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Robinas jau 16 dienų 
kovoja su savo atvaizdu

žmonių 
gal mir- 
aeropla- 
aeropla-

Floridos nelaimėj Žuvo diplo
matas kapt. Gross, jo motina 
ir du jo vaikai

Išreikalavo ,kad jis butų teisia 
mas dėl kitų kaltinimų sąry 
šy su padėjimu bombos ir už 
mušimo 10 žmonių

Italai areštavo kata 
likų partijos vadus

Rusija atėmė maistą 
10,000 valstiečių

CHICAGO
te užsimušė ir du žmonės gal 
mirtinai sužeisti laike gaisro šo
kant iš penkto augšto lango 
4001 South Park. Avė. negrų 
apgyventame tenemente.

ROSTOV-NA-DONU, Rusijoj 
kovo 26

DAGENHAM, Anglijoj, kovo 
26.—Didešnė dalis naktinės pa
mainos darbininkų Fordo dirb
tuvėj sustreikavo protestuoda
mi prieš algų nukaposimą.

Anglijos žydai boi 
kotųoja Vokieti

jos prekes

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

Apsiniaukę, galbūt lietus j 
vakarą.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6>

išblašky-
Nuo to 

ir lieps- 
šeimyna,

WASHINGTON, kovo 26 
Prezidento 
kad pravedus ekonomijas ir le
galizavus alų, bus galima biud
žetų subaalnsuoti, pradeda nyk
ti, nes labai mažėja valdžios

Roosevelto viltis

Vokietijos kalėjimai 
pilni politinių 

kalinių

Dar nesitars su sko 
lų nesumokėjusio

mis šalimis

Keturi žmonės už 
mušti nelaimėj su 

automobiliu

Chicago, III., Pirmadienis, Kovas-March 27 d., 1933

Nuotėkių kaime

Pasažiernis aeroplanas Californijoj įva 
žiavo į namą, užmušdamas jame 11 žmo 

nių ir sudegindamas tris namus

Dalis Anglijos Fordo 
darbininkų strei

kuoja

Nelaimėje su auto- 
Christian

CHICAGO.— Užvakar savo 
namuos, pasimirė senas rabinas 
Ūda Zeleznick, 84 m. amžiaus. 
Jis gimęs- Lietuvoj, 1877 m. at
vykęs j Ameriką iš Kauno.

Taika dideliame pa 
vojuje, sako Paul- 

Bancour

PARYŽIUS, kovo 26. — Ag- 
rikultūros ministerija uždraudė 
vartoti importuotus kviečius 
kepant duoną. Duona turi būti 
kepama vien iš francuzų kvie-

NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų

VIENNA, Austrijoj, kovo 25. 
—Viennos spaustuvių darbinin
kai buvo paskelbę streiką pro
testui prieš valdžios uždėtą laik
raščiams cenzūrą. Tečiaus val
džiai prisiuntus kariuomenę 
streikas liko sulaužytas.

KAUNAS
(Ukmergės aps.) mirė seniau
sias žmogus K. Barzda. Jis tu
rėjo 106 m. amžiaus. Tas se
nis niekuomet nesirgęs. Pažy
mėtina, kad K. B. buvo didelis 
alkoholikas.

WASHINGTON, kovo 26. — 
Roosevelto administracija įsakė 
savo ambasadoriui Paryžiuje, 
Walter E. Edge, pranešti Fran
ci jos valdžiai ,kad ši šalis nėra 
prisirengusi pasakyti, ar ji tar
sis dėl skolų sumažinimo su to
mis šalimis, kurios nesumokėjo 
savo skolos dalies gruodžio 15 d.

Pataria” žydams važiuoti 
Palestinon

7 žmonės sudegė 
sprogus munšai- 

no katilui

FORT LAUDERDALE, Fla 
kovo 26 
mobiliu žuvo kapt 
Channing Gross, buvęs chica- 
gietis, karo veteranas, ilgus 
metus tarnavęs Amerikos dip
lomatinėj tarnyboj Europoj; jo 
motina Mrs. Natalie Gross; sū
nūs Peter, 12 m. ir duktė Bar
bara, 10 m. Nelaimė ištiko kai 
jie važiavo iš Palm Beach į 
Miami. Greitai bėgęs automo
bilius nuslydo nuo kelio, apvir
to ir visus sutriuškino.

Kapt. Gross yra pagarsėjęs 
savo bylomis su žmona 
dėl perskyrų ir už vaikus. 
Jo žmona, duktė buvusio Fili
pinų gubernatoriaus, buvo pa
likusi jam $1,000,000, kad tik 
jį išlaikyti. Bet neįstengusi, ji 
užvedė perskyrų bylas Euro
poj, o jis tokias pat bylas už
vedė Amerikoj. Vieni kitų 
nuosprendžiai prieštaravo ir by
los dar nėra užsibaigusios. Il
gos peštynes teismuose ėjo ir 
už vaikus.

PARYŽIUS, kovo 26. —Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
ris Paul-Bancour kalbėdamas 
šiandie internacionaliniame 
spaudos bankiete pareiškė, kad 
taika yra dideliame pavojuje ir 
kad karo galima tikėtis už ke- 
ių menesių.

Betgi padėtis nėra visai be 
vilties, sakė Paul-Bancour ir 
galbūt bus galima rasti išeitį.

Pavojingiausias dalykas bu
tų pajrimas nusiginklavimo kon
ferencijos, nes tada prasidėtų 
ginklavimos lenktynės, kurios 
tikrai privestų prie katastrofos 
ir neišvengtino konflikto.

Nebesant vietos kalėjimuose 
steigiamos koncentracijjos 
stovyklos. Ypatingas pateisi
nimas areštui

į San 
Lines 
vežęs

W1LBER, Neb., kovo 26. — 
12 Lincoln gyventojų ir 4 Sa
bine pavieto ūkininkai liko ras
ti kalti už teismo paniekinimą, 
kadangi jie kliudę parduoti iš 
varžytinių nuosavybes už sko
las. Jie buvo suimti kovo 4 d., 
kai policija ašarinių dujų bom
bomis puolė prie Saline pavieto 
teismabučio subrinkusią minią.

Harry Lux, kuris buk vado
vavęs tai miniai, nubaustas $250 
ir nuo suėmimo tebesėdi kalė
jime. Kiti ’ liko nubausti po 
$100, o ūkininkai po $50.

14 žmonių žuvo šiurpioj 
aeroplano katastrofoj

STRASBOURG, Alsace, kovo 
26.—Nazių policijos viršininkas 
Von Westrem kalbėdamas 
Frankoįft-am-Main pareiškė, 
kad žydams nėra reikalo bijotis 
nelegalių persekiojimų, bet vis
gi jie geriau padarysią, jei tuo- 
jaus vyksią j Palestiną “vienas 
kitą apiplėšinėti”. Žydams bus 
uždrausta laikytis savo religi
nių ritualų.

LONDONAS, kovo 26.—Ang
lijos žydai protestui prieš nazių 
persekiojimą žydų Vokietijoj, 
paskelbė boikotą Vokietijos pre
kėms ir grumojama visai nu
traukti finansinius ryšius su 
Vokietija. Boikotuojamos net 
ir vokiečių filmos, restoranai ir 
sankrovos.

Trys kolektyvo va- 
areštuoi, o iš 10,000 

liko atimtas likęs 
taipgi nebeduodama 

sėklai, taip kad tie vals- 
liko pasmerkti bado mir-

KANSAS CITY, Mo., kovo 26. 
—Robinas patinas kartą Dr. H. 
E. 'Songer namų lange pastebė
jo savo atvaizdą ir ėmė daužy? 
tis i langą ir su tuo savo at
vaizdu kovoti. Kadangi atvaiz
do nugalėti negali, tai kova tę
siasi jau 16 dienų. Pasitrauk
davo tik pasirinkti maisto ir 
vėl gryšdavo prie lango. Dabar 
jam į pagelbą atėjo jo patelė 
ir dar du robinai, kurie jam pa
rūpina maistą, o jis vien kovo- 

tikėda- 
prieši-

čia gauta žinių, kad 
tie šiaurinio Kaukazo kolekty
vų valstiečiai, kurie pasiskundė 
valdžiai, kad jie neturi ką val
gyti ir todėl atsisakė dirbti ūkio 
darbus, liko valdžios skaudžiai 
nubausti, 
dai liko 
valstiečių 
maistas, 
grudų 
tiečiai 
čiai.

