikais ji buvo į- 
tarta komunistiniame darbe ir 
padėta į kalėjimą. Bet trūks
tant įrodymų teismas ją ištei
sino.

Dabar ekspertyzos keliu nu
statyta, kad šmitaitė nuo ru
dens iki šiam laikui yra para
šiusi keturių rųšių komunisti
nius atsišaukimus. Mokėdama 
gerai lietuvių kalbą, komuniz
mo propagandą ji vedė lietuvių 
ir žydų tarpe.

Tuo reikalu kvota pravesta 
ir kartu f su ’kaltinamąja por- 

riamojo suokalbio ant Hitlerio duota prokunaturai.

sker-

y.

•S-4”

uždėjo ant alaus stati- 
taksų, kad surinkti iš 
metus mažiausia $150,- 
pajamų. Bet nemažiau

ikišiol
karo

kad valdžia

palaikymui arba dėl tegalės biznio transakcijos 
išpildymo.CHEB, čechosįovakijoj; kovo 

20.—Miesto rinkimuose iš 42 
vietų miesto taryboje vokiečiai 
hitlerininkai laimėjo 17 (turė
jo 8).j j yra priėmęs

tijoš atstovų butas jau pirmiau* trukęs New Ybrke asmeniškais 
« reikalais.

o

if
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Nuslinkęs kalnas palai
dojo penkis darbininkus

SAINT-JEAN-DE-MAURIEN- 
NE, Francijoj, kovo 21.—Pen
ki darbininkai liko užmušti ir 
devyni sužeisti nuslinkusiam 
kalnui sugriovus du namus 
Francijos Alpttose. Vienas už
griautųjų namų buvo darbinin
kų barakai, kuriuose nelaimes 
laiku miegojo 14 darbininkų.

ta

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

Giedra ir biakį šilčiau.
Saulė teka 5:52, leidžiasi 6> 

. .03.

COLUMBUS, O., kovo 21. — 
Ohio senatas vienbdlsiai pri
ėmė bilių sušaukimui valstijos 
konvencijos ratifikuoti konsti
tucijos pataisą profribicijos at
šaukimui. Bilius pasiųstas gu
bernatoriui pasirašyti ,nes vals-

PALO ALTO, Cal., kovo 21. 
— Buvęs prezidentas Herbert 
Hoover šiandie sugryžo į savo 
namus. Jį iškilmingai pasitiko 
republikonų vadai. Jo žmona 
sugryžo ndmo tuoj po naujojo 
prezidento Rooseyęlto inaugu
racijos, bet Hoovėris buvo UŽ*

SPRINGFIELD, III., kovo 21. 
—Mrs, Auna Kubelka, 55 m. 
iš Madison, motina 6 vaikų, at
ėjo pėščia 30 mylių j federalinį 
teismą Springfielde prisipažin
ti dėl kaltės, kad ji peržengė 
prohibicijos įstatymus. Teisė
jas parinko teisme pinigų, kad 
pėsčiai nereikėtų ^ryšti ir nu
teisė ją vienai dienai maršalo 
priežiūrai. Ji pasisakė teisėjui, 
kad ji negali kitaip savo vaikų 
išmaitinti;. kaip vien pardavi
nėdama svaigalus.

PINIGAI LIETUVON
Mes galime pasiųsti pinigus Lietuvon dėl giminių arba draugų, 
kartu su jusiu liudijimu pažymėdami, kad jie yra siunčiami jų 
palaikymui arba dėl tegalės biznio transakcijos bei kontrakto

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.



KORESPONDENCIJOS

dabar

JanctGaVNo^ GARSINKITES “NAUJIENOSE

SKALBIMUI MAŠINOS

DULKIŲ VALYTOJAI

gyvuliai bei pragy MATRACAI, 50 Svarų Sunkumo,

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ar
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Unionville, Mich
Philadelphla, Pa.

Visi ieško laimės

publika

1739 South Halsted Street,
Z ty'.’ !• ,r.' i -14;; -

' ,r ’*

110-

kad 
ypa-

vakare 
švent.

Atspausdintas jau dešimtas 
iš eilės sąsiuvinis Lietuviškos

Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. • ’' .

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

£<|dxETRTC

kur pui- 
stalai

ne tik 
tas, bet ir kiekvienas 
tęs, mėgstąs skaityti 
ra, tautietis.

jog farmeriauti 
lengva, o ypač 

tiems, kurie Jie-
Visi juk žino,

kalbos 
$1.50 ir visus kitus 
išleistus

gimęs, vienok 
vartoja taip, 

* negalima nė

kitokios
kaip tik organizuotis

didelė nuolaida.
J. Kriščiūnas, 

Spaudos Fondo” įgal
917 W. 34 St., Chicago, III.

yra giliai užinteresuotas nbeia 
lizino mokslu ir puikiai suge
bi socializmo dvasioje išsirei 
kšti. Jo kalba davė gerą pa
vyzdį ir seniems musų sočia 
listų veteranams. Tarpe trinu 
pų prakalbų buvo patiekta ii 
muzikalia programas, kurį iš 
pildė F. Stankūnas, V. Zavcc 
kas, P. Z. Vitaitienė ir kili 
(Tamkiutė akompanavo vi 
sicmn ant piano). Vėliau vėl 
iššaukta kalbėti S. E. Vi lai lis

Vaitu

kad butų darbo va 
sutrumpintos.

N. J. Mauricas.

LSS. 19 kuopos 50 metų Karo
lio Markso mirties paminė- 
j i m o apvaikščiojimas. — 
Prakalbos ir šeimyniška va
kariene kovo 12 d. Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetinėje, 80 Union Avė.

Vaikams 10c visuomet
Punch & Judy Teatras buvo kimštinai prikimštas entuziastiškai ap’.o 

duojandos publikos" (Sako Mae Tinee iš Chicago Tribūne)

AŠ kalbu iš patyrimo, ka
dangi žinau, ką reiškia farme- 
riavimas. Sakysime, žmogus nu
siperka 80 akrų žemės. Tokio 
didumo farma kainuos apie 
$5,000. Mažiausiai įnešti reikės 
apie $1,500, o ant likusiųjų 
išduoti morgičių. Tai bus tik 
plika žemė. Tuoj reikės pirkti 
tris arklius, kurie kainuos apie 
$375; keturios karvės, mokant 
po $30 už kiekvieną, kainuos 
$120; pašarui reikės išleisti 
apie $200 ir apie tiek sėkloms. 
O kur kiti 
venimas?

James

imant, žmogus turi 
$2,325, kad galėjus 

farmeriavimą. Pirmi

Enciklopedijos. šiuo sąsiu
viniu apimama jau 1280 pus
lapiai. Tebeina raidė “A”. Pri
eita iki žodžio “Asper”.

Neužsisakiusius kviečiame 
neatidėliojant -užsisakyti. Be 
Lietuviškos Enciklopedijos ne
galės apseit ne lik inteligen- 

susipra- 
lileratu-

savo kalbos, 
taipgi aiškino, ką 
internacionalizmas, 
alo baidosi visokie 

patriotai, neišskiriant ir 
brolių lietuvių patriotų 

be kitų 
negali

Aldine Younger, 21 m., iš 
Pontiac, 111., kuri rasta užmuš
ta ant kelio, ar tai suvažinėta 
automobilio, ar išmesta iš au
tomobilio. Apačioj — Ashere 
Earl Bentley, Pontiac turtuolis, 
sūnūs buvusio (Pontiac mero, 
kuris tą vakarą buvo su už
muštąją mergaite. Jis sajkp, 
vakarą jiedu praleidę karčia- 
moj; gryštant namo gi jis pa
norėjęs miego ir sustojęs šalę

karionė, kuri įvyko 
prakalbų žemutinėje 
tos pačios svetainės.
Šeimyniška LSS. 19 

vakarienė.

Pageltojo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia NovrakoWBka

“Per suvlri du tnetu turėjau neapaa- 
komai geliama ranka. Naudojau irai- 
rius linimentua, plasterius ir mostla. 
Tačiau niekas aepa geibi j o. Paga
liau Išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio yUL akaumnai prany
ko. Ai dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain-

19 kuopa visus 
maistu, 

žmogaus spė-

Siulomc naują veikalą: 
‘Sodžiaus Menas”, gausiai ii 
spalvotai iliustruotas, 4 tomai 
$6.00. Anglų-Lietuvių 
žodyną - 
leidinius, išleistus Lietuvoje 
kultūrinėms įstaigoms ir kny
gynams

D r. M. J. Vinikas, I 
kaltis, M. Bieliauskas 
čis, T. Matas iš Walerbury, 
Conn., ir kiti. AnŲgalo, kalbė
jo L. Pruscika, o baigė adv. 
F. J. Bagočius. Iš programų 
ir kalbėtojų laike vakarienes 
galima pastebėti demokrat i il
gumą 
vaišino lygiai, kaip 
kuris gaivina 
kas ir minčių išreiškimu, kas 
duoda dvasinį peną.

Šios vakarienes programe 
dalyvavo lygiai kairiųjų, kaip 
ir liberalinės srovės asmenys, 
ii* jie drįso bent dalinai parei
kšti savo mintis apie vieną 
bei kitą mus visus lygiai pa
liečiantį dienos klausimą. Vie
nok reikia pabrėžti ir tą fak
tą, kad musų griežtai kairysis 
elementas, Maskvos garbinto-

Bendrai 
turėti apie 
pradėti 
metai yra labai sunkus ir paty
rusiam farmeriui. Na, o kas 
patyrimo neturi, tai tam aš 
niekuomet nepatarčiau kibti į 
farmą.

Gali kas ką sakyti; bot f ar
mėno gyvenimas tikrai nėra 
lengvas. Reikia atsiminti, jog 
farmeriui darbo valandos yra, 
ųeapribotos. Kada reikalas yra, 
jis turi dirbti nuo 12 ligi 18 
valandų per dieną. Vasaros me
tu tiek valandų dirbti gana 
dažnai pasitaiko.

Pastebėjau p. J. Sharkos raš
tą iš Eagle River, Wis. P-as 
Sharka sako, jog farmeriui ne
reikia rūpintis dėl rytojaus. Aš 
manau, kad tai yra klaidingas 
samprotavimas. Mano many
mu, farmeriams tenka rupin-nok audros gic 

jiems sukelti, 
reikia pagirti 
klausimus atsakinėjo rimtai ir 
publika paliko pilnai paten
kinta. Abelnai žiūrint į visą 
dalyką, šių prakalbų pasek
mes įrodo, kad vietinė LSS. 
19 kuopa tarpe vietos lietuvių 
turi gana gražų būrį pasekė
ju, ta liudija šeimyniška va- 

tuoj po 
dalyje

Tuoj po prakalbų 
per pirmininką draugą V. 
Micbelsoną tapo pakviesta 
žemutinę svetainę 
kiai maistu prirengti 
laukė svečių. Gaspadinef, 
drauges Tiškevičienė, Glavec- 
kienė ir Cibulskicnė, prirengę 
maišia, vaišino svečius iki so
čiai. (Atleiskite, jeigu kurių 
pavardžių čia nepaminėsiu, 
nes neturėjau progos viską su
žinoti; mat, ir aš norėjau 
valgyti). Laike vakarienės iš
pildyta gana įvairus progra
mas. Programo vedėju buvo 
Drg. J. Glaveckas. Laike vaka
rienėm pirmiausia pakviesta 
pasakyti trumpas prakalbas 
drg. Žilinskas ir jaunuolis Mi- 
chclsonas. Minimas jaunuolis, 
nors yra čia 
lietuvių kalbą 
kad geriau, J
Lietuvoje gimusiam ir augu
siam vartoti, šitas jaunuolis

mano, 
galės 

gyventi, aš galiu pasakyti įtik 
tiek: reikia žiūrėti, kad bėgant 
nuo vilko neužbėgus ant meš
kos. Aš pirma sakiau ir dabar 
vėl pakartoju, 
nėra jau taip 
didelis vargas 
turi patyrimo, 
kad šiandien tūkstančiai aplei
džia farmas, kadangi jie negali : c, > i
išsiversti.

