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A. Hitleris Paskelbtas Diktatorium
Grūmoja Priešininkams 
“Barbarišku Aštrumu”

Reichstagas paskelbė Hitlerį diktatorium 
4 metams, kad kovotų “išdavikus” 

“barbarišku aštrumu”
BERLYNAS, kovo 23. - 

Reichstagas, tiktai keliems at
ėjusiems į posėdį socialistams 
balsuojant prieš, šiandie sutei
kė kancleriui Hitleriui pilnas 
diktatoriaus teises keturiems 
metams.

Prieš balsuojant O t to Weis, 
veteranas 1918 m. revoliucijos, 
parešikė naziams:

“Atimkite mums laisvę, at
imkite mums gyvastį, bet pali
kite mums garbę. Jeigu* jus 
(naziai) tikrai norite socialės |munistus). 
rekonstrukcijos, jums nereikė
tų tokių, kaip šie įstatymai”.

Hitleris tuoj pašoko save tei
sinti’ kad juos, nazius, socia
listai buk “persekioję”.

O Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Goering, kuris vadova
vo baisią jam nazių terorui ir 
jau dif sykiu yra buvęs. Švedijos 
beprotnamy (ir kaip matyt iš 
jo kalbų ir elgesio, dar nėra 
tfagyjęs) ėmė socialistams grū
moti:

“Kol užsienio socialistų laik
raščiai spausdins apie mus me
lus, jums teks už juos kente-

reichstago suteikti jam 
diktatoriaus teises ketu- 
metams. Naziai stačiai 

iš džiaugsmo ir nuolatos

Ir tuoj ėmė teisintis:
“Jus galite eiti ku*r 

Vokietijoje, jus nerasite 
nos sankrovos, nė vieno
lio, kuris buvo sunaikintas. Jus 
galite eiti į bile sinagogą ar

norite 
ne vie- 
sande-

žydų kapines, jus niekur nėra-j ros įsteigimas.

vo iš 
pilno 
riems 
dūko
triukšmingais plojimais .per
traukdavo jo kalbą,

Ypač triukšmingų plojimų 
susilaukė jo pareiškimas, kad 
jis pritaria “viešam galvų nuf- 
kapojimui” tiems, kas sudegi
no reichstago rumus (o sude
gino jį pačių nazių provokato
riai, kad galima butų pulti ko- 

. Bet dar labiau hit
lerininkų atstovai apsidžiaugė 
pareiškimui, kad jis prašo dik
tatūros tam, kad galėtų “bar
barišku aštrumu” išnaikinti vi
sus “išdavikus”.
Smerkia 1918 m.

Hitleris griežtai 
1918 m. revoliuciją, 
kė Vokietijai respubliką, 
revoliucija bu/vusi ‘neprilygina
ma piktadarybė”. Bet monarchi
jos atsteigimas kol įkas dar nė
ra svarbiausias dalykas ir dar 
galima su ja palūkėti. Dabar 
naziai turį visą domę atkreip
ti į Vokietijos gelbėjimą, “ypač 
milionų darbininkų nuo neap
sakomo skurdo”. O tas gelbė
jimas bus naikinimas komuniz
mo ir “barbarišku aštrumu” nai
kinimas visų “išdavikų”, kam 
reikalingas yra net ir diktatu-

revoliuciją
pasmerkė

kuri sutei-
Ta

J)

Patvinusi Ohio upė užliejusi dalį Cincinnati, Ohio, miesto, žemesni namai yra visai vandens 
apsemti. IPot vinys palietė tris valstijas ir pridarė milioninius nuostolius, žuvo ir 10 žmonių

R. W. Stevens, galva 
Illinois Life Insu
rance, nusižudė

Chicago rengiasi 
triukšmingai pa

sitikti alų

Vokietija turi turėti 
lygybę, sako 
MacDonald

Francija palauksianti 
su mokėjimu skolų

Maždsios valstybės ir tautų su
jungia neturi bijotis jos su
sitarimo, sako Anglijos pre
mieras _ ..

t • . ‘

site išniekinimo. Aš sutinku 
bile kokią užsienio komisiją 
m.vcsti per kalėjimus ir aš pa
rodysiu jai, kad niekam nieko 
neatsitiko. Vokietija niekad 
nebuvo tokia taiki ir rami”.

Hitleris tapo paskelbtas dik
tatorium 441 balsu prieš 4. 
Susilaikiusių nuo balasavimo 
nebuvo. Reiškia, su hitlerinin
kais ir nacionalistai kartu bal
savo ir katalikų centras. Socia
listai, kurie dar yra laisvi, po
sėdį boikotavo ir tik keli užėjo 
pasekti jo eigą. Komunistams 
gi visai nebuvo leista dalyvau
ti posėdyje; beveik visi jų at
stovai yra areštuoti.

Paskelbę Hitlerio diktatūrą, 
reichstagas išsiskirstė ir galės 
būti sušauktas, jei kada valdžia 
panorės atstovus “painformuo
ti” apie savo veikimą.
Hitleris prašo diktatūros, kad 

galėtų “išdavikus” naikinti 
“barbarišku aštrumu”
BERLYNAS, kovo 23. —Vo

kietijos kancleris Adolf Hitle
ris šiandie formaliai pareikala-

Prašo juo pasitikėti
Kalbėdamas apie tarptautinę 

padėtį, jis pasakė pritariąs in
ternacionalinei prekybai, bet ją 
prisiėjo suvaržyti, kadangi iš 
jos Vokietijai nebuvę jokios 
naudos.

Pasaulis gali atsigauti tik ta
da, kada bus atsteigtas pasiti
kėjimas vienas kitu.. Bet pir- 
miaifsia turi būti panaikintos 
reparacijos ir skolos, net ir ob
ligacijų nuošimčiai. Todėl jis 
pritariąs sušaukimui internacio
nalinės ekonominės konferenci
jos. Taiką gali išlaikyti susita
rimu didžiosios valstybės. Todėl 
jis pritaria Anglijos, Vokietijos, 
Francijos ir Italijos susitari
mui, bet vistieks reikalaus Vo
kietijai ginklų lygybės. §u 
Francijai irgi esąs galimas su
sitarimas. Bet svarbiausia yra 
palaikyti draugiškus ryšius ir 
su Rusija, bet kova su komu
nizmu esąs “vidurinis Vokieti
jos reikalas” ir jokiai kitai ša
liai į tą kovą nebus leista mai
šytis.
Prūsijos

LONDONAS, kovo 23.—Pre
mjeras MacDonald, kuris važi
nėjo po Europą ieškodamas su
sitarimo užtikrinimui taikos 
Europoje, šiandie pareiškė at
stovų bute ,kad mažosios vals
tybės neturi bijotis jo susita
rimo su Mussolini.

“šio pieno tikslas yra paša
linti karo pavojų. Mažosios vals
tybės nebus pašalintos 
Šimo savo valės” ,sakč 
nald.

Jis taipjau pareiškė,
pienas sujungti taikos darbui 
Angliją, Franciją, Vokietiją ir 
Italiją, bus atliktas tautų są
jungos rybose ir su pasitari
mu su mažosiomis valstybėmis.

MacDonaldas be to pareiškė, 
kad Vokietija turi gauti lygy
bę, nes laikas praėjo, kad gali
ma butų išstumti iš tautų gy
venimo vieną kurią valstybę. 
Bet ir čia negali būti naujo 
ginklavimos.

iš sulo-
MacDo-

kad jo

Ir Islandija prieš 
prohibiciją

ORR
Chicagaiir apfelinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, maža permaina, tem
peratūroje; pietvakarių vėjas*

Saulė teka 5:48, leidžiasi 6:-

seimas už privieniji- 
mą Austrijos
susirinko ir PrūsijosVakar

seimas. Dalyvavo veik vieni 
naziai ir nacionalistai. Jie nu
tarė paliutosuoti suimtuosius so
cialistų atstovus ir vienbalsiai 
pasisakė už Austrijos privieni- 
jjmą prie Vokietijos.

Po to turėjo būti renkamas 
Prūsijai premieras, bet iškilo 
aštrus nesutikimai su nazių

PARYŽIUS, kovo 23. — At
stovų buto finansų komisija 
nivtarė atidėti svarstymą mo
kėjimo dar nesumokėtos nUo 
gruodžio 15 d. dalies Skolos 
Jungt. Valstijoms. Tai nesąs 
skubus reikalas *ir su svarsty- 
my galima palaukti. Tas klau
simas bus apsvarstytas tik nu
vykite į Washingtoną naują jam 
Francijos ambasadoriui.

Ohio upės potviny 
žuvo mažiausia 

12 žmonių
Potvynis slenka linkui Missis- 

sippi upės, grėsdamas kitoms 
valstijoms

CHICAGO.—Raymond W. Ste- 
vens, buvęs prezidentas jau 
bankrutijusios Illinois Life In
surance Co., vakar nusišovė sa
vo vasarnamy Highland Parke. 
Jis mirė už pusvalandžio High
land Park ligoninėj. Jo šeimy
na rengėsi eiti pasisvečiuoti pas 
kaimynus, kai užgirdo jo kam
bary šūvį, šalę jo gulėjo at
versta knyga apie paukščius, 
kurių jis buvo mėgėjas. Jis bu
vo 58 m. amžiaite.

Nusišovęs R. W. Stevens, 
kartu su tėvu ir broliu, yra 
teismo apkaltinti už pasisavini
mą apdraudos kompanijos pini
gų ir jų sunaudojimą išgelbėji
mui savo hotelių— Stevens ir 
LaSalle. Delei to apdraudos 
kompanija ir bankrutijo. Neuž
ilgo turėjo prasidėti jų bylos 
nagrinėjimas.

Prieš kelias dienas sunkiai 
susirgo jo tėvas ir liko dalinai 
paraližuotas.

Sūnūs Raymond tik užvakar 
persikėlė su šeimyna į savo 
$250,000 vasarnamį, matyt, jau 
nusisprendęs nusižudyti.

Alus galbūt bus po 5c 
lą, bonka 10 c. ar

už stik- 
15c.

rengia-

Rooseveltas šaukia* 
si farmų kreditų 

ekspertus

REYKJAVIK, Islandijoj, ko- 
vo 23. —11 parlamento -—al- 
thing—narių įnešė bilių panai
kinti prohibiciją Islandijoj.

Jie nurodo, kad slapta svai
galų gamyba išauga iki pavojin
go laipsnio, kad girtavimas di
dėja ir kad pelnas iš svaigalų 
pardavinėjimo dabar tenka ne 
valstybei, bet slaptiems svaiga
lų pardavėjams ir gaminto
jams.

WASHINGTON, kovo 23. — 
Prezidentas Roosevcltas šiandie 
atlaikė pasitarįmą su 25 farmų 
kreditų ekspertais dėl biliaus, 
kuris yrą ruošiamas farmų mor- 
gičių ir kreditų palengvinimui.

• 
Svarsto darbo armijos bilių
Atstovų buto ir senato darbo 

komitetai jau pradėjo svarsty
ti prezidento patiektąjį bilių 
steigimui 250,000 žmonių dar
bo armijos.

Komitetui pirmą kartą liudi
jo darbo sekretorius, p-lė Fran- 
ces Perkins, kuri gynė bilių. Ji 
taipgi gynė ir $30 į mėnesį aU 
gą. Pasak jos, tąs visas darbo 
armijos projektas ištikrųjų ir 
nesąs parupinimas darbo, bet 
greičiau yrą pašelpa ir paimtie
ji darbo armijon bedarbiai vi
sai neužimsiu kitų darbininkų 
vietos ir nebusią skiriami prię 
tokių viešųjų darbų, kurie sam
do reguilarius darbininkus, nes 
jie bus pristatyti prie miškų 
sodinimo ir kitų tokių darbų, 
kuriuos buvo mąnoma atlikti ne 
dabar, bet už kokių dešimties 
metų.

LOUISVILLE, Ky., kovo 23. 
—Ohio upės potvynis slenka 
linkui Mississippi upės, grąžin
damas užtvenkti vakarinę Ken- 
tucky, Illinois ir Missouri upes. 
Kadangi ir Mississippi upė yra 
gerokai patvinusi gi atėjus Ohio 
vandenims ji dar labiau pa
tvins. Del tos priežasties tų 
trijų valstijų gyventojai, kurie 
gyvena prie upių, jau da
bar kraustosi į augštesnes vie
tas.

Bet Ohio upės augštumose, 
tarp Cincinnati, O. ir Ashland, 
Ky., potvinys jau pradeda nu
slėgti, pakilusiam vandeninti 
slenkant upe žemyn. Tūkstan
čiai žmonių Ohio, Kentucky ir 
Indiana valstijose liko išvyti iš 
namų ir didžiausi žemės plotai 
buvo užlieti vandens. Potviny 
žuvo mažiausia 12 žmonių.

Nusiginklavimo kon
ferencija svarstys 

Anglijos pieną
Nusi-

Rusai sutiko patino 
. supti trs suim

tuosius anglus
LONDONAS, kovo 23. —Ofi

cialiai patirta, kad Rusija suti
ko paliuosuoti už kauciją tris 
suimtuosius anglus—inžinierius 
iš Metropolitan-Vickers elekt
ros kompanijos. Iš kompanijos 
buvo pareikalauta už vieną su*- 
imtųjų užstatyti 25,000 rublius 
kaucijos, o už kitus du po 15,- 
000 rub. Kas bus padaryta su* 
ketvirtuoju, dar nežinoma.

Abejojama ar anglai sutiks 
priimti pasiūlymą ir užstatyti 
kauciją, nes tai butų pripaži
nimas Rusijos teismams teisės 
tuos anglus teisti.

