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Prezidentas Pasirašė Alaus Legalizavimo Bilių
Alaus Pardavimas 
Prasidės Bal. 7 d.

Išpradžių alus galės būti pardavinėjamas 
tiktai 14 valstijų.—Atstovų butas priėmė 

farmų gelbėjimo bilių
WASHINGTON, kovo 22. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė alaus legalizavimo bi
lių, kaip tik jis buvo gautas iš 
kongreso.

Gavęs kongreso prezidiumo 
pasirašytų bilių, prezidentas 
nuėjo j kabineto kambarį ir 
tuojauts bilių pasirašė. Į kabi
neto kambarį pasirašyti nuėjo 
prašomas laikraštininkų, kad 
jie galėtų jį nufotografuoti lai
ke biliaus pasirašymo.

Bilius įeina galion ir alaus 
galės būti pardavinėjamas už 
15 dienų nuo prezidento pasi
rašymo, taipgi nuo vidurnakčio, 
baigus balandžio 6 d. kadangi 
iki tai minutei bravorai nega
lės išvežti nė vienos statinės 
alaus ir' galės pradėti pristati- 
nėjimą tiktai po vidurnakčio, tai 
alaus pardavinėjimas prasidės 
tiktai balandžio 7 d. rytų.

Išpradžių alus galės būti par
davinėjamas tiktai 14 valstijų, 
—tose valstijose, kurios jau 
yra atšaukusios savo prohibi- 
cijos vykinimo įstatymus ir 
yra pravedusios reikalingus pa
tvarkymus apie alaus pardavi
nėjimų. Tos valstijos yra: 
New York, Pennsylvania, New 
Jersey, Illinois, VVisconsin, In
diana, Missouri, Kentucky Mon
tana, Arizona, Nevada, Oregon, 
Washington ir California. West 
Virginijoj alų bus galima par
davinėti nuo gegužės 9 d., Wy- 
oming —nuo gegužės 18 d. ir 
North Dakota —nuo liepos 1 
d. Delaware ir Maryland alų 
leidžia pardavinėti niekuriose 
vietose.

Federalinci valdžiai legaliza
vus alų, be abejonės, ir dauge
lis kitų valstijų, kurios dar 
nėra spėjusius pakeisti savus 
prohibicijos įstatymus, pasirū
pins k negreičiausia tai padary
ti, kad ir tose valstijose butų 
galima alų pardavinėti.

Sausieji rengiasi kovoti prieš 
alų teismais ir ketina pasiekti 
net aukščiausį šalies teismą.

Alaus bilius parėdo, kad 
galima išdirbinėti ir pardavinė
ti 3.2 nuoš. alkoholio stiprumo 
(svarumu arba 4 nuoš. dau
giu*) alų, ir to paties stiprumo 
vynų ir kitus vaisių gėrimus. 
Ant kiekvienos statinės alaus 
bus Uždėta $5 federalinių tak
sų, neskaitant, kuriuos uždės 
pačios valstijos. Alaus parda
vinėjimų reguliuos pačios vals
tijos. Bet federalinė valdžia

ims $1.00b j metus už laisnį iš 
bravorų, $50 už laisnį iš urmo 
(wholesale) alaus pardavėjų 
ir $20 iš smulkiųjų (retail) 
pardavėjų. Alus yra draudžia
mas įvežti j sausųsias valstijas 
ir patys bravorininkai turi įro
dyti, kad jų alus yra tikrai ne
stipresnis 3.2 nuoš. alkoholio. 
Pardavėjai turės laikytis Vol- 
stead akto ir gali prarasti sa
vo laisnį.
Atstovų butas priėmė farmų 

gelbėjimo bilių
Atstovų butas šiandie 315 

balsais prieš 98, priėmė prezi
dento Boosevelto patiektų j į bi
lių gelbėjimui farmų. Debatai 
buvo apryboti ir taipgi buvo 
sutarta nepriimti jokių patai
sų. Tai yra ketvirta svarbes
nioji prezidento įstatymdavys- 
tės rekomendacija. f <

Bilius suteikia agrikultūros 
sekretoriui nepaprastų galių 
kontroliuoti farmų produkcijų 
ir ūkio produktų kainas, kad iš
vengti niekurių produktų per
viršio, pakelti produktų kainas 
ir pagerinti farmerių bifvį, kad 
farmos pasidarytų išsimokan
čios. Pats prezidentas prisipa- 
žysta, kad tai yra “naujas ir 
dar nepramintas kelias“, bet 
būtinai reikalingas, kad ekono
miniai pakelti didelę Amerikos 
gyventojų dalį—ūkininkus, ku
rie dabar kenčia skurdų ir yra 
paskendę skolose, kurių nebe
gali išsimokėti.

Tikimųsi, kad senate bilius il
giau užtruks. Ten bus paduo
tos niekurios pataisos, kurios 
iššauks ilgus debatus. Abelnai 
senatoriai nelabai prielankiai 
žiuri į bilių, kaipo į perdaug 
radikalų.

Prezidentas patieks dar du 
bilius

Prezidentas Booseveltas ruo
šiasi trumpoje ateityje patiekti 
kongresui dar du specialius pra
nešimus, kurie lies farmų ir ma
žųjų namų morgičius.

Bilius dėl farmų morgičių 
jau yra baigiamas ruošti ir bus 
patiektas pradžioj ateinančios 
savaitės. Neužilgo po to bus 
patiektas ir mažųjų namų mor
gičių bilius.

Prezidentas Franklin D. Roosevelt pasirašęs vakar, 2 vai. po piet (rytų laiku), alaus bilių, 
ris legalizavo 3.2 nuoš. alų. Stovi kongresmenai, kurie bilių prezidentui pasirašyti atnešė 
kairės į dešinę): Parsons iš III., McCormick iš Mass., atstovų buto raštininkas Heefelham,
O’Connor ir Cullen (biliaus autorius) iš New York ir Sabath iš III.
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Francuos premjeras 
galbūt irgi važiuos 

pas Mussolini

rateliai 
žiuri į Mac- 
stfjungti di- 
pastangoms 

karo pavojų

Gubernatorius pasi 
rašė prekių taksų 

bilių
Pradės imti prekių taksus Illi

nois valstijoj nuo balandžio 
1 dienos

Hitleris paskelbė 
amnestijų saviem- 
siems teroristams

Visi teroristai paliuosuojami 
nuo atsakomybės už savo žy
gius. Amerika reikalauja ži
nių apie žydų pogromus

nu- 
kurie 
Amc-

baus-

R H&
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje; šiaurryčių vė
jas.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 6:- 
04.

BUCH AREŠTAS, Rumunijoj, 
kovo 22. —Parlamente ir pre- 
soje iškilo triukšmas iškilus 
kaltinimui, kad čechoslovakijos 
amunicijos dirbtuvių Skoda at
stovas Rumunijoj, tūlas aust
ras, yra šnipas ir išdavęs ki
toms valstybėms Rumunijos mi- 
litarines paslaptys. Pas jį ras
ta ir Rumunijos mobilizacijos 
Vienai.

HAVANA, Kuboj, kovo 22. 
—Kariuomenės susirėmime prie 
San Diego su sukilėliais, liko 
užmuštas Kubos sukilėlių vadas 
Martuel Benitez. 
liai suimti.

Penki šukilė-

BERLYNAS, kovo 2. —Vo
kietijos valdžia paskelbė am
nestijų visiems nazių chuliga
nams, kurie vadovavo nuož
miausiu teroru, puolimais žy
dų ir kitų svetimšalių ir papil
dė kitas piktadarybes. Amnes
tija paliuosuoja jitos nuo atsa
komybės už visus nusikalti
mus, kuriuos jie papildė iki ko
vo 21 d.—“laike kovos už ša
lies prisikėlimą“.

Tai nustebino visife diploma
tus, nes valdžia buvo prižadė
jusi Amerikos atstovams 
bausti visus tuos nazius, 
ptfolė ir sumušė kelioliką 
rikos piliečių.

Antras dekretas skiria
mes tiems vokiečių, net ir gy
venantiems užsieniuose, kurie 
nepriklausydami nazių partijai, 
dėvės nazių uniformų ar ženk
lų. Tas leidžia aiškinti, kad 
uniformuotų nazių gaujų aktai, 
pačios valdžios prisipažinimu*, 
yra valdžios aktai.

Trečias to dekreto paragra
fas nustato bausmę už skleidi
mą “neteisingų” žinių, kurios 
gali pakenkti Vokietijai ar val
dančioms Vokietijos partijoms. 
O kadangi tik viena valdžia 
spręs apie tai, kas yra “tesin- 
ga” ir kas “neteisinga”, tai 
daf labiau suvaržys paskelbi
mų kiek tikslesnių žinių. Jau 
ir dabar, uždarius visus nepri
klausomus laikraščiui, patys 
vokiečiai nežino kas dedasi Vo
kietijoj.

Kartu yra vedama plati kam
panija prieš užsienio laiikraščių 
korespondentus, kad jie paduo
du buk neteisingas, perdėtas 
žinias. Bet ištikrųjų nė vie
nas korespondentas nepadavė 
dagi nė dešimtos dalies jų pa
čių patikrintų Žinių apie narių 
terorų ir tų baisenybių, kurias

paskelbė ir tokių žinių, kad na- 
ziai priversdavo savo kankina
mas aukas sulaižyti nuo stalų 
ar grindų savo paties kraują, 
ar kraują kitų nukankintų au
kų. Jie neskelbė, kad Elbinge 
policijos stoty prisiėjo steigti 
ligoninę paguldyti nazių sumuš
tuosius kalinius. O Elbing ne
buvo išimtis: tokie pat daly
kai dėjosi ir kitose policijos 
stotyse. Tuksiančiai kitų be
reikalingo ir didelio nazių nuož
mumo pavyzdžiai liko korespon
dentų" ne tik neperdėti, bet ir 
visai užtylėti. '

Amerika galbūt protestuos 
Vokietijai

VVA'SHINGTON, kovo 22. — 
Amerikos žydai, vadovaujami 
rabino Stephen S. Wise, įteikė 
valstybes departamentui pro
testų prieš žydų persekiojimus 
Vokietijoje.

Tuoj po to valstybės departa
mentas įsakė ambasadoriui Sac- 
kette Berlyne surinkti oficiales 
žnias apie naujosios Vokietijos 
valdžios persekiojimų ir terori
zavimą žydų. Tai yra pirmas 
žingsnis prie pasiuntimo Ame
rikos protesto Vokietijai, 
tokis žingsnis pasirodytų 
kalingas.

Federalinė valdžia 
areštavo bankieriu 

C. E. Mitchell
Kaltinamas nusukęs $657,152. 

taksų. Areštuotas su pritari
mu prezidento RooseVelto

jei 
rei-

dėlNepaisymas kaltas 
mokyklų sugriuvimo

Californijoj
LOS ANGELES, Gal., kovo 

22.—Koronerio tyrimuose kodėl 
valdžios trobesiai ir mokyklos 
pirmiausia sugriuvo laike že
mės drebėjimo, palaidodami 87 
žmones, parode, kad už tų dau
giausia kaltas buvo nepaisymas 
statant tuos trobesius ir jų ne
apsaugojimas nuo galimų že
mės drebėjimų. Visi įrodymai 
bus perduoti pavieto grand 
juTy.

HE ARNE, Tex., kovo 22. — 
W. Rouse, 51 m., užėjus pakvai
šimui, nuSoyė savo pačią ir sū
nų, paskui ir pats nusišovė.

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
^,—Dvi sniarkios eksplozijos ir 
gaisras kilo dideliame Plaza ga
raže. Vienas žmogus užmuš*

jie yra papildę. .Pav„ jie ne- tas, 8 sunkiai sužeisti

4®
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PARYŽIUS, kovo 22. — Ma
noma, kad Francijos premieras 
Daladier galbūt irgi važiuos į 
Italiją pasitarti su Mussolini 
dėl keturių valstybių susitari- 
bo taikai išlaikyti. Galbūt jie 
pasimatys šiaurinėj Italijoj, 
nes Mussolini nenori niekur iš 
Italijos važiuoti.

Francuzų valdžios 
gana optimistiškai 
Donaldo pastangas 
džiąsias valstybes 
pašalinti gręsiantį
ir užtikrinti Europai taikų. Tik 
Franci j a norėtų, kad tas susi
tarimas eitų per tautų sąjun
gą, kur ji turi daugiau įtakos 
ir gali lengviau atremti galimų 
Italijos-Vokieti jos blokų.

MacDonaldas Londone
LONDONAS, kovo 22. — 

Premieras MacDonald su užsie
nio reikalų ministeriu Simon su- 
gryžo šįryt iš Paryžiaus aero
planu. Sugryžęs premieras pa- 

“daug atsiek- 
kclionėje į Italijos ir 

sostines, taipgi į Ge-

SPRINGFIELD, III., kovo 22. 
—Gubernatorius Horner šian
die pasirašė bilių, kuris įveda 
visoje valstijoje specialius pre
kių taksus. Taksus —3 nuoš. 
—turės mokėti kiekvienas pir
kėjas, kuris pirks kokių nors 
prekę sankrovose Illinois vals
tijoje.

Tie taksai įeis galion ir bus 
pradėti kolektuoti nuo balandžio 
1 d. Nors tik 8 dienos yra li
kusios iki taksų įvedimo, bet 
ikišiol dar nėra nustatyta tvar
ka taksų kolektavimui ir kaip 
juos žmonės turės mokėti.

150 biznierių iš įvairių vals
tijos vietų, daugiausia pasienio, 
atlaikė 
nutarė 
kalnu t i 
taksus.
vesta ir daugiau bylų.

šiandie susirinkimų ir 
kreiptis į teismą ir rei- 
injuctiono prieš tuos
Tikimųsi, kad bus už

visi yra tokie opti- 
Jie klaupia: “Kasat-

Illinois įves auto 
draiverių laisnius

NEW YORK, kovo 22. —Fe
deralinė valdžia vakar arešta
vo Charles E. Mitchell, buvusį 
pirmininką direktorių tarybos 
National City banko, vieno iš 
stambiausių New Yorko ban
kų. Jis tapo areštuotas savo 
namuose 934 Fifth Avė. ir yra 
kaltinamas nusukęs 1929 m. 
$657,152 pajamų taksų.

Bankierius Mitchell tapo 
areštuotas su žinia ir pritari
mu prezidento Roosevelto. Areš
tavo jį maršalas Mulligan, pa
siremiant federalinio teisėjo 
Coxe išduotu warrantu. Tei
sėjas nustatė $10,000 kaucijos, 
kurių užstačius Mitchell tapo 
paliųosuotas iki teismo. .

Mitchell yra kaltinamas, kad 
jis nesumokėjo 1929 m. taksų 
ant $2,823,405.85 pajamų. Kad 
nereikėtų mokėti už tuos pi
nigus taksų, jis “pardavė“ ban
ko serus savo žmonai ir tame 
pardavime aplaikė tiek “nuosto
lių“ ir juos nurašė iš pajamų. 
Paskui jis tuos pačius Šerus iš 
savo žmonos “atpirko“.

Senatui tyrinėjant to banko 
veikimą, Mitchell prisipažino, 
kad šis serų pardavihias buvo 
padarytas vienatiniu tikslu? — 
išsisukti nuo taksų mokėjimo. 
Tuose senato tyrinėjimuose pa
aiškėjo, kad bankas pardavė 
vienos Pietų Amerkios respubli
kos paskolos bonus, nors gerai 
žinojo, kad ta respublika niekad 
paskolos negalės atmokėti ir 
kad todėl jos bonai yrit bever
čiai. Iškilo aikštėn ir daugiau 
panašių banką išnaudojimų 
žmonių pasitikėjimo ,taipgi ne
reguliarumų bankinėse operaci
jose. Po tų tyrinėjimų, Mit
chell pasitraukė iš banko vado
vybės.