Sakoma, jog t$n gerai, kur 
musų. nėra. Tą į .jįęsa. Miestie
čiai mano, kad, farmeriams ge
rai gyventi. Eįet kai jie para
gauja įto gyvenimo, tai labai 
dažnai bėga vėl į miestus.

Darbininkams 
išeities 
ir organizuotai veikti dėl savo 
būkles pagerinimo. Ypač kovo
ti už tai 
landos

tis ne tik rytojum, bet ir se
kamais metais. Sakysime, pa
sėjo farmerys kviečius ar ką 
kitą ir jau jis rūpinasi, koks 
bus derlius. Ir tai visai natū
ralu, kadangi nuo derliaus pri
klauso jo gerovė arba negero
vė. Taip yra ne tik su farme- 
riais, bet ir su' visajs 
žmonėmis, .

Apie miestiečius,' kurie 
jog farmose jie geriau

dobs krikšto.
Bagočiaus kalba patenkino 

visus. Visi ramiai klausėsi. 
Užbaigus kalbą, klausimai pa
sigirdo iš komunistų pusės. 
Nekuric buvo ir kritiški. Vie
nok kad ir komunistai vie- 

>je nepavyko 
už tai juos 

Kalbėtojas į

mentas, smetoniniai, šiame 
pokylyje Karolio Markso 50 
metų mirties paminėjimo ap- 
vaikščiojime nedalyvavo. Mat, 
pas juos dar randasi tokis su
pratimas, kad jie gyvena kita
me pasaulyje ir todėl sui kitų 
įsitikinimais visai jiems nėra 
reikalo skaitytis; ypatingai su 
tais, kurie atsisakė garbinti 
rusišką Matuška.

Šioje šeimyniškoje vakarie
nėje man teko pastebėti vieną 
musų sena gerą draugą, kurį 
aš nuo senai laikiau idėjos 
draugu ir jį gerbiau. šitas 
draugas sužiniai ar tam tikros 
politikos verčiamas papildė 
visai neseniai demagogišką 
aktą, prieš savo idėjos drau
gus. Vėliau tas musų gerbia
mas draugas pateikė savo
draugams manifestą, sakyda
mas, kad jis su savo senais
draugais nieko bendro dau
giau neturės ir minėtose pra
kalbose bei vakarienėje neda
lyvaus. Tai buvo pusiau ofi
cialus pranešimas LSS. 19 kp. 
Vienok tas draugas šioje va
karienėje visgi dalyvavo. Lin
ksma, kad musų senas drau
gai pamatė savo klaidą. Nuo 
savęs, kaipo vienas nukentė
jusių nuo draugo, turiu ve ką 
draugui pastebėti: Kalbėda
mas į kitus apie ypatas visuo
met prisilaikyk teisybės. Tei
sybė .be galo galinga ir ne
nugalima ir melą greit sutar- 
pina. Melas yra nekultūringas 
paprotys, lodei jo reikia ven
gti. —A. J. Viznis.

Kaip prakalbos, taip ir va
karienė visais atžvilgiais pui
kiai pavyko. Graži ir nemaža 
Lietuvių svetainė kimšte buvo 
prisikimšusi, kaip) sėdinčių, 
taip ir stačių. Tūli nesuradę 
vietos nė pastovėti, klausėsi 
advokato F. J. Bagočiaus kal
bos svetainės prieangyje. Ad
vokatas F. J. Bagočius kokis 
jis buvo 25 metai, tokiu jis ir 
dabar yra. Jo kalbos klausyti 
susirinko minios. Įžanginėje 
savo kalboje aiškiai nupiešė 
Karolio Markso gyvenimą ir 
jo darbus dėl labo visos žmo
nijos, ypatingai <lel labo dar
bo žmonių klasės, kuri per 
amžius nešė ir dabar dar vel
ka s tinku kapitalo jungą ant 
savo sprando. Karolis Mark
sas (sulig kalbėtojo) kad ir 
gal nepirmutinis permatė rei
kalingumą keisti kaptalistinę 
gyvenimo sistemą į socialisti
ne. Vienok Karolis Marksas 
pasilieka vienas žymiausių 
visoje žmonijos istorijoje kai
po genijus, kuris pirmutinis 
išdrįso aiškinti darbo žmo
nėms reikšmę kapitalo ir rei
kalingumą darbo žmonių vie
ningumo visame plačiame pa
saulyje. jungiantis į vieną 
tarptautinį kūną.

Antroje dalyje 
kalbėtoj as 
reiškia 
kurio be 
ui t ra 
musu 
—tautininku, kurie
tautų vieningumo negali ne 
žinksnį žengti; Vienok išgirdę 
ką kalbant apie internaciona
lizmą, jie žegnojasi ir mušasi 
į krutinę, tardami: Viešpatie, 
aš nesu tokis; išgelbėk mane 
nuo to; aš esu lietuvis, Did
žiojo Vytauto liekana ir bijau-

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS!

Nėra reikalo kartoti, 
šiandien mes gyvename 
tingai sunkiose laikuose, 
lionai darbininkų neturi 
bo. Daugelis jų jau yra senyvi 
žmonės. O tokiems, labai gali
ma, kad dirbtuvės durys bus 
uždarytos net laikams pagerė
jus.

Kas daryti tiems, kurie dar 
turi kelis centus kišenėje? Ne
jaugi jie turi laukti sudėjus 
rankas tol, kol paskutiniai cen
tai bus išleisti maistui?

Tai labai svarbus klausimai, 
į kuriuos, tačiau, sunku duoti 
vienokis ar kitokis atsakymas. 
Daugelis pataria bedarbiams 
įsigyti farmas. Vienok toks pa
tarimas ne visuomet gali būti 
naudingas. Farmą nusipirkti 
labai lengva, bet tai dar nėra 
viskas. Nusipirkęs farmą, kaip kelio, Kada pabudęs, josios 
yra sakoma, žemę juk negrau- tomobily jau nebuvę ir jis 
ši, žinąs, kaip ji žuvusi; •

PARDAVIMUI
Turime gražiu farrnų 

• 'A įmokantį likusius 
ant 20 metų 6%

. ' ' "r, ■ ‘ ■ ?' ' '' ■ . > , '■ -

Siunčia pinigus Lietuvoj
Perka, < parduoda arba išmaino namus 

ant farmib farchas^suit namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras -r- Notary Public.
Apdraųda nuo ugnies aąt namų, au

tomobilių if ant v(sok*U kitokių 
daiktų;

Taipgi yra susitveręs^ naujas taupimo 
kliubas po vardu Iiįjsufancc Savings 
Club, tai yra. ‘yignintgU. ir stipriausi 

taupimo sistema.
Del platesnį « /žintių kreipk iltis i

Realty Ęschange
5016 W. 16th St.,

< - čiceko,- itb.
JAMLS GODITUS. tnanager

Visos krutamųjų paveikslų žvaigždės, jų tarpe ir viršuj parodytosios, taipgi ir visi kiti kino 
studijų darbininkai, pajuto depresiją ir suprato jos prasmę, nes ir jų algos liko nukapotos per 
pusę. Taip, John Barrymore, kuris gaudavo $5,000 į savaitę, dabar gaus tik pusę to. Bet gal 
bado kentėti jam ir neteks, nes darbininkai džiaugtųsi tiek į metus uždirbę, kiek jis dar gaus i 

savaitę laiko.

setas, gerai atrodo, di- 00 
’37Jb
12.50 
•2.50 

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bartulis, Savininkai ?

2310 W. ROOSEVELT ROAD

STALIN, MAXIM G0RKY IR 
SĄSTATAS IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA I PERGALE!

Kalbama Filmą — Užrašai Anglų kalboje.
Taipgi Didelė Atrakcija: Eisensteino nemirštąs POTEMKIN 

atvaizduotas kaipo kalbama filmą.

OĮ7C iki 1 v. po piet. iki 6:30 p. p. An

ich & Judy
ANTRA DIDELE SAVAITE

Anikino pasaulio triumfas

PAIN-tALPELLER

■

! 'yni ii> j1
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RUIN OF THE INNOCENT

dzyvų

Valdžios taksos

j abi puses

Valdžios taksos

broken
A tear from Mrs. Wil

THE (GEEVUM GIRES
HUH

at this 
a late

Your 
after 
that

discussed 
also invit-

of onc Wal- 
as he is cal- 
friends, was 
iii tlie small

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

well, 
night 

gray

SeącĮ all your contributions 
and criticisms to The Stu- 
denis Revieu), 1739 So. Hab 
sted Street.

son?
eh?” 

haired

sportininko 
lietuvio bar-

Michigan

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai 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. <" *_ 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali _padarytL 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai, 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 West 26 St

aniber colorcd 
them to have 
mušt not go

Will
liams eyes fell on the hand of
Olga. — Onuks.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Liet, sportininkai 
nusinešė laurus Ro- 

selando turnyre

Dan finished ' his breakfast 
in silence. Olga, unmindful 
and gay at all times talked 
on of her club doings. The 
mother interested and happy

00 atsilankė sekmadienį į 
B. Doįviatl sporto salę, kur 

rungtynes įvyko.

Eile Cliica 
ris-

about? ) Excited, he 
’era, come! Look at

ROSELAND 
gos ir Roselando lietuvių 
tiku ir kumštininkų sekmadie 
nį nusinešė daug laurų turny 
re, kuris įvyko 
Bruno Dovviatt — 
zdaškučio, 10748 
Avė., -sporto salėje.

Turnyre, kuris prasidėjo 
apie 2:30, dalyvavo Bruno 
Dovviatt, kaip sunkių svorių

Kunigų ir “Draugo” 
Dievas yra kitoks 
negu parapijonų

šis korespondentas pradeda 
suprasti kodėl kai kurie žmo
nės pasensta dar būdami jau-

Walįy bclives that his con- 
tacts with the people and in- 
structors of the institutipns 
he attended had much to do 
with the shaping of. his life. 
He, himself, likęs music, ten- 
nis, and dancing and is an 
exponent< of inodernisyn.

Ever since the beginning of 
the Lithuanian University 
Club, Milės has been an active 
member. His hoiiesty and bo
sinėms abilities have placed 
him in the position of trea- 
surer of this organization . 
Aldo as a member of the so
čiai committee, Wally has 
done a considerable amount 
of work towards eompleting 
plans for the dance to be held 
May 6th at the Drake Hotel.

•?!. • —-Dzo.

onc paticular kind 
all of 

into onc basket. 
- bankrupcy.

*92.00 
153.50 

*5.00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk

Kai kurie laikraščiai kalba 
labai daug apie moralybę, pa
dorumą, etc., ir griešniems dro
vią pamokslus kaip gyventi tik
rai krikščioniškai ir padoriai, 
kad atėjus paskutinei valandai 
dangus butų užtikrintas.

Vienas tų yra “Draugas”. Del 
viso ko jį pavartau beveik kiek
vieną dieną. Gana tankiai jame 
galima rasti 
tilpę vakarykščiame jo numery-1 
je ikišiol neturėjo sau lygių.

Ir žinok, žmogau, kas yra 
gera, o kas yra bloga, čia rau
donuosi skaitydamas smarkų 
pąmokslą, kad tas ir tas nepri
tinka doram žmogui, kad to ir 
kito reikia vengti, o kitoje vie
toje tave perkūnas iš giedro 
dangaus nutrenks ir visą pa-l 
mokslo naudą išnešios su ketu-, 
riais vėjais.