GENEVA, kovo 23. 
ginklavimo konferencija trum
pame posėdyje nutarė neišisi- 
skirstyti, kaip buvo sutarta 
niekurių didžiųjų valstybių at
stovų, bet ir toliau tęsti posė
džius ir svarstyti Anglijos pie
ną sumažinimui ginklavimos.

Tai buvo mažųjų valstybių 
pergalė ir didžiųjų valstybių de
legatai buvo užklupti visai ne
tikėtai. Jas parėmė ir Fran
cija. v

Jas parėmė ir Fran

Lenkijos angliakasiai 
neina iš kasyklos, kad 

neprarasti darbo
VARŠAVA, kovo 23. —Dau

giau kaip 700 anglįakasių Kli- 
montowe, kad išgelbėti savo 
darbus, jau penkios dienos ne
išeina iš šlapios ir tamsios ka
syklos. Jie atsisako išeiti iš 
kasyklos iki valdžia neužtikrins 
jiems darbo.

Nuo pereito šeštadienio iki 
vakaro angliakasiai atsisakė 
išeiti iš kasyklos ir tiktai pri
siuntė atstovite įteikti Valdžiai 
savo maldavimą.

CHICAGO.—Chicago 
si labai triukšmingai pasitikti 
gerąjį alų, kuris gryšta po 13 
metų prohibicijos. Alus pasi
daro legalus nuo vidurnakčio 
balandžio 6 d. Kadangi kai ry
tuose bus vidurnaktis, tai Chi
cagoje bite tik 11 vai. vakaro, 
tai Chicago neketina laukti ba
landžio 7 d. ryto, bet rengiasi 
jau bal. 6 naktį pradėti alų 
pardavinėti, jei tik bravorai 
spės jį pristatyti. Bravorai irgi 
negalės išvežti alaus pirm tos 
minutės, kai bus legalizuotas 
alus. Todėl ir jie galės pradė
ti pristatinėti alų tik po 11 vai. 
vakare balandžio 6 d. Ir kad 
pagreitinti pristatymą ,tai alus 
bus pristatomas tiktai bonkose.

Tečiaus nežiūrint to daugelis 
vidurnakčio restoranų ir kliu- 
bų rengiasi būti atdari per vi
są naktį, kad tik patenkinti 
alaus ištroškusius. Pasitiki
mas alaus bus triukšmingas, si/ 
dūdelėmis ir visu tuo triukšmu, 
kokis būna per Naujus Metus.

Po kiek alus parsidavinės, 
dar'likrai nežinoma, nes neži
noma kiek dar valstija užkraus 
ant jo taksų. Jei taksai bus 
nedideli ,tai alaus statine gal
būt parsidavinės po $15 ir ta
da alaus* stiklas galės būti par
davinėjamas net ir po 5c., žiu*- 
rint apielinkės ir alaus koky
bės. Geresnėse vietose alus 
betgi bus brangesnis, galbūt po 
10c. stiklas. Bonkose* alus par
sidavinės po 10c ar 15c už bon- 
ką. ' (

Paminėti alaus legalizavimą 
' manoma rengti didelį ir triukš

mingą paradą. Bet tai dar kal
bos ir nieko tikro dar nėra su
tarta.
Alus bus tik balandžio 7 rytą

WASHINGTON, kovo 23. — 
Gencrąlinis prokuroras Cum- 
mings šiandie patvarkė, kad 

į naujasis alaus bilius įeina ga- 
lion tiktai 12:01 balandžio 7 
rytą kiekvieno zono laiku* (tai
gi ne 12 vai. rytuose, 11 vai. 
centralinėse valstijose ir ne 9 
vai. Pacifiko pakraščiuose). Tai
gi San Francisco galės gerti 
alų tik trimis valandomis vė- 
liaite negu New Yorkas.

Naujas Chinijos konsu
las Chicagoje

šeši žmonės žuvo Ar 
gentinos potviniuose

sėbrais nacionalistais ir prisi
ėjo seimo, posėdį nutraukti ne- 
aprybotam laikui— iki nazių ir 
nacionalistų vadai pasidalins 
vietomis.

Areštavo socialistą ministerį
*

D. Kari Severing ,buvęs Pru*- 
aijįa vidaus reikalų ministęris 
ir socialistų vadas, tapo areš
tuotas kai jis ėjo į reichstago 
Bosedj.
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Streikuoja siuvėjaiKAUNAS. Šiomis dieno
mis keliose, didesnėse siuvyk
lose sustreikavo siuvėjai — 
darbininkai, nes jiems norėjo 
sumažinti algas npt įki 30 nš. * 
Kauno darbo inspektorius da 
rb žygius, kad likviduotų 
šiuos streikus ir, kąd neina- 
ŽŽ S?1**!’ - "

Lietuvos-Austrijos pre 
kybos derybos beveik 

■H baigtos

BUENOS AIRES, Argentinoj, 
kovo 23.—Delei smarkių lietų 
daugely vietų kilo potvyniai, 
kuriuose žuvo šeši žmonės ir 
15 žmonių pasigendama.

CHICAGO.—Vakar į Chicago 
atvyko naujas Chinijos genera
linis konsulas Robert T. Kah.

Jis pirmiausia pareiškė, kad 
Chinija priešinsis Japonijos oku
pacijai iki pastaros. Toje ko
voje gali žūti dau*g žmonių, dė
lei Chinijos neturėjimo moder-* 
ninės karinės mašinos, bet chi- 
niečių dvasia esanti stipri. Ja
ponijos prekių boikotas yra ve
damas pačių žmonių ir valdžia 
su tuo nieko bendra neturinti.
.4 ’ X ' ' *
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į BRUNAS. -r-Iš Vienos pra
nešama, kad Lietuvos — Aust
rijos prekybos derybos beveik 
jau užbaigtos.

Pavyko dalinai išdergti tam 
tikra? nuolaidas Austrijos

PINIGAI LIETUVON
. *4 * * ' • ’i

NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afiduvitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.
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riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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Newark, N. J.
Pereitą sekmadienį, kovo 19 

dieną, Newark Athletic Kliu- 
be, Newark, N. J., įvyko Lie
tuvių Profesionalų ir Studentų 
Organizacijos New Jersey’e 
iniciatorių posėdis. šis pirmas 
posėdis, sušauktas Lietuvos 
generalio konsulo, p.' P. Žadei- 
kio, buvo pirmas žinksnis or
ganizuoti visus lietuvius pro
fesionalus ir studentus New 
Jersey valstijoj. Dalyvavo iš 
Bayonrie — K. Paulauskas; iš 
Elizabeth — Dr. A. Bacevičius, 
V. Bacevičius, K. V. Baltra- 
maitis, I. Budreckiene, J. Pet- 
ruškevičius-Patrick, F. Raudo
nis ir A. Verbyla; iš Hoboken 
— V. Jankauskas; iš Jersey 
City — A. Garolienė; iš New- 
ark — A. Kralikauskaitė, Dr. 
Sliupaitė, C. Staknis, J. Tre
čiokas ir adv. A. Vaškevičius- 
Washkevich; iš Nutley — Lie
tuvos vice-konsulas p. Daugž- 
vardis.

Į posėdžio prezidiumą buvo 
išrinkti — pirm. Dr. A. Bace
vičius, ir sekr. K. V. Bahtra- 
maitis. Diskusijose per posėdį 
kalbėjo didžiuma dalyvių, ir 
visi pabrėžė reikalingumą or
ganizavimo kultūrinės organi
zacijos, rūpintis lietuvių kai-; 
bos likimu Amerikoje, šelpti t

moraliniai ir pinigiškai lietu
vius studentus, ruošti paskai 
tas musų, visuomenei, įsteigti 
lietuvių kalbos kursą Columbia 
Universitete, ir veikti kuo pla
čiausiai tautiškoj dirvoje, Lie
tuvos naudai. Taipgi buvo iš
rinkta laikina komisija parū
pinti statutą ir paruošti atei
čiai planus dėl veikimo, Į ko
misiją įeina: Dr. A, Bacevičius, 
Dr. A. šliupaitė, adv. A. Wash- 
kevich, K. Paulauskas, K. V. 
Baltramaitis, vice-konsulas p. 
P. Daugžvardis ir generalis 
konsulas p. P. Žadeikis, komi
sijos patarėjas. Ateinantis po
sėdis bus sušauktas komisijos 
nuožiūra, kuomet ji bus paruo
šusi statutą. *Dėl išlaidų komi
sijai buvo surinkta keturiolika 
dolerių ($14.00).

Baigiant posėdį, posėdžio pir
mininkas Dr. A. Bacevičius pa
dėkojo dalyvavusių vardu ge- 
neraliam konsului p. P. žadei- 
kiui už jo pasidarbavimą su
šaukti šį posėdį ir už padengi
mą lėšų dėl vietos posėdžio. 
Įvertinant, kad šis žygis tai 
istorinis New Jersey lietuvių 
tarpe, visi dalyvaujantieji ini
ciatoriai pasirašė vardus ir pax 
vardes ant rezoliucijos, skel
biant organizavimą Lietuvių 
Profesionalų ir Studentui Orga
nizacijos New Jersey valstijoje.

K. V. B.

laikąs labai artimus santykius 
su savo gaspadine. Kai vienas 
parapijonas apgynė vargoninką,. 
tai kunigas piktai pareiškė: 
girdi, aš jį atsitraukiau iš Lie
tuvos, tad dabar ir galiu da
ryti su juo, kas man patinka. 
Sorkių tame mitinge buvo 
daugiau nei reikia.

Kadangi juo tolyn, K tuo ku- 
nigužis vis labiau ir labiau 
skandalijo, — girtavo ir su 
moterimis ūžė, — tai, pagalios, 
tapo vyskupo pašauktas pasi
aiškinti. Sakoma, jam tekę 
truputį ir pakutavoti. Į jo vie
tą tapo atkeltas naujas kuni
gas, kuris irgi pusėtinai pasi
žymėjo.

1916 m. kun. Duričkis basr 
tesi iš vieno miesto į kitą, ne
turėdamas pastovios vietos. 
Dažnai jis užsukdavo į Girard- 
ville aplankyti savo buvusią 
gaspadine ir kitas moteris. Kar
tą vienas mainierys užtiko jį 
su savo žmona ir kilo pešty
nės.

Pagalios, kun. Duričkis su
organizavo parapiją St. Claer, 
Pa. Tai įvyko 1916 m. rudenį.

NAUJIENOS, CHėago, III
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Laisva Lietuvos Simų Drau
gija ypač kuli. Durickiui buvo 
kaulas gerklėje. Mat, ji turėjo 
kalnuose savo, kapines, kur bu
vo laidojama laisvu pažiūrų 
žmonės, žinoma,, tai gadino 
dvasiškiui biznį. Todėl’ jįs nuo
lat rakdavo, jog tose kapinėse 
tik arklius, mulus ir šunis te
galima laidoti.....................

Lietuvių , parapija neturėjo, 
savo kapinių, todėl reikėdavo 
kreiptis į lenkus. Lenkų kuni
gas irgi žiurėjo savo biznio: 
norėjo lietuvius pats laidoti ir 
už tai gauti atlyginimą. Tarp 
Durickio ir lenkų kunigo kilo 
vaidai. Duričkis laimėjo, ir len
kų kunigas tapo iškeltas į kitą 
vietą, Tačiau, ir su naujuoju 
lenkų kunigu negalėjo susitai
kyti: lietuviai katalikai galėjo 
laidoti savo numirėlius lenkų 
kapinėse, bet kun. Duričkis ne
buvo prileidžiamas duobę pa
šventinti. Tai buvo ’ tikra ko
medija.

Kun. Duričkis patyrė, kad 
vietos lietuvių unijos lokalus 
turi pinigų. Lokalo iždininku 
tuo laikū buvo geras parapijo

nas. Kunigužis pasigerino jam 
ir iškaulijo paskolinti bažny
čiai $3,000 lokalo pinigų. Kai 
nariai patyrė apie tą transak
cijų; jie> tuoj sušaukė susirin
kimą ir pareikalavo, kad iždi
ninkas perduotų lokalo pini
gus. Vargšas parapijonas tu
rėjo užtraukti morgičių ant sa
vo stubps,. kad sugrąžinti loka
lo pinigus.

Kaip jau pirma minėjau, 
kun. DuHckis ant laisvosios Sū
nų Draugijos tiesiog šunis kar
davo. Bet štai jis staiga davė 
įsakymą savo parapijonams, 
kad tieji rašytųsi į draugiją. 
Parapijonai iš pradžių nežino
jo, kame dalykas. Bet vėliau 
visas skymas išėjo aikštėn. Pa
rapijonai turėjo visi" sugarmėti 
į draugiją ir paimti ją savo 
kontrolčn. Tuo budu ir draugi
jos kapinės butų patekusios į 
katalikų rankas. Tačiau iš to 
nieko neišėjo ir kun. Durickiui 
nepasisekė užvaldyti kapines.

Neužilgo po to kunigužis iš
sikėlė į New Phila Silver Creek, 
kur susirado sau gerų frentų 
ir labai linksmai leido laiką.

•C Iki f 4 1*1
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Karui pasibaigus, kun. Duric- 
kis išvyko į Lietuvą. Pasitaikė 
taip* kad tuo pačiu laivu plau
kė į Lietuvą ir vieną mėlyna
kė. Kunigužiui ji įsmigo į akį 
ir jis pradėjo ją kalbinti, kad 
ji apsivestų su juo: girdi, z aš 
turiu $50,000, o mano tėvai 
dvarą Lietuvoje. Gyvensime 
puikiai. Tačiau mergina nesuti
ko su kunigužiu apsivesti.

Tai nėra prasimanymas, nes 
man pačiam teko skaityti laiš
ką apie tą įvykį.