Mitchell byla tapo atiduota 
grand jury, kad jis tuojaus iš
neštų apkaltinimų.

reiškė, kad yra 
ta“ jo 
Francijos 
nevų.

Bet ne 
mistiški,
siekta?“ Nes Ikišiol nėra ma
žiausio paskelbimo kokiomis 
sąlygomis susitarimas yra pa
siektas. Tas kelia nerimų ki
tose, ypač mažesnėse šalyse. 
Daugelis mano, kad nieko ne
atsiekta, arba bent einama prie 
permainymo Versalės sutarties, 
kas irgi sukeltų didelę audrą, 
ypač naujosiose šalyse,
būvis pasidarytų netikras, 
to nebus padaryta, tai tas 
sitarinias“ 
tai nieko
liais ekspertų pasitarimais.

Bet iš kitos pusėse tokis 
sitarimas kelių valstybių 
pradžia tautų sąjungos marini 
mo.

gali užsibaigti
nereiškiančiais

kurių 
Jei 

‘slS 
tik- 
ke-

su
yra

5 metų vaikas nušovė 
taksų kolektorių

CRUZ ALTA, Argentinoj, 
kovo 22. —Ričardo Pignon, 5 
metų, nujovė taksų kolektorių 
Pedro Bernaola, kuris buvo ap
silankęs jo dieduko namuose 
taksų iškolektuoti. Vaikas sa
kosi girdėjęs, kad jis reikala
vęs pinigų, todėl pamanęs, kad 
jis yra plėšikas, apie kuriuos 
daug kalbant girdėjęs.

PRAGA, Čechoslovakijoj, ko
vo 22. — Daug žydų daktarų 
iš Berlyno ligoninių atvyko į 
čia gydytis nuo sužeidimų. Jie 
sako, kad jie buvo nazių prie
varta. iš ligoninių išmesti ir 
daugelis jų tapo skaudžiai su
mušti.

MORRIS, III., kovo 22. — 
John Zick, 17 m., liko nuteis
tas šešiems mėnesiams kalėji- 
man už pavogimą iš knygyno 8 
centų.

r ?-;v

SPRINGFIELD, III., kovo 22. 
—Valstijos ’ Senatas * - 35 balsai s 
prieš 5 šiandie priėmė O’Grady 
bilių, kuris įveda laisnius auto
mobilių draiveriams.

Kiekvienas automobilių val
dytojas turės išlaikyti kvoti
mus ir gauti leidimų, taipgi tu
rės pasiduoti akių egzaminaci- 
jai. Už važiavimą girtu esant 
laisnis galės būti atimtas ir 
daugiau tokis žmogus nebega
lės automobilio valdyti.

Bilius sutiko labai mažų pa
sipriešinimą ir manoma, kad 
jis lengvai praeis ir atstovų bu
te.

Daboklėj pasikorė 
žmogus

SEREDŽIUS, Kauno aps. Va- 
sario ig 1 į 2 d. naktį valsčiaus 
daboklėj pasikorė šakių miesto 
gyventojas Vencevičius Pijus. 
Vasario 1 d. Vencevičius bas
tėsi pas miestelio gyventojus 
prašydama^ valgyti ir kažko 
dejuodamas. Apie 23,30 vai. 
Vencevičius užėjo pas Bartu- 
šą, bet šis ir šeima jį pamatę, 
išsigando. Bartušas pranešė 
policijai; atvykęs nuov. virš. 
VenceviČių nuvarė daboklėn 
pernakvoti ir išaiškinti asme
nybę.

Vasario 2 d. rytą Vencevičius 
daboklėj rastas pasikoręs. Jis 
iižsinėręs vieną diržo galų ant 
kaklo, kitą pasirišęs po juŠka 
ir pasikoręs taip, kad kojomis 
žemę siekia.

ALICANTE, Ispanijoj, kovo 
22.—Dideli bičių pulkai labai 
sukandžiojo ant kelio arklius 
ir važiuotojus. 11 arklių pa
dvėsė. Vienas žmogus irgi mirš
ta.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole- 

z riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

\ f įV , v j J
ItoM-1 į i ę
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KORESPONDENCIJOS

Apie žemės drebėjimą

Gyvenimą sekant
Stalino lųarša? į miškus

mis,-

Darbumažai

Padarome V\isiems Greitai,

NAUJAS SENATORIUS

Lement, III,
Patiko nelaįmę Stasį Rui^į

vakare 
švent.

nic 
jau-

Draugijoms Konstitucijos ir jų. Vedajnos Kpygosyra 
Musų Specialybė, Padarom jas aut spėtinę užjjfi&jpą 
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D-ras A. Graieunas
3310 So. Hąlstcd St.

Chicago, III.

tyrinėjimui 
komunistiško pa- 

kriminaliztno ir kito-

nurodytas prieinu

duojančios pubjikps” (Sako Mae Tinee iš Chicago Tribūne)

Chicagiečjams p. Stasys Rui- 
kis yra gana gerai žinoiųąs, 
kadangi jis jų tarpe daug yra 
veikęs, šių mulų pradžioje jis 
nutarė apleisti Chicago ir ap
sigyventi farmoje. Prie 139 ir 
Archer kelio, jis įsigijo Greep 
Hill farmą ir persikėlė , ten 
gyventi.

Norį* per ilgus metus p. Rui- 
kiui teko gyventi mieste^ bet 
jis pasirodė gana pavyzdingas 
ūkininkas. Nieko nelaukdamas,

Ameri kos. lietuvių 
dėmesinir

VizitinėsKurteM-.
Vestuvėm 
SužieduotuViėmfr 
Korteles 
Pasveikinimai, ete,

naujų dirbtuvių j •pa^atč. Ta- 
dirbtuyėinis Jie 
ka’dąpgi kapita*

Draugijos lėšos susideda iš 
įstojimo ir nario mokesnių, 
aukų ir kitų pajamų, vykinant, 
aukščiau 
nes.

Na lai

prasidėjo
Jis tęsėsi 

paskui nu- 
tuoj įgrius 

ėmė

2. ) laisvamanių teisių ap
saugojimas Lietuvos Respubli
koje;

3. ) Prigimtinės etikom ir jos 
uždavinių: kas gera, gražu ir 
dora, gyvenime vykinimas.

4. ) Augusiųjų ir jaunuome
nės etinės kultūros dėsniuose 
auklėjimas ir lavinimas.

kontęaktoriaus negauna, • bet 
dar pasilieka jam skolingas.

Daliai tos padėties yra kal- 
tinaiųas karo departamentas, 
kuris iškeltus faktus, nenugin
čijo. , Tačiau jis teisinasi tuo, 
kad darbas tapo pavestas to
kiems kontraktoriams^ kurie už 
Pigiausių kainų, ąpfijšujg, j j pą- 
daryti..

Tas paaiškinimas nepatenki
no kai kuriuos senatorius ir jie 
reikalauja, kad viąas reikalas 
butų 'tuoj nupdųgąjąi, ištirfa?. 
Jįe sako, kad karo dępąi'taęien- 
tas negalį taip, lengvai, ųųsi-, 
plauti rankas. Negrai darbinin
kai gyvena kempėse, prie kurių 
plevėsuoja Amerikos, vėliavos^ 
Be to, los kempės yra prižiū
rimos karo departamento ins- 
ppktoyiy. Vadinasi, karę deparT 
tamentas visą laikų puikiausiai 
žinojo, kąd negrai darbininkai 
yra laikomi tiesiog vergų pa- 
‘•ętyje...

Prie Hooverio administrąci- 
jos buvo paskirta visokių viso
kiausių komisijų 
prohibicijos 
vojaus 
kių dalykų. Kiek teko pastebė
ti, tai Wiekershamo komisija 
gal daugiausiai faktų iškėlė į 
aikštę. Ji, sakysime, pareiškė

bar, kąą;s dęfeąi. tu^tįųgįąusioje 
pasaulio, šalyje, Arągrįkoje, kur 
maisto ir. visokią, g&ybįų yra 
tįąugiau nei •, reikią,, šiąįsjaikais 
bedarbių, čia mMąi.tomą milio- 
nąį.( O, vįęnpk dąę>. yrą tok i ų 
vįętų,f.kŲję. dąyW^Mk%; y<a ver- 
Čįąini. dlifb.tv pp< 12* ir- daugiau 
valandų,, per dieną.

Aujeyikpa Darbių, Federacija, 
ir. Nęg,i\i-; Tautini); Pažangos. 
Asęęįąęją, .iškėlę-. W^bingtone, 
j aikštę, ką^.nęgrai prie. 

’Mįąsissippį išsiliejimo kontrolė?, 
darbų, rąųdąsL Węįę,. pat pa
dėtyje, kokio ją jię, buvo prieš, 
civilinį kąrą, Vadinai, jie tie,-, 
sįęg . estjj vęęgą ; PAdąįYję. Dar. 
bininkua samdo,- kontraktoriai, 
p darbus prižiūri karo depąętar 
mentę. inspektoriai, Nęgraį dir
ba nuo 12 ligi 18 valandų per 
dieną, ir apmokami yra ne ge,r 
riau, kaip Kinijos kuli.

Daugiau to: negrai darbiniu? 
k.aj f turį, visa? gyyępųno reik
menis pirkti, iš kontraktorių 
kontroliuojamu, krautuvių.. Jie 
net šaltą vandenį turi pirktą.

Nežiūrint, kad Amerikoje 
tarp amerikonų profesorių la
bai plačiai prasiplatinusi Eti
nės Kultūros Draugija, vienok 
•tarp Amerikos lietuvių beveik 
nežinoma tos draugijos tikslai 
ir siekiai. Todėl šiuo nors trum
pai paduodu , jos siekiu?. Kas 
yra toji Etinės Kultūros Drau
gija?

Draugijos veikimo plotas — 
visa Lietuva

Draugijos tikslas yra:
1.) Susirinkimas ir 

rinimas laisvosios 
žmonių bei tų, kurie 
tikinimais nepriklauso 
organizuotųjų bažnyčių 
apeigų ir kurie šiaip 
tevertina organizuotąją

i- t \. -y r - ' . — - • > ? •

iš gubprnatoriaus vietos 
užimti mirusio
Frank J. Walsh vietą senate. 
Erįcl$son gubernatoriavo jau 
trečią terminą. Jo, kaipo gu
bernatoriaus, vietą užims vice? 
gubernatorius Fratlk H. Cooney

Tai tau ir bolševikiška tvar
ka. Vienoje vietoje žmonės ver? 
čiami dirbti dieną ir naktį, o 
kitoje — bedarbiai vejami lauk 
iš miestų į laukus, ir tegul jie 
sau ten žinosi. ■ Taip dalykams 
esant, bolševikai, žinoma, gali 
pasididžiuoti, kad jie miestuose 
bedarbių neturi.

Net caro laikąis Leningrade 
(buvusiame Peterburge) tik 
naujai atvykusieji žydai negar 
lojo gauti leidimo, apsigyventi. 
Matomai, caraį bijojosi, kad 
žydaį juos nenukryžiayętų. >0 
bolševikai dabar .veja<, lauk iš 
ten darbininkus, kurių neva 
gerove jie rūpinasi.

lai p daroma ne tik Lenin
grade, bet ir kitur. Laikraščiai 
praneša, jog išfMąskvos veja
ma tukstančiaį gyventojų. Jei
gu bet kuri kapitalistine šalis 
taip pasielgtų, tai musų komu
nistai tikrai užimtų berėkda
mi, jog tai šlykščiausias pasi
kėsinimas ant žmonių ląisyęs. 
Bet dabar jie tyli, Ijąip ojflt,Gi
riai
vietų Rusijoje, kur viešpatauju 
“neklaidingą? kojųupistų popie-f 
žiu?” Staliną?.,

Nedarbas ir vergija \
Pakaks kalbėti apie bolševi- 

kišką rojų, kuris 'tikrumoje 
yra niekas daugiau, kaip tik 
katorga. Bolševikai mąnč\ pą- 
daryti stebuklą ir nustebusi 
pasaulį, bet iš |o nieko neiš§4. 
jo. Dabar jie, gftiąsL nejžmo-

[kovo 11 d.], 10:30 vai 
Nuo vakar ryto aš 
dar nevalgiau, bet 
gerai.

Japonijos kariuomenė dideliame šaltyje žygiuoja per Jehol • pręvinęiją. Ji Jau. uzęmė viąą pro 
vinciją ir dabar eina mūšiai su, chiniečiais; už niekurius vaitus Chinįjų? Didžiojoj, tSiąnoj.

Etinės Kultūros Draugija Savo 
Tikslą Vykins Šiomis 

Priemonėmis^
1. ) Ruošdama sueiga^, pas

kaitas, pamokas, pranešimus, 
ekskursijas, spektaklius, lite
ratūros bei meno vakarėlius, 
suvažiavimus, parodas ir t. t.

2. ) . Leisdama ir įgydama 
knygų ir laikraščių ar kitokių 
leidinių;

3. ) Steigdama mokyklas, 
skaityklas knygynui, prieglau
das, vaikų darželius, sporto 
kuopeles, chorus, orkestrus, 
draugijos skyrius, kapinynus, 
krematorijas, laidotuvių biu
rus, ir jų skyrius ir t. t.

4. ) Teikdama nariams dva- 
finės medicinos ir juridinės 
pagalbos per atskirus žinovus, 
reikiant ir nlateriales;

•r>-) Isigydama nejudomąjį 
turtą: pirkinio, dovanų, pali
kintų aę . nuomos keliu, taipgi 
jį. lW’<Ayv<Jn.UHi bei užstatyda* 
ma. • i

mbend- 
minties 

savo isi- 
prie

Iš Archangelsko pranešimai 
sako, jog nuo vasario 7 d. pra
sidėjo “Stalino maršas i 
kus”. Reikia pasakyti, jog nuo 
Baltųjų Jurų ligi Uralo eina 
vien tik miškai, — miškai su
daro 52 nuošimčiu to žemės 
ploto, kuris lyginasi 1,119,000 
ketvirtainiškų kilometrų. Tame 
milžiniškame žemės plote ran
dasi vos pustrečio miliono gy
ventojų.

Pranešama, kad tas maršavi- 
mas į miškus tęsis apie 31 die
ną. Tai bus, taip sakant, ant
ros “piatilietkos” pradžia. Į 
darbą varoma vyrai, moterys 
ir net vaikai. Su tais, kurie 
priešinasi tam dekretui, bus 
apsieinama, kaip su karo de- 
zertyriais.

BIZNIERIAMS

Bilas-
Biznio Korteles 
Laiškus, ir, Konvertus,. 
Plakatus

šioųiis dienomis chicagietė 
p-ia Agnės Orant (3604 South 
Lovve Avę.) gavp, iš savo duk
ters laišką, Jos duktė, p-ia A. 
Augu?tįnįęnčt gyvena Cuįvęy 
City> Calįforųijęje. štai ką ji 
savo laišlpe rašo:

Aš manau, kad tamsta jau 
girdėjai apie žemęs drebėjimą, 
kųr|s čia įvyko vakaę. Tai tik
rai buvo dideli? žemės drebėji
mas, kuris, užmų^' daug žmo
nių ir sužeidė tūkstančius. Sie
nos siūbavo, tarsi jos butų po
pierinės, Buvo tai baisi naktis, 
žemės drebėjimas 
5:50 vai. po pietų 
apie 20 sekundų, < 
stojo. Atrodė, kad 
lubos. Krėslai ir stalai 
šliužinėti po visą kambarį. Ra- 
dio paliovė^ veikęs ir visos elek
tros šviesos užgeso. Grindys 
tąrsi ėmė grimsti, gilyn, že? 
męs pąviršiųs. pradėjo banguo
ti, lyg vandenyno vilnys, 'tro
besys, kuriame mes gyvename, 
suaižėję, ir pradėjo kristi tin
ka. Tai įvyko mapd draugės 
namuose, kur msm pasitaikė 
bu'ti tuo laiku, kai piriųą, kar
tą sudrebėjo žemę.