štai skaitome vakarykščiame 
“Draugo” numeryje, šeštame 
puslapyje: “Organizuojalnas di
delis kauliukų žaidimas’*, kurio 
tikslas yra sukelti pinigų, nes 
“Marijonų kolegijos 19 skyriuos 
sumanė įtaisyti naują modemiš
ką mašiną Ostijoms, komuni- 
kantams ir kalėdinėms plotke- 
lems gaminti”. Dar toliau sa
koma, kad tai busiąs “naujos 
rūšies žaidimas su kauliukais: 
kelione j dangų”!

Ir tai po visų tų pamokslų! 
Man matant berniukus švais
tant kailiukus prie gatvės kam
pų ar moteris kliubų “bunco” 
partijose ,niekuomet neatėjo į 
galvą, kad tuo budu g t Įima j 
dangų nuvažiuoti.

Tas atrodo dar keisčiau atsi
minus, kad to dienraščio redak
torius Pasaulinės Parodos ko- z
miteto susirinkime penktadienį 
aiškino susirinkusiems, kad 
“Lietuvių Dienos Karalaitės rin
kimas esąs nemorališkas daly
kas”. Matyt marijonų Dievas 
ir moralybė yra kitokia, negu 
paprasti^ parapijonų.—lota.

Mike 
risti- 
Min- 
Wiz- 

iš Cadillac, 
tos valstijos čempio-

“Breakfast! Dan!
Hurry!” called a whitc haired 
lady at the foot of the polish- 
ed stairs.

“Corning, mom!” reechocd 
the voices.

The elderly woman, with 
gentie fingers lifted the china 
eups and sėt the aavory and 
delicious breakfast foods on 
the table. “Well, how are you 
loday, mom?” interrupted a 
low voice.

“Ahl Will! Fine, and you, 
my dear?” inųuired the old 
lady as she stood enibraced 
in a pair of strong museular 
arins.

“I feel wonderfully happy 
and cverything is grandį I

“THREE BANKS FAIL IN 1 
DĖS MOINES.” “L ARGE: 
BANK CHAIN PLACED UN- 
DER RECEIVERSHIP IN 
CHICAGO.” “MICHIGAN DE- 
CLARES A BANK BOLI
DĄ Y”. These were the head- 
lines that discloscd to the 
vvorld that there werc 10,000 
American bank failures. (Wc 
are correct in saying Amer
ican failures for this is entire- 
ly an American occurence).

The usual cause of death is 
old age, weariness, and tired- 
ness, būt, in this casc, cancer 
killed most of these 10,000 
banks. Malignancy bred with- 
in the organism itself — in- 
side the four walls of the 
bank. It causcd pain and sor- 
row and, in the end, took 
away the life of another mclt- 
ing pot of pcoplc’s reserves.

Let us peer into the anato- 
my of the bank structure and 
find for ourselves the consti- 
tuents of its backbone. It 
seems that every small town 
American as soon as he has 
accumulated a few thousand 
dollars and a bit of local preš- 
tige as a hardware mcrchant 
itehes to becomc a bank di- 
rector. If he looks upon him
self as the biggest frog in his 
little pond, then he wants to 
be the president of the bank. 
If herc is a rival frog in the 
pond already, that merely in- 
c eases the itehing. These am- 
bitious fellovvs hąnker after a 
place wherc they V’on’t ’have 
to argue and beg so much in 
order to wrangle a loan where- 
with to cxtend their opera- 
tions, to facilitate their climb- 
ing up the ladder of success. 
What is more it boosts a man 
up the sočiai ladder to bc- 
come a banker. So Hiram P. 
Swank with $10,000, mostly in 
notes, and no knowledge of 
banking opened up the First 
Tnist and Savings Bank of 
Podunk. Clarence, the son of 
Old Man Rogers, is appointed 
cashier because he always got 
a hundred in arithmetic. And 
now, business begins.

No sooner had business be
gini, then Mr. Swanson carne 
in for a $2,000 loan on next 
years* bean crop. There was 
nothing that pleased Hiram 
P. Swank more than to help 
out his old school chum and 
the $2,000 transferred hands. 
Severai weeks later Malone 
and Litz carne in for a $1,500 
loan apiece on the following 
year*s radish crop. Why, sure, 
they could have it easy 
enough. All the time Hiram 
P. Swank was putting his eggs 
—which were the nešt eggs of 
his depositors — into one bas
ket. The ncxt year the weather 
was bad and the črops did not 
turn out as well as expected 
and all of the eggs turned
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my dear, is breakfast ready?”
As he sat down, he looked 

up to sce his tall dark son 
and pretty daughter enter the 
room and take their custom- 
ary places at the table. “Heilo, 
dad,” they greeted. “Up so 
early today!”

“Yes! Sleep 
Home late lašt 
ųuestioned the 
man.

The son was abashed 
ųuestion. “Yes, we had 
board meeting yesterday.”

“Ah, well! That’s to be un- 
derstood, I suppose,” an- 
swered Mr. Williams.

Dan colored and remained 
in silence.

Olga, looking about, quer- 
ied, “Where’s the morning 
paper?”

“My dear, the paper hasn’t 
come as yet. I supose the poor 
boy is late again”, answered 
Mrs. Williams sympathetic-

bad. Hiram was ruined. 
little bank failed. He put 
blaipe upon the vveathcr 
no matter what the weather 
would have been as soon as 
one cgg spoilcd, the ręst in the 
šame basket wcre going to 
spoil and his entire lot would 
then be worthlcss.

There have been many such 
careless and ignorant Hiram 
P. Swanks who sėt up mis- 
managed banks only to fail a 
short while later. They have 
all put the moncy of the de
positors 
of investment 
their eggs 
The result

“Mom, where*s father? Isn’t 
he coming for dinner?”

“I don’t know, Olga. 
father isn’t himself 
Dan’s implications i 
forgery.”

“Well, 1’11 call him again, 
mamma.”

In a moment the young giri 
was down waving excidedly a 
note. “Look, mother! I found 
this!”

With trembling fingers the 
young giri read the note. “My 
dear Vera 
hearted. I don’t know what to 
do. I’m going away to forget 
everything. Pray for me! —

in her fainily life passed on 
the goklen brown v/heateakes 
and the thiek 
syrup urging 
more, for one 
hungry.

Dan, rising to go, interrupt
ed, “Well, sis, are you ready? 
1’11 take you i n the car loday.”

“Fine, 1*11 be readv soon, 
Dan.”

The two young people dres- 
sed in their coats and hats 
kissed their mother and 
father, and left the gray frame 
house in the distance. Mr. and 
Mrs. Williams eyed their car 
as it sped away. “Wonderful! 
Happiness is here at lašt for 
us who have slaved to bring 
up our shildren — wonderful 
children! Come, let us go in, 
my dear! Ali, look herc! The 
paper has come!”

As Mr. Williams stooped 
to pick up the printed pages, 
his wife returned to the bright 
breakfast room. Reclining on 
the downy hammock, the 
father folded back the pages 
of news. From another room 
the strains of music. reechocd. 
All was ąuiet in this little 
suburb town. Now, he had 
peace and happiness for the 
ręst of his life. When he had 
finished the daily cartoons he 
turned the pages for the news 
of the day. A headline attract- 
ed his not unwary eve — 
“CASHIER OF BIG CON- 
CERN INVOLVED IN FOR
GERY.” Rapildy he read the 
lines of the story. What was 
this all 
called, 
this!”

“What is it,” Mrs. Williams 
cried as she carne running.

“Look, Dan has taken — 
forged $25,000 in checksi!”

“No, I can’t believe it! 
There mušt be a mistake.”

“Yes, it’s Daniel Williams! 
Oh, my son!”

“How could he? My boy!” 
implored the feeble old lady.

Mr. Williams* face, whiėh 
a few minutes before had 
been happy was now paled as 
he grew silent. “Well, Vera, 
we shall see. Don’t worry!”
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kilnotojas ir riMikas. Parito į 
trumpą laiką stipruolį 
Kamcr. Be jo, dalyvavo 
kai, T. Tulevičius, Louis 
gėla, Vydžius, Stanley 
gar ir .1. Kanton 
Mieli 
n a s.

Kumštynėse dalyvavo Joe 
Stulga, Frank .Jucius ir kiti. 
Žmonių susirinko apie 200. 
Visus ririikus ir kumštininkus 
egzaminavo Dr. I. E. Makaras, 
10748 Michigan Avė.

(This is a senes o f biograph- 
ical sketehes o f our 

rnembers).
OUR TREASURER.

Being brought in on the 
wings of a foreign stork ls 
inucli more novcl than begin
ning life in the United States. 
That is. the boast 
lace Milės. Mally, 
led by all of his 
born aeross seas 
town of Saulė, Lithuania. It 
was on the eigth day of Sep- 
tember, 1909 that Mr. Milės, 
Wally’s father, passed oųt 
cigars to all of the villagep^

Immediately, Wally disliked 
the clean, fresh air of Lithu
ania and so at the age of 
eight months, he moved in 
among the flour mills of Min- 
neapolis, Minnesota. After 
spending one and one half 
years in this Swedish environ 
ment, it was decided 
Wally that the best place 
him was Chicago.

Chicago may be called 
young man’s home town 
it wau here that he received 
all of his cducation. He at
tended the La Šalie grammąr 
school and satisfactorily 
graduated after eight years of 
study. Lane Tech High School 
started Wally out on his pro- 
fessional career — architec- 
ture. He continued his studies 
along this line at Armour In
stitute of Technology gradu- 
ating from ihe latter in June, 
1931. Wally is now followjng 
the practical ride of architec- 
ture a t the offiėes of Bęnja- 
min H. Marshall Co. in Wil- 
mette. i
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J. Patari haas 
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Lithuanian Univers
ity Club

There will be a business 
meeting of the Lithuanian 
University Club Thursday, 
March 23rd, 1933 in the Con- 
sulate Rooms, 201 N. Wells 
St. The time is 7:30 P. M. All 
rnembers are urged to attend 
as finai plans for our dance to 
be held in the Drake Hotel, 
May Gth will be 
New rnembers are

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

Trečiadienis, kovo 22, 1933
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Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
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Į Švediją,. ir iš ten su pfrs^dimu į Klaipėdą.
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Buy gloves with whot 
it savęs

««r» retkeJe močiu 6Oo ar 
daoriau kad jauti snra dantų 
kotely. Llatertne Tooth PMŪh 
3deiia tūbas parsiduoda 
~Si> ii valo Ir apšauto dan- 
*!• Be to raute sutaupiau 
•H. «»• kuriuo* raUte nusipirk- 

pirštinaite* ar k« kito 
Pberteaoa) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

AMONG US
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niaus

neva paleisti šūvį į Hitlerį, kad butų 
tam pogromui, apie kurį kalba aukš- 
valdžios pareiškimas.

mes visi
— nieke-

klausė lor- 
eidamas skersai 
BaziKaus Hail-

ka gavome iš Vii Sbai ■

1H1O 

pralaimėjimas 
kaip

visaip tyčiojasi ir, sakoma

Garsiojo mokslininko, prof. Alberto Einšteino na- 
Berlyno policija kartu su buriu “nacių” padarė 

ginklų., sandėlio, žinoma, jie tenai

nebūti skirtingu 
. Niekšai ir bukapro- 

gyvena šiame

niekur? Mano
kodėl? Ar

tas tai
Grosveiroras —

tindami dėl “sabotažo”, Anglijos valdžia dabar už tai 
nutraukė derybas su sovietais.

leidinj 
m__j-’- - Nepri

klausomos visuomenės ir 
politikos laikntštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

Studija buvo pilna tiršto ro- 
žiu kvapo, o mažam vasaros 
vėjaliui papurčius daržo krū
mus, pro atviras duris skver
bėsi sunkus alyvų kvapas, ar
ba malonesnis rožine spalva 
žydinčių erškėčių kvepėjimas.