Tai tiek norėjau pasakyti 
apie kun. Durickį. Bučiau gal 
nieko nerašęs, bet kadangi tas 
buvęs kunigas bandoma idea
lizuoti, tai neiškenčiau neprisi
minęs praeities.

Frank Lavinskas.

Kas Dedasi Lietuvoj
Rinkoj palieka gyvu

lius, o savivaldybėje 
vaikus

neapsimoka jų laikyti. Pasi
taiko tokių kųrjozų: vienas 
provincijos pilietis turėjo bū
tiną reikalą Kaunan, o auto
buso bilietas 5 lit. Tai pilietis 
nusiperka už 3 lt arklį ir at
joja Kaunan. Kauno rinkoje 
pilietis arklį parduoda už 2 
lt. ir kelione jam atsėjo tik 1 
lt. Dabar nepasitaiko, bet ank
sčiau iš po kiekvieno turgaus 
rinkų sargai rasdavo rinkoje 
paliktų grklių. Savivaldybė 
tuos arklius surankiojo ir da
bar važiuoja jais. Tačiau už 
puikų arklį galima gauti ir 
kelis šimtus litų.

O aną dieną vieno atleisto 
bedarbio žmona atvyko savi- 
valdybėn darbo ar duonos 
prašyti. Atsinešė ir vaikui. Ka
dangi savivaldybėje ji nieko 
negavo, tai išeidama statybos 
skrynioje paliko abu savo vai
kus alkanus ir beverkiančius.

Vaikai po keletą metų. Ry
tojaus dieną vaikus policija 
nugabeno į prieglaudą.

KAUNAS. — Dabar gyvuliai 
taip pigus, kad žmonėms nė

KĄ ŽMONES MANO

Kunigą Duricką 
prisiminus

“Naujienų” No. 65 tilpo trum
pas pranešimas apie lai, kad 
Lietuvoje pasimirė kunigas Du- 
rys-Durickis, kuris savo laiku 
gyveno Amerikoje, žinioje pa
sakyta, . kad jis buvo lietuvių 
kalbos žinovas ir pastaruoju 
laiku Lietuvoje užsiimdavo mo
kytojavimu.

Nors ir sakoma, kad apie 
mirusius pritinka vien tik ge
rai kalbėti, arba visai nieko, ta
riau kun. Duričkis tarpe ame
rikiečių paliko tokią atmintį, 
jog jokiu budu negalima užty
lėti. O juo labiau negalima jį 
idealizuoti., Man jį teko gerai 
1 ažinti, todėl aš ir noriu šį tą 
iš savo atsiminimų parašyti.

Gyvenau aš Girandville, Pa. 
Ir štai 1912 m. čia atsikraustė 
kun. Duričkis. Jis tuoj pradė
jo daryti savo “reformas”. Kaž
kodėl jam nepatiko vargonin
kas Jonas Daugirdas, gimęs ir 
augęs Mahanoy City. Kunigas 
tuoj iš Lietuvos parsitraukė 
senyvą vargoninką su šeimyna. 
Dėliai to tarp parapijonų ir ku
nigo kilo nesusipratimai. iPa- 
rapijonai stojo už tai, kad Jo
nas Daugirdas ir toliau vargo
nininkautų, o kunigas norėjo 
įstatyti savo giminaitį. Dau
girdas pamalė, kad iš tų peš
tynių nieko gero negalima ti
kėtis, todėl ir apleido miestą.

Jau 1913 m. kun. Duričkis 
pasidarė tikras diktatorius ir 
su parapijonais visai nebeno
rėjo skaitytis. Tuo pačiu lai
ku jis vedė griežčiausią kovą 
su laisvesnių pažvalgų žmonė
mis, keikdamas ir pravardžiuo
damas juos visokiausiais bu
dais.

Tuo laiku kun. Durickiš ve
dė gana palaidų gyvenimą: 
dažnai jis pasigerdavo ir kabi- 
nčdavosi prie moterų ir mergi
nų. Pasitaikydavo itin negražių 
incidentų. Kartą kaimyniniame 
miestelyje jis tiek pasigyrė, 
jog dvi moterėles turėjo pusė
tinai bėdos, kol jį išvedė tam
siais larpegatviais, kad niekas 
nepamatytų girto “dvasiško 
tėvelio”.*

Tie skandalai parapijonams 
tiek įsipyko, kad jie nutarė su-

šaukti mitingą. Patyręs apie 
-tai, kun. Duričkis užrakino sve
tainės duris ir pašaukė valsti
jos policiją. Susirinko parapijo
nai prie svetainės, bet negali 
įeiti į vidų. Tada vienas jų nu
ėjo į kleboniją pasiimti raktą. 
Policija jį tuoj sučiupo ir pa
rapijonas turėjo pasimokėti ke
lis dolerius bausmės. Kiti susi
rinkusieji parapijonai lapo po
licijos išvaikyti.

Tai dar labiau sukiršino pa
rapijomis. Sekamą sekmadienį, 
kai pasibaigė mišios, jie ir .vėl 
sušaukė mitingą, kuris buvo ne
paprastai skandalingas. Kuni
gas net šoko mušti savo vargo- 
ninką, kuris pradėjo leisti kal
bas, įog “dvasiškas tėvelis” pa-

Ten jis sukurė ir vaikams mo
kyklą. Iš pradžių viskas ėjo 
gana sklandžiai. Su parapijo- 
nais kun. Duričkis stengėsi pa
laikyti gerus santykius. . Bet 
tai tęsėsi tik 'tol, kol jis neįsi
galėjo. Vos tik jis šiek tiek 
susitvarko, kaip ir vėl pradėjo 
skandalinti. IPirminusiai pradė
jo pulti pažangiąsias organiza
cijas: socialistų kuopi), ir lite
ratūros draugiją. Tų organiza
cijų narius jis vadindavo va
gimis, razbaininkais ir kitokiais 
vardais. Jo sukurstytos davat
kos plėšydavo laisvųjų plaka
tus. Kartą Lavinskui teko su 
juo susiremti. Kunigužis tuoj 
užsičiaupė, kai jam tapo pri
minta vienas saliunas, kur dva
siškis linksmai leisdavo laiką 
su “laisvo poelgio” moterimis.

LDLD. turėjo pusėtinai gerą 
knygyną, kuris gaudavo visus 
Amerikoje leidžiamus lietuvių 
laikraščius. Knygynas gana ge
rai gyvavo* Tad Duričkis 
tiesiog nėrėsi iš kaina, kad 
kaip nors tą knygyną sugriau
ti. Viena jo sukurstyta davat
ka kėsinosi net knygyno pir
mininką pašauti.

Kai tik pažangieji sumany
davo ką nors surengti, tai kun. 
Duričkis tuoj stengėsi pakenk
ti, — tą pačią dieną ir jis ką 
nors rengdavo. Tačiau mes vi
suomet laimėdavome,, — su
traukdavome daugiau publikos.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Rezultatai yra reikšmingi; ir to
dėl milijonai ne nori nieko kito 
kaip tik Budweiser Moltą, visuo
met vienodas—visuomet grynas, 
75 m. patyrimo moltu gaminime.

Budweiser
' l&if AIT '

Florshėim
Čeverykai

Ilgai Nesilaikys!
Kainos turės kilti. Vilnų kainos kas
dien kįla. Siuvėjų darbo apkainavi- 
mas gali būt padidintas. Rūbų kai
nos kaip tik dabar yra pasiekusios 
dugną — todėl pirkite dabar. Pasi
naudokite šia proga.

Vyru Siutai
Jūsų parinktas siutas iš musų ele
gantiškų rūbų selekcijos užtikrina 
kokybę, neaukštą, kainą, rekomen
duotą štylio korektiškumą.

Vieno ir dviejų guzikų modeliai — 
daugelis su viršutiniais kišeniais 
Kiekvieno įmanomo šešėlio ir spal 
vos. Madingai padaryti. Extra keli 
linės, $3.50 ir $4.00.

$11-50

VyruTopKautai
Jūsų Top Kauto pasirinkimas gali 
būti jums vienas iš svarbiausių. Su 
puikiai kvalduotu užpakaliu, sukti
nio siūlo, dramblio plauko 
norimu styliu iškaitant ir Polo kau
tus ir su juosta aplinkui. Labai gra
žus rankomis siūti, gerai pritaikinti, 
labai gražiu pamušalu. Vienlinki ir 
dvigubi modeliai.

visų

Jeigu jie yra puošnus; jie yra čia pat.

$9*85 ir $|4.*85

r
l

■

' • m:’ J s’ L*
M '.V . f , 

1-

-Dunlap
Skrybėlės

ATDARA ANTRADIENIO, KETVĮRTĄDIEN 10 IR ŠEŠTADIENIO VAKARAIS
' v \< T'.,’'•? ,’f'J ' * -**'•£ * - -A.

—■■■'<... . ..............-T—*



A

Penktadienis, Kovo 24, 1983 NAUJIENOS, CfflCHglJ, TO, 
.     - •—a——     n

Įį^įlĮįlĮMyy RRRRyi ellulitis

tjepeNęable-'’

p-le Barbara Bailly, iš ftorene

Vienos įs

į abi puses

Valdžios taksosPer visais pra

j abi puses

Valdžios taksos

Did

Garsinkite Naujienose

Dantų gydytojų prakt. 
teises gavo 47 žmonės

balti 
jauni

Lietuvių Auditorijoje, sako da 
lyvaus 150 jaunų ir senųdai 
nininkų ir muzikų-konkursan

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

Lietuvis B. Drugei 
kis dirba Cicero 

State banke

rmę 
galima gauti 
jūsų pinigus?

Dzienpjk Vi- 
apie įvykį 

teismo

Gyveno bedarbių šelpimo 
Įstaigos namuose

Nori padėkoti draugams ir 
mėjams už atsilankymų 
SLA. 178 kp. balių

Vilniaus lenkų riksmas 
sąmoningo žydo poelgi

degimu, kitas
Be to, Į tų pačių ligoninę va

kar išgabeno
J. Zičkų, 2001 S. Ilalsted st 
kuris turįs “rheumatic fever’

Taikos teisė- 
išnagrinėjęs buv,

čia ne Poznanė, aš esu 
Lietuvoje

150. Kontęstantai pasirodė su 
Įvairiais muzikališkais instru- 
menatis ir su gražiais talentin
gais balsais. Jų amžius br.tvo 
įvairus, nuo 6 metų iki 63, bet 
didžiuma tai tarp 10 ir 18 mc-

Šis korespondentas 
mano, “geriau vėliau 

negu niekad”

Labai lengva būti tikru. Musų pilniausia ga
rantija užtikrina jums taugščiausių rūšį, teisin- 
gų svoij ir pilnų užganėdinimų su kiekvienu 
pirkiniu Consumers Anglies arba kokso. Kiek
vienų jūsų orderį galėsite patys patikrinti ir 
patvirtinti.

•Tusų 
taipgi 
Valy toj aus 
nišų, Medžio, 
M armoro

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien bus tęsiama 
“Vilnies” byla

šiandien kriminaliame teis
me prieš teisėjų Michael Fein- 
be^g bus tęsiama bylų prieš 
“Vilnį”, Chicagos lietuvių ko
munistų dienraštį.

Apkaltintieji yra V. Andriu
lis, Krakaitis, Milleris, Yuška 
ir Abekas. Jie buvo patraukti 
atsakomybėn už straipsfiį apie 
Keistučio spulkų.

Užima atsakomingų kasieriaus 
pagelbininko vietų

Pavasariniam Valymu* 
reikė* HRH Mintro 

dėl Maliavų Var- 
Grindų. Tilo. 

Porceliano ir u.

KAUNAS 
ėjusius metus dantų gydytojo 
praktikos teises gavo 47 jauni 
dantų gydytojai — 44 moterys 
ir 3 vyrai. Beveik visi šitie 
dantų gydytojai yra žydų tau- 
tvbės.

Nubaudė už lupiką 
vimą.

CICERO. — Victiniamė Ci
cero State Bank, Cicero avenue 
ir 25th street, dirba musų (tau
tietis lietuvis Bruno Drugei- 
kis-Drake. Jis užima kasieriaus 
pagelbininko vietų. Paprastai į 
tokias vietas skiria labai atsa- 
komingus žmones.

hMusų bankas yra pripažin
tas tvirtu”, pareiškė p. Dru- 
geikis. “Mes visuomet išmokė
jome savo depozitoriams ant 
pareikalavimo ir tcbeišmokam 
dabar be jokių suvaržymų. IPa- 
staruoju laiku žymiai padidėjo 
taupymo sųskaiitų skaičius, o 
tai dėlto, kad bankas turi dide
lį pasitikėjimų.” —Al

Pabėgo jaunikis su 
pasoga

Nuo 25 d. sausio 1933 Jos. 
F. Budriko krautuvė sumanė 
du'oti eilę muzikališkų kontes- 
tų, kad tįo^ujuįliinis jaunuo
lius prie muzikos ir kultūrinio 
darbo, šilas sumanymas davė 
nepaprastai gražių davinių.

Pradėjus kontestite rengti 
trečiadienį, Mark White Parke 
publikos visuomet prisirinkda
vo kupina svetainė. Per 10 su
rengtų kontesto vakarų publi
kos atsilankė nemažiau kaip 
apie 8,000. Kontestantų įstojo

Ar jums reikalinga bus vienas tonas arba 
vienas vagonas, padarykite savo užsakymų tele
fonu su pilnu pasitikėjimu. Jus neimate jokios 
rizikos, kuomet jua perkate GARANTUOTAS 
ANGLIS.

pastebėta kandidatė į moti
nas. įstaigos viršininkas pa
skyrė terminų ištekėti, jei ne
ištekės, pagrasė atleisti iš tar
nybos. Panelė rūpinosi pagrei
tintomis sutuoktuvėmis, bot 
sužinojus, kad jos mylimasis 
jau vedęs, per piršlius susira
do 70 metų amžinusi jauniki ir 
šiomis dienomis susituokė. Su
tuoktuvės įvyko prieš pareikš
tų terminą. Vadinasi,? ji tar
nyboje pasiliks. Abu jaunave
džiai vedybomis esu patenkin
ti ir laukių įpėdinio.