VVASHINGTON, kovo 26. — 
Prezidentas Rooseveltas baigia 
ruošti programą paimti savo 
kontrolėn geelžinkelius, juos ge
riau sutvarkyti, niekuriuos ge
ležinkelius suvienyti ir padaryti 
taip, kad geležinkeliai, vieton 
būti šaliai našta, ilgainiui pa
liktų pilnai išsimokantys.

Tam yra paruošti keli pro
jektai, kurie dabar yra svarsto
mi. Rooseveltas nori priversti 
geležinkelius geruoju pasiduoti 
jo kontrolei ir pertvarkymui. 
Bet kadangi nčra vilties, kad 
visi geležinkeliai su tuo sutik
tų, tai Rooseveltas rengiasi pa
naudoti finansinį spaudimą ne- 
pasiduodantiems geležinkeliams 
—atimti iš jų kreditus, kuriuos 
jie gauna iš Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. ir be kurių jie ne
gali apsieiti.

Manoma, kad galbūt jie at- 
einačią savaitę Rooseveltas ga
lės patiekti kongresui reikiamą 
bilių.

Nubaudė už kliudy 
mą pardavimui iš 

varžytiniųBaisi aeroplano katastrofa Hayward, Californijoj, pereito šeštadienio naktį, kurioj žuvo ketu
riolika žmonių. Viršuj — pasažierinis aeroplanas ir namas, į kurį aeroplanas įskrido ir eksplo- 
davo, kartu ir kiti du gretimi namai, baigia liepsnoti. Apačioj — krūva laužų, tai viskas kas 
liko iš aeroplano ir trijų namų. Aeroplaną sudraskė eksplozija, o tris namus sunaikino ugnis 

(Fotografijos perduotos telegrafu).

Baigia ruošti programą geležin 
kelių sutvarkymui ir suvieni 
jiniui

kitus tame bombos sprogime 
žuvusius žmones. Jis tikisi, kad 
naujas bylos nagrinėjimas jį 
išteisins ir tuo privers i guber
natorių paliuosuoti jį, nes jei 
jis yra nekaltas dėl kitų tame 
bombos sprogime žuvusių žmo
nių, tai jis negali būti kaltas 
ir dėl to kaltinimo, dėl kurio 
jis tapo nuteistas kalėjimam

Teisėjas Ward sutiko su* Tom 
Mooney reikalavimu ir įsakė jo 
bylą nagrinėti dėl kitų kaltini
mų. Prokuroras Brady atsisakė 
vesti prieš Money bylą ir jo vie
ton bus paskirtas specialis pro
kuroras.

Prokuroras Brady sako, kad 
jis nepritaria naujam bylos na
grinėjimui, nes jei Mooney ir 
liktų išteisintas, tai iš to jam 
nebus naudos, nes tas Mooney 
visai nepaliuosuos iš kalėjimo.
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las yra valstybę apsaugoti nuo 
pavojingų jai ' asmenų ,užda
rant juos ten, kur jie negalėtų 
naziams kenkti.

Kas dedasi koncentracijos 
stovyklose, nežinoma, kadangi 
nieko prie jų neprileidžiama, o 
sugryžusių iš tų stovyklų dar 
nėra. Tik iš apielinkėj tų sto
vyklų gyvenančių žmonių pasi
sekė patirti, kad jie nematę, 
kad iš tų stovyklų kaminų bu
tu rūkę durnai, išėmus sargy
bos namus. Reiškia, kad nors 
dabar tebėra šaltas oras, žemė 
padengta sniegu, o iš Alpų pu
čia šiurpus vejas, stovyklos nč
ra šildomos ir kaliniai turi kęs
ti šaltį. Be to kalinių neišlei
džiama ir į kiemą pasivaikščio
ti, prisibijo n t kad jie nepabėg
tų ir nepraneštų pasauliui kas 
dedasi tose Stovyklose. Taigi 
kaliniai turi bidi visa laika ka
merose, niekur neišeidami ir 
per dienas nematydami saules.

Tai taip Hitleris “liusuoja” 
Vokietiją.

W00DWARD, Okla., kovo 26. 
—Septyni žmonės sudegė Roy 
Smith namuose, arti Fargo, 
Okla,, sprogus gasolino kros
niai, ant kurios buvo verdamas 
munšainas. Liepsna greitai ap
sėmė visą namą ir septyni mie
gojusieji žmones žiVvo savo lo
vose, nebespėję išbėgti. Tarp 
žuvusių yra Roy Smith tėvai, jo 
žmona, sesuo ir vaikai.

Roy Smith pareiškė, kad jis 
atsikėlęs 4 vai. ryto ir pradė
jęs virti munšainą, kaip urnai 
krosnis ekspliodavo. Jis tik spė
jai pastverti vaiką ir išbėgo. Bet 
ir tai tiek apdegė, kad neužil
go abu pasimirė. MutaŠainą vi
ręs ,sakė Smith, todėl, kad iš
sigelbėti nuo bado.
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Tom Mooney laimėjo 
naują bylos na

grinėjimą

MILANAS, Italijoj, kovo 26. 
—Iš priežasties bandymo suda
ryti naują katalikų partiją 
“Guelfs”, tapo areštuota 17 
žmonių . Du organizatoriai ta
po atiduoti specialiam tribuno
lui, kuris vieną jų, Scotto, nu
teisė 7 metams kalėjimam o ki
tą, Mirotti,. 4 metams. Mirotti 
suteikta amnestija. Kiti suim
tųjų irgi paliuosuoti “pataisai”. 
17 suimtųjų pirmiau buvo na
riai uždraustos populiarės ka
talikų partijos.

(“Guelfai” viduramžiuose bu
vo papos partija Italijoje, kuri 
kovojo su karaliaus partija — 
Gibelene) .

ja ir daužosi į langą, 
masis nugalėti nesantį 
ninka.

Roosevelt nori pasi
imti savo kontrolėn 

geležinkelius

SAN FRANCISCO, Cal., kovo 
26.—Tom Mooney, kuris jau 
arti 17 metų sėdi kalėjime ne
va ifž padėjimą laike Prepared- 
ness parodos San Francisco 
1916 m. bombos, kuri sprog
dama užmušė 10 žmonių.

Už tą jis tapo nuteistas mir
čiai, vėliau prašant prezidentui 
Wilsonui mirties bausmė liko 
pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. Kalėjime jis laikomas 
ikišiol, nors jau senai tapo į- 
rodyta, kad Mooney nė arti tos 
vietos nebuvo, o visi prieš Moo
ney liudiję lipdytojai prisipaži
no, kad jie liudijo melagingai, 
arba papirkti, arba prokuroro 
priversti. Net ir pats teisėjas 
ir visi jury nariai pripažino, kad 
Mooney bylos nagrinėjimas bu
vo atliktas netiksliai ir kad 
Mooney yra nekaltas. Proku
roras gi už kitus nusidėjimus 
irgi buvo atsidūręs kalėjime.

Tečiau's gubernatorius, dėl 
tam tikrų politiškų išrokavimų 
ir dar dėlto, kad Mooney buvo 
darbininkų organizatorius ir to
dėl užtraukė ant savęs kapita
listų rūstybę, atsisako Mooney 
paliuosuoti ir laiko kalėjime virš 
16 metų.

Kad priversti suteikti naują 
bylos naginėj imą, arba paliuo
suoti, Mooney jau senai reika
laut) a, kad jis butų teisiamas 
ir dėl kitų kaltinimų sąryšy su 
padėjimu minėtos bombos. Mat 
jis buvo nuteistas tik už vieno 
žmogaus užmušimą, nors prieš 
jį buvo išnešti keli žmogžudys-^ 
tės apkaltinimai, įvardijantys

svečiai—apielinkės jau
nuoliai. Įskridęs į vidų aero
planas užsidegė ir eksplodavo, 
liepsną ir namo laužus 
damas į visas puses, 
užsidegė visas namas 
noje žuvo visa Avisa 
įnamiai ir svečiai. Tik vienas 
svečių išsigelbėjo, bet tiek ap
degęs, kad veikiausia mirs.