Aš tuoj išvykau namo, Ko
kiai valandai praslinkus^ sugrį
žo ir Rogers. Vos tik spėjo jis 
įeiti i vidų, kaip musų namas 
pradėję judėti. Mes tuoj išbė
gome lauk nes tai buvo.. sail
giausias , dalykas. Išsigandę ir 
susijaudinę žmonės pradėjo 
bėgti iš savo namų.

O, kokia naktis! Mes suėjo
me i vidų, bet ir vėl turėjome 
bėgti, kadangi žemės drebėji
mas pasikartojo. Apie pusę 
nakties aš išsėdėjau gatvėje. 
(Per visą naktį neteko sumerk
ti akių. Beveik kas pusvalan
dį mes išgirsdavome didžiausį 
trenksmą, o po to pradėdavo 
žemė drebėti. Ir 'taip tęsėsi per 
visą naktį. Pagalios, radio pa
sitaisė ir pradėjo skelbti vė
linusias žinias apie žemės dre
bėjimą.

Vidurmiestis tapo visas su
griautas. Skaudžiai nukentėjo 
ir miestukai, kurie randasi ne
toli vandenyno. Daugelyje vie
lų žmonės tapo palaidoti griu
vėsiuose. Užsidegė aliejaus šu
liniai, bet ugniagesiams pasise
kė sulaikyti gaisrą. Kad išven
gus sužalojimo, sergantieji ta
po išnešti iš ligoninių. Iš Los 
Angeles liko pasiųsti žmonės 
su maistu ir vaistais į Long 
Beach. Ta vieta kaip tik dau
giausiai ir nukentėjo nuo že
mės drebėjimo. Musų miestely
je nebuvo jau taip labai blo
gai, — bent ligi šio laiko. Sa
kysime dabar, kartas nuo kar
to žemė susipurto ir musų 
šviesos pradeda mirguliuoti. 
Bet šiaip nieko blogo.

Meldžiu nesirūpinti dėl mu
sų, — dabar viskas tvarkoje. 
Radio praneša, kad dar galima 
tikėtis žemės drebėjimo, bet 
jisai busiąs silpnas, tad nėra 
ko rūpintis. Dabar yra šešta
dienis 
ryto, 
nieko 
čiuosi

jis pradėję tvarkyti sayo far- 
įsiglip. ręjfeeKim. Padargų, 

grąžiiį kftęyių,. įminiu paukš- 
čių, arklių, ete..

Kad arkliai butų gražus, tai 
reikalinga juos ne tik šerti, 
bet ir kitokiu budu prižiūrėti. 
Sakysimą, kas dieną nušukųętį 
jų plauku#. Taitgi,; p, ĘųilRjr 
darydavo,

Kpvp, U d.,, kaip ir pąprastųi,, 
p. St. Ruikis nuvyko apžiūrėti 
savo arklius ir juos nušukuoti. 
Ta operacija, matomai, vienam 
aUdiuj nepątĄkov ięt ji? bę nie
kur nieko savo, šeiąiįninkui 
spyrė tokiu sijąarkuniu, kad. ta
sai tuoj, sugriuvo ant- žemės. 
Pataiko į koją, ir pusėtinai ją 
sužalęjo. A^rę.4°» kąd. skaudžiai 
užgavo kaų|ą.

P-as St, Rui^i? yra pasauli
nio, karo veterajuąs^ Lai^e ka
ro jam teko pęrgyveųti daug 
visokių nemalonumų ir turėti 
bent kelias operacijas. Tačiau, 
pąsąk jo„ tęlię skąusmo, kaip 
dabar, dar nicįųęmąt jani ne
tekę kentėti.

P-as Ruikis jau buyo prar 
dėjęs laukus arti .ir, kitu? ūkio 
dąrbus, dirbti,, o dabar jam 
tenka lovoje gulėti didžiausiuo
se skau?m,uęsę. Nęžięia, kada 
jis pąsveįk? ir vėl,galės pradė
ti savo, ūkį tvarkyti.,

Nuol;sayę?.aš linkiu jam kuo- 
gręįčiaųsįai pa?yęi^tų.

Julius Pinčiukas.

koj Etinės Kulturon Draugi
jos Tikslas.

Etinės Kultūros Drąugijo? 
skyrių Lietuvoje randasi dau-, 
giau ne pustuzinis. Reikia tik 
mums amerikiečiams tuos 
skyrius paremti pinigiškai. Ir 
štai Kupiškėnai, pagal išgalęs, 
remia savo skyrių. Jau pasky
sti Lietuvon — Kupiškiu K- 
125 litai ir už tuos pinigu? 
jau nupirktas žemes plotas 
Laisviems kapams ir uždėtas 
Knygynas ir skaitykla, Ęęį dar 
toli gražų nepakanįĮainąi.

Todęl Aiųerikos lietuviai 
yra prašomi, ateitį tuįkjtm R’ 
prisidėti sų piųigiška auką,

Kad ir mažiausia auka bus 
priimta ir viešai paačiuota ir 
pakvituota.

Pinigur. siųskit žemiau pa
duotu adresu, tai klaidos ne
įvyks :

ANTRA DIDELĖ* SAKAITĖ* 
Amžiną pą^ylio, trimnfąs 

‘Soviets on Parade” 
STALIN, MAXIM G0RKY IR 

SĄSTATAS IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA J PĘRGALE!.
Kalbama Filmą — Užrašai Anglų kalboje, 

Taipgi Didelė Atrakcija: Eisensteinę nematą® POTEMKlbĮ.— dabar 
atvaizdpotas kaipo kalbama filrųa.

po piet. jgC iki 6:30 p

Vaikams 10c visuomet

Pnnch & Judy važ"'^T‘

JT 11 ..,"... A
Męyįąną, r guįyeynątęriiis.. J ohn 

Ę.? Erięksoą,, . kųrįs pą?įįrąųįe 
i, kad 

senatoriaus

Ūkininkai tupėsią, keliauti į į 
miškuskartų su sayo arkliąį?.. 
Miškų kii;tįipąs tę?Ls ųųę. ank
styvo. ryto ligi taisos, o .trąns- 
portacija oi?, dieną ir nąktį., 
Tai miško, kįrtįmo, kampanijai 
vadoyaų?ią 15,000 jaunų kęmų- 
fiistų.

Tų griežtų priemonių, esą, 
reikalingą stvertis todėl, kad 
praeitais metui?. m(iškų kirtimas, 
pusėtinai aįsilįkęs.;. miško, bųyę^ 
iškirsta 423,4Q0 topų, mažįą^ 
negu 193.1, m, Tok?, bent 
n,Ošimas, padarytą i? Aręįmn 
gęlskę.

žiūrint iš. bo^cyikiško ię net 
neitrąį^kę, tą?kąA’W^ 
mčnesis praleįsti, kąd ir katęr- 
gos sąlygose, nebūtų taip bai
su. Kraštas, kaip sakoma, ne
riasi iš kailio, kad pagerinti 
žmonių būklę. Kad to,.atsiekus,, 
reikalinga ir griežčiausių prie
monių stvertis.

Bet štai iš Helsinkio, Suomi- 
jos, pranešama,, jog “įvedus So
vietų , Rusijoje paspęrtų sistęr 
mą, tūkstančiai bedarbių pra
dėta vytį lauki iii Vien 
tik iš Lenįn^rą(|o planuojama 
išvyti 400,000 žmonių, kilti?; 
negali, gau (i paspęstų”.'

Suęmijos. ląįkraštj? sako, jog, 
vienu tik keliu, kuris iš Le
ningrado vedą, j Suomiją klai
džioj a apie 10,000 išvytų iš 
miesto gyventojų, kurią apylįiir 
kese ieškę»maisto ir prieglau?

kad darbininkas išdirba tris 
rii4nesius ir ne tik nieko iš ji

.... .į y"--......... •- . ....... . i................... .. ........ ....

tą nuomonę, kad Mooney ir 
Billings byla buvo tikras fak
sas, ir kad jokis bešališkas teis
mas nebūtų galėjęs rasti juęs 
kaltais.

Tie netikslumai Amerikos 
gyvenime duoda progos komų- 
nistų

Su tuo pilnai galima sutikti. 
Tačiau čia jau reikia pastebėti, 
jog komunistai neturi moralės 
teises t smerkti kitus, kuęmęt 
įįę, savų šalyje, pra^tįl^uęja tie- 
feio^ a^atįšką prjespąudąUr. te- 
ręępi f pagalbą valdo ięo melio
nų-žmonių. —Jonas Ascillaj

Atsišaukimus 
Lapelius 
Kprtęles 
Programus 
Tikietus

Rftterdam * Volendam
Venta* ♦. !ta«.Aautertan 

’yra populiarus bivat tarp ruptstingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie- 

•kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer j Lietuvą. Puikiausi įren- 
ŠJ’MA J* F
New YOrko.
. VIDUTINĖS KAJNOS, 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

IfylląndeAinerica Line
. M 40 N. Dearborn St., Chicago

UTTrrT<r|.AJf., .

Garsinkite® Naujienose
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Lietuvos Naujienos
Prancūzijos lietuvių 

gyvenimas eina 
sunkyn

Rudos kasyklose ir geležies 
dirbtuvėse.—Nori grįžti Lie
tuvon, bet neturi sutaupą.— 
Darbo žmogaus u 
Lietuvių draugija 
Lietuviu vakarus 
prancūzai.'

laimė, — 
“Vr/Z/.ę”.— 
lanko ir

žinoma, .ieškojo laimės; di
džiuma jos čia nerado; tačiau 
darbininko žmogaus didžiau
sia laimė yra darbas, kuris bet 
gi dabar sprunka iš rankų ir 
gyvenimas, atrodo, kasdien ei- 

!na sunkyn. Daugelis jau pase
no. O senntvėje ir vargas sun
kesnis.

Vis dėlto, Villerupto lietu
viai perdaug nemudmena ir 
nenustoja energijos ir vilties. 
Jie turi susitvėrę “Vyties”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sako, M. Dundulienė 
pasiliksianti Chica- 

goje ir toliau

kitos ša- 
ne vienlys, pažįsta lietuvius 

iš vardo, bet. ir ir susitikdami 
juos, santykiaudami, ir tai pa
čioje Prancūzijoje.

Prisimename, kad 1925 me
tais ypač daug lietuvių išva
žiavo Prancuzijon, žinoma — 
daugiausia darbininkų, tinu
si jų kolonija susidarė šiauri
nėj Prancūzijoj, ties Vokieti
jos rubežiumi, ypač jų daug 
yra Villerupto mieste, ties ku-

p. Blaveščiu- 
neblogai gy-

moka po 1 franką per 
nario mokesnio. Drau- 
pimiininku dabar 
Dženkaitin, kuriuo

yra 
visi

MfcS^ 
<a H.
Oern,

VANSbR

RAMCES' 
ERKINI

TTrsT 
Anka

Sergėjo į mokyklą 
einančius vaikus; 

netrukus mirė
Vaikų motina A. Pivoriūnienė 

mirtinai susižeidė nupuolusi 
nuo verandos

Rengiasi prie jubiliejinio va
karo; statys veikalų "Naktis 

Baltijos pakrantėje".

klos, o mieste daug geležies 
dirbtuvių. Čia daugiausia yra 
a p*»gy ven usių su va 1 k i eč i ų.

Pirmiau, kuomet nebuvo iš
augusi pasaulinė krizė, Ville
rupto lietuviai visai neblogai 
galėjo pragyventi. Kadangi 
žmones nenumatė, kad gali 
ateiti sunkus metai, tai — kas 
ir galėjo šį tą susitaupyti, — 
netaupė, o dabar, kuomet pa
čioj Prancūzijoj pasirodė ne
darbas, susitaupyti jau nėra

draugiją, kuri 
m. (padedant 
n ui). Draugija 
vuoja, turi 35 narius visus su
sipratusius lietuvius, jie regu
liariai 
mėn. 
gijos 
Jonas
patenkinti.
.“Vyties” draugija rengia 

tuviškus su vaidinimais vaka
rus, kuriuos lanko ne tiktai 
lietuviai, bet ir prancūzai; jie 
stebėsi, kad ‘lietuviai tokie ga
bus; nedidelėj mažumoj būda
mi, patys ir pavaidina, patys 
ir kostiumus pasidaro ir tt. 
Draugija išsirašo dienraštį 
“Lietuvos Žinios” ir savaitraš
tį “Musų Rytojų.”

Draugijos pelnas 
švietimo reikalams.

Nors gyvenimas 
bus sunkus, bet 
lietuviai pasiryžę ir
ti pastangas sugyventi, dirbti 
šviestis ir neužmiršti savo tė
vynės.

lie-

Skiriamas

ir toliau

toliau dė

'MrsvH . A. Va w<ace Mes <J A .FaJSI/EY Mrs 3ZH Voodin
Prezidento Roosevelto kabineto narių žmonos

Dabar ir Prancūzijoj atsira
do bedarbiu. Kai kurios dirb
tuvės sumažino darbus ir dir
ba po 3 dienas per savaitę. 
Be to, labai sumažintas atly
ginimas. i

Netyčiomis nusišovė 
medžiotojas

teigtas sveikatos centras, ku
ris kovos su motinų, kūdikių 
ir mažų vaikų liguistumu bei 
mirtingumu ir teiks nemoka
mų patarimų nėščioms mote
rims, žindamoms motinoms 
apie jų užsilaikymą ir užlai
kymą kūdikių bei mažų vai
kų iki 16 melų amžiaus). Iš
imtinais atsitikimais centras 
nusistatęs ir vaistus duoti ne
mokamai, ypač beturčių tėvų 
vaikams.

vilnų karšykla. Nuostolių pa
daryta 10,000 lt. sumai. Turtas 
apdraustas. Tuo pat laiku su
degė ir netoli nuo sudegusių 
namų stovįs Ch. Gerienes san
dėlis, kuriame buvo sukrauti 
neplakti linai. Nuostolių pada
ryta 5,000 litų sumai.

Išeikvotojai Kubickas 
ir Trepekytė nubausti.

Šiomis dieno-

pripažino Kubicką 
Trcpckytę Mariją 
nuteiuė Kubicką 4 
d. kalėjimo, o Tre- 
9 mėn. paprasto

WEST PULLMAN.— Vietinė 
ietuvė Anelė Pivoriūnas, 11810 
South Peoria street, mirė “ac- 
cidentally”— nusilauždama nu- 
garkaidį, nusprendė Cook ap
skričio koronerio jury, kuri va
kar Eudcikio koplyčioje, 4605 
S. Hermitage Avė., darė pomir
tinį tyrinėjimą.

Velionė mirtinai susižeidė 
penktadienį, kovo 21 d. Rytą, 
ji stovėjo savo namų užpaka
lyje, verandoje, sekdama aki
mis į mokyklą išeinančius jos 
du vaiku. Ar paslydusi, ar dėl 
kokios kitos priežasties nukri
to, sunkiai susižeizdama. Ji bu
vo tuojau nugabenta į Burn- 
side ligoninę, bet tą pačią die
ną mirė. Po nelaimingo nuoty
kio ji išbuvo suparaližuota iki 
mirties.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, iš namų į šv. Kazimiero baž
nyčią.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo rašyta, kad M. Dun
dulienė išvažiuoja į Hari, 
Mieli., apsigyventi savo rezi
dencijoje. Ta žinia daugelis 
vietinių lietusių susidomėjo. 
Kai kurie atvažiavo ir iš to
limesnių kolonijų atsisveikin
ti ir išreikšti apgailestavimą, 
kad atsiskirs su ebieagiečiais 
veikli darbuotoja dramos sri
tyje.