Jungtuvių metu į bažnyčių 
pašaliečiai nebuvo įleidžiami. 
Smalsuoliai pasipiktinę, kad 
negali matyti įdomių jungtu
vių. pradėjo prie bažnyčios 
triukšmauti. Policijai teko su
sirinkusius sklaidyti.

Rekomenduoja Nebrangi!
Namini Vaisų

"Europoje mes Hraomet lafittae In
karo Paln-E 
aha raktu. ___ ___ ______
geresnio gydymui (kaudami, 
sustirushj asnarių, ištampytų muaku* 
lų. ar reumatiikų geHmų. Net 
•kaudijlma, danties gėlimą, gi . .
miilungi greitai palengvina U» no* 
brangus vairias.**

Bloomfiald, N. J.

Ar pirkdami anglis jus esiate pilnai persitik 
kad1 jus gaunate geriausių rūšį kokių til 

didžiausių skaičių šilumos ua

Kad padarius tikslesnį nuo
sprendį apie kontestantų ga
jumus, sekantį sekmadienį 26 
d. kovo ĮJetuvių Auditorijoj 
rengiamas vakaras, kur kiek
vienas konntestantas-te turės 
progų pasirodyti rimtai prieš 
jublikų. Teisėjai spręs apie jų 
gabumus.

Įžanga į kalbamų vakarų tik 
25 c.—Kazys.

šių savaitę į Cook apskričio 
ligoninę policija išgabeno du 
lietuvius bedarbius St. Pokų, 
49 metų, ir Petrų Usick, 64 
metų, kurie gyveno šelpimo 
stotyje, 1426. Newberry avė. 
Vienas jų susirgo plaučių už-

Du lietuviai bedar
biai išgabenti į Cook 

ligoninę

mo svot., įvyko ’SLA. 178 kuo
pos koncertas ir balius. Progra
mas. susidėjo iš dainų, lošimo, 
monologų ,dialogų, kumštynių, 
rankų darbų parodos, etc. Pub
likos buvo labai daug, pilnu
tėlė svetainė.

Šiuomi koncerto komisijos 
pirmininkas B. Walantinas no
ri padėkoti tėveliams už gra-

tllerį geriausia aami- 
’egallma gauti nieko 

tų peilų.

ralvoa 
ar

*92.00 
153.50 

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

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

Laivu “GRIPSHOLM”
[ Švediją, ir iš ten su persėdima į Klaipėdą. 

Klase i vieną; pusę

ŠIAULIAI. — Tula Šiaulių 
gyventoja, 26 metų amžiaus, 
tarnaudama šlepkių dvare su
sipažino su ten pat bernavusiu 
Domu šatinskiu iš Šaukėnų 
miestelio, šatinskis pasiūlė jai 
tekėti už jo. Šioji sutiko. Su
sitarę, abu pasitraukė iš tar
nybų, atsikėlė gyventi į Šiau
lius ir ėmė rengtis vestu
vėms. Visas išlaidas pasiėmė 
ant savęs mergina, nes jos 
jaunikis buvo plikas, kaip til
vikas. Tuoktis buvo paskirta 
vasario 26 d. Vestuvėms besi
ruošiant buvo išleista 396 li-

PASVALYS 
jas 24 II 
Liet, banko Pasvalio skyriaus 
kasiu. Jono Statkaus bylų kalt, 
už lupikavimų (perdidelių 
procentų ėmimų) nubaudė jį 
3,000 lt. baudos, o jam lėšų ne
turint pakeitė 5 mėnesiais 
q;ešto. Teisme paklausti liudi
ninkai parode. Kad J. Stat
kus, būdamas kasininku, sko
linęs įvairiems asmenims pi
nigus ir imdavęs po 10 nuoš. 
mėnesiui, t. y. po 120 nuoš. 
metams. Taigi ir nenuostabu, 
kad kaikurių ir ukius už sko
las paėmęs, kaip aiškino liudi
ninkai. Procentus ėmęs netik 
pinigais, bet ir natūra, kas ne
galėjęs pinigais užsimokėti.

SPECIALUS KOKYBES!
Išpardavimas Maisto ir Groserių — Pirkinėkite

' “MIDWEST STORES” SANKROVOSE 
f IŠPARDAVIMAS ....

itnvčioi ir Subatoi. KOVO 24 ir 25

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jūs išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dvkai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos nuo iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Ttl. Crawford 5575

STMB
NBiCttHoitHoab storu

tai. Bet jaunikis pasirodė šių 
išlaidų nevertas esųs. Vasario 
19 d. jis, pasiėmė merginos. 50 
litų pinigų, jam nupirktus 
paltų, batus, kaliošus 
nius ir dingo. Policija 
kio ieško.

Mare Island, Cal., laivų statymo yarduose nuleidžiamas į 
vandenį naujas Jungt. Valstijų kruizeris San Francisco, kuris 
kainuos šaliai $10,000,000. Kertėje
San Francisco, kuri kruizerį “pakrikštijo”, sumušdama į jį 
šampano bonkų.

NF IMKITE PAVODUOTOJŲ

Nors jeigu jie ir kainuoja vieną arba 
du centu mažiau, kuomet GERIAU 
S1AS kainuoja tiktai dešimtuką u. 

vidutiniška kambarį.

MOUNT GREENWOOD. — 
Jūsų korespondentas sirgo ku
rį laikų ir bitfvo priverstas ap
leisti savo darbų ir todėl —šios 
žinios kiek suvėluotos.

Vasario pabaigoje A. Mazri-

grs (gmpany
feSJsSEža

WISS!G
Spedaliita* H 

Rusijos

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.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Vestuvės per prievartų ^Sekmadienį rengia 
dainininkų, muzikų 

konkurso finalus

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
* » ‘ -a ’ . ■ I M/i f

. LIETUVĄ
" PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA

Išplauks KOVO 31,1933
Laivu “BREMEN”

(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

Klase į vieną pusę .............................50
166^50

*5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

VILNIUS. — “ 
lenski” praneša 
Vilniaus apeliacinio 
kuluaruose, kurį vadina “tie
siog neįtikimu.** Esu, vienas 
Valdininkas pastebėjęs korido
riais vaikščiojant žydų. Žydų 
valdininkas užkabinęs ir pa
reikalavęs, , kad jis nusiimtų 
skrybėlę. Į tų reikalavimų žy
das atsakęs: “Tegul jūsų ku
nigas nusiima skrybėlę, jums 
rodos, kad čia Poznanė, o aš 
esu Lietuvoj**. Tas žydo at
sakymas sukėlė baisiausių en- 
dekų organų pasipiktinimų. 
“Arogantas” žydas buvęs nu
gabentas į policijos nuovadų. 
Jis busiąs traukiamas atsako- 
mybčn0
Arti Vilniaus iškasta Samso- 

novo armijos kasa.
VILNIUS. — III. 3. Elta. — 

Vienas dvarininkas arti Vil
niaus nesenai savo dvaro že
mėj rado užkartų 1,.‘100,000 ca- 
ristinių aukso rublių lobį. Da
bar paaiškėjo, kad lobis suda
rė gen. Samsonovo vadovau
jamos antros rusų armijos ka
sų. Samsonovui nusižudžius, 
jo štabas užkasė pinigus, kad 
jie nepatektų į vokiečių ran-

CliEANER
Jūsų dcaleris gali garantuoti kiekvieną keną 
Absorene, kad * jisai yra šviežias, nes sena 
staką mes padedame į salį. Jūsų dcalcris 
taipgi žino, kad jisai siūlo jums nanjausį 
ir geriausiai subalansuotą valytoją, kada 
nors pagamintą, ir kad jisii

NE LIMPA IR NĖRA TRUPUS
Absorene padarė daugelį kambarių skaistesniais 
ir tuorni užganėdino net dvi genęracijas. Jisai 
suima visą purvą suodžius ir nešvarumus . . . 
todėl vra sanitariškas. Ieškokite šį vardą ant šio 

raudono labelio ir šio paveikslo 
■*W8ant dangtelio kiekvieno 

tikro keno Absorene.
CLEAH5

KlND0W SHADE5

FAIN-EXPELLER

ABSORENE MFG.CO
1 ST. LOUIS MO. U.S.A.

„ SOAP FLAKES4LUX” g maži' pak. "J

MA ■ J ■ . ,“Midwcst”
SI Ck Geriausios Rųšies U V 1U U 1U U Ūkiška Bolė SV. 201/zc

MILIAI™1^ 59c■ 111U I I II 241/2 Sv. Maišelis W V
rjITT IhnC Rinktinės. U. S. No. 1 
dULVUo wisconsino Pckas 1 5 C
LAŠINIAI fcSfegė Ve? 9C

CALI HAMS Be ’ s,. 12' c
RYŽIAI Baltagalviai “COMET” ...... ......... 2 Į sy. pak. 15c

“BLUE RIBBON” Malt Syrup Sėt. 49c
CORN FLAKES “Midwest” ........... ........ .

BISMARCK HERRING 5-unc. Stiklas ..... ..... ................. 10c

ASPARAGUS Green Tips Pikniko didžio kenai ........ 16c

TYRAS MEDUS “Midwest” 12-unc. džiaras .... ........... 15c

GRAPEFRUIT Puikus “Midwest” ............ No. 2 kenas 15c /s
ORANŽIAI Saldus Californijos NA VĖL .

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ...........
“SEMINOLE” Bathroom Tissue .......

DYKAI! pak. BASTY TASTY
Biskvitų miltų su pakeliu
BATTER CREAM prirengtų miltų
Nieko nereikia pridėti tik vandens. 121c
SPECIALIAI ŠLUOTOS Tikros vertybės kiekviena 21c

“Little Boy Blue” Lozurkas 
“Little Bo Peep” AMONIĄ 8-unc. 17c

3 šmotai 17c

SOAP FLAKES 01 n 
Didelis pakelis C I U

“LUX” Veido Muilas

“OXYDOL”
PYKAU JIG SAW PUZZLE SU DIDELIU AR 3 MAŽAIS

MBS PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GROSERIŲ ORDERIUS.
Galite pradėti imti maistą iŠ musų krautuvių.

PASTABA — Dauguma ”Midtvest Stores” tad ir mėtos skyrius, kur jus 
galite pirkti getą misą, paukltieuą ir tt, už žemiausias kainas!

II ii ji-i-L-.r—i- i-- n.. ■■ ii i j-. į- ii ni ii m ' "Li rimu -(n -i jum rnujn-rn iim n nun mm i i..|-n ■ -i~i- • ..ir.

AT TW'
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žų išlavinimą savo dukrelių ir 
sūnų, kurie gražiai atliko pro
gramų dalį; kumštininkas Billy 
Kalak ir Wally Yodis, daini
ninkei ir darbininkei M. Lecic- 
nei ir darbininkams Y. Balčai- 
čiui, D.* Globiui, p. Globienei, P. 
Budriui, M. Kaupui, ir, visiems 
atsilankiusiems.

Mountgreenwoodietis.



<8.00

1.50

Chlcasro Verte A. Kartūnas.Oscar Wilde

GERA REFORMA

DIKTATŪRA VOKIETIJOJE

mas

pav

-?wr

apsiren 
ir niipbo

ar jie gyvena Ncw 
Chicągęjp,

GAMWJ<Ą3r NACIO 
N ALI Z MAS

zis ir kitos pasaulio karo pa
liktos Vokietijai bėdos. Ne į 
progresą ir kultūrą jisai veda 
Vokietiją, bet į pragaištį, Kad 
didelę ir apšviestą tautą išti- 
ko tokią skandi nelaimė, jos 
reikią pasigailėti.

Veikiausia, ji bus dalinai tokia, kaip 
kaip fašistiškoje Ita-

yra gerrausis
giant draugavimą
Pas lordas, nusigindamas dar
viepą saujelę.

(Bus daugiau)

našips, suristokiipo
i (geležinkeliai, vieškeliai, lai”

NAUJIENOS
Jhe Lithuanian , Daily News 

FubUshed Daily Except Sunday

Keista, kad šitokias fantazi
jas skelbia žmonės, gyveną 
Amerikoje, šios šalies gyven-' 
tojai, išimant nedidelį skaičių-

žodžiais,
— brau- 

ir aš visai 
Veik užmjr-

- bijau,
- beje, 
gal tai

do mulkinti Publiką? Tas bar
bariškas nacionalizmas, kurį 
Vokietijoje representuoją Hit
leris ir jo ginkluotos rudmarš- 
kinių bandos, yrą ne koks ten 
“prigimties” dalyką^, bet ligą, 
kurią iššaukė ekonominis krir

Darbo ąąJęretQFius Roosevelto kabinete, Miss Per
kirtą, atliko gerą dalyku, panaikindama šnipus darbo 
departamente, kurie gaudydavo neteisėtai įvažiavusius 
į Ameriką ateivius ir ieškodavo kitokių prasikaltėlių, 
pepž&igųąjų imigracijos įstatymus.