Aviatorius Jack Evans, kuris 
aeroplaną valde, taipgi ir pa- 
sažieriai irgi žuvo.

Nuo Avisa namo užsidegė ki
ti du gretimi namai ir sudegė 
iki pat pamatų. Bet jų gyven
tojai spėjo išsigelbėti.

•SAN FRANCISCO, Cal., ko- keturi 
vo 26. — Keturiolika 
liko užmušta ir vienas 
tinai sužeistas šiurpioj 
no katastrofoj, kurios 
nas įskrido į namą 1281 144th 
Avė., tarp San Leandro ir Hay- 
ward.

Skridęs iš Los Angeles 
Francisco Varney Speed 
pasažierinis aeroplanas, 
du pasažierius, Herman Brown 
ir jo žmoną, iš Los Angeles, 
turbut sugedus motorui, įskri
do į namą ,kuriame gyveno Jo- 
seph Avisa, jo žmona ir keturi 
jų vaikai, du įnamiai, broliai 
Serrano, taipjau buvo atsilankę
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sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole 
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MIUNCHENAS, Vokietijoj, 
kovo 26. — Nors nazių gaujų 
siautimas kiek ir apsistojo, bet 
politiniai persekiojimai nepasi
liauja. Gyventojai tų persekio
jimų yra tiek įbauginti, kad bi
josi vienas su kitu ir kalbėti, 
ar susitikti.

Naziai išgalvojo tokią prie
žastį areštui, kokios nebuvo sir
gai voj tįsios nė Italija su Jugo
slavija. Jei nėra kaip prisi
kabinti prie žmogaus, tai na
ziai jį areštuoja “apsaugai”, ne- 
vo jo paties apsaugojimui nuo 
minios. Tokių “apsaugai” areš
tuotų žmonių skaičius yra tiek 
didelis, kad nebėra vietos kalė
jimuose. Ir taip be priežas
ties, tik “apsaugai”, areštuoti 
žmonės gali būti laikomi ne- 
aprybotą laiką, visai jų neati
duodant teismui.

Kadangi kalėjimuose vietos 
nebėra, tai politiniams kali
niams yra steigiamos koncen
tracijos stovyklos. Tų stovyklų 
tikslas yra kiek galima dau
giausia suimti socialdemokra
tų ir juos izoliuoti, kad jie ne
galėtų sueiti su žmonėmis ir 
daryti į juos įtaką. Taip izo
liuoti nuo kokio nors veikimo 
žmonės bus verčiami dirbti val
džios nustatytą darbą. Kartu 
juos bus bandoma pakreipti sa
vo pusėn, nieko prie jų nepri
leidžiant ir leidžiant skaityti 
tiktai fašistinį literatūrą. Tie 
žmonės yra laikomi po nazių 
sargyba, kuri su jais elgiasi 
nuožmiai.

Patys naziai pripažysta, kad 
tos “apsaugos” vyriausias tiks-



1 , b*» :.H

2 ' 

KORESPONDENCIJOS
N. S. Pittsburgh, Pa.
Draugijų vargai šiais bedarbės 

laikais

Detroit, Midi.
Klajokliai

Šie bedarbės laikai skaudžiai 
paliečia ne tik pavienius asme
nis, šeimynas, biznius, bet ir 
draugijas. Ir draugijos yra pri
verstos griebtis ekonomijos, 
kad apsaugojus savo iždus nuo 
visiško ištuštėjimo.

Simų Lietuvos Draugystė va
sario 5 d. buvo sušaukusi ekst
rą susirinkimą dėl apsvarsty
mo draugijos finansinės padė
ties, kadangi šiais bedarbės 
laikais draugijos iždas ėmė tuš
tėti daugiausiai dėl ligos pa
šalpų mokėjimo. Mat, blogais 
laikais randasi daugiau sergan
čių narių, negu kad paprastai 
esti.

Buvo išreikšta visokių nuo
monių ir duota visokių pasiū
lymų pataisymui draugijos fi
nansinės padėties. Bet iš visų 
tų pasiūlymų ir sumanymų pa
sirodė tik dvi praktiškos išei
tys: sumažinti pašalpų mokė
jimą arba padidinti mėnesinius 
narių mokesčius.

Pakėlimas nariams mėnesi
nių mokesčių šiais bedarbės 
laikais pasirodė vargiai gali
mas, kadangi ir dabartinių mo
kesčių ne visi nariai gali užsi
mokėti, o apie padidintas duok
les nėra nė kalbos. Tai buvo 
nutarta sumažinti pašalpų mo
kėjimą per metus laiko nuo $7 
iki $2. Naujas patvarkymas 

' įeina į galią nuo kovo 15 d. 
ir tęsis iki kovo 15 d. 1934. 
Reiškia, Sūnų ietuvos Draugi
jos nariai susirgę gaus pašal
pos kas savaitę tik $2, vietoje 
$7.

Pomirtinių mokėjimas palik
ta taip, kaip yra —$250. Mė- f nešinės duoklės irgi tos * pačios 
— 75 centai.

Kitoms lietuvių vietos pa- 
šalpinėms draugijoms irgi, tur 
bu t, ne geriau sekasi, kaip Sū
nų Lietuvos Draugystei. Bet 
kol kas negirdėti, kad butų 
daromi praktiški žingsniai ap
saugojimui iždų nuo galutino 
ištuštėjimo. 

» » »
Baisi geso ekspliozija lietuvių 

biznio įstaigoje
Kovo 20 d. apie 9 vai. ryto 

įvyko baisi geso ekspliozija 
brolių šerpenskų barzdaskuty k- 
loje, kuri randasi 1319 Reeds- 
dale St. Ekspliozija Įvyko skie
pe, užsidegus prisirinkusiems 
guzams iš skylėtų didžiųjų ge- 
sinių “paipų”, kurios yra kom
panijos priežiūroje. Atsakomy
bė už šios ekspliozijos baisias 
pasekmes puola kompanijai.

Ekspliozija buvo tokia baisi, 
kad artimesnių namų langai iš
byrėjo ir abudu .Šerpenskai 
yra sunkiai sužeisti ir apdegin
ti. Vienas šerpenskas ir vienas 
kcslumeris, kuris buvo atėjęs, 
liko išmesti į gatvę, b šerpens- 
ko moteris, kuri ekspliozijos 
metu buvo lovoje ant antrų 
lubų miegamajame kambaryje, 
tapo iš lovos išmesta ir sužeis
ta. Visi sužeistieji buvo nu
vežti j ligoninę.

Šerpenskų namas yra nuosa
vas. Ant pirmųjų lubų buvo 
“Barber Shop” ir bolinyčia, 
brolių Šerpenskų užlaikoma, o 
ant antrų lubų gyvenimo kam
bariai, kur vienas Šerpenskas 
su šeimyna gyveno. Namas li
ko drūčiai apgadintas nuo eks
pliozijos.

Jau kiek laiko atgal tos apy
linkės žmonės skundėsi geso 
kompanijai, kad geso didžiosios 
paipos nėra saugios, bet kom
panija nekreipė jokio dėmesio, 
kol neįvyko baisi ekspliozija 
šerpenskų heismente. O dabar, 
nėra abejonės, kad kompanija 
bandys gintis nuo atsakomybės 
ir gal sudės naujas paipas, vie
toje sugedusių.

Korespondentas*

Niekam nėra paslaptis, kad 
šiandien Amerikoje randasi ne
maža armija benamių jaunuo
lių, kurie klajoja iš vienos vie
tos į kitą, ieškodami kokio 
nors darbo. Apie tuos klajok
lius namažai jau buvo rašyta 
laikraščiuose. Kokioje kritin- 
goje padėtyje atsiduria tie kla
jokliai, liudija kad ir sekamas 
atsitikimas musų mieste.