Rašytojas, matyt, nebuvo 
gerai informuotas. M. Dundu
liene pasiliksianti Cbicagoje 
ncapribotam laikui, nes esan
ti užsibrėžusi atlikti daug

Pirmiausiai, rengiasi persta
tyti gražų veikalą “Naktis Bal
tijos Pakrantėje” — savo 33 
metų darbuotės sukaktuvėms 
paminėti. —F. B.

Leidžia neperiodinį 
laikrašti radio 

reikalams

Villerupto lietuviai darbi
ninkai nors dirba dar visą sa
vaitę, tačiau užsidirba tik apie 
pusę to, ką anksčiau galėda
vo užsidirbti. O pragyvent 

p as brangus, kai kas dar pa- 
t Įbrango.

Daugelis norėtų grįžti Lietu
von, bet su šeimomis 
sunku, nes negalima 
daug, kiek reikia 
už* įdirbti. Pėstiems 
truputį toli...

Važiuodami

grįžti 
liek 

atvažiuoti, 
gi nueiti

ALYTUS.
mis Melnykėlių kaimo Daugų 
valse, gyventojas Petrauskai 
Kazys įsidėjęs į maišą šautuvą 
važiavo į mišką, kur tikėjosi 
kirsdamas medžius nušauti 
zuikį. — Zuikio neradęs grį
žo į namus ir kieme šautuvą 
bebildamas, iš vežimo paspau
dė gaiduką ir staigiai pats sa
ve pasišovė. Nuvežtas! į ligo
ninę, kur pagulėjęs vieną pa
rą, mirė.

Didelis gaisras 
Pakruojuj

Pakruojaus miestely užside
gė Ic. Sevelioviėiaus gyvena
mi n,amai., ,ŲgnįsK,greit .išsiplėtė 
ir nudegė du gyvenami namai, 
dvi daržinės ir tvartas. Viena
me iš gyvenamų namų buvo,.

SEKSESSK2SESE

Neregistruoja ligonių 
kason.

Pirmas 4 metais, antroji 9 
men. kalėjimo ir turės grą
žint i vaisi, iždui 15,000 litą.

vičienės, Klemo ir Umbro by
lą, kuria jie kaltinami pasisa
vinę ir išeikvoję valdiškų pi
nigų per 16,000 litų.

Teismas 
Vincą ir 
kaltais ir 
metams s. 
pekytę —
kalėjimo {skaičius jiems atka- 
lėtą laiką (8 mėn. 1 sąv.) To
kiu budu, Kubickas dar turės 
kalėti 3 metus 4 mėnesius, o 
Trepekytė — 3 savaites. Be to, 
Kauno apygardos teisman pri
pažino civilinį ieškinį ir uždė
jo Kubickui ir Trepekytei so- 

. lidariai sumokėti 11,000 litus 
buvusio -r KnUieRui vienam 4,000 litus. 
11 nuo" i<itu;s^ teisiamuosius Mackevi

čių, Juknevičienę, Klemą

Roselando Geresnės 
Valdžios Kliubas 
šaukia mass-mitingą
Įvyks antradienį, kovo 26 d. 

Strumilos svetainėje

KAUNAS. — Kauno apygar 
dos teismas avarstė 
Kauno taikos teismo 
vados tarnaiitoįo Vinco Ku-’ 
bu ko .|<>_ben< rmmkųi Maruos UnlĮ pripnžino nekaltais. 

1 repekytes, Jobo Mackevi-

Dvieju Latvijos piliečių 
tragedija Tauragėje

ir muzikos 
Budriko Radio", 

Jos. F. Budrik 
3417 So. Hals- 

techniško 
įspūdį, 

talpina- 
apic

čia, lietuviai,

ikaE REALLY

PASVALYS. šiame mies
telyje dirba nemažai darbi- 
nnkų prie įvairių darbų, pav., 
pas siuvėjus, stalius, batsiu
vius ir pas kitus prie įvairaus 
darbo.

Dirbame kuo ilgiausiai: po 
12—14 vai., o atlyginimas tie
siog apverktinas, nes gauna
me po 1 Ii t. ar 3 litus į dieną. 
Darbdaviai neįregistruoja į 
ligonių kasą. Jei darbininkas 
pareikalauja įregistruoti, tai 
darbdavys sako: “ką ten be 
reikalo pinigus leisti, o gal 
nenori dirbti, tai kitas dirbs 
tavo vietoj, nes Pasvalyje be
darbių daugiau, negu dirban
čių.”

tfC BAKING 
POWDER 

/ ŠAME PRICE V

r AS42YEARSAG0

Dauble'fatedS. J
Doublekt“"’-

MILLIONS OF POUNDS USED 
BYOUR GOVERNMENT

WNE^

YOUrEYEJ
Night and Moming to keep 
thcm Clean, Clear and Healthy 

WriU for Pree *‘Bye Care** 
or “Ey* Bcauty” Book

M*riwC*^D*>t. D. 8„>B. OkiaSuCtisst*

Įsisteigė sveikatos 
centras

ŠIAULIAI. — Šiauliuose šio
mis dienomis kai kurių vietos 
gydytojų iniciatyva tapo įs-

Naujausias maudimosi kostiumas, kuris galės būti labai

TAURAGE. — Vasario 26 
d. Tauragėje Latvijos pilietis 
atsargos vyr. leitenantas Ar
turas Laiminš dviem -revolve
rio šūviais mirtinai nušovė 
taip pat Latvijos pilietę “Mai
sto” direktoriaus Pranculio 
tarnaitę Eleonorą Lukavičiu- 
tę. Juodu abu anksčiau gyve
no Liepojoj, kur susipažino ir 
pradėjo romaną. Pernai Lu- 
kavičiutė atvyko Tauragėn 
darbo ieškoti, o Laiminš persi
kėlė Rygon. Meilei atšalus, 
Laiminš atvyko keršyti, nes 
Lukavičiutė pradėjus su kitu 
flirtuoti. Ties “Maisto” varte
liais susitikę ėmė ginčytis, o 
paskui viską išsprendė revol
veris.

Laiminš Lukavičiutę nužu
dęs, paleido ir sau galvon 3 
revolverio šūvius.

Lavonai Latvijon išgabenti.

Nariai G: P. Lietuvių Geres
nės Valdžios Kliubo rengia j- 
spudingą masinj susirinkimą 
sekmadienj, kovo 26 d., Strumi
los Svetainėj, Roselando.

Programas susidės iš muzikos, 
dainų, šokių, juokų ir trumpų 
kalbų.

Įžanga bus dykai ir dovanos 
bus duodamos tiems, kurie lai- 
męs. Jas aukauja vietiniai biz
nieriai.

Kandidatas Leslie V. Beck į 
aldermanus ir Sheldon W. Go- 
vier kalbės apie pripažinimą 
lietuviams politikoje, darbus ir 
1.1.—Rosebandietis.

šiomis dienomis pasirodė 
naujas neperiodinis laikraštis, 
pašvęstas radio 
reikalams, 
kurį leidžia 
korporacija,
ted St. Laikraštis iš 
atžvilgio daro gerą 
Pirmam numery 
ma straipsnio apie p. 
Budriko sėkmingą biznio iš
augimą ir žymų prisidėjimą 
prie muzikos ir dainos sklei
dimo modernišku budu per 
radio.

Toliau seka aprašymai apie 
buvusius ir busiančius 
riko kontestus. Šalia to, 
raštelis yra papuoštas su 
'riko radio programų 
viais, ir krautuvės patarnauto-! 
jų paveikslais. Norėdami įsi
gyti šitą gražų laikraštėlį, 
užeikite į p. Budriko krautu
vę ir gausite kopiją veltui.

Bud- 
laik- 
Bud- 
daly-

oaKMNKITeS
NAUJIENOSE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

Skelbimai Naujienose
A’I GUJ CvUolclO LILI Kvb vi UlllČlOp AlUAD gtljvb L/UU1 IdUdl | H3,lld ddt/0

populiarus šią vasarą. Jis turi pritaikintas kelines dėvėti pliaže Lad pačios Naujienos 
ir sijonėlį dėl sporto pramogų. yra naudingos.

THEI GEEVUM GIRLS
U MORE 1HAN A BlLtlON I 
BASKETS wtu Mod>»- Alų 
TRILUON OCEANS IS BOT-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kact

wissig
Specialistas ii 

Rasi jos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti. ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas ĮKeeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

GEE! IX> SVNEAR. | 
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nmamio4iaitea
Chicago je oaitn

’ Pusei metai  'Z----- ;___
Trims minėsiant 
Dviem mėnesiam ___
Vienam *m<hesiui

Chicago] per iineMotojuai 
Viena kepi]* — 
Savaitei — - 
Minėsiu!......... .......

’ViUtlM M 'ClUekrol,
4. . oaitu

Metams —.
Pusei ’ taėti ........... ....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisienluoae 
(Atpiginta)

Metams .--------------  88.00
Pusei metu - -----------------------4.00
Trims mėnesiaxnji ■ ■ 2.50
Pinigus reikia siusti neito Monby

Orderiu kurtu su ulsakymu

’ 88.00
. 4.00

2.00
1.50

.75

- 1 8c
- Igc . 75c

17.be 
f 8.50 

1.75 
1.26 

.75

ALUS LEGALIZUOTAS

Vakar • prezidentas Rooševeltas pasirašė bilių, ku
ris legalizu o ja gaminimą ir pardavinėjimą alaus ir vy
no su 3.2 riūoš. alkoholio. Tuo budu 13 metų visiško 
“sausumo” era Amerikoje pasibaigė. Visi žino, kad tas 
“saugumas” buvo tik oficiali priedanga girtybei ir mil
žiniškam “btitlegerių” bizniui, kuris kaštavo bilionus 
dolerių nuostolių kraštui taksomis,‘ tūkstančius žmonių 
gyvybių, sunaikintų nuodingais gėrimais, ir priveisė 
gengsterių bei raketierių visuose Amerikos didmies
čiuose.

Ims daug metų, iki bus atitaisyta ta žala, kurią 
padarė kraštui prohibicija. Bet žmonės, gal būt, įgijo 
šiokią-tokią pamoką iš to “kilnaus eksperimento”. Jie 
dabar žinos, kad moralybės apaštalų užsimojimas įvy
kinti “dorovę” su pagelba teismų ir policijos, duoda vi
sai priešingų rezultatų.

SMULKIU DALYKŲ PROGRAMAS

Naujoji Amerikos valdžia kulkas yra atlikusi du 
stambiu dalyku: uždarė bahkus ir pravedė kongrese 
ekonomijos įstatymą, kuris įgalioja prezidentą penkiais 
šimtais milionų dolerių apkapoti valdžios išlaidas. Tuo
du abu žinksniu Roosevelto administracija padarė ne 
iš gero, bet dėlto, kad buvo priversta. Šiaip jos suma
nymuose nieko didelio nėra.

Farmerių pagelbos sumanymas mažai kuo skiriasi 
nuo to, ką bandė daryti Hooverio administracija. Ji 
supirkinėjo javus ir medvilnę (vatą), stengdamasi pa
laikyti aukštas ūkio produktų kainas; bet iš to nieko 
neišėjo, tik federalinis iždas prikišo apie 350 milionų 
dolerių. Rooseveltas irgi ketina kelti ’farmų produktų 
kainas. Jo metodą yra truputį kitokia. Jisai siūlo mo
kėti premijas farmeriams už sėjos mažinimą. Kodėl šis 
pagelbos būdas turi būti sėkmingesnis, negu Hooverio, 
tuo tarpu nematyt.

Kovos su nedarbu reikale Roosevelto sumanymas 
pasirodė dar menkesnis. Pradžiai jisai nori pasamdyti 
250,000 bedarbių miškų sodinimui ir lomų sausinimui. 
Tie bedarbiai ketinama apgyvendinti barakuose, mo
kant jiems po $1 dienai. Tai, gal, nebus “darbo armi
jos”, kaip bijosi Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas Green, bet ką reiškia ketvirtadalis miliono žmonių, 
palyginant su 12 ar 13 milionų bedarbių!

Neatrodo, pagalios, kad išeitų kas labai didelio i,r 
iš tos bankų reformos, kurios kraštas laukė, kada pre
zidentas paėmė į savo rankas bankinio biznio kontrolę. 
Bankai atsidaro, bet dar tūkstančiai jų tebėra uždaryti. 
Jūose yra “užšalusios” milžiniškos sumos žmonių pini
gų. .Ką valdžia ketina daryti, kad tie žmonės nenukenT 
tetų? Tuo tarpu jos planai dar nėra žinomi. Nėra žino
ma taip pat, ar bus pakeista bankinio biznio tvarka. 
Jeigu valdžia, suteikusi pagelbą bankams, juos vėl pa
liks nevaržomoje privatinio kapitalo kontrolėje, tai 
kraštas nebus laimėjęs nieko.

Čia prisimena Woodrow Wilson,o laikai, kada val
džia turėjo paimti į savo rankas geležinkelius. Ji juos 
sutaisė, įdėdama apie bilioną dolerių pinigų iš valsty
bės iždo, ir sugrąžino geležinkelius toms pačioms kom
panijoms. Šiandie geležinkeliai ir vėl yra beveik priėję 
prie bankroto.

Taigi iki "šiol naujosios valdžios programas" susidė
jo arba iš laikinų bėdos patvarkymų, arba iš smulkių 
dalykų. Jokios stambesnės reformos vidaus politikoje 
ji dar' kaštui fiėjkitiekė. O užsienių politikoje ji daę 
iš viso nČVa fiieko dariusi. Kad tik neišeitų iš ^Kathbių 
Roosėvelto-pažadų, kaip toje patarlėje: “Iš didėlio ^de
besio ‘mažas lietus”. 
——i------------i >
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nigus šventinęs rtisų senosios 
bažnyčios (t. y. štarovierų) ar
kivyskupas.

• Bostono “Darbihinkajs”, 'pa-‘ 
sigrivęs šitą žinią, dabar tHli-1 
biją, kad LdSVrence’o “riėža- 
težniiikų” klebonas esąs ‘«rtaų 

’stardVlerų 'popas". “Darbiniu- 
ko” ’ tikslas yrax,kun. Valakų 

ir'4 stfitelti dehfčra- 
lizacijų tarpe jo parapijdnų.

Vienas Brobklyno * kunigas 
sakosi gAVęs lietuvių“ tautiškos 
parapijos klebono Eshvrenčė^e, 
Mass., Jaraką, kUTiame pastara- _ _
sis prisipažfstąs, ; kad - jj j ku--Krikščioniška medė, -mat, 'ne

trukdo. įvairių sektų kunigams te sutinka su socialistų Inter- minternas nieko aiškesnio nb- 
kits’ kitą niekinti ir' kits kitta 'To įtikimo pas jį ktėngė sUgŪlVoti. 'TačUus, pa
gadinti’ bižnį. 'nematyt,' Komiuterno^atsišauki- skdlbęs šias dvi “^lyfcAs ’, bdl-

Bėt jeigu katklikiškahi ^Dar- me kalbama ‘apie susilaikymą “ 
binhikui” taip Mitoki < ūbtlūką 'tttio '‘Wkų ‘dftrymo^pHeš"Ott 
rus Akas i Wšvėii6iiiifeas, tki ^rMtfjas W
dėl W*i Mies®iktino, • k&Ča kilni ^ai kai va, "Kaipo»’pries STreiKiauzius,
UuŽys' bttvo įftttes • ‘WWtas (W feHiyttf'a^bininkų

pu? llučys užkiku^itto *bdrždą, 
žegnojasi 'trimis pirštais, '’kiiip 
rusų štačitatJikių ‘klinikai; ‘ VftA 
dinttsi, Jam iT^ikaiŠiVti ^rtihiį 
popo” titulą yVa' datig teisini* 
giau, nagu -khn. ’ Vkiadkai. fibt 
Bostdho klerikalų orgfittas ^Bu^ 
čį garbina, o Vatadftų i ptkvar-- 
džhlbja.