Buvęs darbo sekretorius Doak buvo pavedęs vie
nam savo, bičiuliui Garsson’ui suorganizuoti tam tikrą 
slaptu agentų būrį, kuris tuo šnipinėjimo darbu ųžsi- 
i m (javo. Šitam tikslui buvo skiriama po $200,000 per 
metus, bet, anot p-lės Perkins, jokios naudos valdžiai 
iš to nebuvo.

Naujasis darbo sekretorius visai teisingai mano, 
kad darbo departamento uždavinys yra ne persekioti 
ateivius, bet padėti darbininkams susirasti darbą. Ji 
stengiasi perorganizuoti darbo paieškojimo biurus ir 
įvesti geresnę tvarką darbo statistikos departamente. 
Iš tiesų, Amerikos darbo statistika iki šiol buvo pasta
tyta prasčiau, negu kurioje kitoje pramoningoje šaly
je. Užėjus depresijai, pavyzdžiui, valdžia neturėjo jo
kių tikrų žinių apie bedarbių skaičiaus augimą, ir kuo
met Washingtonas skelbdavo, kad bedarbių Amerikoje 
dar yra tik du milionai, tai rimtuose žurnalų straipsr 
niuose buvo spėjama, kad bedarbių skaičius jau siekia 
5 ar 6 milionus.

vai, automobiliai) skiriasi ne 
sulig tautybėmis, bet sulig tuo, 
kiek pinigų tiems reikalams 
kraštas turi, žemės dirbimas; 
taip pat pareiga ne nuo to, ko
kia tauta dirba žemę, bet ko
kią yrą gamta tame krašte, 
kiek yra pąžengęs agriku|turps 
mokslas ir koks yra bendras 
ekonominis krašto išsiyyslymąs.j 
, Bet mpksląs, literatūra, me
nąs, rūbai, trobos, pramonė,, 
komunikacija ’ IV ’ žemdirbystė'! 
yra tie dalykai, iš kurių susi-] 
deda žmonijos kultūra. Kadam 
gi šitie dalykai šių dienų bivi- 
lituotame pasaulyje nėra taur 
tiški, bet yrą universališki ar
ba tarptautiški, tai iš ko susi
daro ta ypatinga “kultūra” ir 
tas ypatingas “progresas”, kų* 
riuos, anot Brępklyno laikraš
čio, “stimuliuoja nacionaliz-

“Taigi, panašiais 
Žąvėjąntis bernelis 
gi vargšė motiną 
neperskiriamos, 
šau kuo jis užsima 
kad nieko neveikia 
skambina pianą, o 
smuikas, ponas Gray’jau,?’ Nei 
vienas iš miisų negalėjome su
silaikyti nesijuokę, ir mes li
kome antsyk draugais.”

Juokas tai visai nebloga 
pradžia draugavimui, bet jis 

daiktas užbai- 
tarė jau-

išaiškbHk Atrodė, kad kas 
nors sak5 map, kad aš esu 
ant kramto dįdžiapsio pąrvers- 
m.O gyvenime* Keistas 
jąnsmas lyg sakė, kad likimas 
Upiift m^f nesvietiškų džimi- 
g$mų įjR nesvietiškų lindėsiu. 
Aš; pradėjau bijoti, ir atsigrį
žau? apleisti kambarį. Tai ne 
ąąŽiųe verte mane tą daryti: 
buvo tai koka bailumas. Aš 
neduodu sau jokio kredito už 
bandymą pabėgti.”

“Sąžinė ir baime, ištikro, 
yra tas pat daiktas, Babiliau. 
Sąžinė — tai yrą patentuo
tas įmonės ženklas. Tai ir vis
kas.”

“Aš netikiu tam, Beariau 
ir aš nemanau, kad jus tjkėtu- 
te. Kaip, ten nebūtų, kokie ne
būtų buvę sumetimai — ga
lėjo bųįi mano savigarba, nes; 
aš, save labai, gerbiau aš 
grumiausi prie durų. Ten, ži
noma, užkliuvau poniai Bran- 
don. ‘Jus nepabėgsite , taįpi 
anksti, ponai Olvardai?* — ji; 
spiegė. Jus žinote jos keistą 
spiegiantį balsą?**

“Taip, ji yra povą visame 
kame, išskiriant grožį,” tarė 
lordas Henrius, draskydamas; 
savo ilgais nerviškais pirštais, 
saulelės: gėlę į šmotelius.

“Negalima buvo pasišalinti 
nuo jos. Ji prisivedė mane 
prie karališkų ir prie žmonių 
su Garterio ordeno žvaigždė
mis, prie senyvų ponių su did
žiausiomis karūnomis ir a- 
puokų nosimis, ji kalbėjo apie 
mane kaipo jos branginusį 
draugą AŠ buvau suėjęs ją tik 
vieną sykį pįrmiau, bet ji ru 
manė išgarsinti mape. Aš ti
kiu, kad. koks nors, mano at
vaizdas tupėjo didelį pasiseki
mą tuo laikų,, nors tiek, kadi 
viėnacen.tiniai laikraščiai daug 
plepėjo apie tąi,.o |as tai. buvo» 
skaitoma . ženklų nemirtinos:

'ja, visa, kas šitame krašte dg-: 
josi per pask^piūs kelis širipl 
%us metų-,- buvo .priešingą #‘piįh 
gJ|įjČiąį**;\Bęikįą stotis tiktąjį

_ 4.00 
- 150 Mono

ta, vietoje respublikos vėliavos; kaizerių ąųnųs užims 
“garbingas” vietas diktatūros iškilmėse. Bet kolkas 
nąujieji Vokietijos valdovai dar bijpsi grąžinti į sostą 
Hosenzollernus, ir abejoja, ar numatomoje ateityje jie 
tos progos susilauks.

Taigi ką ta Hitlerio diktatūra Vokietijai duos? 
Žydų pogromais jį, žinoma, heatsieks nįeko nei sau, nei 
toms masėms, kurios laukia iŠ “nacių” stebuklų. Jos 
“misija” susidės vyriausia iš darbininkų judėjimo nai
kinimo. Vokietijos ūkininkai ir smulkioji miesčioni ja 
yra įtikinti, kad visų “vąterlando” nelaimių šaltinis tai 
— “išpenėję” ir perdaug visokių “laisvių” ir “lengva
tų” ištroškę darbininkai. Skelbdamas mirtiną kovą 
“marksizmui”, Hitleris kartu su savo talkininkais mo- 
narchistais, stengsis “nulaužti ragus” darbininkams, 
išžudydamas jų vadus, sutriuškindamas jų organizaci-l 
jas, uždrausdamas jų spaudą ir atimdamas jiems iško
votas ekonomines ir politines teises.

Bet aiškus dalykas, kad iš to darbininkų smaugi
mo jokios naudos nei sodžius, nei smulkieji biznieriai 
miestuose neturės. Tikri laimėtojai bus ne tos apmul
kintos masės, kurios balsavo už Hitlerį, bet dvarininkai 
ir stambieji kapitalistai. Hitleris yra niekas kita, kaip ' 
junkerių ir stambiojo kapitalo įnagis darbo žmonėms 
slopinti, Jo nacionalizmas ir deklamacijos apie “tautos 
prisikėlimą” yra grynas humbugas.

Joks blaivai protaująs žmogus negali tikėti, kad 
Vokietija pasidarytų turtingesnė* ir stipresnė, paverg
dama savo darbininkų klasę. Hitlerio diktatūra Vokie
tiją įgramzdys tik į dar didesnį vargą. Klausimas, kaip 
ilgai žmonės ją pakęs?

“Vienybe” sako pamokslą 
prof, Einšteinui, primindama 
jam, kaj jisai, peikdamas Vq- 
kietijos hitlerininkų nacionaliz
mą, pats esąs nącionąlistas ir 
dagi aklas, nes jisai remia kul- 
4/urinius žydų reikalus, O pas 
žydus, girdi, “nacionalizmas yra 
stipriausias. Tautybės, kaip ir 
individualų, atžvilgiu žydai di
desni saumyliai nęi( vokiečiai”.

Tai; yra labai abejotina nuo
monė. žydus, vis^pįrma, var
giai galima laikyti tauta pa
prasta to žodžio prasme. Jie 
neturi bendros teritorijos, nei 
bendros vąlstybęs, nei bendros 
kalbos. Palestinas kurią anglai 
įsteigė žydams, nėra tautine 
valstybe, nes dauguma jos gy
ventojų arabai. Ir Palestinoje 
įgyvena tik maža delelė žydų. 
Kuone vienintelis dalykas, ku
ris išskiria žydus j atskirą 
grupę, yra religija. Kita prie
žastis, kuri palaiko solidarumo 
jausmą tarpe žydų, yra jų per
sekiojimai* Tai vis senovės prie
tarų pasėkos.
, Bet “Vienybe” turi labai 
miglotą nuovoką ir apie tauty
bės klausimą bendrai. Tautybė 
jai yra “prigimties” reiškinys, 
o nacionalizmą ji laiko to reiš
kinio vaisium, kas, b*e abejonės, 
yra visai klaidinga. Ji sako:

“Mes nuo prigimties nega
lim pabėgti... Nacionalizmas 
išlaiko tautos gyvybę’ ir yra 
tikras jos kultūros ir prog
reso stimulas.”

Tuo tarpui jeigu ”Vieny- 
bė” paklausytų nors, ką tau
tos klausimu1, kalba Vygandas, 
įtai ji žinotų^ kad kultūros es- 
įmC šiąndfo visai nėra tautiška. 
Viso ęivilį^uoto pasaulio moks
lias yra vjęnodas. Skulptūra, ir 
tapyba y.m .taip »ak 
įliškos. Marika dąugeįįs ■ ųęt 
įvadina “uniyersališka kalba”. 
Goresnioji literatūra — 
Shakęspeąrę’o, By rop’o,

Hauptmann’o, H 
Gorkio, ginčiam* 
— irgi: yrąf Ifiikpma 

visos žmonijos kultūros turtu.
J&di dėj' materiąjių kuHuros 

‘gėrybių, tai kurios, jį yra tau
tiškos, o kurios, ne? Rubus čir. 
vilizuoti žmones dėvi vienodus, 
visviena 
ĮYorke, Cbicągųjp, Bondoųe, 
įBerlyne, Paryžiuje arbą_Kąų: 
(ne. Namų statybos s$lįty vjė* 
no# wii pmp W

tethe’s, 
'Frąųce’o, 
k. raštai

(ųenu^mejb {• koki^ nors sky^ 
lė, W panirto,
aUjteiiMiJ. fe
džuripgįausiųjųi šalių- pasaulyje’ 
-• Ir' kam čia ^Yjenybe” ba|*

inetyje. Anl syk aš buvau jau
no vyro akyse, kurio asmuo 
buvo taip keistai sujaudinęs 
mane. Mes buvome gana arti 
vienas antro, kuone lietėme 
vienas kitą. Musų akys vėl su
sitiko. Tai buvo mano neat
sargumas, bet aš paprašiau 
ponią Brandon perstatyti ma
ne jam. Po visko, gal tai ir 
nebuvo mano neatsargumas. 
Paprastai, tas buvo neišvengli- 
na. Mes bulume pradėję kal
bėti ir be perstatymo. Tame aš 
esu. tikras. Dori anas vėliau 
taip sakė man. Jis, taip-gi, 
jautė, kad mudviem buvo 
lemta susipažinti.*’

Al

”0- kaip-gi ponia Brandon 
apįbudino tą nuostabų jauną 
vyrą?,” klausė jo draugas. 
“Aš žinau, , kad ji skubiai 
mėgsta duoti apsakymą apie 
savo svečius. Aš atsimenu, 
kaip ji prisivedė mane prie 
žiauraus su raudonu veidu se
no džentelmono, viso apsikro
vusio ordenais ir medaliais, 
šnypščiančio į mano ^isį, tra
gišku šnibždėjimu, kuris grai
biausiai buvo girdžiamas visa
me kambaryje, nuostabiausius 
mažmožius. Žinoma, aš pąbė- 
gau. Aš mėgstu patirti žmo
nes vienas. Bet ponia Brandon 
elgiasi su svečiais lygiai taip, 
kaįp lįcitacijos vedėjas su 
savo lobiu. Ji arba viską išaiš
kina, arba viską pasako iš- 

i skjriant tą, kas reikia pasa
kyti apie juos.’*

“Vargšė ponia Brandon! Jus 
esat peržiaurus, Henriai! ’*’ 
Tarė Halhvardas, nepaisyda
mas.

“Mano brangus drauge, ji 
bandė įrieigti salįoną, o jai te- 
nusisekė atidaryti restoranas. 
Kaip-gi aš galiu gerbti ją? 

i ĘeJ, pasakykit man, ką jį sa- 
• kė apie poną Dori aną Gray’-

Uiriaakjmo kąinaj
Chlcagoje — patai)

Metama________
metu _____
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Sušaukęs reichstagą, Hitleris pareikalavo, kad jo 
valdžiai butų suteiktos diktatoriškos teįsės. Kadangi 
visi komunistų atstovai yra sukišti į kalėjimą ir dalis 
socialdemokratų atstovų,: yra taip pat suareštuota, tai 
fašistų partija šitame reichstage turi absoliučią dau
gumą, net ir neskaitant nacionalistų. Todėl Hitlerio 
reikalavimas bus išpildytas.

Vokietijos parlamentas, vadinasi, išsiskirstys ilgam 
laikui, ir minįsteriai valdys kraštą kartu su prezidentu 
Hindenburgu kaip tinkami, Weimaro konstitucija, ku
ri nustatė pamatus demokratinei respublikai, tuo budu 
yra “palaidota”. Ar ilgam palaidota, parodys ateitis. 
Kokia bus tvarka Hitlerio “trečiojoje imperijoje”, ga
lima numanyti 
bolševikiškoje Rusijoje, dalinai 
Ijjoje. Bet kai kuriais atžvilgiais ji bus savotiška, “vo
kiškai tautiška”*.