Prieš kiek laiko į musų mies
tą atvyko Walter Woods, 21 
metų amžiaus jaunuolis. Išba
dėjęs, nuskuręs ir neturėdamas 
kur galvos priglausti, jis pri
ėjo prie vienos krautuvės ir 
paleido plytą Į langą. Tas jo 
poelgis tiek nustebino praei
vius, kad jie nežinojo nei ką 
manyti. Per kiek laiko ir pats 
jaunuolis negalėjo atsipeikėti. 
Paskui jis priėjo prie trafiko 
poliemono ir pasakė, kad ką 
tik dabar išmušęs krautuvės 
Įaugą. IPolicmonas j Į nusivedė 
į krautuvę, o paskui j nuova
dą.

Teisme jaunuolis papasakojo 
apie savo vargingą gyvenimą. 
Jam tekę bastytis per dienų 
dienas iš vieno miesto į kitą. 
Dažnai pasitaikydavę po ke
lias dienas badauti ir nakvoti 
tiesiog laukuose. Toks gyveni
mas jam tiek Įkyrėjęs, kad jis 
nutaręs papildyti kokį nors nu
sikaltimą. Kalėjime, pareiškė 
jis, bus visgi geriau: ten jis 
bus aprūpintas maistu ir pa
stoge.
Tragiškas jaunuolio gyvenimas

“Aš buvau devynių metų am
žiaus“, pasakojo jaunuolis, “kai 
mano tėvą nušovė policija. Tai 
atsitiko Bostone, kur tėvas lai
kė užkandžių užeigą ir spiky- 
zę. Tą užeigą dažnai lankė vi
sokie kriminalistai, kurie slė
pėsi nuo policijos. Vieną dieną 
sugarmėjo būrys poliemonų. 
Manydami, kad tėvas nori pa
griebti revolverį, jie paleido į 
j Į kelis šuvius. Tėvas sudribo 
asloje negyvas. Tas Įvykis tiek 
paveikė motiną, kad ji neteko 
pusiausviros. Kuriam laikui 
praėjus, ją reikėjo išgabenti į 
psichopatinę ligoninę, kur ji 
1927 m. pasimirė.

Cirkas
“Aš pasilikau vienų vienas, 

kadangi jokių giminių Bostone 
neturėjau. Kai tik tuo laiku į 
miestą atvyko Ringling Bro
thers cirkas. Vienas to cirko 
darbininkų pasigailėjo manęs 
ir pasiėmė su savimi. Kadangi 
aš buvau labai lengvutis ir 
mažo ūgio, tai jis išmokino 
mane joti ant arklių ir daryti 
visokius, triukus.

“Mokykloje būti man teko 
vos dvejus metus. Tad mano 
žinojimas buvo labai apribo
tas. Mano geradėjas įrašė ma
ne i korespondentinę mokyklą, 
kur aš pramokau geriau skai
tyti, rašyti ir aritmetikos. Tuo 
pačiu laiku aš išmokau, kaip 
šėtras sudėti .ir kitokius dar
bus atlikti. Su .cirku aš išvy
kau Į vakarus.

“Vėliau man teko dirbti ki
tuose cirkuose. Tekdavo dirbti 
visokį darbą: pradedant nuo 
saldainių pardavinėjimo ir bai
giant šunų treniravimu. Praei
tą rudenį cirkas* su kuriuo aš 
keliavau, užsidarė ir sustojo 
žiemavoti Kalifornijoje. Tas gy
venimas man tiek Įgrįso, jog 
aš daugiau nebegalėjau jo pa
kęsti. Šiurpis mane nukraty- 
davo, pagalvojus apie tai, jog 
vėl kelis mėnesius reikės kar
tu gyventi su arkliais. Tad aš 
nutariau apleisti cirką. >

Per 12 metų sutaupė $20
“Kišenėje turėjau $20, — tai 

buvo viskas, ką aš galėjau sU- 
•tatipyti bedirbdamas dvyliką
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nietų cirkuose, Tfie pinigai greit 
pasibaigė, o darbo Kalifbriiijo- 
je taip ir nepasisekė gauti* Kb 
cento kišenėje sumaniau ieš
koti laimės rytinėse valstijose. 
Vargais negalais dasigavatt li
gi Ei Paso; Tex. Ten pehkloms 
dienoms gavau darbo prie ke
lių taisymo. Po to jie mane at
leido, sakydami, jog yra ir 
daugiau bedarbių, kuriems rei
kalinga vienas kitas centas už
sidirbti. Nuo tada prasidėjo 
mano tikras klajoklio gyVCnh 
mas. Vieną dieną čia* o kitą 
dieną kitur. Miestuose papras
tai rasdavau prieglaudų pas 
‘salveišius*. Bet tik vienai nak
čiai. Ryto metą jie inaii duo
davo patarimą, kad ktio> grei
čiausiai kraustyčįaus iš mies
to, nes priešingame atvejyje 
policija areštuosianti5,

“Tokiu budir reikėjo keliau
ti per visas pietines valstijas. 
Visur buvau gąsdinamas prie
vartos darbu; jeigu Ihiku neiš- 
sikraustysiu. šiaip ‘ taip preki
niais traukiniais pasisekė dasi- 
gauti ligi Ohio valstijos, o vė
liau dtsiduriau Detroite.

“Per dvi dienas čia man te
ko badauti, — turėjau pasiten
kinti kavos puoduku ir ‘dorin
ei?. Mane apėmė desperacija: 
nusibodo visą laiką keliauti ka
žin kur ir niekuomet nieko ne
pasiekti; kelias valandas ko
kioje landynėje pamiegoti* o 
paskui ir vėl ieškoti prekinio 
traukinio,“

Tokių klajoklių yra daug

Jaunuolio buvo paklausta^ ar 
jam teko sutikti benamių vai
kų.

“Taip“, atsakė jaunuolis, 
“daug jų. Tūkstančiai jų bas
tosi* Tik viename EI (Paso pre
kiniame traukinyje jų buvo 
125. Nei vienas jų neturėjo 
daugiau, kaip 20 metų amžiaus* 
Vienas vaikas man pasisakė, 
jog esąs tik dvylikos metų* 
Pasitaikydavo susitikti ir su- 
jaunomis mergaitėmis, kurios 
dažniausiai dėvėdavo berniukų 
drabužius. Esą, taip parankiau.

“Kokiu tai budu jie įstengia 
prasimaitinti. Jaunieji išsilavi
na ir Sudaro ‘Simpatijos rake
tos’. Kiekviename mieste jie 
suranda gailestingų moterų, 
kurios duoda jiems pavalgyti. 
Kiti eina į restoranus padirbė
ti už pavalgymą.

“Kai kurie tų vaikų yra pa
bėgę nuo tėvų ir virtę tikrais 
bomeliais. Tačiau didelė daugu
ma jų veda klajoklių gyveni
mą todėl, kad jie neturi namų. 
Su daugeliu jų man teko kal
bėtis. Jie pareiškė, jog tuoj 
mestų tą gyvenimą, jeigu turė
tų namus.

“Kai kurie, jų yra gerai su
sipažinę su ‘dzunglėmis’, t: y. 
tomis vietomis, kur sustoja su
augę ‘hoboeš’. Man neteko tas 
vietas aplankyti, bet iš kitų 
girdėjau, jog ten visuomet ga- 
Įima surasti ką nors pavalgyti.

Pietinių valstijų policija
“Pietinių valstijų policija su 

jaunuoliais gana žiauriai apsi
eina. Vos tik spėji pasirodyti 
mieste, kaip tave sugriebia po- 
licmonas ir grūmoja sumušti, 
jeigu tuoj neišsikraustysi. Kar
tą aš važiavau ‘šilko vagone’, 
t. y. tokiame vagone, kur bu
vo sukrautas šilkas. Be ma
nęs, buvo dar du kiti berniu
kai. Viename miestuke vagono 
durys atsidarė. Mums pasise
kė išlipti lauk taip, kad nie
kas nepastebėjo. Prie traukinio- 
aš pamačiau šešis detektyvus 
su šautuvais. Savo sankeleiviųi 
paklausiau, ar jie šauna į jau
nuolius. ‘#inoma\ atsakie jie. 
Tavo laimė* kad jie nepaste
bėjo, nes priešingame atsitiki
me ir tau butų tekę paragauti 
švininės kulkos’.