PRtJŠtftKA 'fcSS.1 i9**Uė1>OS
■ i'-

binlftkūi“ M

d«l Wai itlešijiiktiHo/ Hda1 ktat

šėrikų dmėrnariiomuas sako, 
Wlėįjas su- 

^ul>8, • Wės ! WŪt W|ma ko
va, *‘kWo W ’^tmftlaužius,

internacio 
ir socialia

juk nėra

paskirtas apeigų ^yj^ku^ke ’bbiSarps1 kbvos pHėš kapita
‘ ■ ''illiįttlą Ir■Vd<Hii#is&l maww. "puvys yioiu Kviuiii-

tfiiiig ’ikbiiitiim'rlo . WiWto tdrfto lydytai ■'Htodvo viso 
•Ktfeos Dto ’Sbdi'tfldBittbkrUtūj) ’ttasauno‘‘(ta»ww«to ^dejhnto.

«t»tifti iilrt1 toe '“ikąiygas” ':lr '<iš torto- grumo- 
•Mfla'ttbtaju gpttrtų ■6’r^Mitateii- " ...... . ............................

•jbs tartis 'B^e'toafą
%r Štola1 taktika-'giSli jprie*'k# 
'tos -too 'Privesti 1 į

{Rtoatitati;
’ jsfttfltobja, ‘kad S tortą i plida-' 
ryti ' totą, "KipHMt 
Ikil'to-torttoo,«kbl totts1’^ 
'datas ''toluti '-totas 'S^iygbs. 
'Tų sąlygų warttytaas, toiua-. 
'H,' ėis1 Wtou, toa Iš'toe- 
j ų Ttiriii]1 tou’s šridabnuisi iš ‘ aū- 
—i , . r

To klišių
‘ Dabar,‘kbks'tūrėtų'būtr’Bb 

tas ^iiik^ftis ?sSd<!taii^iiiis * Drir- 
biiiiiikų ' linefiiačionalas siūlo, 
kad alA ihtetnacibnalai sueitų 
ir prridčfų derybas. Tai yra; 
rodos, visai logiškas pasldiynias. 
Jeigu be mūšių paliaubos ne
galima pradėti derybų dėl tai
kos, tai be derybų jokios pasto
vios taikos padarymas " neria 
įmrindmas. Bbt ar kominternas 
sutinka eiti į derybas su So
cialistiniu Darbininkų Interna
cionalu? Ne.

“Laisvė” išspausdino Komu
nistų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto ritsišalikimą. Jame 
apie kokias nors derybas s’u So
cialistiniu Darbininkų interna
cionalu nėra nė žodžio. Prie
šingai, derybų klausimas yra 
sąmoningai apeinamas. Komin
ternas liepia komunistų parti
joms kreiptis tiesiog į social
demokratų partijas, o Socialis
tinį Darbininkų Internacionalą 
jisai visai ignoruoja. To nega
na. Jisai pataria komunistams 
tartis su “socialdemokratiniais 
ir nepartiniais darbininkais”, 
nepaisant kokią poziciją užim
tų socialdemokratų vadai.

Tai yra ne žinksnis prie tai
kos, bet nauja ataka prieš so
cialistus. Kominternas nori'SUj- 
skaidyti 'sbčiūli’slų partijas,4riti?* 
traukdamas iiūo jų ’šu’ iiep&čtų- 
riių Jdairbihittkų',pri^elba dr^ūtlik 
ZtibtlLs'darbiu tokus! Ir kad'ršik 
tas Hikslris kbtointernUi ' diaū^ 
giattsia’rūpi; W‘itt!atyt ‘irIš-'toj, 
kėdį pūsc’Mtototoitėrho ^fŠŪtikK 
too yra įS,a§Vęsta4šbcialdėto6k'r4 
tų šmeižimui. * ‘p

'' Ttogi, 'vietoje taikos‘
_ . ... i .-J. ...» K . . ’.L - i

Pttminėjimiii SO "ifi&tų Hk. 
Markso mirtiės štik&ktuVių 
Lietuvių SOCifilistų ■•Sįjuft^bš 
19 kuopa surengė iitakalbris ii’ fttlbitų! 
vakarienę. Abu parengimai pa- ■ 
vyko lobai gerai. ’ JPrrikŪlbo^se i ta 
vakaribhėje dalyvavo tie1 tik 
sąjtūigiėčiai, 'bbt ir kitų šrbVių 
žmonės.

Opozicinių komunistų “Nauj. 
Gadynė” rašo, kad tarpe ŠVe- 
čių 19 kuopos bahkiete buvo ir 
Leonas Pruseika. Jisai buvęs 
iššauktas ir pakalbėti. Esą, — 

“Jisai pasakė, kad dabar, 
kada Europoje eina derybos 

U? — ^N.”-Rėd.) tarpe, Ko
munistų ir Socialistų Inter
nacionalų dėl shdarymo ben
dro fronto kovai prieš fa
šistinę reakciją, su tuo bal
su ir Amerikoje reikia rim
tai skaitytis. Tuo tikslu kal
bėtojas sakėsi ir atėjęs, kad 
išreikšti savo mintis.” 
Gaila, korespondentas nepa

duoda, kokias mintis PrUseika 
tame bankiete išreiškė.

Tačiau jo pastaba, kad Euro
poje einą “derybos tarpe Ko
munistų ir Socialistų Interna
cionalų”, neatatinka tiesos. 
Kolkas buvo dar tik viešų pa
reiškimų iš abiejų pusių. So
cialistinis Darbininkų Internar 
cionalas viešai pėšiulė Komu
nistų Internacionalui padaryti 
“nepuolimo sutartį” ir sutartį 
dėl bendro gynymosi nuo fa
šizmo. Komunistų Internacio
nalas gi, užtylėdamas derybų 
klausimą, išleido atsišaukimą į 
savo sekcijas įvairiose šalyse, 
ragindamas jas tartis su atski
romis socialdemokratų parti
jomis tam tikrais, iš anksto už
brėžtais dalykais. Jeigu social
demokratai tais klausimais pri
ims kominterno nusistatymą, 
tai komunistai privalo veikti 
su jais kartu ir jų ne,užpuldi
nėti. Bet jeigu ne, tai komin- 
ternas liepia savo sekcijoms 
vesti su socialdemokratais 
griežčiausią kovą.

Tai taip tuo tarpu stovi 
“bendro fronto” reikalai. Jei
gu Pruseika paanalizuotų šitą 
padėtį, tai jisai ^'nebūtų taip 
optimistiškas, kaip jisai kalbė
jo Brooklyno bankiete. Užėjus 
apie ■ tai kalbai, mes čia kiek 
smulkiau pagvildensime visą 
bendro fronto1 problemą.

KUip atŠtėig'ti0 (taiką” darbininkų 
judėjime

Komunistų opozicija šiandie 
nori suvaidinti tarpininko rolę 
tai^e socialistų ir “ščyrųjų” 
komunistų. Tarpininkui yra 
svarbu aiškiai suprasti Vieifoš 
ir antros pusės nusistatymą. 
Tuo "gt tarpu“ Pruseika, matyt, 

‘nelabai gerai orijcntuijdsi ^‘ėi 
Vieno, nei antro Intern^cibnalų 
ipbzicijose.

’ Pradekime paiųStiniu ' 
tu: kad reikia sudarytiMkl&dį 
hiai sąmoningų darbininkų 
bendrą frontą;'jKoki žinksniai 
J tai VČdd? I^irfhiaųšia, su?staU-‘ 
dynias kdro *tdrpe į priešingų 

‘darbininkų 'Trtakcyy/ k y- “n1111“ 
1M^patfa|ibi,,^Sbęiįliūtinis Dar-. 
bibiūkų ibrtrta^bimiįs tą^v 
nnį ir pareikšdamas
norą, kad tarpe socialistų ir 
komunistų * ihternacibnalų "butų 
padaryta sutartis kits kito ne
pulti.

-Ar kominternas-šitame punk-

*Matote: pirtys 'Vieni'' komih

pat budu bolševikų 
nalas siūlo “tdiką” 
tams.

Bet kominternas
joks pergalėto] as, kad j isai" ga? 
lėtų šitaip skeryčiotis. Todėl 
ve' ką turėtų daryti komunis
tų opbzicija, jeigu jai tikrai 
rupi žnidniška taika pasaulio 
darbininkų 'judėjime: ji turėtų 
priminti “ščyriėmsiems” bei jų 
VRdams, kad darbininkų įjudeji- 
mas tai ne kazannės, fkuri6sė 
'bdlšeVikiSki arba' kitbki “gene
rolai” guli ‘ kofhttndavoti. tMir- 
birfinkų VfehVbė t tiri Imt »'pa 
Tčttrta sąiftOrtiftgu orgahizubtų 

‘triašių Štteitarftfiu. Kbl Maskva 
Šito paprasčiausio dalyko rfėsu- 

‘prtlttta, tol kalbos ’ dpie bendrą 
frontą tarpe socialistų ir ko-

įja kovoti Su1 *tkiB, iktiVie bhs, 
-ttfftiSMH “ftaijio Hti 'ktrciklau- 

Persalės tai-
kOs ’bbsų ‘dVjEšhi,' LJrįffai, kliip 
!Fi«Wjbsilltft^WaiftitaiJ'kad pa- 
dikthvo ttaa'illtetai ’VbkietijM, 
kbkfas ‘šiįiyaas ii'W priimti, 

:ir'1 kfcbifcmš ją btis 
vjikirtslhios “itaiMjbs”, jeifcu

■ji'-1 tas WWa8‘!,w6'«S’s. — tokiu munistų pasilieka 'bergždžios,
. .......... . Mula i, Įį, „ ■■-■■■ ,wta .. ..................   — ■■■ I į ..........  .taH«iWii i —....... .. . .............................................n ,,

.. .... . .r-jįhimmmak ...... 1 i r. ... ..........................*........... i .. ..................... i ..■-i

į'

-•* *•
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filETUVlŲ l»AKTARŲ DRAV^OA 

kios baudom ‘ lieka, žinoma, 
yra ūlilfir daugiau pfieždsČių, 
Vibnok' ’čfa Suminėjau’ddžniau 
ši a ’ įrhsit'dikdnčias.

Aiškus dalykd's, kad kiek
vienam įddn'iiati^ia, tai kaip 
išvengti Šitokių ^iiČiVdifftialii- 
mų. žinžiht kaip* tas Visas at
sitinka, jau gbrokai pasako, 
kaip reikia vaduotis, kad iš
vengus čia kalbamos padėties. 
Kurie tūri palinkiino prie i'šty-

HfrrSūMos ■ Venos

Rašo ;lf>r. l.^E. ''Makaras, 
Gydytojas — Chirurgas, 

Chicago, III.

Ištysuslos venos (varicdšc 
veins) yra f paprastas atsitiki
mas, ypač pas moterie Daž
niausia tai apsireiškia ant ko,- 
jų blauzdų, nors aukščiau ke
lių irgi nėra retenybė. Kuo
met tos paviršutinės venos — 
kraujagyslės būna' pilnai svei
kos, jos veik visai nepastebia- 
mos-per odą, tarytum jų višai 
nebūtų. Jiai dėl tūlų priežas
čių tų venų sienelės išsiskečia 
tai jos darosi gerokai didfes^ 
nūs, palieka vingiuotos išilgai 
ir skersai kojų, šitokiuose at
sitikimuose labai dažnai venų 
vožtuvai, kurių pareiga Vra 
neleisti kraujui teketi atgal, 
sugenda, nebeatlicka savo 
darbo ir žmogui atsistojau, 
kraujas staiga puola žemyn; 
tokiu budu tOM venos palieka 
ištysusios, išpurtusios ir visaip 
susirangiusios, nes jose būna 
daugiau kraujo, negu norma
liai.

‘Tokiose Vdtlbšc' kraujas ne- 
VdikšČioja/'ūiteyitkŪHttbja, kaip 
neikia, tdip iškkdht/Ū&kšo ten 
ir neturėdamas ūpdgbs’ laiku 
išligVįžti’ pSl^dį5 drifldUStos, kad 
’flfikdnfUi WWdiiiti, būna 
fifiMiss Hr f^Ito ^dUŪda ‘ mcly- 

, 4ibs^siitoWbsf^^aų?Wainiui 
’ Ii priBka‘ Ūo *W1*ta, kdd 

ŪįtacMhi ‘ūddTMhi Wtgadna

r

busiu venų, tie turėtų ypatin
gai vengti ilgo stovėjimo - arba 
vafikščiojimo, kad kuo ma
žiausia apsunkinus tokias ve
nas.'Sis "patarimas labai leng- 
vas 'duoti, bet dfel iulų- gyveni
mo aplinkybių • nevisai gali- 
irifes1 įvykinti. Labai yra nege
rai visokius raiščius vartoti 
dėl palaikymo kojinių nuo 
-smukimo, žodžiu sakant, rei
kia vengti viso to, kas vieno
kiu ar kitokiu budu ąpsiunki- 
ria kraujo sugrįžimo į širdį ar
ba didina spaudimų į venų 
sieneles.

Gydymas gali būti labai len
gvas ir visai sėkmingas arba 

‘ilgas iškaštingas ir su 
abejotinais rezultatais. Tai 
daugiausia priklauso nuo to, 
kaip toli liga yra išsiplėtus. 
Pačioje pradžioje kartais už
tenka * dėvėti kai kurį laikų 
gerai' pritaikintas gumines ko
jines, kurias,-einant gulti, vi
sados reikia numauti. Ligiai 
pažengus toliau jau nebegali
ma -patikėti guminėmis koji
nėmis. šiuo metu įšvirkštimas 
į venas tam tikrų vaistų tei
kia pilnų pagydymų, kas ne
reikalauja net iš darbo išlik
ti. Gi kraštutinuose atsitiki
muose prireikia net operaciją 
daryti, kas žinoma, reikalauja 
-daugiau laiko, iškaščių ir ligo
ninėn atsigulti. Trumpai sa
kant, > gydymas Išimtinai pri
klauso nuo venų sienelių pa
dėties, ligos bei bendros ligo
nio padėties, ką gali teisin
giau įvertinti tik patyręs gy
dytojas ir nustatyti tinkamą 
gydymo būdą.

ii

Oscar Wilde Vterlė A. 'Kaftaiias.

DM Cray’jaus lizdas
—a 1'111; i 'i-n tra..--. -rrnaragggfc;

“Visai ne,” atsakė lordas 
Henrius, “visiai tie,-mano bran
gus iBaziliau. Atrodo, kad jus 
užmirštate mane esant vedu
sių, O V.VUHO 
tas vedusių gyvenime, tai yra 
tris, kad prigavystė būtinai
reikalinga abieni asmenims. 
Aš niekad nežinau, kur mano 
žiiiona esti, o ji niekad neži
no, kų aš veikiu. Kada mes Su
sitinkame —i _ 
sitihkame, kada mes sykiu 
svetur pietaujame, ar sykiu 
nueiname ‘ pas kunigaikštį — 
mes kvailiausiai prisakojatne 
virinas kitam, su riinčiausihis 
veidais. Tame fniaho žiluma 
yra labai gūbi

“Jus gana gerai žinote”.
“Aš nežinau, Hėnriau.”
“Gerai, aš jums pakartosiu. 