Ant kampo persiško kilimo 
gulėjo lordas Henrius Wotto- 
nas, ir, kaip paprastai, rūkė 
vienų po kito cigaretes. Jis 
tik atspindį tepatčmijo said- 
žiu bei geltonų laburtemno gė
lių, kurių virpančios šakelės, 
atrodė, neįstengs atlaikyti taip 
labai j liepsnų panašių gro
žio naštų. Protarpiais pra
skrendančių paukščių šešėliai 
plasnojo skersai ilgų šilkinių 
užuolaidų, ištiestų ant didelio 
lango, sudarydami kažkokį tai 
momentai j japoniškų įspūdį, 
kuris lordui priminė išblyš
kusius bei pažaliavusius vei- 
dus Tokio tapytojų^ kurie sa
vo nelanksčių menu bando su
tverti greitumo bei judesio 
vaizdų. Liūdnas bičių Zvem
btai as, besigrumiantis pro il
gų nežinomų žolę, arba mono
toniškas užsispyrimas skristi 
aplink skirpsto vijoklius, dul
kėtais auksuotais spigliais, ro
dėsi daro ramumų visai nepa
kenčiamu. Neaiškus Londono 
užimąs buvo lyg stota gaida 
tolimi; vargonų.

Viduryje kambario, priker
gtas! prie aukštos papėdes, sto
vėjo išdidingas ir nepaprasto

Laukinis hitlerininkų teroras Vokietijoje tęsiasi. 
Ginkluotos hitlerininkų gaujos muša, šaudo ir galabija 
žydus, komunistus, socialistus, militarizmo priešus, de
mokratus ir šiaip pažangios minties žmones. Iš suim
tųjų savo priešų fašistai 
dažnai net žiauriai kankina kalėjimuose.

Bet kruvinajai fašizmo bandai da ir to negana. 
Prieš dvejetų dienų policija paskelbė atidengusi Muen- 
chene “pasikėsinimų” prieš Hitlerio gyvybę. Nė vienas 
to neva “pasikėsinimo” dalyvių nebuvo suimtas, bet 
valdžia tuojaus įspėjo, kad tai buvę komunistai — du 
rusai ir vienas vokietis, ir ji išleido pareiškimų, grasi
nantį masiniu pogromu fašizmo priešams! Girdi:

“Jeigu bus bent vienas šūvis iššautas į bet ku
rį naujosios valdžios narį, visvien ar jisai pataikys, 
ar ne, tai bus signalas negirdėtam chaosui Vokieti
joje ir iššauks platų pogromų, kurio negalės su
stabdyti jokia galybė pasaulyje.”
Vadinasi, masinis fašizmo priešų skerdimas, ku

riuo pernai metais Hitleris grasino savo oponentams, 
gali tikrai įvykti. Juk yra labai lengva rudmarškinių 
provokatoriams 
duotas signalas 
čiaus paduotas

Ienos eina kasdien, išskiriant 
tentus. Leidžia Naujienų Ben
us* a Hateted SU Chioago, 
letenas Roosevelt 8500.

muose
kratų, ieškodami 
nerado jokių ginklų. Baisiausias ginklas, kokį policija 
užtiko mokslininko namuose, buvo peilis duonai piauti.

Barbarai, kurie šiandie terioja Vokietijos ramius 
gyventojus, žino labai gerai, kad prof. Einšteinas gink
lų nelaiko, nes jisai yra taikiausias pasaulyje asmuo, 
kuris ginklo jėgos negarbina. Tas “ginklų ieškojimas” 
mokslininko namuose buvo padarytas aiškiu tikslu pa
sityčioti ne tik iš jo, bet ir iš viso kultūringojo pasau
lio, kuris prof. Einšteinų gerbia.

ši chuliganų krata primena kitų visai panašų įvy
kį iš bolševikiško perversmo laikų. Kada Leninas su 
Trockiu pasigrobė valdžių į savo rankas, tai jie ėmė 
žiauriai persekioti socialdemokratus. Bolševikams bu
vo ypač neapkenčiamas senasis Rusijos socializmo, te
oretikas G. V. Plechanov, kuris po caro valdžios griu
vimo sugrįžo Rusijon ir kovojo visomis savo jėgomis 
už demokratinio socializmo principus.

Panašiai, kaip hitlerininkai kad šiandie įtaria prof. 
Einšteinų dėl “ginklų sandėlio” laikymo savo namuo
se, taip ir bolševikai apkaltino Plechanovų, kad jisai 
darus “ginkluotų sumoksiu” bei palaikus “ryšius su už
sienio imperialistais”, ir Lenino raudonarmiečiai kele
tu kartų atsilankė į Plechanovo butų, ieškodami pas jį 
“paslėptų bombų ir šautuvų”. Plechanovas tuomet sun
kiai sirgo, bet raudonarmiečiai, nepaisydami jo žmo
nos ir gydytojų protestų, įsilauždavo į jo butų ir grios* 
davo ne tik visuose kampuose, bet ir po ligonio matra- 
su, ar nėra paslėptų ginklų!

Tais begėdiškais pasityčiojimais bolševikai priver
tė Plechanovo šeimų ir draugus gabenti ligonį iš Petro
grado j Suomiją, kur jisai netrukus mirė. Artimi na- 
bašninkui žmonės sako, kad ta kelionė į Suomijų, ly
giai kaip ir raudonarmiečių “vizitai” ligonio bute Ple
chanovų pribaigė.

ši charakteringa “smulkmena” rodo, kad tarp bol- 
JteVikiško chuliganizmo ir fašistiško chuliganizmo jokio 
skirtumo esmėje nėra. Hitlerio gaujos šiandie siaučia 
Vokietijoje visai panašiai, kaip Lenino gaujos siautė 
Rusijoje. Jų tikslai, žinoma, yra skirtingi, bet priemo
nės tos pačios. ' \'-

“Naujienoje* galima gau- 
Uruguajaus, Pietų Ame- 

koj, lietuvių laikraščius: 
“Naujoji Banga* (Na. 5) 
"Tritomi* (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

MOakau, fcar aš keliauju. Jei 
aš pasakyčiau, 
čiau visą ainagmną. Tai yra 
kvailas paprotys, drįsta saky
ti, bet, radosi, kokiu tai bu- 
du, įgyventai ta teikiu daug ro- 
matttiškuitto. Jus manysi t, aš 
tikiu, kad aš labai kvailai 
galvoju?”

(Bus daugiau)

*‘Tai yra geri ausis jūsų dar 
BazUiau

tas, kurį jus kada hots pada
rote,” lyg snausdamas tarė 
lordas Henrius. “Jus privalo
te nusiųsti jį į Grosvenorą. 
Akademija jam yra perdidelė 
bei vttfgariška. Kada tik aš 
buvau ten, visada^ buvo arija 
pferdau’g ' Žmįukf W begalima 
buvo pamatyti atvaizdus, o 
tas tai baisu, arba buvo per
daug atvaizdų, te nebuvo ga
lima matyti žmones, 
dar kairiau
tai tikrai yra vienatine vieta.” 

"Aš nemanau, kad aš siųsiu 
kur nors'
dėdamas galvų aukštyn tokiu 
keistu budu, iš kurio Oksfor
de, jo draugai juokda 
“Ne'; aš niekur nesiųsiu.”

Lordas Henrius pakėlė savo 
antakius ir nusistebėjęs žiurė
ju į jį pro plonus melsvų du
rnų Vainikėlius, taip gražiai 
vingiuotus iš jo smatkių opiu
mu terštų eigaretų.

“Nesiųsti 
brangus drauge, 
tari kdkių priežastį? Kokie 
jus, tapytojai, esate kefsti vai- 
kėzal! Jus dedat viso pasau
lio pastangas, kad pagarsė
jus. O pagarsėję, atrodo, kad 
jus teorite Ve! mesti tų į Šalį. 
Tai Jūsų kvailystė, nes t„„, 
tik vienas blogesnis daiktas 
už tų, kad apie ftts kalba, tai 
tas, p— kada .žmęnes nekalba

inteligentiškų išvaizdų ir vis- 
kų. Bet grožis, tikras grožis, 
baigiasi ten, kur intelektas 
prasideda. Intelektas, pats jsa- 
Vaiifti, tai yra perdėjimo bū
das te sudarko bile veido har
monijų. Kai tik atsisėdi mąs
tyti, tuojau nosis prailgsta, 
kakta išsikiša, ar kas nors 
baisaus pasidaro. Pažiūrėkite 
į pasekmingus mokslo profe
sijų vyrus. Be išimties, jie vi
si negražus! Išskiriant, žino
ma, bažnyčių. Bet gi, juk baž
nyčioje jie nemušto. Vysku
pas kartoja tuos pačius žod
žius, būdamas aštuonių de- 
šiincrų metų, kų jam liepė sa
kytis kai jis tebuvo jaunuolis 
aštuoniolikos metų, ir pa
rautai jis atrodo absoliučiai 
puikus. Tavo paslaptingas 
jaunas draugas, kurio vardų 
niekad jus nesate man pasa
kę, kurio atvaizdas tiesiog žu
vėja mane, niekad nemušto. 
Aš esu tikras tame. Jis yra 
koks besmagenis, gražus su
tvėrimas, kuris žiemos laiku 
visada turėtų būti Čia, kada 
tiesti žydinčių gėlių pasigerė- 
jitntri, vasara jis taipgi čia rei
kalingas visada, kai mes no
rime kuo nors atšaldyti savo 
protų. Nesigirkite, Baziliau, 
jus nei kiek nesate panašusi

LAIMĖTOJAS

“Jus nesuprantate manęs 
Henrimi,” atsakė artistas, “ži
noma, aš nesu lygus jam. Aš 
tų getai žinau. Ištikto, aš gai- 
lėčiaus, jei bučiau panašus. 
Jus traukote pečiais? Aš jums 
tiesų sakau. Pražūtis gludi at
skyrime fiziško nuo intelektu
aliu ,toji pat pražūtis, atrodo, 
seka karalių netiesius links
nius per visų istorijų. Geriau 
yra nebūti skirtingu nuo 
draugų 
etai geriausiai 
pasauly. Jie gali ramiai sėdė
ti ir žiopsoti iš šio viso loši
mo. Jeigu jie nieko nežino 
apie pergalę, tai nors jie yra 
apsaugoti 
reiškia 
taip gyvena 
privalėtume gyventi 
rio nejudinami, nieko' hepaisy-S 
darni ir be jokių neramumų. 
Nei jie sunaikina kitus, nei 
kiti sunaikina juos. Jūsų kil
mė ir turtas, Heniau; mano 
protas, kokį aš turiu — mano 
menas, ko jis nebūtų vertas; 
Dariano Gray’jaus gera išvai
zda mes visi nukentėsime nuo 
to, kų dievai suteikė mums, 
baisiai nukentėsime.”

“Dariau as Gray’jus? Ar tai 
yra jo vardas 
das Henrius, 
Studijos prie 
tvardo.

**Taip, tai yra jo vardas. Aš 
buvau nusprendęs nesakyti 
jums.”

“O kodėl ne?”
Ak, aš negaliu išaiškinti. 

Kada aš labai myliu žmones,

jhi vyrai pavydėta jums, jeigu 
pas jus dar tyra Jrnttmų."

“Aš žtaan, kad jus juoksi- 
1 tėti iŠ manęs;” jis atsakė, “bet 
aš liktai negaliu dėti jį ant.* 

’ parodos,. Aš esu perdaug sa-; 
yęs įdėjęs į šį atvaizdų.”

Lordas Henrius išsitiesė ant 
kitimo te juokėsi.