“Daugiausiai* mdms,,teko ke
liauti prekiniais traukiniais, 
ries automobilistai bijosi pa
vėžinti klajoklius* Kartą pre
kiniame vagone aš sutikau vi- 
są šeimą, kuli susidėjo iš vy1- 
ro; žmonos ir dvejeto vaiku
čių. Vyras man- pareiškė; jog
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jie i&lfarija ir patys neilho 
kur, kadangi vlsvlert jiems nie
ko kito nebeliko veikti, 
turi nei natrių, nei darbo?'

džiaugsmu priėmė

Dąr buvo paklausta jaunuo
lio, ar tiė benamiai klajokliai 
sutiktų vesti pastovų gyveni? 
irią, jeigu jie W gautų darbą* 
Woods j tai atsakė:

“Jeigu šio miesto laikraščiai 
Šiandien paskelbtų, jog čia yra 
reikalingi jaunuoliai dirbti už 
valgį ir butą* tai rytoj pat ji| 
čia suvažiuotų šimtai?’

Savo gyvenimo istorijų jam 
nuolis Woods papasakojo “pro* 
batim?’ vaidinihiiut Doherty ir 
John J. Whaiątb departomen'-

■PirmacJienis, kęvo 27, 1933

ne

tinės krautuvės (kurios langą 
jaunuolis išmušė) manadžeriaus 
asistentui; Ta istorija tiek pa- 
Mikč Whalen’ą, Radi jis ne tik 
'tstrądk^ sktmdą, bet ir pasi- 
jįtodčjo jaunuoliui surasti kokį 
Jfiors darbą, O Dabarty, kurio 
^umia ž|i,vp> automobilio nelai
mėje Floridoje, sutiko klajok
lį. laikinai priglausti savo na-

Kai Woods išgirdo tokį nuo- 
$prcndb tai jo akyse pasirodė 
dėktagtimo ašaros*

; Aiurpi istorija su laiminga 
pabaiga* Bet juk tokių klajok
lių* kaip Woods* yra desetkai 
tūkstančių, ir retas kuris jų 
tegaili tikėtis, kad taip viskas 
laimingai Užsibaigtų* kaip šiame 
atsitikime*

Fftlftk Lttviriskas.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IS KLAIPĖDOS 
PADANGES

ftttšo A. KABAHDiNAS
•MA

Klaipėdos Krašto fe
Airiatnirikų Susivienijimas

Sausio pabaigoje įvyko Klai
pėdos Krašto Darbiiiirikų ir 
Amatninkų Susivienijimo tre
čias iš eiles visų skyrių atsto
vų metinis suvažiavimas* Su
važiavimas buvo Įkibomas 
“Alahalnbra“ kavinės salėje* 
Pirmas posėdis turėjo prasidėti 
8 vai. ryto* tačiau atstovai* te* 
susirinko tik apie 9 vai; Tadk* 
Centro Valdybos pirmininkas 
Gluožaitis paprašė atstovų* už* 
imti savo vietas* Mandatų ko
misija pranešė* kad nuo sky
rių iš miesto ir viso krašto at
stovų dalyvauju 67. vėliau dar 
atvyko keturių Skyrių atsto
vai. Tokiu budu suvažiavime 
viso dalyvavo -71 atstovas.

Pirmininkui padarius trum
pą pranešimą^ buvo pasiūlytai 
rinkli prezidiumą iš penkių 
narių. SlaptiL balsavimu pir
mininku išrinkta drg. Kuršai
tis, vičė-pirniihinkti PhUfO, 
reikalų vedėju Mejeris ir raš* 
tininkuis Povijaitis ir Laugže- 
mis. Rinkimų procedūrai už* 
sibaigus* centro pirmininkas 
išdavė platų raportą iš Susi
vienijimo veikimo ir padare 
atatinkamas išvadas.

Pirmiausiai pirmininkas nu
rodė, kad pereitų metų suva
žiavime dalyvavo tik 28 atsto
vai, o šiame suvažiavime jų 
skaičius pašoko ligi 71. Tai 
rodo, kad organizacija neįma
nomai sparčiai auga, šiandien 
visame krašte ji priskaito ligi* 
5,000 narių. Organizacija1 jau 
tiek sustiprėjo; jog daro įtakos 
ir krašto seinfelio rinkimams. 
Sakysime, pereitais rinkimais 
Susivienijimui ; pasisekė į sei
melį pravesti Vieną savo atsto
vą, nežiūrint į tai, kad vokiš
kai nutistačiUsi Direktorija 
darė visokių kliūčių.

Konvencijos statutas sako*, 
jog.iš Didžiosios Lietuvos at
vykę piliečiai, kurio Klaipėdos 
krhštb išgyveno vienus metiis 
ir tūri pastovų^ Užsiėmimą* 
turi būti ptfileftlžiami prie bal
savimų, bet “kultūringi“ vo
kiečiai tb trepaisb. Mdt, jų ran
kose yra krašto valdymo apa
ratas iV jie tuo naudojuti; — 
stoto lietuviams visoktoUsras 
kliulis. Sibš organizacijos Va
itot netilti tikslo veikti tautiš
koje dvasioje, tačiau jie kovo
ja už tai, kad visk dafbininkai 
turėtų lygtos telšOSi Kitaip sa
kant, jiems riipii viatį* darbi* 
ninku gerbvė. Mgtt* dUVbihih- 
kaa atvyksta Iš Didžiosios Lie
tuvos ir čia sUrahcla salt p!ą* 
Stovų užsiėmimą, tai kodėl* jiS 
negali dalyvauti) ir krašto tvar
kyme? Juk jumi kaip^ ir vi-, 
šiems Uitiems* rupi šio krašto' 
•gerovė.-. •' '

Tolimt pi vmintokas paštobė- 
jo tą faktų, jog jis yta gltoti’ 
ir užaugęs Klaipėdoj e* bet v|^ 
vien koVbjąs už Vist) drirbinfik 
kų teises, kadųrigi dttVbtoiih* 
kai daųgiirtt nef kas ĮHtdš pyfc 
sidėjo prije to, kad Klaipėdos 
kramtos lamtojb iirtonomfj^.

nuomų, 
a pa

davimo

Cehtro

„'jaįl. įiMtr'Ai •’>> ■ X šitfik: Ji

Wil!iam Weber, 15 metų 
Chicagos high school mokinys, 
kuris liko pasodintas šešiems 
mėnesiams pavieto kalėjimai) 
Chicagoje už tai, kad nė jis, ne 
jo tėvas negalėjo sumokėti 
$2,500 už žmogaus sužeidimą 
automobiliu. Spalio mčn., 1931 
m., William automobiliu suva
žinėjo Mrs. Lucille Saliba iš 
Bervyn. Teismas priteisė jai 
$2,500 atlyginimo. William ne
galėjo sumokėti ir nuėjo kalė- 
jiman, einant senais Anglijos 
įstatymais, sulig kuriais skoli
ninką galima pasodinti šešiems 
mėnesiams kalėjiman, jei kre
ditorius moka už j Į užlaikymą 
kalėjime — po $3.50 ,į savaitę.

gauti bedarbiams pašalpų iže- 
nios metu. Buvo taip pat daug 
visokių nusiskundimų deltai 
darbininkų išnaudojimo. Kai 
dvarininkai sužino, jog jų 
dvariokai ir darbininkai pri
klauso Darbininkų ir Amat- 
ninkų Susivienijimui, tai daž
nai stengiasi iš darbo pavary
ti. O kai rinkimai ateina, tai 
jie verčia savo darbininkus 
balsuoti už dvarponių atsto
vui). Kai kurie nusiskundė, 
kad sveikatos apdraudė duo
da blogus vaistus. Centro val
dyba pasižadėjo iškelti bylas.