Aš noriu, kad jus išaiškintu-
o vienas žavėtinas daik-, ktote man'; kode! jus neduosite

iner kai kada šu-

1 — faktiškai, ji 
■yra daug gėrėshc ūž mabe. 
Pasakodama, ji nė’šukiyšta 
datose,''o aš Visiitta suklystu-.

ant parodos Doriano Grtfy’- 
jaus atvaizdo. Aš noriu žinoti 
tikrų prięžastj.” .

“Aš jums pasakiau tikrą 
priežastį.”

“Ne, jus nepasakėt. Jus sa
kėt, jog tai todėl, kad yra per
daug jūsų asmens jame, žino
ma, tas yra vaikiška.”

“Henriau,” tarė Bazilius 
Hallwardas, žiūrėdamas jam 
tiesiai į veidų. “Kiekvienas 
portretas, su jausmu tapytas, 
esti atvaizdas paties tapytojo, 
o ne pozuotojo. Pozuotojas tai 
yra tik* atsitikimas, priepuolis. 
Tai ne jį tapytojas išaiškina,1 'ftfaiUto, * kojos? . .

ir ’iktSkttų !;lttiWiVių ‘"Mimi'r vdikščiojtfht lįlifliitftiSlta, lieka'Dfet'^ili ji patina 'mane, jj^bet'atbulai, jis, ant .jd^ytos 
lii^i”. ’Vfei 'žifto, kad 1 ^Itibff štiiikios "ir-;g¥Mttii l"jlWurgsta.':' 
tkktiw‘totas yra ^toįto^OUa viršffln' tbkhr VBfii^tairiptf > 
MMMM. |į"ĮJttiha Iflltoffii 'Hr “M^aštdti- .

^HHhs ?t.»iknjM^ihiiMittbse 'ittattifeittttttfee l,tižsiįta-
žihmis ' yta w 
MHMMh. ’^fcViiehas1 
jbgėi' tbftfflifea ! Wka !«Wi‘'buti' 

^ailtos 'SJflygak!
siiįį’ 

ditatflhiu. 'Jiėigu VicAa'Siilisf p»<. 
Shlitiroja-'iiiijiygas ir ■ rieiitttIAujA, 
kad 1 atitrofji šalis jas1 priimti/, 
tai1 <5ia yfai’ 'Šilta." 
panaši į tij laiką-, kurią San- 
tarVės Valstybės padiktavo 
Versaleje Vokietijai. j

Komunistai nori “Versalės ’ 
taikos”

L

Ką gi siūlo šituo klausimu 
bolševikų • internacionalas ? • Ji- 
^ai1 Įsiūlo socialisttams A<iVersa- 
Tes thiką”! Savb'atsmaukime ji- 
šui nustūto dvi ^ąl^gas' (be! jo- 

’kio pasithrimo su' socialistų 'in
ternacionalu 1) sutarčiai 
kbmunistų ir socialdemokratų: 

) kad > tūbljaus !butų pradėta 
Organizuoti ir vykdyti ‘apsigy
nimo -'■žiŪksniai 'prfeš 
ir reakcijos daromus ‘užup61i-

v i

proteštai rMW«&ęlbąi’vpį|į^^ 
demot Stacijų ir streikų”. ’

Kuo skiriasi “apsigynimo 
žinksniai” nuo organizubtų dar
bininkų protestų ir Utreikų, 
.sunku. suprasti. Bet mitet» No

drobės išaiškina save.- Priežas
tis, dėl kurios aš neduosiu šio 
dtyaizdo ant* parodos, aš pri
sibijau, yra ' ta, kad aš *paro- 

^džiau jame paslaptį šrivo šie-

LoMbs tlontilis jubk&i. “O

Vlsai Afttesukelia barnių. Aš kal 
k^Ua‘būriu, khd ji bartųs!; Ū 
ji’Tik jūbkiūši iŠ manęs.” . ’ 

; “Aš' fiedįikehįfu tokią ' kulį- 
bą i 
MčrirMU, „
iVhrdUs,; ^anlUŽu ėtda’mas j>Hču 
ahrų, į Mmo^tasę. C 'Tv 
kūd jįs Čsdt fiktai g 
yris,1 bfef kadJ,jt}s tik kedįiiates 
dėl savo nekaltumo. Jus esate 
nepaprastas "žmogus. Jus nie 
kŪd * nėp’ašakote morališki 
daiktą, Ir1 flįd* ftibkad nedarbte 
blogą daiktą. Jūsų ciniškumas, • L* "

šVrirbėsnės sekam'ossdpaptaHtrii,* 'tik' nmftibtūs’.” .‘trtriižai ką gąliu išakyti, Hen- 
«... -aš

kas daugiau, kaip 'nudavimas,i 
ir labiausiai erzinantis nura
vimas man žinomas,” juokdą- 

ftŪtltaį'MiT rhhMišf šČihkė kordas Henriūs;
Tiu vvru ištžio - -

-ų)C'rtmkštata|dtfržan ir Ipasislėpė ilgbje.^ t^bWalvos 
-y L.U.. . n • • j <>. • J . H 'Kiiioliu anitlnln ir nnfnirinnin

k

mtlbse ^žsiį#a-
Vlis dažMi Mta^izdos,' 
KtiVias Wli1hi TO-1
'tfčF žardės ’^mia^ttiėhfhnctus; 
il’ėbfent adikli Wlifliminis <1W

‘ kainas gydytfiksW#Wiiose 
vykiūoae UttdŪVd 1 ui * fi%! 
lik’Ulaug- Kfebltmių/^bfet^hcrėtai 
gerokai ŠtimMia -^ČftiVbinfeu- 
•rną ‘ir knatais nbt'ūhičią gyvy
bę •dš^mtoii>15tavojtin.

PHežaščhj yfa gina dabg, 
tačiau, į '
'iš prigimties vėflų ^ibriėlės 

’’ir Vožtuvai*1 silpni,^kas* sWai4 
mi šiek tiek silpnina venų cir.r 
kuliaciją; -ilgas AtovęįĮmaą. ant 
kojų, kas Wdtaflow nddhitihį'Mi? 
ilgą špattUimą“trm~vmrš^ 
lių bei’vbžtUvų; > '__ i, . •. .
užveržinias* k6jW^tt*ld>-‘,'baA61iSo>-^ajfi»eįe) paunkrhė-

Siūles švibsa slihko pro žvik 
pūčius lapus. Rolėje virpfejf) 

tos saulelės.
! Po valandėlės lordas Hbn- 

įrius išsitraukė laikrodfelf 
prisjbijaU, kad man jau 
, eiti, > Baziliau”, jis feu--

rtpie VfcduMų gyvenimą.
ridu, ttfrJ 4 Bazlnds ^dllp

d “Aš''tikti?1 kas'8* tai yra ?” j is' kirnisf. 
ikrai bpFn® Vv- “Aš pakaitysiu jUUls” tai ». :iiv •^aA?«bis?lfiillwardas; bet sumišimo i

I “Aš palsakyšiu jiiilis tare
» v iš

vaizda ..pasirodė • jo veide.

Ii
‘'‘Tai, iš tikrųjų, aš labai

lių bei vožtuvų;

lių, kas WRdo kraujO *gfĮŽf- 
mą, į ši/Uį ^ir^tuęmi gaminą 
yiršiibrni&lį Jšphudimą aht 've 
Uų siėnfelių; ‘dažnas ncštūhtoif 
a’rba ilideli MOvikai^ duobuhy; 
kas dėl ^paūdhno’4rnkdo4h6?^ 
Whlį j
taių venų užstfttiBšiiilM “Veikia __ ________
vūrčia visą kra^^<oj98i^i^linurmėjo,/<%^irimiau negu’ aš 
žti paviršūtiuemįs vcnOmišį' ėikiūi' aš btitiriai rcikalaūjū, 

kĮd‘ jlįs atsbltyHunėte į klhu- 
^nlY'u&luatą j dm s kiek laiko

jJttŽtbijau^krid jųs“lririŽai ką 
tęriuprasite.’ O*gul ’ir hiažai ką 
^tikt^te.”

’ Lordais *'l<eririns « šypsojosi, 
ir p&siIiiVkęs 'žemyn, tfuskyne

I

Upelių saulelę^ ir apžiūrinėjo

J; šuprašhl vją”, ‘’fitsakė jis, liks- 
'H®!- tturedamns' įr««lĮw»į,'ittuk-

liuką, “o kaslink tikėjimo į 
‘daiktus, tai hš galiu tikėli į 
bile* ką,! jei Tik bus gana *ticpa- 
tiketina.”

(Bus daugiau)

nlai>pttčiū vehų, M labai daž
nai sunaikina jų sienelių tam
prumų ir sukoneveikia^ vožtu
vus taįpv.kadt.jic yįsaf be jo-

•
“Kokį gi klapsimą?,— 

artistas, laikydamas ak 
pyręspŽemę< j

>,

“Naujienose” gailina gau
ti Urugvajaus, Pietą Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

^‘Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4)

"Kaina 5c kiekvieno.
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Apipiešė Argo.bajiko Ginčas dėl Noel bau? 
saugiąją kasą;, nuo- ko advokatų mokės*saugiąją, kasą;, nuo? 

stolfa$W1OO
Laįkunukudytį pražiopsojo ban

ko kftsoiv įsilaužė,
šeši plėšikai

šeši plėšikai. vakar anksti ry- 
tą įsigayo., į Argo,State. BaAi&p, 
6$52 Archer Avė., saugiąją ka
sų ir apiplėšė eilę, dėžučių, bet 
pražiopsojo. $25,000, ku'riuos 
bankas turėjo, kasoje.

Jie paėmė’ $4*000 dešimtu
kais, kvoderiais ir- penktukais, 
be to, keliolityą tūkstančių do
lerių iš klientų dėžučių. Viso 
nuostolio. pąd&rę( apie $10,000. 
Dokumentų ir, vertybių nelietė.

Ba$ką prezidentas. S. M. 
Frapkland spėja, kad jie įsi- 
ląuž£r tikslu, pųąigrpbti Corn 
Produet Itefining Company 
$80,000, kurie pinigai, turėjo 
bv’ti .atvežti į bankų dienų prieš 
tai algoms apmokėti.. Jie tačiau 
pasiskubino, nes. tie pinigai ter 
buvo. pxistaty.ti. j bankų vakar 
dieną.

Plėšikai įsigavo į bankų pro 
užpakalį, kur.nupiaustę geležines 
barjeras išlaužė duris ir viso
kiausiais įrankiais ,kūjais,, štan
gomis, elektrikiniais aparatais 
ir dujomis pradėjo piauti sky
lę kasos sienoje. Toji ptfsė 
saugiosios kasos nebuvo apsau
gota alarmu. Išgąsdinti plėši
kai pabėgo palikdami visus sa
vo įrankius.

Susirūpinimas dėl fi 
nansiniu reikalų savi> 

žudybės priežastis
Vakar Auburn ligoninėje 

mirė George Slecrc, 62, firmos 
George Streere & Sons virši
ninkas. Jis mėgino nusižudy
tų kaip dabar paaiškėjo dėl 
finansinių rūpesčių.

mų.

Garsinkitūs Naujienose
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Oratoriai

Graboriai

m

Jie planuoja 8ydytoill apielinkėje^visai^nč-

Dalyko išrišimų parėmė teisė? 
jas J. J. ĘaijĮce.

Kur j laiką, imsitęsęs. ginčas 
tarp Naci. State Bailiai depozi- 
torių komiteto, ir advokatų 
firmom Judab,. Reichmamv 
Trumbull & Co., bankui iki- 
šiol kainavęs $1,500, buvo per
duotas Circuit teismo teisėjuj 
J. J. lĮuvkę* kuris.jį baigs,rišti. 
, Dalykas iškilo, kųouici de(- 
pozitorių, koiuitetass užprotes
tavę lwii uiiuėtoji; advokatų 
firma negali reikalauti iš ban,- 
ko $10p,OOQ už legalį patarna
vimų. Tai esą nežmonišką. 
Net po $16 į valandų! Firmų 
jau gavo iš banko $65,0.001 an(t 
rąpkU- Ji sutiko numažinti 
mokestį iki $85,000, bet depo- 
zitoriai nenori nusileisti iki 
ji nebus sumažinta iki $10 uz 
valandų

Proftibicijos agentą^ 
nubaustai $lQQ,už hw- 

niuka, nušovimą.
Daniui L. Gild^y, 67 metų 

prohibicijos agentas, kuris nu
šovė berniukų lapkričio 29, 
1931 buvo nubaustas $100. Jis 
buvęs pasigėręs 
naktį.

Suėmė real-estatininką 
už suktybes

Prieš, kriminalio teismo tei
sėjų bus pašauktas Edwin 
Manasse, real-cstate firmos Ma- 
nasse Sons prezidentas, 3944 
Lawrence avenue, už suktybes 
bizny j. Jis pardavė, tūlai mę- 
teriškei trečią morgičių, saky- 
damas—kad tai pirmas.

b

ELZBIETA S1NKIENE 
po tėvais Puišiutė 

t Persiskyrė su šiuo pasauliu, ko?, 
^vo 22 dieną. 5:20 valandą rytą 
c„1933 m., sulaukus 42 mexų am-. 
• Žiaus. gimus Jurbarko parapijoj, 

Pautvardžių kaimas. Raseinių ap.
Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Joną, dukterį Jtevą, brolį Ka
zimierą ir brolienę Puišius, švo- 

gerį Motiejų ir švogerką Karoliną 
Sinkus, pusseserę Oną ir švogerį 

' Ujinskus Indiana Harbor ir gi
minės. o Lietuvoj 2 švogerius 
Juozapą Juozaitį ir Bendžiuną.

Kūnas pašarvotas randasi 4605' 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ko-* 
^o 25 dieną, 2:00. vai po pietų 

iŠ Eudeikio ks^lgčios bus nuly* 
' dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Eljbietos Sinkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
^.nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
^laidotuvėse ir suteikti jai paskutb- 
Utinį patarnavimą ir atsisveikini

mą.
** Nubudę liekame.

Vyras, Duktė, Brolis, 
Brolienė, Pusseserė, 
Švogeriai, Švogerką 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKUS KIMŠAS 
Persiskyrė su šiuo paguliu (kor.

’ vo, 21 dieną. 6:4Q. valandą rytĄ.i 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus,, 
gimęs Telšių apskr., Navarėnų pa-,

, japijoj. Petraičių kaimo,,
* Amerikoj išgyveno 3 2 metus.

Paliko dideliame nubudime mq-, 
’terį. Eleonorą, po tėvais Andriu- 
‘kaitė, 3 dukteris K^zimųrą, Petv 
ronėk. ir,. Elepporą ir sūnų Sta-, 
nislovą. 3 žentus ir vieną mar
čią ir 5 anukus, pusbrolį Antaną 
Drazdauską, o Lietuvoj seserį ir 
gįrpįnė^.