M**Taip, aš žinojau, kad jus 
‘ jtrokaitės; visgi tai beveik tic- 
į

’ “lWdatiig’jūsų jame! Tikė
kite man/ Bazilittu, aš niekad 

' nemaniau, kad jus esat toks 
tuščias, te, tikrai, aš nematau 
jokio panašumo tarp j tisų 
tyirto /Veido, miglių juoduma 
plaukų, ir to jauno Adonio, 

* įgris, ateodo, lyg butų pada- 
■< rytae IŠ dramblio kaulų ir ro- 
» tapų. Net, brangus Bazi- 
liau, jis ytat Narcizas, o j ųs— 
tat, žtacffna, jūsų veidas turį

Oscar W(lrfe Verte A. Kartana».

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
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BULIUS PORCEL6NO KRAUTUVĖJE

Sovietų Žvalgyba vėl padare bčdos Stalino valdžiai. 
Tuo laiku, kada Maskva vedė su anglais derybas dėl 
prekybos sutarties atnaujinimo, G. P. U. agentei su
galvojo “p^moldnti” anglų elektriko* inžinierius, dir
bančius Rusijoje, ir pusę tuzino jų suareštavo, apkab

Subsoription Ratesi
$8.00 in (tauria
tt.00 pat ysar outrida of Chfcaoe
88.00 per year in Chlcago 
8c per copy

Enterpd m Seeoad CUm Matter 
M arch 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, IH. drier the ast oi 
tfareb ta> 1879

Tai tartų lyg atetari- 
tasrs baltes jų. Aš pripratau 
Wgtl pasiaiftį. Atrodo, kari 

yra vfefttateliš daiktas, 
tėra praryti modeminį

gyvenimų paslaptingu ar ste- 
tafklingu. itaprosčimisis daik
te?* esti ttlakmus, jeigu tik jį 
ttžriėpfa. Kai aš apleidžiu mie-

?Trečiadrenis, kovo 2Ž, 1933
■ . ............. > i . ,f. . ..

šnipų žygį. Jisai, kaip mes kad spėjome, jau pakenkė 
santykiams tarpe Rusijos ir Anglijos, kas šiuo laiku, 
kada Azijoje ėifta karas, o ©uropa pergyvena aštrų po
litikos krizį, yra labai apgailėtina. Tas incidentas, be 
abejonės, atsilieps blogai taip pat ir į viešųjų Ameri
kos opinijų ir gali sutrukdyti Amerikos pripažinimų' 
sovietų valdžios. Pripažinimo priešai gavo naujų argu
mentų savo pozicijai sustiprinti.

Maskva bando apsimesti, kad ji nieko nepaisanti. 
Savo komisarų lūpomis ji skelbia pasauliui, kad Ang
lija neturinti teisės kišti savo nosį į “vidujinius” |Rusi- 
jOs reikalus. Bet tai yra vaikiškas blefas. Rusai žino 
taip pat gerai, kaip ir visi kiti, kad svetimos šalies pi
liečių areštavimas nėra grynai “vidaus reikalas”. Kiek
viena valstybė stengiasi savo piliečius svetimoje šalyje 
užtarti, todėl ir bolševikai galėjo numatyti, kad, suim
dami anglus, jie turės ginčų stt Londonu.

Negalima taip pat pripažinti, kad sovietai, kaipo 
“suverene” (nuo nieko nepriklausanti) valdžia, turi 
teisę savo teritorijoje elgtis kaip jiems patinka. Žiū
rint iš siaurai legalio taškaregio į dalykų, sovietai, gal 
būt, turi “teisę” (jei tarp Rusijos ir Anglijos nėra tam 
tikrų sutarčių apie jų piliečių protekcijų), bet moraliu 
atžvilgiu jie už savo elgesius ima tam tikrų atsakomy-

88.00 
. 4.00 

__ _ 2.50 
©•ito Money 

isakrm«.

Per papirktus užsienių korespondentus ir savo tie
sioginius agentus Maskva dabar aiškinasi, kad suim
tieji Anglijos piliečiai busiu paleisti, jeigu žvalgyba 
rasiąnti, kad jie nesu kalti; priešingame atsitikime jie, 
girdi, busiu patraukti atsakomybėn. Kų tai reiškia? 
Tai reiškia, kad valdžia dar iki šiol nėra suformulavusi 
apkaltinimų suimtiemsiems 
no, ar bus pamato traukti juos į teismo atsakomybę. 
O betgi jie buvo su dideliu triukšmu suimti ir jau ke
letas dienų, kaip žvalgyba laiko juos kalėjime!

Kur jus matėte šitokių teisingumo procedūrų civi
lizuotame pasaulyje? Beteisiems Rusijos žmonėms ten
ka iškentėti visokių valdžios sauvalių. Bolševikų žval
gyba juos ne tik be teismo įsakymo areštuoja, bet ir 
laiko metų metais kalėjimuose arba tremia į Solovec- 
kas Salas ir Turkestanu. Bet kultūringose šalyse žmo
nės yra papratę prie kitokios tvarkos. Pavyzdžiui, Ang
lijoje arba Amerikoje suareštuotas asmuo turi teisę rei
kalauti, kad per 24 valandas jam butų tiksliai pasakyta, 
kugz jisai yra kaltinamas. Suimtasis, be to, turi teisę 
naudotis advokato patarimu ir, užsidėjęs kaucijų, išeiti 
iš kalėjimo (išimant žmogžudystės atsitikimus). Todėl 
suprantama, kad šitų šalių žmonės piktinasi, kada jie 
mato, jogei slaptoji bolševikų policija, pasigrobusi sa
vo aukas, uždarė jas tamsiam urve ir laiko, ieškodama 
tuo .tarpu “įrodymų”, kad jas butų galima apkaltinti.

Tie bendros rųšies inkriminavimai, kuriuos sovietų 
žvalgyba iškėlė spaudoje prieš anglų inžinierius, nieko 
aiškaus apie jų nusikaltimų nepasako. Bile kų galima 
apkaltinti dėl “sabotažo”, bet tai nieko nereiškia, kol 
nėra įsakmiai nurodyta, kokiais darbais kaltinamieji kūniško gi-ožio jauno vyro at-Į 
.»*, - ..... „ .... . ....... . ■*.... . .„..A, , ...I,r, M.*. '

■i rtirf.Mii ■ n * .

vaizdas; o priešaky, kiek to
liau, sėdėjo pats artistas, Ba- 
zilius Halhvardas, kurio Stai
gūs pražuvimas kiek metų at
gal, buvo sukėlęs tuo laiku ne
paprastą visuomenes susijau
dinimą, te davęs pradžią viso
kiems keistiems spėliojimams.

Tapytojui bežiūrint į graci- 
ozišką ir malonų pavidalą, 
kurį jis savo meno taip ga
biai atvaizdavo, patenkinimo 
Šypsena perėjo skersai jo vei
dą, te rodėsi, kad ji teil pasi
liks valandėlę. Bet jis stai
ga atsistojo ir užsimerkęs 
prispaudė pirštais btafastieTias 
lyg norėdamas paslėpti savo 
galvoje kaž kokį keistą sap
ną te bijodamas pabusti iš

NAUJIENOS, Chlcngo, UL _________ ._________ _______________ _______
tų “sabotažų” atliko. Lygiai taip pat nebus tikslus ap
kaltinimas sakyti, kad tas arba tas asmuo esųs “žmog
žudys”: reikia nurodyti, kų tas asmuo užmušė, kada ir 
kur.

Anglijai ėmus protestuoti, bolševikų žvalgyba pa
skelbė, kad suareštuotieji inžinieriai tyčia padarė blo
gas turbinas elektrikos įmonei prie Dniepro 
(“Dnieprostroi”) ir bėrę smėlį J tas turbinas, kad jos 
greičiaus sugestų. Tai atrodo fantastiškas prasimany
mas, nes vargiai rasis pasaulyje sveiko proto inžinie
rius, kuris taip darytų. O minėtąsias turbinas, kaip 
sako laikraščių pranešimai, sovietų valdžiai pristatė 
dagi ne anglai, bet amerikonai.

T/aigi galų gale, kai viskas paaiškės, tas “sabota
žo” burbulas veikiausia sprogs. Bet tuo tarpu Stalino 
žvalgyba savo idiotiška ataka prieš inžinierius bus pa
dariusi daug žalos Rusijai.
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Ieško pinigų bedar
bių šelpimui Illinois 

valstijoje
žada išleisti tonų ir šauktis pa

galbos iš federalės rekon
strukcijos korporacijos.

I «!«,■* , „IMIS

Illinois emergency relief 
commissicn žada griebtis įvai
rių "būdų sukėlimui pinigų be
darbiams šelpti balandžio mė
nesį.

1. žada išleidi $4,728,000 bo- 
nų ir 2. kreipsis į kongresą, 
kad išplėsti federalės rekon
strukcijos korporacijos jėgą.

ši’ korporacija jau paskolino 
Illinois valstijai visus jai skir
tus pinigus, $45,000,000. Dau
giau skolinti neturi teisės. Dėl 
to reikalingas kongreso įsikiši
mas, kad naują paskolą legali
zuoti.

Po balandžio mėnesio Illinois 
valstija tiki aprūpinti bedar
bius iš įplaukų, kurias atneš 
"pardavimo mokesčiai”—“sales 
tax”.

Partijos šaukia kon 
vencijąs teisėjų 

nominavimui

Policija suėmė dak- 
tarų teroristų gaujų

PADEKONĖ

PETRAS KASMAUSKAS
Kuris mirė kovo 11 dieną, 

1933 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavoti 
tiems kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą. Jo 
vardu mes A dėkojame tėvui klebo
nui Baltučiui ir tėvui misijonie- 
riui Brižičkai už jo gražiai pri
taikintą pamokslą ir kun. Pet
rui Katauskui už palidėjimą iŠ 
namų ir pabdejimą į Sv. Kazi
miero kapines it už jo gražų pa
mokslą ir tėveliui Jurgaičiui už 
suteikimą dvasios suraminimą li
goje ir paskutiniais Sakramentais 
aprūpinimo ir sestiems šv. Kry
žiaus ligoninės už rupetsingą pri
žiūrėjimą. Dėkavojame vargoninin
kui B. Janušauskui, Mišių aukoto
jams, grabų nešėjams, gėlių auko
tojams. graboriui L. Ežerskiui už 
priecelingą ir sympatišką patar
navimą ir tvarkingą laidotuvių 
surengimą. dėkavojame J. J. 
Bagdonai už jo sympatišką pa
tarnavimą ir apgarsinimus, dėka
vojame visiems giminėms, kaimy
nams ir pažystamiems, kurie at
lankė ligoje ir palydėjo į amžiną 
tėvynę. Nuliūdę

Tėvas, Motina, Seserys,
Brolis, švoyeriai ir Giminės.

Amžiną atilsį duok Jo sielai 
Viešpatie.

“$40,000,000 ? susi 
traukė iki $500

Cook apskričio demokratai 
ir republikonai šaukia kon
vencijas, kuriose nominuos tei
sėjus į Circuit ir Superior tei
stiniu ir vieną teisėją nuo sep
tinto Aukščiausio teismo dist- 
rikto. Demokratų konvencija 
įvyks balandžio 11 d., Morri- 
son viešbutyje, o republikonų 
balandžio 12 d., Shcrman vie
šbutyje.

Inland Powcr and Light 
Corporation, vieną Samuel 
InsuMo bendrovių, "$40,000,000 
koncernas”, teturi tik $500 ant 
rankų, anot raporto, kurį fc- 
deraliam teismui įteikė Leo- 
nard S. Florsheim, tos bendro
vės receiveris.