Einama prie Centralines 
Valdybos rinkimų. Balsuoja
ma slapta* Iš 21 kandidatų į 
valdybą pateko šie asmenys: 
Gluožaitis (pirm.), šėmius, 
Kuršaitis, Paura, Alijošaitis ir 
Sakutis. Revizijom komisijoj) 
išrinkta: Bagdonas, Stepona
vičius ir Mcjeris.

Rinkiniams pasibaigus, dis- 
kusuojama savitarpinės kasos 
įsteigimo klausimas. Iš disku
sijų paaiškėjo, jog tieigti to
kią kasą dabartiniu laiku yra 
labai neparanku. Nutarta ka
sos įstatus paskelbti laikraš
tyje, kad nariai turėtų progos 
su jais susipažinti. Jei tam 
sumanymui bus pritarimas, 
tai neko nelaukiant jį bus ga
lima vykinti gyvenimam

Kilo taip pat sumanymas 
įteigti savo kooperatyvą. Bu
vo nurodyta* 
šiandien reikia
pat mokėti, kaip 
kais, kada rugių 
persiduodavo po 30 litų, šiam 
dien rugių centnerį galima 
pirkti už 12 litų, ir tai geriau
sios rųšies. Sumanymas rado 
pritarimo. Visi sutiko, jog ko
operatyviškais pagrindais įs
teigta kepykla galėtų gerai 
veistis, pardavinėdama duoną 
daug pigesnėmis kainomis, ne
gu dabar. Centro Valdybai 
pavesta visas reikalas ištirti 
ir eiti prie kooperatyvo įstei
gimo.

Buvo svarstoma nemažai ir 
kitokių sumanymų dėl darbi
ninkų organizacijos gerovės. 
Skyrių delegatai buvo paten
kinti ir išsiskirstė su pakilusiu 
upu bei pasiryžimu kovoti dėl 
darbininkų būklės pagerini
mo.

jog už duoną 
beveik tiek 
ir tais lai- 

centneris

Nurodė pirmininkas visą eilę 
laimėjimų* Pavyzdžiui, Susi- 
vrenijitmi Kirė juriskonMilą, 
kuris nemokamai gina narių 
bylris* jei tokios yra iškelia
mos organizacijos nariams. 
Susivienijimas buvo> iškėlęs 
administracijos teisme bylą 
dėl Klaipėdos apskričio seL 
melio fihkimų neteisėtumo. Iš 
gyftib' bylu buvo atmesta, bet 
vėliau ir vokiškas teisėjas tu
rėjo pripažinti* jog skundas 
turi* pagtindb ir priverst a^ bu
vo priteisti seimelį* ii paskelb
ti naujus rinkimus*

I Ačiū visam tani* darbininkai 
įViš iitbiriU* ir labiau pasitiki 
Susivienijimu, kuris veikia dėl 
jų gerovės. Jau pasisekė su- 
organiritioti jaunimo meno se
kciją; bokso klubą* dvi futbolo 
Itatiitttftfas ir f. t. Bet svarbiau
siai dalykas yra tas, kad su 
yietos darbininkais pasisekė 
.šildarytr bendras frontas ko
vai dėl nupiginiibo 
grąžiųįimo .pijlnesįiių 
draudimo sąlygų ir’ 
pašalpų bedarbiams.
' Pristatoma kalbėti
Valdybos nurys ik seimelio at
stovas* Jis savb kalboje sumi
nėjo daiig dalukų* dėl’ kurių 
iicimclyje jam teko vesti griež
tą kovą. Kadangi apie tai bu
vo plačiai rašoma “Darbinin
kų Balse“, tai smulkmeniškai 
Visus seimelio svarstymus nė
ra* reikalo apibudinti. Jis pa
reiškė pageidavimą, kad seka
masis viso krašto seimelio rin
kiniais darbininkai dar labiau 
suglumtų savo eiles. Taip da
rydami, jie praves daugiau 
savo atstovų, kurie rūpinsis 
darbininkų reikalais,

• Centro raštininkas Simaitis 
pareiškė, jog dėl stokos laiko 
platesnio pranešimo nedary
siąs, o tik atsakysiąs į kiauti
nius. Iždininkas patiekia pla
tų raportą apie Susivienijimo 
finansinį stovį. Pagalios, kalba 
organizatorius Šukys. Jis pa
sako, jog jairi teko dalyvauti 
^visuose trijuose Susivienijimo 
suvažiavimuose. Pirmame su- 
vdžiavinie buvo tik 13 atstovų, 
antrame — 28, o dabartiniame 
jau 71. Iš to, esą, galima sprę
sti, kiek daug orgaiiizacinio 
darbo buvo įdėta. Gij*di, reikia 
atsiminti ir tas sąlygas, ku
riose teko veikti. Visiems yra 
žinoma, kad lietuviai dar yra 
gana t'ainsųr-, prieįaringi ir ne- 
rniigąs. Įtraukti juos į visuo- 
rnertihį darbą nėra lengvas 
dalykas. O prie viso to dar 
ttiika kovoti ir su Visokiais 
gaivalais, kurie trtigdb darbi- 
tdnkams organizuotis.

; l^b to orghųižatorius pers
kaitė sąrašą Visų skyrių, ku
rie tapo per perpilus lUvtiis 
^ąorgttnižUbti1. .iis nurodė, kad 
■Kddtpėdoje ir apylinkėse drir- 
'hfriiįikni yfft Ipiptv Srišiprialtę 

todėl judš Ibhgvtmi pritrau
kti' prie orgahižacijų. Jis kvie
tė visus skyrių atstovus bend*- 
;rui Veikti'ir kovoti už tai, kad 
^vtdvhhnr drirbininkanm butų 
ptipaširitįo^ lygioj, lefeėm kad 

•jite ghlėfį jritiŽlib* jbg yra šio

krašto pilnateisiai piliečiai, o 
ne kokie atėjūnai.

Komisijos narys perskaitė 
organizacijos išlaidas ir įplau
kas ir pareiškė, jog visos kny
gom yra vedamos pilniausioje 
tvarkoje. Pastebėjo tik tai, jog 
visokių vakarėlių rengimams 
tapo išleista perdaug pinigų. 
Kadangi dabar yra depresijos 
laikai, tai ateityje patarė tam 
tikslui mažiau beleisti pinigų, 

j Prasidėjo skyrių atstovų ra
portai. Dėl jų kilo labai daug 
ginčų ir diskusijų. Teko išgir
sti visokių visokiausių prie
kaištų Centro Valdybai. Pri
metama jai buvo neveiklumas, 
apsileidimas, nesirūpinimasapsileidimas, Garsinkitės “N-nose”

Jau tapo susitarta
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PASTABOS
Prieš kiek laiko “Laisvė” 

pranešė, kad tapo suareštuoti 
penki komunistai. Pranešusi tą 
žinią, ji tuoj įdėjo atsišauki
mą, kad visi bedarbiai ir ne 
•visą laiką dirbantys darbinin
kai susirinktų prie teismabučio 
protestuoti. Girdi, kapitalistiš
kas teismas neprivaląs teisti 
kovotojus už bedarbių reikalus.

Bimbiniai kursto darbinin
kus kelti triukšmą prie teisma
bučio, gerai žinodami, kad pa
sėkos <to gali būti labai nema
lonios: triukšmadariai gali ne 
tik netekti darbų, bet ir atsi
durti kalėjime. Kodėl pats Bim
ba ir jo leitenantai — Vidikas, 
Buknys, Mizara ir kiti — ne- 
maršuoja protestuoti?

Tie bailiai moka siundyti tik 
kitus, o patys, pavojui esant, 
lenda per “surpaipes”.

B O »
Stebuklingo Narzano vandens 

garbintojai rašo, kad komunis
tų partijos užrubežyje turi rei
kalą su socialdemokratija, ku
ri įaugo į sistemą kapitalisti
nės valstybes. Esą, galutinas 
pakirtimas socialdemokratijos 
galios dabar reikštų pakirtimo 
galios kapitalizmo viešpatavi
mo.