Lygiai, kaip Rusijos bolševikai ir Italijos fašistai, 
Hitleris netoleruos opozicijos. Taip pat, kaip Stalinas 
ir Mussojipi, Hitlerį areštuoja ir žudo priešingų par
tijų žmones, ir ši ''tvarka”, žinoma, pasiliks ir toliaus. 
Pamėgdžiodamas bolševikus ir fašistus, jisai skelbia, 
kad demokratija reiškia “išsigimimą”, “supuvimą” ir 
“silpnumų”. Taip pat, kaip ir jo pirmtakai diktatūrų 
steigime, Hitleris tiki į du dalyku: į ginklo jėgą ir į 
propagandą, Kad drąsus ir protaują žmonės jam nesL 
priešintų, jisai vartos prieš juos smurtą; o kad jį rem
tų bailiai ip tos masės, kurios dar nemoka politiškai 
protauti; jisai stengsis juos apmulkinti su pagęlbą spųųr 
dos, radio, prakalbų, iškilmingų demonstracijų ir t. t. 
Praktika parodė, kad tokių žmonių, kuriems melas ir 
bumbugas gali apdumti akis, yra dąr ląfeąį dąųg ir,, pa
lyginti, apšviestoje Vokietijoje.

Bet Vokietijoje sąlygos yra visgi kitokios, negit 
Rusijoje ąrba Italijoje, todėl Hitlerio diktatūra turiįj 
ir savotiškų požymių. Vokietijoje dar tebėra galingą 
dvarininkų klasė, kuri parūpina vadus militarizmuį. 
Kiekviena diktatoriška valdžia yra militariška valdžią,, 
nežiūrint ar ji dengiasi “marksizmo”, ąr nacionalizmo 
skraiste. Bet Rusijoje įvyko agrarinė revoliuciją, kuri 
išnaikino dvarininkų luomą; todėl bolševikai turėję 
sudaryti savo militarišką mašiną iš ūkininkų ir darbfc 
ninku. Italijos fašistų karo jėgą sudaro senoji armiją 
ir specialė juodmarškinių milicija. Hitlerio diktatūrai 
remti tarnaus panaši, kaip Italijoje, armijos ir parti
nės milicijos kombinacija; tąk į ją, matyt, įeis ir mo- 
narchistų “Plieno šalmas”. Tačiau dvarininkų elemen
tas vokiečių diktatūroje yra daug ’ stipresnis, negu .Ita
lijoje.

Vokietijos nacionalistai (monardiistai), su kprių 
pagejba Hitleris laimėjo, stengsią panaudoti»“naeįus” 
atsteigimui monarchijos. Kaizerio vėliavą jau yrą iškel-

(tęsinys)
Vejąs UMpnrĮLė kįek žįą&Į 

nuo ir sunkus slyvį) 
žiedui, sakme į daiktą žyąi^ 
ždeiemįty lingąw į abi 
inieguįftype orę, Obelis, pw 
dėjo čippsii prie sienos lygi 
mėlynas siūląs, ilgas, pfopąs 
laumajžirgįs prapląsnojo |P£O 
šalį savo rudais merliaus 
sparnais. Lordas Henrius jąąr 
tė lyg girdėjęs Ęązįliaus. Bąli- 
wardo Širdį tvakšinį, ir žįą 
geidavo, kas tojįąu bus.

“istorija yru tokja,”, prašne
ko tapytojas po kiek laiko. 
“Du mėnesiai atgal aš buvau 
ponios Brandon pokylyje. Jus 
Žinote, mes vargšai artistai 
turime pasirodyti draugijoje 
laikas nuo. laiko ir priminti 
publikai, kad pieg. nesame iš
didus. Vakariniais rūbais jr 
baltu kaklaraiščiu, kaip 
sykį esate man sakę, bile kas, 
net ir akcijų pirklys, gali pa
garsėti, kad esti civilizuotas. 
Tąįgi, pabuvęs apie dešimtį 
rnipucių, pasikalbėjęs su did- 
žiauriomis, perdaug 
gųsiomįs nąšleniįs, 
džtois akademikais, ant syk aš 
pajutau, kąd kas nors žiurė
jo į manę. Aš pusiau apsisu
kau ir pirma sykį pamačiau 
Doriąnų Gray^jif, Kąi mudvie
jų akys susitiko, aš pajutau, 
kad aš pradedu išblykšti. Kei
stasi baimės jausmas apėmė 
mane. Aš žinojau, kad aš su
sitikau su kuo nors, kurio 
vien tik ąsipuo buvę tiek vi
liojantis, kad, jeigu aš pasį 
duočiau, jis paveldėtų visą 
mano prigimtį, visą meno sie
lą, mano meną. Aš nenorėjau 
jokios išlaukinės įtekmės ma
no gyvenime. Jus patya žinote, 
Henriau, koks aš esu iš pri
gimties savistovus. Aš visa- 

dar išlikusių indėnų^ ąųsįdedąjda pats buvau ponu ant sa- 
'iš ateivių ir jų vaikų bei; vai- vęs; buvau toks tol kol nesu
ku vaikų, l Ameriką atvyko, tikau Dorianą Gray’jų. Tada garbės devynioliktame šinit 
anglai, franeuząi, ispanai, ho- 
landai, vokiečiai ir nesuskaitoJ 
ma daugybė kitokių tautybių: 
žmonių ir jie čia įsteigė gyve
nimą, kuris, bendrai imant, nė 
kokiu atžvilgiu nėra blogesnis,, 
negu anglų gyvenimas Angli
joje, franeuzų Francijoje, vo
kiečių Vokietijoje. Amerikos 
progresas buvo dagi spartesnis,, 
kaip kurios nors kitos šalies ' 
pasaulyje. O betgi butų nesą-, 
monė sakyti, kad stimulą tam. 
progresui davė nacionalizmas.

Yrą faktais, kad nacionaliz
mo šioje šalyje buvo mažiau, 
negu kur kitur, Be to, tas 
“amerikoniškas” nacįoąaįįzmas, 
kuris čia žmonėms yra skiepi-: 
•jąmas daugiausia įvairių kar(Uj 
įiiiais (ypač per paskutini pa-t 
šaulio karą), yra visai priešių,-, 
gas nacionalizmui tų 
kurių išeiviai Čia gyvena.' 

;^Ąnięrikanizino”’ skelbėjai reį 
kaĮaųja, kad.' Amerikoj a.nglaif 
;pšmį^tų, jpgęi jįe yrą kilę; 
iš Anglijos, kad'franeuzai, ita
lai, lenkai ir lietuviai Užmirš
tą sąyę tautybes ir. ii^tųąii 
vien tik “amerikonais”.
- Tačiaus seniaųs atvykusieji* į 
šią šajį. if neraginami 
užmiršo savo. “prigjmlaS” tau
tybes, pavirsdaini- “yąnkiais”.

Savaitei . ......... .. .. 18k
Minorini ~ ..... ........... 75c
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Tarp Chicagos
Lietuvių

sieke. Jam tame darbe žymiai 
padėjo gera kokybė, kuria tie 
abu produktai pasižymi.

Lietuviai Gydytojai

Troko suvažinėtas 
brighton parkietis 

V. Vaitkevičius
Buvo sužeistas, kuomet lipo iš 

gatvekario prie Archer ir Ca- 
lifornia Avė*

BRIGHTON PARK. —Penk
tadienį, kovo 17 d., Brighton 
parkietis Vincas Vaitkevičius, 
turįs nuosavą barzdaskutyklą, 
adresu 2831 West 40th Place, 
buvo sunkiai suvažinėtas auto
mobilio.

Jam grįžtant namo vėlai tą 
vakarą ir belipant iš gatveka
rio prie Archer ir Califomia 
avnue ,ant jo užvažiavo pro ša
lį visu smarkumus bėgąs tro- 
kas.

Buvęs laikraščio trokas
Trekas buvo kokio tai gerai 

nepastebėto anglų laikraščio iš
vežiotojo, kuris be sustojimo 
nuzvimbė toliau, neatsižvelgda
mas, kad tai “stop, thru Street”.

Nelaimės dietoje Vincas Vait
kevičius buvo parmuštas, šiaip 
skaudžiai sudaužytas bei supur
vintas. Dešiniosios kojos čeve- 
rykas buvo sudraskytas į sku
tus, bet* kojos tik pirštai ap
trinti. Laimė kad dar išliko 
gyvas, nors ,žinoma, reikės ilgai 
pasirgti.

Kaip visuomet tokio įvykio 
vieton pribuvo ir apie (rys po- 
licistai, kurie aplink sužeistąjį 
susirinkusius žiopsotojuts susi
rašinėjo ir klausė kas ką matė. 
Kuomet sekančią dieną buvo 
kreiptasi į policiją tuo reikalu, 
ji atsakė nieko apie tai neži
nanti.—A. J. S.

Nauji muzikos kuri
niai charakterizuos 
Steponavičių kon

certą.
Anelė Saiaveičikiutė-Steponavi- 

čienė rengiasi išpildyti eilę 
lietuvių koncertuose ikišiol 
negirdtų dainų

Ariją iš operos “Mignon” (iš
sitaria— “Minion”) ir kelias 
lietuvių kompozitorių dainas, 
kurios ikišiol nebuvo įtrauktos 
į lietuvių dainininkų repertua
rą ,patieks Anelė Salaveičikiutė- 
Steponavičienė koncerte, kuris 
įvyks balandžio 2 d.

Vengsianti nudėvėtų dainų”
Ji, sako, šiuo kartu vengsian

ti šabloniškumo, vengsianti nu
dėvėtų dainų, kurias publika 
girdi beveik kiekviename kon-

ELZBIETA SINKIENĖ 
po tėvais Puišiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 22 dieną, 5:20 valandą 
1933 m., sulaukus 42 metų 
žiaus, gimus Jurbarko parapijoj, 
Pautvardžių kaimas, Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Joną, dukterį Jievą, 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 švogeriui 
Juozapą Juozaitį ir Bendžiuną.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ko
vo 25 dieną. 2:00 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Eljbietųs Sinkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti 
tinį patarnavimą ir atsisveikini 
mą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Brolis, 
Brolienė, Pusseserė, 
Svogcriai, švogerka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grali 
tius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ko
ryto 
am-

gaminamas alus. Vos tik spėjo alų legalizuoti, bravorai pradėjo jį gaminti pilnu smarku- 
štai bravorų bonkų pasteurizavimo

Jau
mu. Ir pirmiau jį gamino, tik daug mažesniame kiekyje

ir pilstymo skyrius, kur bonkos išplaunamos ir pripiliamos alaus.

certe. Ji pasiryžusi patiekti 
savo kaiusytojams ką nors nau
jo- !

Tuo pačiu keliu* eina ir Ka
zys Steponavičius, smuikinin
kas ir “Pirmyn”’.choro vedėjas. 
Ir jis žada įtraukti į savo kon
certinį repertuarą kelius kuri
nius, kurie bus naujenybė muJ- 
zikos mėgėjams.

“Pirmyn” ir simfonijos or
kestras

Jų koncertas, “Steponavičių 
koncerte”, kaip paprastai sako
ma, dalyvaus “Pirmyn” choras 
ir Chicagos Lietuvių Simfino- 
jos orkestras, pasirodąs pirmą 
kartą po “Laimos” pastatymo.

šis koncertas, vienas iš kul
minuojančių įvykių kiekviename 
sezone įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, balandžio 2 d. sek
madienį. Nereikia abejoti, 
pp. Steponavičiai sutrauks 
dau'g publikos.

Trečiasis “Steponavičių” 
zikų grupės narys—Jurgis
ponavičius, kiek teko patirti, 
nedalyvaus koncerte kaipo so
listas. Jis akompanuos daini
ninkei ir smuikininkui 
skambins orkestre.—A.

kelti neramumą ir peržengti 
svetimtaučių asmenines laisvės 
teises.

“Gandai apie svetimtaučių te
rorizavimą yra išpusti prasi
manymai arba tiesiog melai. 
Amerikos ambasadorius Berly
ne Sackėtt savo raporte Wa- 
shingtonui tuos faktus patvir
tino”.

Toliau kablegrama sako, kad' 
gandus apie svetimtaučių puo
limus leidžia šaltiniai, pasiryžę 
Vokietiją diskredituoti, ir, ra
gina keleivius, planuojančius 
vykti į kurį nors kraštą per Vo
kietiją ar į pačią Vokietiją, pa
našioms žinioms nepriduoti 
daug svarbos. Asmeninės ir 
turto teisės Vokietijoje, sako, 
tebėra gerbiamos taip, kaip ir 
pirmiau.

Priminimas nariams
Komisija prašo SLA. 134 kp. 

narių, kurios yra .pasirengę 
paaukauji dovanėlių “Bunco 
Party” prizams, jas sunešti, at
einant į minėtą vakarėlį arba 
priduoti- bile vienai iš komisi
jos narių.—Komisija. '

renda, taksos, darbininkai if t t, Ka 
dangi jisai negali parduoti savo pro 
duktus žemesne kaina, publika manoj 6600 South Artėtiem Avemu
kad jisai pakelia kainas, išnaudodamas Phone Prospect 6659
pirkėjus ir tuo budu pameta žmonių Ofiso Tel. Canal 0257
simpatiją. Ką žmones manytų jeigu PiR P Z ZALATORTA 
jie pamatytų gazolino stoty parduodant z.
miltus, groserius ir veidui pudra? GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Savininkai “Midwest Stores” sankro- 1&2Storet 
vų yra nepriklausoma organizacija grp- CHICAGO, ILL.
serninkų ir ji nori pareikšti publikai, ■JlH ’ r
kad jie savo nusistatymo nemainys. Šios llf FF CUFTlITZAlr 910 
krautvės pardavinės TIK maistą ir gro- llK M I 
series! “Midvvest” sankrovų savininkai 1 *’*• * • BM
mano, kad yra nesąžiningą varyti tokia 
kompeticija ir atimdinėti biznį nuo kitų 
nepriklausomų biznierių.