PRANCIŠKUS KIRŠAS
Persiskyrė‘su šiuo pasaulin ko

vo 2! dieną, 6:40 Valandą ryte 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Telšių apskr., Navarėnų pa
rapijoj, Petraičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Eleonorą, po tavais Andriu
kaiti, 3 dukteris Kazimierą, Pet
ronėlę ir Eleonorą ir sūnų Sta
nislovą, 3 žentus ir vieną mar
čią ir 5 anukus. pusbrolį Antaną 
Drazdauską, o Lietuvoj seserį it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2301 
So. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
kovo 24 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Kiršo 
giminės, drangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai, Marti, Anūkai 
ir Giminės. ,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lachaviėia, Tel. Canal 2515

SOLOMIJA MARC1NKEWICZ 
po tėvais Urbaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo i9-dieną.' 7 valandą ryto- 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, gi
mus Panevėžio apskr., Klovainių 
parap., Satkunų kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, seserį Moniką Kuli
kauskienę ir švogerį. 3 sesers vai
kai Leoną. Joną ir Alfonsą, pus
brolį Petrą Bruchą it giminės.

Tel. Hemlock 6873.
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 

derk to koplyčioj, 4605 So. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienyj, 
kovo 22 dieną. 2 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Salom i jos Marcin- 
kewicz giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

- .Nubudę liekame,
Vyras, Sesuo, Švogetis, Sesers 
Vaikai, Pusbortis it Giminės.

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

MARIJONA MARTINKIENE 
po tėvais Simokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 20 dieną. 9:10 valandą ryto 
1933 m., sulaukus apie 30 metų 
amžiaus, gimus Jurbanko parap. 
ir miestelio.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Stanislovą. 2 seseris Agotą Sa- 
beckienę ir Oną Klumbienę ir švo- 
gerį Stanislovą Klumbis, seseries 
duktė Darota Petkienė ir jos vy
ras Kastantas Petkus, o Lietuvoj 
brolį Pranciškų Simokaitj ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi L J. 
Zolpo koplyčioj. 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj ko
vo 24 dieną. 8 vai. ryto iš kop
lyčios į šv. Kryžiaus _ parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bos nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos Martinkie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame.

Vyras, Seserys, Svogeris, 
Sesers Duktė ir jos Vytas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

Policistas sutrukdė 
apiplėšimą, bet 
žuvo nuo kulkų

Policija užvakar vakare, su
ėmė 6-ius jaunus piktadarius, 
kurie praktikavo daktarų už
puolimus. Pašaukdavę daktarą 
skubėti tokiu ir tokiu adresu, 
kur randasi ligonis, jie apiplėš- 
davo j j, kuomet tas ateidavo 
į nurodytus namus. Laike vie
no tokio užpuolimo jie nušovė 
Dr. Benjamin F. Garnitz, 5159 
South Damen Aye.

Suimtieji yra, Joseph Boro- 
wy, 17 m., 2619 West 24th St., 
Charles Kubala, 18, 1718 N. 
Kedzie avenue, Matt Novak, 
19, 5028 South May Street, 
Stanley Cash ir dvi mergaitės, 
Mildred Rundle ir Blanche Che- 
vetal, pastaroji 18 m. amžiaus.

ic
Henius alaus institutą, 
Lincoln Avė. Tai pirma tokios | 
rūšies laida nuo prieš-prohi- 
bicinių laikų. Jiems nereikės 
rūpintis apie gavimą darbų.

baigė Wabl-!rą spalių mėnesio dalį. Moky- 
2347 tojai algų negavo, bet laikina- 

j sis majoras Frank J. Gorr ieš
ko būdų, platesnių teisių, kad 
ir'juos apmokėti.

Nori apsaugoti alų 
nuo rakietierių

Valstijos prokuroras Court- 
ney vakar pradėjo tartis su 
miesto viršininkais, kad suras
ti budy apsaugojimui alaus nuo 
raketierių. žada uždrausti bra
vorams parduoti gengsteriams 
savo šėrus.

Naujas Cook apsk. mo 
kyklų viršininkas pe

rėmė pareigas

Šią vasarą operos 
vinoje nebus

Ra

Lietuviai Gydytojai 
^««anv*«*****M<*M^-Ab^*«^MlMto«^W**WM>^oa**ISM***t***^*** 

a 

0600 South Artesum Avena» 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

te»

Louis Eckstein, įsteigėjas ir 
rėmėjas Ravinia operos, pa
skelbė, kad šią vasarą ji neat
sidarys. Trūksta pinigų t Kiek
vienais metais opera atnešdavo 
nuostolį, kurį padengdavo pats 
Eckstein. 1931 metais defici
tas siekė $188,000.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
4TDTT0JA8 f* CflIBtnBGAf 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,
•eito volaadot ano S iki 4 Ir ano 6 Ik 

• ra! valu NetfMlomb parai ištarti 
Omo Tel.: Boulevard 7820 
Namu Telu Prospect 1930

Roscoe C. Johnston, 37, Wa- 
bash nuovados policistas va
kar buvo nušautas plėšikų, ku
rie užpuolė Gordon 
Company, 5324 Federal 
Jis ten nuolat dežuravo 
.000 apiplėšimo, kuris 
pereito rugpiučio mėn..

Kuomet trys plėšikai
vė į kepyklos raštinę ir griebė 
nuo kasieriaus pinigų maišą, 
Johnston paleido į vieną jų 
šūvį. Metę pinigus vagiliai šo
vė atgal ir užmušė policistą 
vietoje. Pabėgo vogtame auto
mobilyje.

Baking 
Street, 

po $5,- 
jvyko

jsibro-

Netoli South Chicago 
Heights rastas nu

šautas banditas
Policija vakar rado 

jauno vyro netoli South 
go Heights, prie State 
Paaiškėjo, kad tai buvo 
tas “California Joe
kuris pereitą savaitę užmušė 

•vieną aliejaus bendrovės dar
bininką.

lavoną 
Chica- 
Street. 
bandi-

Hanley,

Chicagoje statys nauji 
$500,000 fabriką

Ralph B. Richardsoij, Chica
go Carton Company viršinin
kas rekmadienį paskelbė, kad 
bendrovė greitu laiku pradės 
tęsti statymų naujo 
fabriko
Central Manufacturing distrik- 
te.

$500,000
prie Crawford Avė.,

Kratė Cicero pinigų lo
šimo namus; suėmė 400

šeštadienį 15 skvadų iš pro
kuroro biuro užpuolė Cicero 
žinomąsias pinigų lošimo lan
dynes ir suėmė apie 400 žmo
nių. Viso skvadai iškratė 16 
vietų, kurios didžiumoj buvo 
sukoncentravusios prie 22-ros 
gatvės 
Road”.

dabar “Cermak

Rado išsprogdintą pas 
to saugiąją kasą

John Shinck, 2123 West Aus- 
tin avenue, vakar pranešė poli
cijai, kad jo namo užpakalyje 
yra išsprogdinta saugioji kasa 
su pašto emblema. Paštui pra
nešus, paaiškėjo, kad jis nieko 
apie apiplėšimą nežinojęs.

Datkarai nujaučia, kad 
Stevens greitai mirs
Daktarai, nujausdami, kad 

James W. Stevens, 80, buvęs 
Illinois Life Insurance Compa- 
ny prezidentas, netrukus mirs, 
pašaukė jo gimines į namus, 
1260 Lake Shore Drive. Jis ap
sirgo šeštadienį. Jis ir jo du 
suiiiis Ernest J. ir Raywond 
W. yra apkaltinti pinigų iš
eikvojimu ir nubankrotavimu 
$150,000,000 apdraudos bendro
vės Illinois Life Insurance Com
pany.

--- —rry
Žmona reikalauja 60% 
vyro algos: “alimentų”

Vakar Otto F. Aken perėmė 
Cook apskričio mokyklų su
perintendento pareigas. Jis bu
vo išrinktas užpildyti mirusio 
Edward J. Tobin paliktą va- 
kanciją.

Miesto darbininkai ga 
vo $2,000,000 algomis
Miesto darbininkai vakar ga

vo $2,000,000 algomis už ant- 
im Ii ■■■... . .......................

Graboriai
Telefonas Yard* 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Superior teismo teisėjas 
James J. Kelly; vakar pareiškė 
išmesiąs iš teismo bylą tūlos 
Eva Sullivan McAdams, kuri 
skundžia savo 1 vyrų reikalau
dama $300 į mėnesį alimentų, 
jeigu ji savo reikalavimų nesu
mažinsianti. Tai/sudaro 60% 
vyro algos. Frank J. McAdams, 
apskųstasis, yra Englewood 
mokyklos inžinierius.

» •» «
International Cement Corpo

ration paskelbė pakeisianti sa
vo darbininkų algas, nes ce
mento kaina pakilo 10 centų 
nuo statinės.

Gavo diplomus 24 alaus 
“meisteriai”

24 studentai pereitos savai-
............................ .......................-........-........... .................

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Bdulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavicb ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaasia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbą busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PU Chicago
SKYRIUS: .

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGO!

Laidotuvėse patarnau
ja geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystfa

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

BENEDIKTAS PAKIENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 21 dieną. 5:20 valandą ryte 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr.. Kretena- 
vos parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 5 

dukteris. 4 žentus. Marijoną Var
nienę, žentą Kazimierą, Aleną Do- 
vnoravičienę, Antaniną Urbanavi
čienę. žentą Adomą ir Viktoriją 
Coles. žentą George ir Olgą Milą, 
žentą Conrad. 7 anukus. 2 seseers 
dukteris. Aleną Vaičiūnienę ir vy
rą Kastantą. Agotą Snarskienę it 
vyrą Joną ir giminės.

Kuna; pašarvotas, randasi 3838 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 23 dieną, 9 vai. ryte iŠ na
mų j St. Pancratius. parapijos 
bažnyčią, 41st ir Kedzie Avenne. 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Resurection ka
pines.

Visi a. a. Benedikto Pakienas 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nnuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Žentai, Anūkai, 
Sesers Dukterys ir jų 
Vyrai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja g ra bė
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. *

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

JONAS SEDEMKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 19 dieną, 6:50 valandą vaka
re 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Suvalkų rėd., Seinų 
apskr.. Lazdijų miestelis.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Oną po tėvais Busilaitė, 4 
dukteris. Prancišką Janutienę, žen
tą Tom. Leonorą Žvirblienę, žentą 
Antaną, Anelią Lenckienę. žentą 
Joną ir Eleną Sedemkaitę, 9 anū
kus, pusbrolius, pusseseres ir daufl 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 3430 
$o. Morgan St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj, 
kovo 23 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, O iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Sedemkos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsissveikini* 
mą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai 
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. . ' '

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vii nustebino publiką su savo nupiginto 
mis kabiomis už aukštos ryšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus Ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti db 
džiausį pasirinkimą grabų Ir kitų reikmenų ir už tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai,1 ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambutance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIK| pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

mm a n RįEI ibO 
Igįlyl mmi&l

JŪSŲ GRABORIUS
DUųiI. OfiįU .

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai. YARPS 1741 ir 174»

‘ ...... _____ _ ’ -.J..-. , .
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Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ specialistas

Palengvina akių įtempimų, karia esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
•utartj. Akinių kainos per pusę pigiaut, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Graboriai

S.M.SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. RooM.tlt 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 užlaikymai sky- 

33^7 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

uetuviai Gydytojai

DR MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliao i erdvunę ir patogesnę v»er* 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniat* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįie U Butopos ir vėl araktikuota 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M 
7-9 P M. Sekmadieniai* it ketvirtadie 

niai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.l BOULEVARD «I9«

A. MONTVID, M. D. 
Weat Town State Bank Bld* 

2400 W Madieon St
Vai iki 3 po pietų. 6 iki 8 *ak

Te). Seeley 7330
Namų telefoną* Brun*wick 0597

A. L Davidonis, O
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nao 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASB
756 W. 35th St

Cor. of 35tb & Halsted St*) 
Ofiso valandos nao 1-3, nao 6:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal satartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nao 2-4, nao 7-9 

Nedėldieniai* pagal satartj.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Phone Boakvard 70*2

DR. G Z. VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Seredomū ir nedėliomi* pagal sutarti 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7861

l)r. Suzana A Slakis
Motetu it Vaiką tigą SpeciaUttė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dienų nao 9 iki 
12 ryto (išskyrae eeredomie) Taipgi 
nao 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais u 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

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

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

DENTISTAS 
4847 W. 14tb St 

Cicero. III.