Senovėje buvo sakoma, kad 
jei dievai ką nori nubausti, 
tai pirmiausiai atima protą. 
Atrodo, kad tai gana teisingas 
posakis. Reikia būti tikram 
bukapročiui, kad nematyti to, 
kas dabar dedasi Europoje. Vo
kietijoje komunistai su didžiau
siu įnirtimu kovojo socialde
mokratus. Na, ir kokios pasė
kos? Pasėkos tokios, kad da
bar naziams tiek užaugo ragai, 
kad jie patrempė po kojomis 
visokią laisvę ir užkure komu
nistams tokią pirtį, kokios jie 
niekuomet nesitikėjo.

« »
Bimbiniai su pasididžiavimu 

rašo, jog Kaukazo tam tikruo
se rajonuose jau pravestas ap
sivalymas. Girdi, ir kas paaiš
kėjo? Ogi tai, kad ir šian ir 
ten buvo surasta įlindusių į 
partiją buvusių baltagvardie
čių, Kolčako ir Denįkino ofi- 
cierių, pasivadinusių kitokiais 
vardais!

Baisus dalykas, ar ne? Ta
čiau nieko baisaus tame nėra. 
(Paprastai kariškių įsitikinimai 
yra labai lankstus. Sakysime, 
jeigu kas nors atsitiktų su bol
ševikiška tvarka, tai raudono
sios armijos ofi'cieriai spiautų 
ant komunizmo ir tarnautų tai 
grupei žmonių, kurie atsistotų 
prie valdžios vairo.

Į 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu,
TAI yra piuku jeigu gali taip 

* padaryt, iop kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Karosienė “Laisvėje” rašo, 
kad Rostove jai tekę matyti 
apie desėtką “bezprizornų” 
(benamių vaikų).

Vadinasi, nei didžiausi Sta
lino garbintojai negali paslėpti 
to fakto, kad bolševikiškame 
rojuje dar yra benamių vai
kų.

B » »
štai trys “Laisvės” išminties 

perlai: »
Esą, Maskvoje socialistus 

neglosto, čia reikia pridurti, 
jog nė viena despotiška valdžia 
“neglosto” kitokių įsitikinimų 
žmonių. Despotas visuomet pa
silieka despotu, nežiūrint į tai, 
kokiais gražiais obalsiais jis 
nesivaduotų.

Antras “Laisvės” džiaugs
mas — tai komunistiškas ma
joras Nygard. Jis eina majoro 
pareigas Crosby miestelyj e, 
Minnesotos valstijoje. Tačiau 
ir tas komunistiškas majoras 
savo miestelio bedarbiams nie
ko negali duoti, išėmus de
monstracijas. Jis rengiasi be
darbius vesti į St. Paul.

Vadinasi, ir bolševikiškas ma
joras negali bedarbiams mokė
ti po $25 per savaitę. Tokius 
reikalavimus komunistei statė 
kitų miestų majorams. Kodėl 
gi dabar jie iš savo draugučio 
to nereikalauja?

Trečias dalykas — tai Bim
bos dekretas neturtingiems na
mų savininkams. Bimba duoda 
tokį patarimą: jeigu nuominin
kai nemoka nuomos, tai namų 
savininkai privalo juos laikyti 
dykai. Esą, jei išmesi vieną šei
myną, kita neturės iš ko užsi
mokėti taip pat. Jeigu laikysi 
kambarius tuščius, rendos vis- 
tiek negausi.

Tavorščius Bimba su savo 
“dekretu” truputį pasivėlino. 
Štai, pavyzdžiui, pernai žymus 
Detroito komunistas iš savo 
namų iškraustė suvargusią šei
myną, kuri negalėjo per kelis 
mėnesius nuomos užsimokėti. 
Tada bimbiniai tą savo tavorš- 
čiaus elgesį bandė pateisinti: 
girdi, jam reikia mokesčius už 
namus mokėti, tad noromis ne
noromis jis turi žiūrėti, kad 
nepraradus savo nuosavybę.

Reiškia, komunistai vieną 
dieną gali kalbėti taip, p kitą 
dieną visai priešingai.

» » «
“Tilžės Balse” surašyta visa 

litanija tokių gražių žodžių, 
kaip šnipai, provokatoriai, iš
davikai ir visokie judošiai. But
kų Juzę Lietuvos žvalgyba bu- 
busi atsiuntusi į Ameriką.

čia veikiausiai yra paties 
Angariečio sugalvota provoka
cija. Jeigu Angarietis žinojo, 
kad Lietuvos žvalgyba Butkų 
siunčia Amerikon, tai kodėl jis 
to nepranešė savo draugams, 
bet leido jam bendradarbiauti 
“Laisvėje”?

Angariečiui net Lietuvos uni
versiteto rektorius, profesorius 
Čepinskis, yra šnipas.

Yra žmonių, kurie serga sa
votiška manija. Prie jų skai
čiaus priklauso ir Angarietis: 
jam yra visi šnipai ir išdavi
kai, kurie nepučia į bolševikiš
ką dūdą ir neghrbina Staliną.

Marksistas.

Butvilą, Kimbarkas 
ir Genis Cicero spul- 

kos direktoriai
Išrinkti vielinės lietuvių Spulkos 

metiniam susirinkime; apy
varta 1932 m.—$280,309.02.

CICERO.- -Ketvirtadienio va
kare Lietuvių Liuosybės sve
tainėje susirinko gan skaitlin
gas buryš vietines lietuvių spul- 
kos dalininkų metiniam susi
rinkimui. Iš įvairių raportų pa
sirodė, kad nežiūrint sunkių lai
kų spulkos pajamos siekė $280,- 
309.02, o turtas “assets” siekia 
$320,752.53. J. P. Varkala, vals
tijos registruotas auditorius ir 
direktoriai davė pranešimus 
apie savo veikimą, kreipdamies 
į dalininkus su prašymu, kad 
jie butų kantrus ir pilnai su 
jais kooperuotų ir tą nelemtą 
depresiją nugalėtų. Dalininkai 
sutiko direktorių kalbas su del
nų plojimais.
Už įstatų ir čarterio pakeitimą 

3,472 balsai
Už įstatų ir čarterio pataisy

mą balsavo 3,472 prieš 4. Su
sirinkusieji, be to, davė eilę 
paklausimų apie spulkos veiki
mą ir į juos adv. K. Gugis ir 
auditorius J. P. Varkala suteikė
nuoseklius atsakymus.

Vėliau prieita prie direktorių 
rinkimo. Pasibaigė tarnybos 3 
direktorių, C. Genio, Lukoševi
čiaus ir W. Butvilo. Iš devynių 
nominuotų kandidatų slaptu 
balsavimu išrinkti C. Genis 
(4038 balsai), J. F. Kimbar- 
kas (1938 b.) ir W. J. Butvilą 
(1002 b.) Pastarasis direkto
rius yra spulkos veteranas, pa
sižymėjęs savo darbais.

šiame susirinkime buvo gana 
aštrių pareiškimų dėl advokato 
ir dėl direktorių. Sako, patys 
dalininkai turi išrinkti advoka
tą. Bet po karčių argumentų, 
dalykas paliko taip kaip yra. 
Geri norai ir pa&tikėjiriiias dauj» 

reiškiąs
Seniai dalininkai su atsidėji

mu4, kas tik galėjo-— taupė vie
noje vietoje ir apyvarta ėjo 
plačiausia. Dabar visi reika
lauja ištraukti ir ištraukę pi
nigus — neša juos didmiesčio 
bankuosna arba slepia. Tūlas 
asmuo, žinomas kaipo “susipra

Listerine, dantų tepalas, valo 
dsmtis nauju budu. Mimu che
mikai pagalios surado sustato 
Įnirs ištikro šveičia nedrasky- . 
dauuM dantų emales — tas sun- / 
Iras uždarinis pagalios tapo iš
rištu.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lsunbert Pharmaca] Co., Saint 
Louis, U. S. A.

nuteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
■■ žkutiinor.

namie

PROBAK

Chicago. — James W. Stevens, tėvas, kuris yra ant mir
ties patalo, pereitą savaitę jį užgavus apopleksijai. Jis kartu 
su dviem savo sunais yra apkaltintas dėl pasisavinimo Illinois 
Life Insurance Co. pinigų ir jų sunaudojimo, kad išgelbėti sa
vo hotelius, tuo subankrutijant apdrąudos kompaniją.

vo įkalintas už $2,500 judgo- 
menių, kuri išpirko tūla Lu- 
cille Saliba, nukenlęjusi auto
mobilio nelaimėje. Nelaimes 
kaltininkas buvęs Weber.