Ir todėl ”Midwest Stores” žino, kad Į “’į® 
šių sankrovų kostumeriai turi pilna už
tikrinimą, kad maistas ir groseries yra 
geriausios rūšies ir žemiausiomis kaino- 

„ . r . t t | mis. Savininkai šių krautuvių pašvenčia
Bet, galingosios Chain Krautuvių or- vj8? saVo laiką tik grosernes bizniui ir 

ganizacijos nepasitenkinusios pasilikti todel jie gali duoti savo kostumeriams 
maisto rubežiuose, pradeda įsigalėti ir geriausį patarnavimą.
demoralizuoja kitas nepriklausomų san- j . |
Krovininkų biznius,

biliams alyvą, ir kaikurios jau parduoda Į

Ar ne didelis Į S. M. SKUDAS 
Lietuvis

Ir| GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Kompeticija kuri nė 
ra teisinga

kad 
i ji

mu- 
Ste-

SLA. 134 Moterų 
kuopa rengia 
“Bunco Party”

“Vokietijoje svetini 
taučių teisės tebe 

gerbiamos”, sako

Laivų 
vius 
mės

linija, ragina prospekty 
keleivius nekreipti' do 

į “įvairius gandus”

North German Lloyd, laivų 
linija, prašo “Naujienų’ 'laiva
korčių agentūros įdėti sekančio 
turinio pareiškimą: t .

Ernst Schmitz, German Toii~ 
rišt Information office, Nęw 
Yorke gavo sekančią kablegra-į 
mą' nuo generalio vokiečių ge
ležinkelių direktoriau^ Ktaus^

“Vokietijos kancleris ir vi
daus reikalų ministerija pa
skelbė ,kad jie griežtai uždraus 
neatsakomingiems žmonėms

MfcTINfiS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VNCENTAS SCHULTZ

Mirt kovo 24, 1932, sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kė
dainių apskn, Krakių parap., Už
varau kaime.

• f . f,''

Paliko dideliame nubudime mo
terį Margaretą (po tėvais Jan
kauskaite) , 3 sūnūs Aleksandru, 
Vincentą ir Leonardą, 2 marčias 
Bronislavą ir Albiną, brolį Juo
zapą ir brolienę Stanislavą 
Schultz ir giminės Amerikoj. Lie
tuvoj seserį Oną ir švogerį Motie
jų Jankauskius ir gimines.

Jau metai praslinko kai ta be
širdė mirtis įplėšė iš musų tar
po mano mylimą vyrą ir musų 
brangų tėveli.

Tavo paVeikslas yra musų Šir
dyse ant- visados, mes Tąye, fj»c-• 
kuomet ncužfriiršimc, Tu pas mus 
jau nrbcsugryši, bet mes ahkščiaus 
ar vėliaus par Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant.

Nubudus,
Schultz šeimynų, 

3358 S. Lowe Avė

Įvyks šį šeštadieni narės 
Galeckienės namuose

Nors laikinam šių sunkių 
presijoš laikų paipįršimui, SLA., 
134 moterų kuopa rengia sma
gią “bunco party”, kuri įvyks 
šeštadienį ,kovo 25 d. 7:30 vai. 
vakare p. Galeckienės namuo
se, 5219 S. Whipple St. v

Komisija, kuri susideda iš 
M. ( Galeckienės, K. /Jakubkie- 
nės ir K. Guzęvičienės deda pa
stangų, kad šis vakarėlis /butų 
pasekmingas visais atžvilgiais 
ir' užtikrina, kad atsilahkiušie- 
ji nebūti apvilti, nes Bunco lo
šėjai turės progą laimėti gražių 
jdovanų, kurias pasižadėjo su- 
aukauti musų kuopos dilesnio
sios narės.

Apart dovanų, bus ir vaišės.' 
Taipgi mėgstą Bunco žaismes ne
pamirškite, kad tai įvyks šeš
tadienio vakare.

!

Laiškai Pašte
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šie laiŽkai. yra. i* Europos 
Kam jie priklauso, tejrul nueina ' 
vyriausljį paštų (Clark (r Adam: 
gatvių > atsiimti. Reikia klausti pri: 
langelio, kur padėta iškaba, “Adver 
i.iaed Window*’ lobčj nuo Adams srat 
ySs, pasakant laiško NUMERI, kais 
kad Mnme saraše pažvmSta

12 Dylewiczu Alfonso
33 Martinkierie Veronika
37
38
44
46

Nawikas Jurgis 
Ostopkovicu N 
Šamas Bruno 
Sciu’kiene ’ Ona

’• Kokio nusistatymo laikysis Perkan- 
ioji Publika?

Per paskutinius keletą metų, visuo
menė galėjo pastebėti su augančiu nusi
stebėjimu kova už biznį, kuri ėjo tarpe 
Chain Krautuvių ir nepriklausomų san- 
krovininkų' ypatingai grosernes bizny. 
Ji matė ir užgyrė teisingus metodus var
totus nepriklausų sankrovų savininkų, 
ir todel jie įsigyjo pilna visuomenės 
pasitikėjimą ir paramą,.

ganizacijos

demoralizuoja 
krovininkų biznius. Dabar, beveik vi
sos chain krautuves pardavinėja automo- 

vaistus ir toaleto preparatus.
Kodėl jie ta daro?

Žingsnis padarytas nuo maisto produktų 
iki automobilių alyvų ir vaistų? L. 
kada mes pasižiūrėsime į pastebėtinai 
Žemas kainas kuriomis tie dalykai par
duodami, atsakymas yra aiškus.

Daugelis tų dalykų parduodama že- 
miaus jų tikrosios kainos. Jos ne ma
no pasipelnyti ant tų dalykų, b“...,ik Phone Boulevard 4139 
žvejoja žmones, kad užeitų ir juos pirk- . a n a t dirva 
tų. Jis ne turi jokių kitų išlaidų, nes A. MAbALbKlb 
renda ta> pati palieka, daugiaus klerkų Musų Patarnavimas lai-
samdyn nereikia, neigu paneša kokių dotnvėse ir kokiame rei-
kitokių ekspensų. kaje vjSŪOmet esti sąži

Bet pasėkos to yra tokios, kad yai- oin8M jr nebrangus to.
stininkas ir gazolino stoties savininkas neturime iš*
to biznio negauna. Jisai tuo tarpu |aitL užlaikymui sky.
turi tuos pačius expensus, kaip tai — 7 7

--------------- ----------------- 3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

GYDYTOMS m CHIBUBGAS 
o r f 8 a a

4645 S. Ashland Avė., 
laido*' eua C Iki 4 ir • Ik 

,J v»k. Nedaliomis pasai sutarsi 
Omo Tel. i Boulevard 7820 
Narni, Tel. i Prospect 1930

Graboriai

Phone Canal 6122

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAI 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir oedėliomb pagal aotartį 
R—Uftcije 6628 So Richmond Seeeet

Telefonai Republi* *868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Veikų ligų Specitdittt

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvieną dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus eeredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarhinkab ♦’ 
Kv»-v*«<aia

Tel HYDF PARB *39*

PRIE AUDITORIJOS SUMUŠ® 
LIETUVĮ V. PETROKĄ

BRIDGEPORTAS. —Šios sa
vaitės pradžioje, apie 10:80 v. 
vakaro trys piktadariai užpuo
lė lietuvį Viktorą Petrokų ties 
Chicagos Lietuvių Auditorija,
3133 South Halsted Street. Pet
rukas buvo lefigvai sužeistas.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

P*nikėliao | erdvesnę ir patogesnę vieta
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
i: nuo 6 iki 8 vakare 

Iventadieniais ono 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pad- 
entus priimsiu pradedant nuo pinu 

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

DENTISTAS 
4847 W. I4th St 

Cicero. UI.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinskiė
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir, apielmkėje. 
Dideli ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milutaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Pirmos pavasario dienos 
mena šeimininkėms du “elean- 
ers” — valymo skystimus, Ab
sorene ir HRH1 kuriems jų iš
radėjas ir gdtnintojas Mr. H. 
R. Henderson, prezidentas Ab
sorene Manufacturing Co. le
mia pasekmingą sezoną.

H. R. Henderson dirba šioje 
srityje jau .40 metų ir plačiai 
besigarsindamas išplatino Ab
sorene ir HRH po beveik visus 
namus.

Tai buvo sunkus darbas, bet 
per savo pasiryžimą, tikslą, at-

GRftBORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vU nustebino publiką- su. »vo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes nieko? 
nerokuojame už atvežimą nįiirusio žmogaus kūno j musy 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esąnt, musų automobilius atvažiuos į, jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų įr již tą pa
tarnavimą jums* visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint

BUDRIKIU yrtf vienatinis lietuvių, graborius, kuris 
teikia ambutence patarnavlm1! su efcspęjrtu^ lietuvių pa- 
tamautoju. Dykai’ Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 

, fieįnfeftfo Pašaukite ĘUDEJ6Į pirm negu Jcreipsį^ 
( kitan ‘

m gn įrantai

SCI S
4805-07 SouthHermitage Avenue

n

Vi V

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

164£ VTest 46 St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

OR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjž* U Buropoe ir cit 
eenojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P M. Sekmadieniai* ir

uiaia pagal (usitarimg.
. 3335 .So. Halsted St

T«l BOULEVARD 9199

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o <nu»u 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS, 

1439 S. 49 Ct, Cicero, III. 
T.L Cicra 5927

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

2400 W Uadieon St.
Vai i iki 3 po pietų. 6 iki * <ak 

Tel. Seeley U30
Namų telefonas Brunswick 059’

DR HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 mv 
eut kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
skuteris

Gydo staigias ir chroniškas ligas wrg 
ihmer^^tt vaikų pagal naujausiu* ms 
codus X-Ray ir kitokius elektros gris 
taisos

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W I8rh St., netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110 • 
Rezidencijos telefonai 

tiyd» Perl 6755 ar Central '♦o-

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

^Laidotuvėse patarnau
ju. geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

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

A. L. Davidonis, -O
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenurood 5107
VALANDOS:

- nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

i )R CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehland Ane.. 2 tahoe 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS^

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl ano 10 iki 12 v diena 

Phone Midway 2880

Akiu Gydytojai

Ofiso Tel.- Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASB
756 W. 35th St

Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo l-3» nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki ) po p

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez. Tclephone Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKjU SPECIALISTAS 

Palengvins aklų įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos ’ skaudijimo» svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių' karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią. mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikui. Valan
dos nuo 10 iki 8 v* Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

kaip buvo pirmiau.
Daugely ataitihisną akys ap
taisomos be akhiiu* Kainos pi-

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 59 M

DR. NAJKELS 
756 W. 35th SL 

(Cor. of 35th & Halsted Sts;
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-* 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez. Tel Drevei 919

DR. A. A. ROTU
Rusai Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistei odos ligų it veneriikis tsg» 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas liet Street

Vai.. 10—11 v- ryto 2—4. 7—9 
Nedėliomis ir šventadieniai* 10—2

, Advokatai

>?;

4712 South Ashland Avė,
Phone - Bbnlmri 7589

Tel HblV
<

UBTUVIjS AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 3501 St
kampa. Halmd St.

NidiUomb rbo 10 Ud U

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 v

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington Si
Room 905 Tel. Dearborn 796*

Valandos’ 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais Utarn. it Ketv.—4 iki 9 vai
4145 Archer Am, TaL Lafaperta 7W

Namų TeL HydePntfc 3355 
................ ................ ...... ■ .. ...................................... .. II. I »—

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ*

4142 Archet Ąvenae ' 
Telefonas Vlrglnh 0036

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAI 

105 W, 
IVIMoum

eanedAlio. Seradoa 
Telefonas Canal 06 

N ūmai: 6459 S.
Ularatako. <Mvereo Ir 

TrteftMua BopuMte R

DR. A. L YITSKA 
2422 ^V. Marauette Rd 

kampas 67th fo A nešiau Avė 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos, nuo 9 iki 11 ryto, nuo ^-4 
ir 7-9 po pietų, medums po pietą Ir 

pedėiioma pagal lusitarimų.

--------- -------------- ---------- -------

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis Advokatas 

46H Socah Aehhsnd Ąvd, 
T«L Boulevard 2800 

Kas* 6915 So, RcckuieU ^ 
T«L Republk 9721
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CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

meti]

prie svetimų pinigų išeikvo

Bylą svarstė J. Prystalski

MORTGAGE BANKERS

Įdomi Paskaita

kilocyeles

NAUJOJ VIETOJKalbės S. BENECKASdabar

Taip Švelnus kaip Old Gold For Rent

Furnished Rooms

jau pardavėte savo biznį,

Skelbimus priimame nuo« pat ryto iki 8 valandai vakaro
Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kolektavimas - 
Notary Public

kiek 
buvę

Parodo kodėl bonų 
savininkams svarbu 
jungtis prie kom-tų

vakare 
švcnt.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Nepraleiskite šios progos, nes 
tą paskaitą rengia JAHOVOS 
LIUDININKAI 
liudijimą apie 
Teismą ir Jo Pų^aupas

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

u tikslu duoti 
»ievo Parašytą

retu 

skonimi

West 33rd Street, įvyks visų 
komiteto 
Dalykas esąs 
Valdyba kviečia narius ir ki 
miteto advokatus atsilankyti

FLAT Paint, galionas

ir duosiu 
mokėjimo.

valdybos rinkimas alsi
ni. Justino 
Halsted St. 