Kūnas pašarvotas randasi 2301 
So. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
1 kovo 24 dieną, 8 vai. ryte iš na- 
, mų į Aušros Vartų parapijoj baž

nyčia, kurioje atsibus gedulingos, 
'pamaldos už velionio , sielą, o iš, 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai, Marti, Anūkai 

'į ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaują grabo

rius Lachavičia, Tel. Canal 2515

ti
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Policistas John J. Healy žiuri per skylę, kurią vakar 
darė plėšikai Argo State bapko vaultų. sienoj. Apačioj, plęšikų 
užmirštas pasiimti iš banko maišas pinigų.

pa-

Ragina pirkti autonio 
bilius prieš balandžio, 

1 dieną
Trade
Lafa-

Chjcago Automobile 
’ į Association pirmininkas 

.y et te. Markle ragina asmenis
planuojančius pirkti automobi
lius, tai .padaryti prieš balan
džio 1 d., kad išvengus 3% 
valstijos “sales tax”‘mokėjimo. 
Tą dieną mokesčiai įeis galion.

N epasisehės išsprogdinti 
fabriko

Užvakar keli g.ęngstęriai mė
gino išsprogdinti Natipnal Fut 
Dressing and Dyeing Co., fab
riką, 1406 North Halsted St., 
ir jau buvo, padegę, bombos 
knatą.

suteikė diplomus 312 studen- ninkės, kurios užlaikė vaistinę 
tų, kurie baigė mokslą šių žie- adresu 2331 West Marąuetle 

Road, šiomis dienomis persi
kėlė į naujų vietų 6501 South 
Damen Avė.

Vaistinė yra labai gražiai 
įrengia, su visais moderniškais 
įrengimais ir galima tikrinti, * 
kad jos turės pasisekimų. |

Virš vaistinės:: yra tuščias 
butas, kuris tiktų daktarui, | 

liąvojnis ir afišęmių reikalau-1 ypatingai lietuviui, 
darni algą, 
kreiptis į mokyklų tarybos ra’ 
globėjus su reikalavimu, kad 
jiems butų tuojau sumokėta 
nors dalis užsilikusių algų.

Mokytojai, reikalauja 
algų; kreipiasi i 

globėjų tarybą
Grupės mokyklų už. vakar 

užpjudo laikinojo majoro Corr. 
raštinę miesto rofųžėje su ve^

I. E. B. C. perėmė sa 
vo globon kelias be 

darbių pastoges
Illino.is Emergcncy Helicf 

Commission šiomis dienomis 
perėmė savo globon bedarbių 
pastoges adresais, 116 South 
Grecn Street, 1210 South Mor
gan Street ir 2200 South Morr 
gan Street. Pirmiau tas pasto
gėn prižiūrėjo Chicago Chrisr 
tian Industrial Leaguę.

Tai daroma ryšy su, komisi
jos pasiryžimu sujungti visų 
pastogių prižiūrėjimų po vie
na vadovybe.

S. M SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS (R BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevęlt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Dvi lietuvės yaisti- 
ninkės persikėlė į 

naują vietą
Atidarė, yrazią vaistinę adre

so, 6501 j So. Da/ne/i Avė.

Lietuvės Kleopatra Bijūnas 
ir Elizabcth Petrenas, vaisti-

. art u vi ai «yay'<»jM
____ -UT-- — -t -T— — — - - .

•ie» 4600 South Arteuan Avenv 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso T*l Canal 025/
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

DR. M T. STRIKOL’IS
^vnVTOJAb f n OHIMOBOA* 

F l 8 A «•

1645 S. Ashland Avė.,
'».< vai*ado. .no X Iki 4 Ir aaa S •»

» -ak NadSUaml. nagai 
Oriau TeL? Bouhvard 7820 
Nan,^ Tel Prospect 1930

lietuviai Gydytojui

DIL MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vieta

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais uuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. R. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W, Marųuette Rd. 
atti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

policija,, kuri įš anksto sužino
jusi, kąd. 'pasikėsinimas bus 
daromas, buvo, prie dirbųtvėg 
užtaisiusi spąstus. Gengste- 
riams pasisekė pasprukti.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius . visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Komercinė organi-t 
zacija reikalauja ati
daryt daugiau bankų

Tel. Lafąyette 35?2 
J, Liulevičius 

GRABORIUS ir.
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didele ir graži ♦ 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV,

Pbone Canal 6122

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
?2ft1 W>g|. 22nd Strakt 

Valandoj i 1—3 ir 7*—-8 
K«r-o<>mu •• nrdčliomi, pagal aatart< 

Sr» Rirhmond 
r»lrtana« Repnbli. ’86|

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaikų ligų Specialia#

1145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7317 

Ofiso vai kiekvieną dieni nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 va) vakare U tara inkais b 
Ketvertai*.

Rez Tel HYDE PAR K 1395

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Orįiti ii Baropot ir cil prakiilutpja 
itnojoj virtoj, 

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

niaįa pagal eusitarimą.
3335 So. JHalsted St

T«1 BOULEVARD 9199

A, MONTVID, M. D;
Weit Town State Bank Bldg 

2400. W Ifadieon St
V«1 i iki .3 po pietį).. 0 aki a *ak 

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brnnawick 0597

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bua. atidarytas ir 
entus priimsiu pradedant nuo pim 

uio. sausio 15 dieno*. 1933
DR. A. J. GUSSB& 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. III

Ofiso tel. Lafavettt 7031

Dr. V E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue.

įvairus Gydytoįaiv
Pbonę Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
I 145 Miltvaukae Avenue

Valandose 12 iki 2 ir 6 iki 8 P** M 
Scredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

D R. BERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
cu| kątpo. paąy^ lydytąja* chirurgąs b 
akušeris

Gydo, staigias ir chroniška* lifte wrų 
motėm it vaikų, pagal naųjįMmųią «• 
todu» X-Ray ir kitokius elektros pn» 
taisua

Ofisas ir Laboratorija >,
< 025 W 18th St., netoli Morgan 4» 

Valandos: nuo 10—12 pietų- b 
iuo.,6 iki 7:30 *al. raka^

Tel Canal 3110. 
Rezidencijos telefonai

Mpds, Park. 6755: as. Centui.,

Chicago AssoCiation of Com-, 
merce pirmininkas George W* 
Rossetter pasiuntė pareiškimą 
iždo sekretoriui Woodin reika-i 
Jaudamas, kad jis paskubintų, 
atidaryti daugiau Chicagos ir 
apielinkės bankų, netgi jeigu 
jų veikimas ir butų kiek su-į 
varžytas.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413, 

1327 Sq. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. koplyčia dylpi

A. L Dayidonis, M.D
4910 S(k Michigan Avenue

Tel Kenwąod 5107 > 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte^ 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadieni?,

» i' » »
Pasikėsinimų; sutrukdė Chicagos universitetas vakaę

DR; CHARLES SEGA1 
Prakukuoja. 20, metai 

OFISAS
♦729 South Ashland Av^ 2 tebus 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 
OFISO VALANDOS^..

Nuo, 10 iki 12 vai. rytą, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8t30 vai 
vakaro, .Nedėk nuo , 10 iki 12-r disįte 

Phope- Midgray r 288Q,A, K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wt9tern Aotnua 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai rytų 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikąle meldžiam* atsišjiukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.,.
Tel. Canal Ž515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl, Chicago
SĮfYJŲiySt.

1439, S. 49. CL, Čicęro, III,
f Yel. Cicero, 592?

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAORICE KAHN
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi 
7 iki :8 vąl Nedšlvnuo 10-iki

Rez. Telepl»oųe,.PJaga,32Q0 -

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel., Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8130 

Nedėldieniaif pagal, sutartj.

tr

Valandas anų 9 iki 11 ryto, ano 2-4

......- .......■" 11 - - .. .............. .
Akių Gydytojau
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PADĖKAVONĖ

KALDON1S

19 dieną. 1933 
tapo kovo 22,

ANTANAS 

kuris mirė kovo 
m. ir palaidotas 
1933. o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, ku

rtis suteikė jam paskutinį patąr* 
- naviipą ir palydėjo jį į tą neis- 
^vengiamą amžinybės vietą.
* , Mes atmindami ir. apgailėdami 
jo prasisalinimą iš musų tarpo, 

^reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms it 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame i , 
tėvui. kun.Vaitekaičiui šv.Kryžiaus 
bažnyčios 
pamaldas 
graboriui 
geru ir 
garbingai 
o mums 
liūdimą ir rūpesčius ir pagalios 
dėkavojame 
siems laidotuvėse žmonėms;

musų dvasiškam

kurs atlaikė įspūdingas' 
už jo sielą; dėkavojame
Eudeikiui 
mandagiu 

nulydėjo jį 
palengvino

visiems

kuris savu 
patarnavimu ! 
Į amžinastj, 

perkęsti nu-
■

dalyvavu- 
o

sa-
v tat.

ylimas Antanai 
šaltoj žemėje.

Ukso šeimina.

te

MARIJONA MARTINKIENB 
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 it švo- 
gerį Stanislovą Klumbis, seseries 

: duktė Darota Petkienė ir jos vy- 
. ras Kastantas Petkus, o Lietuvoj 
brolį Pranciškų Simokaitį ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi I. J. 
Zolpo koplyčioj, 1646 W. 46 St.

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

Visi a. a. Marijonos Martinkie- 
' nes giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame,

Vyras, Seserys, švogeris;
Sesers Duktė ir jos Vyras,

< ir Čiminės.
Laidotuvėse patarnauja grab

1. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

r,
4
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DK. VAITUSH, OPT.I
LIETUVIS* AKIŲ SPECIALISTAI

Palengvins akių {tempimą, kuris ėst į 
priežastimi, galvos / skaudėjimo, svaigimų 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
rrumpategyste ir toliregystę.. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
>*gzaminavimas daromas su elektra, pato* 
iančią mažiausias klaidas. Speciali atydą 

atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
mtartį. Akinių kainos per pusę pigiau* 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys attį 
taisomos be akiniu Kainos. pįs 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

,, Phųųa Boulęyąrdu 7589;

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel Victory 6893 
R«Z. Tel. Dresel 919 >

DR. A. A. ROTH
R«bm Gydytojas ir Chirurgas

SpeęialuUte odot ligų., u venariMut> ligų
Ofisas

3102 So. Halsted St,
kampas 31ąt Street

Vali lOr—11 v. ryto- 2-. .4. 7—9-v*»
Nedėtomis ir švemadieaiaia

i kili <ii.i..rĮ "i imm
***TS-*-o^omsvsooaasasBssaosesossvvMjos^■m^eimiiiiiaMMOs^aaiaaMiioiiiHMiJMa*

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išputusi** 
„, ‘ blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki.4 ir nuo 7 iki 9 v
Nekėliomis nuo .10 iki 12. 
1343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401
j —r-—r '-T!-1" *■"". r............. ......

Phone. Boulevard 70<2

&

Dentistas
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street
T“?

DK T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHlRUR^If 

4143 Archer Avenue * 
Telefonas Virglnla 0036

ll.CT-------- —T“---------------'■------------ - '-“V"

DR; A. L. YUSM 
2422 ‘ W. Maruartte Rd.

A.A. SLAKIS
Advokatas

M teito Ofiuu 77 W. Waihingtop 8t 
Room 905 Tel. Dearborn 7964 

Valąn^pi^ 9 ryto iki 4 po pietų
11 1 1 ' 11 1 ""

Vakarai*i Ucarn. ir Ketv.—6 iki ;9 vai 
4145, Ar^r. Ava, Tol, Lafųygttų jnJ

Namų Tel Hyde Park 3395' 
—,— ..................... . .'.i'U-nrv

JOHN B. B0RDBN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonai State 7660: Valandoe 9—• 

West Side: 2151 W. 22nd St
PanedSUo. Seredoa ir PStnrdioa vak. 0 Ud • 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rodnvell Street

i!« A.. mjrtR

JOSEPH J. GRISB
Lietuvio Advokatas

(p 75tf»West 35tfrSi.
i t! kątųjiM Hahttdi:St)i



.M*. MM ■taun.ru Įtrr>"4». i^Tint-r ,f,r—, ? •
Ketvirtadieniš, kovo 23, ’33

APSKRITIS NUMAŽINO NUOSAVYBIŲ 
MOKESČIUS 15%

• 4

Asesorius įsakė numažinti 1931,1932,1933 
ir 1934 metų asesmentus

sukdavo po kelius “pentiy- 
weighh“ aukso svorio. Pen
kiolika lokių supirkėjų buvo 
patraukia teisman ir nubnųš* 
ta $100 pabaudos. Už “penny- 
weight” seno aukso vidutiniai 
moka po 50 centų.

Cerniakū“. Po lapeliais nie
kas nepasirašo. Ikišiol nie
kas nesuimtas už jų platinimą.
V T. D.

nešimai prisidėjo prie šion 
valandos sudarymo. J.

Numažinimas liečia 1931 sąskaitas, kurios jau buvo išsiuntinė
tos; antrą mokesčių dalį bus galima mok eiti dalimis

15% numažinimas 1931 me
tų asesmentų ant visų vienos 
šeimynos namų, dviejų “fliaitų“ 
ir trijų “fliatų” namų Cook 
apskrityje buvo pavesta ap
skričio Board of Appeals, laiš
ke, kurį apskričio asesorius J. 
V. Jacobs pasiuntė minėtai ta
rybai.

Sumažinimas 
1931 metų real 
tas, kurios jau 
nėtos ir taipgi
1933 ir 1934 metų sąskaitas.

Tai yra pirmas toks įvykis 
kad asesmentai butų 
po to kai mokesčių 
jau buvo išsiųstos.

15% sumažinimas
bus padarytas sumokant antrą 
jų dalį. Pirma turėjo būti su
mokėta iki kovo 15 d. Dabar 
už pirmą dalį reikia mokėti 1% 
pabaudos kas mėnesį.

Asesmentai
dėl daugybės skundų, kuriuos 
tarybai padavė šimtai namų 
savininkų. Jie sakė, kad ases-

palies visas 
estate sąskai- 
buvo išsiunti- 
pabes 1982,

sumažinti 
sąskaitos

sąskaitose

buvo sumažinti

mentai yra peraukšti ir mo
kesčių jokiu budu negalį sumo
kėti. Šį sumažinimo įsakymą 
išleidus, Board of Tax Appeals 
pirmininkas George F. Nixon 
pareiškė, “Kadangi algos yra 
žymiai susitraukusios ir tuo 
pačiu laiku, įplaukos, ir ka
dangi daugelis netektų savo su- 
toupų, namų savininkas yra 
kebliame padėjime. Atsisakyti 
suteikti jam pagalbą butų ‘ne- 
amerikoniška’. Tik palaikyda
mi namų savininkų ‘išsimokė- 
tinumą’ galėsime grąžinti pasi
tikėjimą ir užtikrinti šviesesnę 
ateitį.“

Apskričio iždininkas Joseph 
B. McDonough, tuo tarpu, bai
gė prisiruošti, naujos antros tų 
mokesčių dalies mokėjimo si
stemai. Su balandžio pirma die
na, antrą 1931 mokesčių dalį 
bus galima sumokėti mažomis 
dalimis, kas savaitę. Manoma, 
kad laikas sumokėti antrą dalį 
bus prailgintas nuo liepos 1 d. 
iki rugsėjo 1 d.

Negali sukelti užtik- 
tinai bedarbių šelpi

mui bal. mėnesiui
Charles R. Goodspeed išva
žiavo į Washingloną ieškoti 

pagalbos.

, __ _ _

Adv. K. Gugis kalbės 
West Pullman kuo

pos sukaktuvėse

Mirė senas Brighton 
Parkietis, Benedik

tas Pakėnas

Laidotuves įvyksta šį rytą 
(ketvirtadienį) su bažnytinė
mis apeigomis, patarnaujant 
graboriui S. Mažeikai.