Ofiso rel. Lafayette 7031

Dr. V. E. SiedlinskiR
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUutauket Avenue

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

. Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gera: lietuviam* žinoma* per 29 aa« 
rus kaipo patyrę* gydytoja* chirurgas to 
akušeris

Gydo- staigias ir chroniškas liga* vyrų 
moterų' * ir vųikų pagal naajaūips me 
codae X-Rat ir kitokiu* elektra* pri* 
taisos

Ofisas ir Laboratorija 
025 W I Stb St., netoli Morgan «» 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
-«uo 6 iki 7:30 *al. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos celefotaai

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 tabu 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriško, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 fiki 4 
vato po pietų ir nao 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedil. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone MMway 2S80

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Aoentu 

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

7 iki 8 vai. Neda nao 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel Vtetory 6893
Rez. Tel. Drevei 919*

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas k C biru Mas 

Spscialistas odos ligų ir oenerifkų

3102 So. Halsted St
kampas 31et Street

Nedėliomis k šventadieniais 10—-2.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearbora 796S

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Ane. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
i ll Patyrimu

Komplikuotuose 
Atritlkimuoeę

kampu Halsted St. 
Valandos cuo ' 1D—4, nuo 6 iki B 

NedHlomfo/ųao 10 iki 13

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virginia 0034

DR. A. L. YUSKA 
3432 W. tUnum. M. 

kampa* 67th k Artesien Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it'7*9 po pietų, seredoms po pietų fa 

nedžlioms pagal susitarimų.

•J-'1,'-'''''-.’

Km
I z -c .j

< į'.Ji *1. ii

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroc SU prie Clark 
.Telefoną* State 7660; Valandos 9—• 

We*t Side: 2151 W. 22nd St.
PanedfiUo. Seredoa ir Pdlnydk* vak. fl lld | 

Telefonas Canal 0660
Namais 6450 S. Roclnvell Street 

Utarniako, Ketverto fa* Subatos rak. f Ud I 
*l*etafo*M BepnbUo 0600

■ .i,.U..I1. ascss

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South AMand At^, 
Tel. Boulevard 2800 

Reu. 6515 So. RocktoeO St. 
X«L Republic 9723.

n
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Trečiadienis, kovo 22, 1933

PENKI NAC. IR VAL. BANKAI VAKAR AT
SIDARĖ CHICAGOS AP1ELINKĖJ

Kovo 27 d. yra paskutinė grąžinti valdžiai 
slepiamą auksą; pinigus galima siųsti užs.

II IĮ I|II>IĮ»I«H 1,1,1 I į. I ..-..Km H  ...............„ Į
čagos ne. Cicero mokyklos ge
rai, tiksliai sutvarkytos. Chi
cagoje jas kontroliuoja politi
kieriai.

Vienu žodžiu
tojus peticijų nesirašyti.

ragina, gyven

“Statistika rodo“, kad Chicagoje ir Illinois 
pagerėję darbai

Trys nacionaliniai ir duvals- 
tijiniai bankai vakar atsidarė 
Chicagos apielinkėje, gavę lei
dimą nuo iždo ministerio Wood- 
in ir valstijos auditoriaus Ed- 
\vard J. Barrett. Viso, Illinois 
valstijoje vakar atsidarė 20 
bankų.

Valstijiniai bankai, kurie at
sidarė Chicagos apielinkėje yra 
Cook County Trtfst and Sav- 
ings Bank of Homewood ir 
Highland Park’o Highland Park 
State Bank. Nacionaliniai-gi 
bankai yra Merchants Trust 
National Bank, Aurora, III., 
First National Bank, East Clii- 
cago ir Union National Bank, 
Indiana Harbor, Ind.
Tebegabena auksą j fed. rezervo 

banką
Tuo tarpu Chicagos valstiji- 

bankas Lake Shore Trust 
Savings Bank buvo priim- 
į federalio rezervo siste- 
o auksas tebeplaukė į fe

deralio rezervo banko įždą. Di
džiumą aukso gabeno mažesni 
bankai ir stambios firmos, bet 
pasitaikė didokas skaičitte ir 
pavienių žmonių.
Terminas auksą grąžinti prail

gintas
Paskutinė diena aukso grą-

Bedarbių šel. įstaiga 
nutraukė kontrakt. 
su 3 anglių firmomis

bet iždo sekre- 
laiką prailgino 
Gana stambią 
daro mažesnio-

Illinois Emergency Relief Co- 
rnmission skelbia, kad jos 
neprisilaikė sąlygą.

uis 
and 
tas 
mą,

Smarkiai baus vai
kus už vandališkus 
darbus mokyklose

Vž langu daužymą į kalėjimą 
()-ioms savaitėms nuteisti trys 

berniukai: mokyklos lau
kiasi policijos pagalbos

laužymas klasėse Chicagos 
mokyklose paniekė tokį aukš
tą laipsni, kad mokyklų virši
ninkai buvo priversti šauktis 
policijos pagalbos. Kpmisio- 
nierius Allman šiomis dieno-1 
mis išleido įsakymą visoms 
nuovadoms, kad vandalų dar
bus tyrinėti ir kaltininkus su
imti.

Kokia bausmė gręsia pikta
dariams, kurie didžiumoje su
sideda iš pačių mokyklų mo
kinių, parodo šis pavyzdys.

Austin distrikte policija su
ėmė tris barniukus, tarp jų 
vieną jauną lietuviuką. Dau
žydami langus, suolus, etc., 
jie padarė mokyklai apie $2,- 
500 nuostolių. Teisėjas John 
Gutknecht nuteisė juos* še
šioms savaitėms į Cook aps
kričio kalėjimą, kur turės sė
dėti atskirose celėse ir netu
rės jokių privilegijų. Negalės 
matytis su lankytojais, etc. 
Laikui praėjus, jie bus vėl 
pašaukti prieš teisėją, kuris 
juos arba atiduos policijos 
priežiūrai, ar nuteis metams 
kalėjimo Bridewellyje.

Pasekmingai varo 
kepyklos bizni Chi
cago Heights kol.

Žinimui turėjo būti penktadie
nis ,kovo 17 d„ 
torius Woodin 
iki kovo 27 d. 
aukso apyvartą
ji Chicagos bankai.

Pinigus galima siųsti, bet 
kaip jau buvo pranešta “Nau
jienose”, reikia išpildyti tam 
tikras liudymas, pasakant ko
kiam tikslui jie yra siunčiami. 
Norėdami gauti platesnių in
formacijų apie pinigų siuntimą 
į Lietuvą, atsiklauskite “Nau
jienų” pinigų siuntimo sky
riaus.

Sako darbai gėrėją

Illinois darbo departamentas 
skelbia, kad vasario mėnesį dar
bų skaičius pakilo Chicagoje ir 
bendrai visoje valstijoje. Algų 
dabar išmokama $10,000,000 j 
mėnesį. Pagerėjimas, sako Ho- 
ward Myers ,departamento 
tistikos biuro viršininkas, 
labai nežymus, vienok jis 
pagerėjimas. Pasamdytų
bininkų skaičius pakilo 2%

Darbininkų

sta- 
yra 
yra 

dar- 
, o 

algų—3%. Darbininkų skai
čius sumažėjo tik angliakasyk- 
lų ir statybos srityse. Kai ku
riuose atskiruose Illinois vals
tijos miestuose darbai padidėjo 
net 20%. ,

7053 Archer avenue. Kepyklą 
Stankai užlaiko jau 4-tus me
tus ir turi gerą pasisekimą 
biznyje. Nors jia nėra parem
tas vien vietiniais gyventojais, 
bet jie sudaro didesnę jo dalį.

Stankai kepa ruginę, kvieti
nę duoną, taipgi įvairios rū
šies saldžius keksus. Priima 
užsakymus ir iš tolimesnių ko
lonijų. Greitai juos išpildo ir 
pristato 
Stankus 
tis.

Illinois Emergency Relief 
Commission nutraukė kont
raktus su (rijomis anglių fir
momis, kaip pranešama spau
dai. Firmos yra Calmnet Coal 
Company, the Rcading Coal 
Company, abejos Chicagoje, 
ir Illinois Coal and Moteriai 
Company, Calumct City. Kont
raktai buvo nutraukti, nes fir
mos neprisilaikė sąlygų, ku
riuose juose buvo nurodytos 
ir reikalavo, kad anglys butų 
valytos, pervarytos per sietus 
ir pristatytos maišuose.

Cook apskričio Viešo Aptar
navimo superintendentas ir 
Illinois Emergency Relief 
Commission turi suorganizavę 
inspektorių grupę, kuri per
žiūri anglis, pristatytas varto
tojams šiame apskrityje, ir, be 
to, studijuoja rūšiavimo meto
das anglių sandėliuose. Jie 
taipgi daro laboratorinius 
eksperimentus, kad patirti, ar 
firmos pilnai prisilaiko sąly
ti-

Sąlygos, sako superinten
dentas, yra aiškios ir jis būti
nai reikalaus, kad visi anglių 
sandėliai jų prisilaikytų. Jei
gu bus patirta, kad jos to ne
daro — kontraktai bus tuojau 
nutraukti.

itas planuoja šiais metais su
taupyti $300,000. Pereitų me
tų biudžetas siekė $913,964.

Biudžeto projekto pagamini
me ir jo apsvarstyme dalyva
vo Jr keli lietuviai, tarp jų K. 
P. Deveikis, Kimbarkas, etc. 
Be to, vietinis Lietuvių Improv- 
ment Kliubas buvo pasiuntęs 
į miesto valdžią savo delegaci
ją su tam tikrais reikalavimais.

Tarp kito ko, miestelis ski
ria $5,000 naujų knygų pirki
mui viešam knygynui. William 
Jannengo, knygyno pirminin
kas, pareiškė, kad pereitais me
tais apie 1,000 knygų buvo 
nudėvėta ir jas 'reikia pakeisti.

{sakė areštuoti Becker 
už mokyklos pinigų 

vogimų
CICERO. Frank J. Svo- 

bodą, Cicero mokyklų tarybos 
pirmininkas, pareikalavo areš
tuoti Joseph Becker, pražuvusį 
J. Sterling Morton High School 
kontrolierių. Jis, nužiūrima, iš
eikvojo stambias sumas mo
kyklos pinigų, apie $30,000.

Iš “Birutes”

sulig reikalavimų, 
yra geras naujienie- 

—Žvalgas.

Ragina nesirašyt pe 
ticijų prijungimui Ci 
cero prie Chicagos

Spauda ir šulai nurodo kodėl 
neapsimoka daryti; sako 
“nepadarysime klaidos”

CICERO.— Paskutiniu laiku 
tarp Cicero, Berwyn, Stickney 
gyventojų pradėta platinti pe
ticija, kurioje reikalaujama, 
kad šie miesteliai prisijungtų 
prie Chicagos ir kad tam tiks- 
ui butų paskelbti specialiai rin

kimai.
Didžiuma tų miestelių gyven

tojų ir spauda yra tam prie
šinga ir atsišaukime j piliečiui 
sako:

Kartą prisijungę prie Chica
gos miestelio niekuomet nega
lėsime atsiskirti. Dabartiniu 
netikrumo ir neramumo laiku 
to neapsimoka daryti, nes pa
darę klaidą vėliau gailėsitės, 
bet negalėsite jos atitaisyti, 

•s, . .