Visi kupiškėnai

Jo byla buvo svarstyta prieš 
kriminalio teismo teisėją John 
Prystalski. Svarstymas buvo 
trumpas. Ir prieš teisėją Zolp

PASIRENDUOJA štpras 
aludei arba kriaučių bizniui, 
čių apgyventa 
barus parduoti atsišaukite 
Racine Avė. Tel. Radclif 9399

PARDUOSIU ar mainysiu nedidelį 
namuką j grosernės biznį, namukas gra
žioj apielinkėj ir gerame stovy.

4511 So. Wood St.

. , rinktinio Turkiško ir namie augin- 

OLD GOLD yra Gamtos Apdovanoti 
vėsiu-dėgimo ypatybėmis ir išimtina

Nuteistas kalėti nuo vienų iki dešimties 
metų už svetimų pinigų išeikvojimą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

VAKAR JOHN J. Z0LP1 IŠVEŽĖ Į JOLIET, 
ILLINOIS KALĖJIMU

pasakykite savo pažįsta 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

Šiandien įvyks Uni 
versal banko dep. 

kom. mitingas

gintarų pasirinki
nupiginta kaina. Musų kny-

Bylos svarstymas buvo trumpas, be jokių 
atidėliojimų

RENDUOSIU arba parduosiu gražų 
daržą ir biznio vietą ant Kean A venų e 
Justice Parke, arti Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių. šaukite Lincoln 3690.

Atsiminkite tą:—Geresnio Tabako 
niekur neauga kaip kad Vartojama 

OLD GOLD.
Ir jie yra PIL N O SVARUMO,

Kiek laiko atgal Parkside ir 
Washingtou Sqi<re apartamen- 
tiniams namams “defoltavus”, 
rašo korespondentas “A. B.’*, 
kuris prisiuntė ‘'Naujienoms” 
Šį rašinį, susidarė tų rūmų bo
nų savininkų komitetas. Bet 
darbas nėjo labai sklandžiai. 
Kilo tarpusavė kova, kurioje 
vienoje purėje buvo bonų ko
mitetas, kitoje pavieniai bonų 
savininkai, o trečioje organiza
cija Modern Woodmen of Ame
rica.

Universal' State Bank Depozi 
torių Komiteto valdyba prane 
ša nariams, kad šiandien 8 v 
vakare Universal Kliube, 81'

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

tinkamas 
svetimtau- 

Ar kas turite sa|iuno 
“ " 7132 So.

narių susirinkimas
labai svarbus

Vakar deputy šerifai išvežė 
į Joliet penįtentiary lietuvį biz
nierių John J. Zolpį, kuris bu
vo įkalintas ir nuteistas už 
svetimų pinigų išeikvojimą.

Jis ten turės praleisti nuo 
vienų iki dešimties metų, su
lig nuosprendžiu, kurį išdavė 
kriminalio teismo teisėjas J. 
Prystalski.
Penki klientai išpirko varantus

J. J. Zolp buvo suimtas 
laiko atgal, kuomet jo 
klientai išpirko varantus. 
užlaikė real estate ofisą 
4559 South iPaulina gatvės. Jį 
apskundė Hillard Savickas, 
3440 West 65th street, kuris 
nukentėjo iki $1,000, Antanas 
Gudaitis, 7130 South Maple- 
wood avenue ir Antanas Bar
kauskas, 4547 South Washte-

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. įWestern Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

© p. LoriHard Co..Ine.

NZRA SUKOSfiJIMO VISAME 
VEŽIME

kuris padaro kiekvieną cigaretą 

.. neerzina gerkles ir be kar-

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.

me skydų 
i 
10 iki ry 
ginalio ii 
biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Help Wanted—Malė 
___ Darbininkų Reikia___

STORAS rendos, tinka dėl beauty 
parterio arba kitokio biznio, pagyveni
mui Jkambariai. pigi renda. Raktą ra
site čeverykų krautuvėje, šalimais.

2646 W. 63rd St.

Nedėjo bonų į “depozitory” 
-Bonų komitetas nerado pa

SALIUNAS PARSIDUODA su vi
sais įrankiais. S. Šimkus, 2445 West 
47th St.

Parkside ir Wash. Sq. Bonų sa 
vininkams besipešant, “Wood 
men” organizacija juos nu 
pirko už pusdykį

naw. Buvo prieš Zolpį išpirkti 
ir kiti du varantai, bet grand 
jury juos atmetė.

Prisipažino “kaltu”
Cook apskričio grand jury 

tardomas J. J. Zolpis prisipa
žino kaltu. Išnešė prieš jį tris 
apkaltinimus, “embezzlement”, 
“embezzlement by bailee” ir 
“confidence game”. Kaucija bu
vo nustatyta po $2,500 už kiek
vieną apkaltinimą, bet jos ne
sumokėjus, apkaltintasis buvo 
įkalintas Cook apskričio kalėji
me, kur iki vakar dienos sėdė-

M
ILIJONAI sujudinti 

McCrea ir Fay Wray 

numas pasireiškia kiekvienoje 

jokios klaidingos natos.

Tai toks yra švelnumas OLD GOLD 

švelnumas, 

gaivinančiu 
čios skonies. Padaryti Jš karalaitės lapelių 

bako 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 nuolaidų.

—AČiu už komplimentus

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI 3 flatų po 6 kamb. 
mūrinis namas, akmeninis frontas, 4 
kambarių cottage, užpakaly, labai pi
giai. Kreipkitės laišku į Naujienas. Box 
154L 1739 So. Halsted St.

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ. KAINOS

Didelis knygų 
mas 
gynė 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.

Cbicagp, 111.

IDEALIŠKA VIETA DEL ALAUS 
DARŽO

2% akerių ant 95 gatves prie Cice
ro, vertinga biznio vieta, frontas ant 
95 gatvės. . Ofkiaiiška ”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. 95th St.

Vaikams 10c visuomet
Punch U Judy Teatras buvo, kimštinai prikimštas entuziastiškai ap! 

duojančios publikos” • (Sako' Mae Tinee iš Chicago Tribūne) *

prisipažino “kaltu” — guilty” 
Po jo ir kelių kitų liudininkų 
išklausinėjimo, teisėjas išdavė 
nuosprendį. Bausmė yra tik 
už vieną apkaltinimą. Kiti du, 
sulig prokuratūros reikalavimo, 
išbraukti, su sąlyga, kad juos 
bus galima grąžinti ateityje, 
reikalui atėjus.

Nuteistasis ir į Joliet išga
bentas J. J." Zolp savo laiku 
buvo žymus biznierius ir pasi
žymėjo kaipo komiškų scenos 
veikalų rašytojas. Jis taipgi 
tankiai dalyvavo pastatymuose.
P. P. Baltutis dar neišgabentas

Povilas P. Baltulis, kitas lie
tuvis rbal estatininkas, kuri! 
buvo nuteistas tokiam pat ter
minui j Joliėt kalėjimą dar te
besėdi Cook apskričio kalėjime. 
Jis, sako, bus išgabentas šio 
mėnesio pabaigoje, greičiausiai 
kovo 31 d.

Teisėjas Prystalski jį nutei
sė 1-10 metų kalėjimo kovo 28 
dieną, už panašius prasižengi
mus 
jimą

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, "down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFlNG CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Nedėlioj, Kovo 26 d
Nuo' 3:30 vai. po piet

PEKSIAALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo pcrsllaldlmo re- 
SuUarlA! išvalydami savo vidurius! 

alkykite savo vidurius lluosai, pra
ginkite nuodijančių medeli Vartoki* 

TRINKRIO KARTŲJĮ VYNĄ

švelnių Joel 
lošimu. Švel- 
scenoj?... be

VISUOMENĖS ATYDAI
Turįme gerų pirkinių pigiai už casb 

Ir mainymui visokios rūšies properčių, 
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 mdrgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. , Musų obalsis — "Greitai ir 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South. Fairfield Avenue
• Lafayette 0455

ATSUKITE savo priimtuvus ir - pasiklausy
kite Fred Waring ir jo Pennsylvanians |cai 
Trečiadienio vakarą per Columbią Tinklą

RENDON kambarys prie vyrų su 
maudyne, gali pasigaminti valgį, 3-čias 
augštas užpakaly.

3253 S. Halsted St.

PARDĄVIMUI 4 flatų medinis na
mas. cementuotas beismantas ir 2 karų 
garažas. Parduosiu pigiai 
morgičius ant lengvo i 
Taipgi bizniavas 5 flatų namas ir štoras 
irgi pigiai. Ėsu našlė, negaliu išlai
kyti. 

1125 W. 59 St.

REIKALINGAS janitorius singelis, arba 
pora be vaikų unijistas, vienas namas. 
Atsišaukite nuo 7 iki 9 vakare.

5752 So. Racine Avė.

rainos tarp atskirų bonų savi
ninkų; jįe nedėjo Jų j “deposi- 
tory”. Kada įvyko licitacija, 
tai Modern Woodmen organi
zacija, kuri turėjo tik 80% bo
nų, nupirko abi nuosavybes: už 
Parkside rumuš, ant kurių pa
skola siekė $150,000, sumokė
jo tik $29,000, o už Washing- 
ton Square nuosavybę, kutri 
skolų turėjo $225,000— sumo
kėjo $42,000.

Gaus $18.95 nuo šimto
Dauar štai kiek nonų savi

ninkai gaus: Parkside nuosavy
bės savininkai gaus $18.95 nuo 
$100, $95.75 nuo $500 ir $189.- 
50 nuo $1,000. Washington 
Sqii‘are bonų savininkai gaus— 
$18.65 nuo $100, $93,25 nuo 
$500 ir $186.50 nuo $1,000.

šis (vykis parodo, kad de- 
foltavusių nuosavybių bonų. sa
vininkai turi būtinai jungtis 
prie bonų komitetų, jeigu nori 
išgelbėti didesrię dalį savo pi
nigų. Ir šiuo kartu, jeigu bo
nų savininkai buftų sudėję sa
vo bonus su komitetu, Woodmen 
organizacija nebūtų nupirkusi 
nuosavybių už pusdykį.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Ep
Sienoms popiera rolelis .......... ww

ir augŠčiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25

1.59
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
gera apielinkė, 4 pagyvenimui kamba
riai užpakaly. 4401 So. Richmond, 
Lafayette 0228.

Fiirniture & Fixtures

PARDAVIMUI aludės barai su di
deliais veidrodžiais k visais įtaisymais, 
kainavo $3100, dabar parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 1719 S. Halsted St. Klauskite 
T. Rypkęvičiaus.

Užrašai Anglų kalboje.
Taipgi Didelė Atrakcija: Eisensteino nemirštąs POTEMKIN 

atvaizduotas kaipo kalbama filmą.

OEC iki 1 v. po piet. OEC iki 6:30 p. p. 4(1

Pranešimas visiems Universal State 
Banko Dcpozitorių Komiteto nariams. 
Šiuomi pranešame, kad Universal Statje 
Banko Depozitorių Komiteto • susirin
kimas atsibus pentkadienį, kovo 24 d. 
Universal Kliubo kambariuose, 814 W. 
33rd St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
Komiteto nariai ir Kom. advokatai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

Kupiškėnų Kliubo susirinkimas Kupiš
kėnų Bendro Kliubo Amerikoje metinis 
susirinkimas 
bus balandžio 1 d.. 1933 
Kulio aptiekoj, 3259 So. 
pradžia 7:30 vai 
nariai ir norinti prigulėti ir rėmėjai pra
šomi pribūti į susirinkimą, bus daug 
svarbių žinių pranešta apie K. B. K. A. 
visų kuopų veikimą. Grįžo prezidentas 
Jonas J. Kulis iš kelionės, 6 mėnesius 
važinėjo po Ameriką, daug papasakos 
naujienų apie kupiškėnus kitų kolionijų.

K. B. K. A. Valdyba.

MM
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Joel McCrea ir Fay Wray lošime "The Most Dangerous Game’

Business Service
Biznio Patumavimag______
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NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biurą* suteikia patarimu* namų 
savininkam* reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
it 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- 

vienintelio namų savininkų

Punch & Judy

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

GROSERNĖ—Delicatessen biznis so 
praperte parsiduoda pigiai, turiu aplei* 
sti miestą. Savininkas 2640 W. 47 St.

Real Estate For Sale
Nainai-žcme Pardavimui

•RWWW*»I*WWi*i*R»|R|»^*I^M*,**«*,*«****W*WW>*WW^WW*^i*W^**^«^*****»

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.

Senas Auksas
____________ Old GpĮd__________ __

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.

ANTRA DIDELĖ SAVAITĖ 
Amkino pasaulio triumfas

Soviets on Parade
STALIN, MAXIM GORKY IR 

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Financial

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas
Adjustmentai

MIDWESTERN ADJUSTMENT <0
v 4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

Farms For bale 
Ūkiai Pardavimui

MICHIGANE FARMA, 120 akerių, 
labai gera žemė, sodnas, miškas, muro 
namas, didelė bamė su visais patogu
mais. Šilo, 20 akerių alfalfos. Lietu
vių kolionijoj. Kainavo $12,000, par
duosiu už $4,500, įmokėti pusę, liku
sius sulig sutarties.

Farma 80 akerių, geri namai, daržas, 
miškas, upelis teka per lauka, labai gra
žus namai, gera žeme, kaina $1800 
$1000 įmokėti. Del daugiaus informa
cijų rašykite arba atsišaukite 4358 W. 
26th St. užpakaly. Nedėlioj išvažiuo
ju atgal į farmą.
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