CLASSIFIEDADS
—..— ............................... -

Business Service 
Biznio Patarnavimas

WEST PULLMAN 15-hj

Šiandien įvyks jo laidotuvės; 
žinomo biznierio K. Warnio 

žmonos tėvas

PRANEŠIMAI
U n tvertai State

džiosios bankos. Visas Ameri
kos ekonomiškas kūnas, taip 
sakant, buvo taip susirgęs, 
kad skubi operacija buvo bū
tinai reikalinga. Tą operaci
ją sėkmingai daro naujasis A- 
merikos prezidentas, Roosc- 
vcltas.

Pirmas naujojo prezidento 
darbas tai buvo uždaryti vi
sus bankus. Jie gavo praneši
mus nedaryti jokių biznio 

musų gerbiamų artistų-meno transakcijų, nei išduoti nei 
mylėtojų Steponavičių" meti- priimti pinigų. Toks įsakymas 
nis koncertas. Programo pil- buvo duotas ir spulkoms. 
dyme dalyvaus plačiai žinomai “Atsidarė kartu su didžiau- 
ir mėgiama dainininkė Anelė 
Salaveičikiutė-Steponavičienė,
Kazys Steponavičius — smui-,33rd St., gavo valdžios įsaky- 
kininkas, “Pirmyn“ choro ve- mą sulaikyti biznį, bet Keis- 
dėjas ir Jurgis Steponavičius tučio spulka galėjo atnaujinti 
_ pianistas. |bi.znį kartu su stipriausiomis

Programas busiąs įdomus. į bankomis. Tas liudija Keistu- 
Žinant gerbiamų Stcponavi- č*° spulkos gerą stovį. Tą per- 

čių. kaipo menininkų, talentus 
ir gabumus muzikoj, reikia ti
kėtis, kad programas muzikos 
atžvilgiu bus įdomus ir pui
kus. Po koncertui iki vėlam 
vakarui bus linksmas balius, 
kur mylinti šokius galės link
smai pasišokti. Ir ve, tą visą 
gaus tik už 40c. Tai tikras šių 
dienų bargenas, ar ne? 
Ilgus metus darbuojasi muzi

kos srityje.
Reikia tarti žodis-kitas kas 

link gerbiamų Steponavičių 
užsilarnavimo paramos už jų 
darbuotę meno ir dailės srity
je per daugelį metų. Kaip 
Anelė Salaveičikiutė, taip ir 
broliai Steponavičiai, užsipel
nė nuo visuomenės širdingiau
sios paramos. Tik pamanyki
te, jie mums dainuoja ir gro
ja kur tik mes juos pakvie
čiame, kartais net negaudami 
jokio atlyginimo, jie organi
zuoja ir mokina chorus ir or
kestrus; jie stato scenoje mu
zikalius veikalus ir patys vai
dina žymias roles; jie mokina 
dainos ir muzikos mus jauną 
gentkartę. žodžiu, Steponavi
čiai yra meno ir dailės kūrė
jai. Todėl mea turime juos už 
tai pagerbti, dalyvaudami kuo 
skaitlingiausia jų rengiamam 
koncerte, kuris įvyks baland
žio 2 dieną. — Aras.

Anelės, Kazio ir Jur 
gio Steponavičių 

koncertas
Įvyks balandžio 2 d., Chicagos 

Lietuvių A uęlitorijo j

Balandžio 2 d. sekmadienį, 
Lietuvių Auditorijoj įvyksta

Charles B. Goodspeed, Illi
nois Emergency Relief Com- 
mission pirmininko pagclbi- 
linkas antradienį išvažiavo į 
Washingtoną, kad supažin
dinti fedcralę valdžią su be
darbių šelpimo padėjimu Illi
nois valstijoje.

Jis kreipsis į kongresą, rei- 
(alatidamas tuojau praleisti 
atatinkamus įstatymus, kad 
pagelbėti valstijai sukelti pi
nigų šelpimo darbui. Anot 

1932 metų įstatymo Fcderalė 
Rekonstrukcijos korporacija 
įaskyrė Illinois valstijai be
darbių šelpimui $45,000,000, 
Valstija jau gavo $44,738,621 
tų pinigų. Todėl, sulig dabar
tiniu patvarkymu, tegali gau
ti tik $261,370.

Manoma, kad apeinant įvai
rius kabliukus butų galima 
gauti dar 323,000. Balandžio 
nėnosį teturės $5,332,379. Be 
o, jeigu Cook apskričiui pasi

seks parduoti $4,748,000 bonų 
bedarbių šelpimui balandžio 
mėnesį turės tik — $5,332,379.

Tuo tarpu apskaičiuota, kad 
Cook apskričiui reikės $5,196- 
275, o kitiems III. apskričiams 
— $1,000,000. Komisija yra 
susirūpinusi. Dabartiniu laL 
cu Illinois valstijoje pašalpą 
gauna 323,347 šeimynos, o ma
noma, kad jų skaičius padi
dės į vasarą.

paminėjimas įvvks sekmadie
nį, kovo 26 d., Wt Pullinąno 
parapijos svetainėje, 12225 
Einėrald Av<L, 1:3h vai. po 
plet.

Bus įvairus programas ir 
prakalbos. Kalbės ŠLA. cent
ro iždininkas adv. Kazimieras 
Gugis ir A. A. Olis. Po SLA. 
prakalbų įvyks West Pullma- 
no lietuvių piliečių mitingas. 
Kalbės L. V. Beck, — kandida
tas į 9-to wardo aldermonus, 
kriminalio teismo vyriausias 
teisėjas J. Prystalski įr ,ex- 
aldermonas S. Govior. 
įvairus programas, 
visiems veltui.

Kviečia Komitetas.

Pranešimas visiems
Janko Depozitorių Komiteto nariams. 

Uiuomi pranešame, kad Universal State 
Janko Depozitorių Komiteto susirin
kimas atsibus penrkadienį, kovo 24 d. 
Jniversa! Kliubo kambariuose, 814 W. 
3rd St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 

Comiteto nariai ir Kom. 'advokatai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

Pake

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III,

Tel. GROVEHILL 1038

Be to, 
Įžanga

RADIO

BRIG1ITON PARK. — Ant
radienio rytą, kovo 21 d., pa
simirė Brighton parkiečio Ka
zimiero Warnio žmonos tėve
lis, adiT.su 3838 So. Kedzic 
avc.

Velionis Benediktas
nas nors,jau buvo f«;nas žmo
gus, bet sveikas ir visą laiką 
darbavosi pp. Warnių kepyk* 
lojo. Tik praeitą sekmadienį 
susirgo ir už poros dienų pasi
mirė. Ligonį prižiūrėjo Dr. T. 
Dundulis.

Kadangi šią savaitę pripuo
la Benedikto, vardadienis, tai 
pp. Warniai žadėjo surengti 
baliuką, bet jis tos progos ne
besulaukė.

Taip jau antras iš eilės toks 
širdies skausmas poniai Ma
riutei Warnienei* Dar netaip 
seniai pasimirė jos motinėlė, 
o dabar reikės amžinai atsis
kirti ir su tėveliu.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų apnik)

TEL. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIEDADS
PAREIŠKIMAI

Apie Radio Kliubo 
programas iŠ stoties

rytinius 
WGES

NAUJOJ VIETOJ .
Financial

Finansai-Paskolos

siais bankais"
Keistučio spulka, 840 West

matė musų kostumeriai ir ki
ti lietuviai. Kaip tik spulka 
atnaujino biznį, tai lietuviai 
ėmė gausingai lankytis į spul- 
cos raštinę taupymo reikalais.

Ypatingai tas, kad daugelis 
žmonių atnešė daug aukso. 
3-nas Evaldas, senas Keistu

čio spulkos* vedėjas, sako nie
kuomet tiek žmonės neatnešė 
aukso kiek dabar. Mat, nete
kę pasitikėjimo bankais, buvo 
ėmę netekti pasitikėjimo ir 
popieriais pinigais. Iškeitę pi
nigus į auksą, jį visokiais bu
dais slėpė namuose. Dabar 
kas kita. Valdžia užtikrino 
veikiančiųjų finansinių įstai
gų saugumą ir žmonės atgavo 
pastikėjimą jomis ir tas eis 
visų naudai. —Sėrininkas.

Ragina apsisaugoti 
nuo apgavikų par
duodant seną auksą
Daugelis supirkėjų turi rielįk- 

slias svarstykles; lengvai 
prigauna pardavėjus.

Sako, Atgijo Pasiti 
tikėjimas

Mums rašo:
Prezidento Hooverio 

mas Amerikai buvo ’ pragaiš
tingas. Jo prezidentavimo lai
ku nukentėjo pramonės, biz
niai ir finansinės įstaigos. 
Mažesniems bankams sprogus, 
ėmė pasitikėjimo netekti ir di-

valdy-

Didlapiai klaidina 
bedarbius su netiks
liom darbų žiniomis

<

Žinia, kad Illinois Central 
samdo po 100 į .dienų — ne
teisinga.

Gyvename 
Dažnai 
didla- 

kad tonais ir tonais

darbininkų 
kenkia pa

štai pa-

Gerbiamas Antanas žymon- 
tas: — “Aš klausaus jūsų Ra
dio Kliubo programo kiekvie
ną rytą. Jie labai man patinka 
ir norėčiau, kad jis tęstųsi 

valandos.“
Mes. Bartkus, 

Chicago, III.

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

CO.

pusę

Dcar Mr. Zymontas:
“Wc have listencd to your 

programs every morning 
since you have started to 
broadeast, an,d.we enjoy thcm 
very much. Wo all thank you 
and hope that you will be able 
to continuc to gi ve these en- 
joyablc programs.“

— Mr. and Mrs. Mike 
Balchunas,

Aurora, III.

Lietuvių “Radio Kliubo“ 
programai yra transliuojami 
kiekvieną dieną, išskyrus sek
madienius, iš stoties 
1360 kc. 7 vai. ryte.

PEOPLES RADIO 
GRAMAS

WGES,

PRO

vakare

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniionie, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Ėgi
Sienoms popiera rolelis .......... wU

ir augščiau 
SPAR Varnish, galionas $-į Ofi

FLAT Paint, galionas $|

3214 So. Halsted St.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo pcrslSaldlmo re> 
gnllarial išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra
šalinkite nuodijančia medeli)! Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

MADOS MADOS
v ’■

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUS? 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.

Senas Auksas 
OĮd GoM

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.

MisceHaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

I Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Real Estate For Sale 
yjamai-žemž ^Pardavimui

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.

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

BERTH PALLESEN, 
Grace Lake. III.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properėių. 
biznių. 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 rnorgi- 
ėius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis 
Teisingas patarnavimas“.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 0 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

tus, kaip tat pirmus ir antrus morgi-

“Greitas ir

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas, cementuotas beismantas ir 2 karų 
garažas. 
morgRius „
Taipgi bizniavas 5 flatų namas ir štoras 
irgi pigiai. Esu našlė, negaliu išlai
kyti.

Parduosiu pigiai ir duosiu 
ant lengvo išmokėjimo.

1125 W. 59 St.

PARDAVIMUI 3 flatų po 6 kamb. 
mūrinis namas, akmeninis frontas, 4 
kambarių cottage. užpakaly, labai pi
giai. Kreipkitės laišku į Naujienas. Box 
1541. 1739 So. Halsted St.

Dėl paskutiniu laiku pralei
stų įstatymų, tikslu priversti 
žmones neslėpti auksą, miesto 
svarstyklių Inspektorius Jos. 
Grein pradėjo tyrinėti seno 
aukso supirkėjų teisingumą.

Jis atrado, kad tankiai ne
turtingi žmonės yra priversti 
parduoti įvairius auksinius 
dalykėlius, kurie yra jiems 
brangus dėl sentimentalinių 
priežasčių. Nuėję pas abejoti
no teisingumo seno aukso su
pirkėjus toli gražu negauda
vo tiek, kiek už auksą papra
stai mokama. Pirkėjai su 
kaliomis svarstyklėmis,

neti
nu

BURNSIDE — 
paskalų gadynėje, 
tenka pastebėti žinias 
□iuose, 
tiek ir tiek darbininkų priė
mė į darbą. Tai reiškia, 
“prosperity” jau pasirodė iš 
už kampo. Bet pas mus da- 
ykai eina visai atbulai.

štai, Illinois Central R. R. 
dirbtuvėse* kuriose buvo pra
dėta dirbti po Naujų Metų su 
300 darbininkų, kovo 9 d., vi
sus atleido ir visai uždarė. 
Niekas tikrai nežino kada jo
sios atsidarys.

Paskolos apie 
grąžinimą labai 
tiems bedarbiams,
vyzdys. Praeitais metais ta 
pati dirbtuvė pašaukdavo ko
kį jiems, reikalingą darbinin
ką. Chicago” American pasi
gavęs žinią pradėjo skelbti, 
kad Illinois Central R. R. sam
do po 100 darbininkų kiekvie
ną dieną.

Ta melaginga žinia sutrau
kė prie dirbtuvės tiek daug 
bedarbių, jog net reikėjo šauk
tis policijos, kad juos išvai
kytų.

, Bet kada uždaro dirbtuves 
ir išmeta darbininkus laukan, 
tai didlapiai apie tai nei žo
džio.
Platina grąsinančius lapelius

Kelias dienas prieš uždary
mą Illinois Central dirbtuvių, 
vakare, kuomet darbininkai 
ėjo iš darbo, jiemsi buvo dali
nami plakatai su pavardėmis 
kai kurių bosų. Suminėti bo
sai, sako, elgiasi žiauriai su 
darbininkais ir įsako jiems 
“liautis, nes, kitaip, atsitiksią 
su jais tas kas atsitiko su

Praeito antradienio 
radio klausytojai turėjo malo
numą pasiklausyti dainų, mu
zikos ir įdomių kalbų. Daina
vo p-ia Genovaitė Giečįraitie- 
nė-šidiškiutė, Antanas čiapas 
ir Jonas Romanas. Malonu 
yra, kad jie dalyvauja šiuose 
programuose ir duoda progos 
radio klausytojams karts nuo 
karto pasigerėti jų ištobulin
tais balsais. Taipgi gražu, kad 
Peoples krautuvės^ neskupau- 
ja pastangų juos pakviesti 
dainuoti. Be to kalbėjo vie
nintelio Chicagos lietuvių 
Metropolitan State banko pre
zidentas adv; , Brenza, kuris 
pateikė daug naudingų žinių 
iš finansų srities, ir Dr. Pau
kštis dentistas Pagaliau malo
ni muzika ir visokie svarbus 
programo vedėjo įdomus pra-

— Naujoviškas

3462

sejončlis, ku 
pa

3462 
ris paitks kiekvienai moterei arba 

............................. Sukirptos

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
paėių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “down spots“ ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

m

IDEALIŠKA VIETA DEL ALAUS 
DARŽO

2% akerių ant 95 gatvės prie Cice
ro. vertinga biznio vieta, frontas ant 
95 gatvės. Oficiališka “Midway 
Route“ į Pasaulinę parodą, vertės 
$12.000,00, tiktai už $2.950.00, taip
gi 2% akerių ant 95 gatvės su 8 kamb. 
namu, graži žolė ir dideli medžiai. 
Vertės $20,000.00, tiktai už $6950.00, 
4700 W. 95tb St.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

SIUSKIT PER
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės »r 
taip pataria Lietum bankai

....................................... ..... ——

nelei kuri į jį -pasižiūrės, 
mieros 26, 28, 30, 32 ir 34 olcių per 
juosmenį.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
tnierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

jau pardavėte savo biznį,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
8023 & Halsted St.

(Jahsen Stud.)
Res. 73062nd St. 
Tel. Englewood 5840 

, ' S

NAUJIENOS Pattern Dept.
1730 S. Halsted St., Chicago.
čia {dedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adreraa)

SMlArtA. U Aula

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

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

Telefonas yra

8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 vala vakaro.

. V”’ ’ '
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