Ciceriečiai gauną daugiau už 
mažiau

Lietuviai Slankai daro gerą 
apyvartą: kolonijoje yra ne

mažai lietuvių.

Illinois, čia

CHICAGO HEIGHTS. — 
Chicago Heighta yra kolonija 
kiek į vakarus nuo Chicagos, 
netoli Summit, 
yra ir lietuvių, bet kur vienas,
kur kitas sunku sužinoti. Kur 
jie gyvena galima patirti tik 
iš tų, kurie skaito laikraščius.

Reikia paminėti, kad čia yra 
ir biznierių. P. Stankus ir sū
nūs užlaiko duonos kepyklą

Jauni socialistai 
pradės leisti savo 

laikraštį
Vadinsis—“Challenge”; pirmas 
numeris išeis balandžio 1 d.

Balandžio 1 d., pasirodys nau
jas socialistų leidinys—“Chal- 
lenge”. Jį leis kaipo savo ofi
ciali organą, Young People’s 
Socialist League of America, 
kurios centras randasi Chica- 
goje. Redakcijos adresas bus 
549 Randolph Street, Chicago.

Redaktorium pakviestas Ar- 
thtir G>. McDowell iŠ Pittsburgh, 
Pa., o reikalų vedėju—Hy Fish 
iš Cleveland. Leidinys turės 
savo korespondente visuose 
pramonės ir angliakasių cent
ruose. Prenumerata sieks 50 
c. j metus. Eis kartą j mėnesj.

Toliau, Cicero, ir kiti mies
teliai, sako turi švaresnes gat
ves, geresnes šviesas, tobules
nę policiją, geresnį ir rupes- 
tingesnį valdininkų patarnavi
mą ir geresnį aprūpinimą svei
katos reikalų. Už tai Cicero 
ir kitų miestelių gyventojai mo
ka mažiau, negu chicagiečiai, 
kurie negauna tokį gerą patar
navimą.

Be to, Cicero,
skolų. Chicago turi šimtus mi
lijonų, ir tas skolas ciceriečiai 
turėtų padėti atmokėti, kartą 
prisijungę prie Chicago; Cice
ro mokytojai apmokėti— Chi-

sako, neturi

Cicero Spulkos susi
rinkimas Liuosybės 

svetainėje
CICERO.—Vietinės Lietuvių 

Spulkos, 4917 West 14th St., 
metinis susirinkimas įvyks ko
vo 23, d., Liuosybės svetainėje, 
49th Court ir 14th street, o ne 
Lukštienės svetainėje, kaip biA 
vo vakar pranešta. «

Cicero miestelis nu
mažino 1933 biudže

tą $300,000
,.............. I

Numato $673,006 išlaidų sekan
čiais fiskaliais metais; per
nai išlaidos siekė $913,934.

Matusevičiūtė, M.
Navički, Stanley
Obersh, K.
Puceta, Joe 2 
Sabeckis, John 
Sirviųskas, Pranas.

buvo prašalintas ir jo vieton 
pereitos savaitės pabaigoje pa
skirtas Carl L. Anderson.

Mokyklą finansuoja Cicero, 
Rerwyn ir kitų aplinkinių mies
telių piliečiai.

CLASSIFIEDADSM

Financial
Finansai-Paskolos

Premier-Pabst įeina 
į naujas prekybos 

sritis
Premier Malt Sales Co., Chi

cago perkeitė savo vardą į Pre- 
miėr-Pabst Sales Co. Vardas pa
keistas, kad apibudinti produk
tus, kuriuos bendrovė platina.

Be Blue Ribbon Malt ben
drovė dabar pardavinės Pabst 
Blue Ribbon Brėw> ginger ale, 
Limė rickey ir surius Pabst- 
etlc ir Pabst cheese.

Tyrinės Cicero J. 
Sterling Morton mo

kyklos finansus
Piniginiai reikalai chaose; kal

tininku nužiūrimas kontro
lierius Becker.

CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAViniNKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkab. Maža narini mokestis. 
Szpertų patarimas visose namų savininkų 
r rendauninkų reikalais. Męs netari* 

me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 va!, vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
jinalio ir vienintelio namų savininkų 
>iuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

A Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

1-MI IR 2-RI MORG1ČIA1

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
, Adjustmentai — Notary Public

M1DWESTERN ADJUSTMENT CO.
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269 ,

Senas Auksas 
Old Gold

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairun Pardavimai

Naujas “Birutės” mokytojas 
J. Byanskas visu smarkumu ir 
energija rengia operą “Raga
nių”. Vaidinimą ir sceną tvar
ko vienas iš gabiausių režisorių 
lietuvių tarpe, Kl. Jurgelionis.

“Raganių” vaidins musų pa
sižymėję artistai ir dainininkai. 
Pats veikalas susideda iš įdo
mių sceniškų reginių irz malo
niai skambančių melodingų dai
nų. Be abejonės, kas matė 
“Raganių” kartą scenoje, tas 
mielai norės ir dar sykį jį pa
matytu Birutė patieks šį mu
zikali veikalą su atgimstančiu 
pavasariu1 chicagiečiams muzi
kos mylėtojams Velykų dieną, 
balandžio 16, Lietuvių Audito
rijoj. “Birute” (tikis sa vo rė
mėjų ir pritarėjų gausų atsi
lankymą į jos parengimą.

. . • r bth , siusiu.
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BUDRIKO RAIBIO VALANDA
Pereitą sekmadienį buvo 

Juozapų vardinės. Ta proga 
Jos. F. Budriko korporacija, 
Lietuvių radio valandos leidė
jai, surengė programą iš sto
ties WCFL. Susidėjo iš liau
dies dainų, kurias tinkamai iš
pildė Pirmyn choro solistai- 
dainininkai, o specialiai Juo
zapams vieną dainą sudaina
vo Stasys Rimkus. Makalų šei
myniška drama buvo tikrai 
realiai pergyventa, todėl Ma
kalai kas kart darosi vis dau
giau žingeidesni. Reikia ati
duoti tinkamas kreditas muzi
kantams -
kurie šauniai visus palinksmi
no. •

Beje, tenka pastebėti, kad 
dalis programo nebuvo girdė
ti, nes matomai studijosi apa
ratas buvo laikinai sugedęs. 
Gaila, kad taip atsitiko.

Budriko kontėstas dar įvyks 
seredos vakare Mark White 
Sąuare Svetainėje, o sekma
dieny j, kovo 26 bus milžiniš
kas muzikalis kontestantų va
karas su puikiu programų 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
įžanga tik 25c, ' Z.

------------ . .j . ’

Laiškai Naujieną 
Ofise

akordionistams,

Tik vakar paaiškėjo, kad 
bondsų bendrovė, United States 
Fidelity and Guarantee Co. bu
vo pašaukta peržiūrėti J. Ster
ling Morton High School finan
sinius reikalus. Tyrinėjimus bu
vo ikišiol sutrukdytas, nes 
kontrolierius Joseph A. Beckėr, 
gyvenąs Cicero, 1211 S. 59th 
Ct., išvažiavo 3 sav.

Manoma, kad finansuose yra 
didelės skylės. Kaltininku nu
žiūrimas pats kontrolierius ir 
jo sėbrai.
. Dalykas iškilo aikštėn, kuo
met < tos mokyklos superinten
dentas Harry V. Church kar
tu su piliečių organizacija, pa
reikalavo knygų peržiūrėjimo 
ir davė suprasti, kad dalykai 
nekaip stovi. Church netrukus

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

r mainymui visokios rūšies properčių, 
Mznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai / pirmus ir antrus morgi- 
ifius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas' patarnavimas”.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PRANEŠIMAI
Lietuvių Mdt^ų Pjūčių Lųga (Lith- 

uanian Women’s Civic League) susirinki
mas įvyks kovo 22 d„ trečiadieny] 7:30 
v. v. Sandaros svet., 3227 So. Halsted 
St. Visos moteris pilietės ir norinčios 
būti pilietėmis esate kviečiamos atsilan
kyti ir išgirsti, adv. C. P. Kai, assi- 
stant State Attorney, kuris paaiškins 
apie reikalingumą būti pilietėmis.

Kviečia Valdyba.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
taip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victoty 4965

VISOKIOS RUSIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi* 
nėjus kiaulutės. baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Partners VVanted 
Punininkr Reikia

REIKALINGAS partneris į saliuno 
biznį, vedęs arba pavieni moteris, nes li
kau našlys, negaliu apsidirbti. 12412 S. 
Halsted St„ Calumet Park, III.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKAL1NGAS vyras prie batltavi- 
mo popieros. 1116 W. Van B u re n St., 
užpakalinis namas.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, kuri supran
ta restauranto darbą. Valgis, guolis ir 
alga. 7259 Vincennes Avė.

- O-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, turi nakvoti, gera žydų šeimyna, 
be vaikų, geri namai. Reikia paliudi* 
jimas. 1537 S. Avers Avė. apt. 3 B.

Help VVanted—-Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKIA vyrų ir merginų kiekviena
me mieste išdalinti apgarsinimus — sam- 
pelius. Kas norite nuolatinį darbą, 
prisiųskite 25 centus paštos lėšoms pa
dengti, mes atsiųsime jums darbą. 
Subscription Agent 

STANLEY.
284 Tremont St., 

Boston, Mass.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

1

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų. muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago, 111.

For Rent

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

GRAŽUS 8 kambarių apartmentas, 
naujas, moderniškas, visos grindis išklo
tos brangiais žaliais karpetais, visi išlau
kiniai šviesus kambariai. Išrenduosiu 
atsakantiems profesionalams arba biznie
riams.

754 W. 33rd St.. arti Halsted St. 
Tel. Victory -2409

III ■ ■ ■ I llllll — 

Real Estate For Sale

GRAŽUS vasarinis cottage prie eže
ro arti Mc Henry, viena valanda nuo 
Chicagos. Greitam pardavimui $800, 
tiktai $150 įmokėti. Bargenas. Box 
1536. Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Paaukausiu de! mir
ties šeimynoje 280x90 biznio vietą. 9 
kambarių namas, štoro frontas ant di
delio vieškelio, 2 blokai nuo gelžkelio, 
arti Standard Oil Co. Gera vieta dėl 
roadhauzes. Lengvi išmokėjimai. 

BERTH PALLESEN, 
Grace Lake, UI.

BARGENAS.

Cicero miestelio taryba va
kar priėmė 1933-1934 fiskalių 
metų biudžetą, kuriame numa
toma, kad išlaidų bus $673,000. 
Projektas buvo priimtas vien
balsiai.

Miesto prezidentai * Joseph 
G. Cžerny, kalbėdamas pareiš
kė, kad globėjai stengėsi kur 
tik galėjo sujungti išlaidas, 
kad nereikėtų bereikalo dvi
gubas sumas leisti. Viso miės*

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus 
žinti S. Valst paštui,

Arlauskas, Frances 
Adomaitis* Joiiąs 
Beleskas, Juozas 
Gatavecki, Tony 
Grecenie, Kaze 
Glambauskas, J. 
Kershulis, Joseph 
Kireilis,. Tony; 
Matlopha, John

S-'j s

r*

NAUJOJ VIETOJ

Telefonas yra

ROOSEVELT g5QQ

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

5c 
ir augščiau 

galionas $į OE
$1 5g 

Halsted St.

I

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGĘNŲ: ĖA
Sienoms popiera rolelis
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SPAR

FLAT

321

Varnish, 

Pilat,

4 So.
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Apsisaugokite nuo persllaldlmo re
guliariai Hvalydamt savo vidurius I

Taip
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų si 
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8-valandai vakaro.