» » »
Tūlas Antonio Cerarcmi, per- 

sistatęs Frank Gerasani’o 905 
Cypress Avė., “giminaičiu” iš
gaudavo iš jo $5 kas savaitę 
pragyvenimui. Tai darė per 
penkius metus. Gcrasani pa
galiau apsižiūrėjęs pamatė, 
kad Ccrasani nėra joks gimi
naitis, tik iš jo naudojosi. “Gi
minaitis” pasodintas kalėjime.

Kt « »
Eva Szredzinski, Chicagos 

gyventoja gavo $12,000, už 
žaizdas, kurias gavo nelaimė
je, 1931 metais, kuomet susi
dūrė Calumet galvokam ir 
t rokas.

0 0 s
Bedarbis užmušė žmo

ną ir nusišovė
Nujausdamas, kad jis neteks 

sjavo namų, bedarbis Teofil 
Zinkowski, 71 m., 4538 South 
Albany avė., šeštadienį su kir
viu užkapojo savo žmoną An- 
toinetle, ir vėliau • nusišovė.

» « »
Californijoj mirė žymus Chi- 

cagos lakūnas Charles M. 
(Nhnmo) Black.

» » »
šeštadieni mirė Freeman

Sleele, vienas iš policislų, ku
rie dalyvavo “Haymarket” 
skerdynėse, gegužes 4 d., 1886. 
Buvo 69 metų amžiaus.

Pasigėręs Stanley Szewczyk, 
21, 686 Fay Street, nušovė sa
vo mažų dienų draugą Frank 
Strzyn.ski, 1137 N. Brandi avė.

Sako, kad greit atsi
darysiąs Stock
Yards Bankas

1*

Baigia ruošti atidarymo pla
nus; pradės biznį su naujais 
pinigais.

šeštadienį paaiškėjo, kad 
Stock Yards Bank & Trust 
Company, didžiausias Chica- 
gos bankas nuošalyje nuo 
miesto centro greitu laiku at
sidarys. Planai atidarymui 
yra beveik paruošti. Užbai
gus visus formalumui bankas 
atnaujins biznį už kelių dienų. 
Jis busiąs aprūpintas naujai 
išleistais pinigais.

Stock Yards Bank & Trust 
Company, aptarnaująs skerdy
klų dislriktą, randasi adresu 
4150 South Haluted Street.

Garsinkite “N-nose”
tęs” apėjo daug advokatų iki 
surado vieną, kuris apsiėmė už
vesti bylą prieš spulką už neiš- 
mokėjimą pinigų, nežiūrint, kad 
per 2 metu išsitraukė apie tris 
tūkstančius dolerių. Butų daug 
kas rašyti, bet paliksiu kitam 
kartui. Aš pilnai tikiu4, kad 
dabar slogutis nuslinko, nes vi
si pamatė, jog čia nieko nepa
prasto nėra. Trumpame laike 
9 direktoriai išsirinks valdybą 
ir visi su entuziazmu pradės 
darbuotis, tik visų dalininkų 
privalumas kalbėti gerai apie 
savo įstaigą. Geri norai ir pa
sitikėjimas daiYg daug reiškia 
musų gyveni Ine?

< • s - r. i >0 . -4 ■ iyo-,! •
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TRUMPAI
Lincoln ptoVke fprie Garfield 

slrcct automobilio nelaimėje 
šeštadienį žuvo 23 metų mer
gina Dorotljy Hali, 5510 Sheri- 
dan Road.

Policijos komisionicrius All- 
man perkėlė į naujas nuova
das du Dės Plaines, Marųuctte 
stoties kapitonus, du leitenan
tu, penkius scržantusi ir 12 pat- 
rolinenu. c. 

» » »
Du plėšikai išdaužė Grcat 

Northern Loan Bank, 302 So. 
Clark Street langą šeštadienį 
naktį ir pavogė $5,000 vertės 
brangenybių.

> » » »
Gengsteris Joe Šaltis 

neinteruojasi alumi
Joe Saltisb-žinomas pietinės 

miesto* {tediės gengsteris ir 
alaus gėngės vadas, policijos 
suimtas šeštadienį pareiškė, 
kad jis> “neinteresuojasi” alu
mi, nebeužsiima “gengsteriavi- 
mu”. Išvažiuosiąs į Miami ar 
Mot Springs, Ark.

» » »
Vakar iš apskričio kalėjimo 

buvo paleistas 15 metų berniu
kas William Webcr, kuris bu-

Chicago. — Raymond W. Stevens vasarnamis turčių apgyventame priemiesty Highland Park.
Šiuose namuose Raymond W. Stevens nusižudė pereita penktadienį, kad nereikėtų stoti teisman
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką 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. Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 

_ 4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

"W

dėl pasisavinimo Stevens šeimynos valdytos Illinois Life Insurance Co. pinigų.
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HITLERIS SUĖIĄĖ HINDERBURGO DRAUGĄ
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PLANINGUMAS ŽEMĖS ŪKYJE

Santykiai tarpe hitlerininkų ir nacionalistų (mę- 
n^rphistų) ypjfietijos diktatoriškoje vajdžįoje nėra lą- 
bai priętejiški. Jtyps jie bęndrojnis jėgoipis lairpėjo per
galę ąnt respublikos, bet jų* tarpę jau prasideda nesu
tikimai. Nacionalistams nepavyko susitarti su fašistais 
dėl ministerio pirmininko vietos Prūsų valdžioje. Tai 
vietai nacionalistai, su prezidento Hindepburgo prita
rimu, skiria buvųąjjj kąncĮerj Von Papeną; o Hitlerio 
partija reikąląuja, kad ji butu pavesta Goeringui (ku
ris buvo beprotnamyje Švedijoje). Prūsų seimas, nega
lėdamas šitą klausimą išspręsti, atidėjo savo posėdžius 
neąprėžtam laikui.

Dabar įvyko dar aštresnis konfli^įąs tarpe “na
cių” ir nacionalistų. Hitlerio įsakymu tapp areštuotas 
Dr. Guenther Gerecke, buvęs Hindenburgo rinkimų 
kampanijos vedėjas ir asmeninis prezidento draugas. 
“Haciai” kaltina jį pasisavinus $400,000 viešų pinjgų. 
Dr. Gerecke, beje, yra autorius valdžios “darbo parū
pinamo plano”, kuriuo fašistų diktatūra žada pašalinti 
nedarbą Vokietijoje. Kolkąs tačiau buvę “aprūpinęs”, 
save tik pats plano ąųtpriųs.

Tie susikirtimai tarpe Vokjptijos fašistų ir nacio
nalistų rodo, kad šios dvi reakcininkų partijos susidėjo 
į bloką ne iš meilės. Jom dar teks “persiimti”, pirma 
negu galutinai paaiškės, kas yra Vokietijos “bosas”.

Prieš RooseveJto farmerių gelbėjimo sumanymą 
kilo kongrese ir dalyje spaudęs gana stipri opoziciją. 
Jisai yra kritikuojamas, kąipo ^sppialiątiškas” ir net 
“sovietiškas’*. Stambiojo kapitąlo atstovai kaltina, kaęĮ 
agrikultūros departamente, kurio priešakyje stovi sek
retorius Wallace, sųsjsųlžę li^dų “rųfJįĮcąląi; ągrikultu- 
ros sekretoriaus padėjėjas, prof. Jugwell, esąs bolsę- 
vikų simpątizatorius; ekonominis departamento pata
rėjas, Dr. Ezekjęl, ęsąs irgi labai rądikališko nusista
tymo aspiup.

Tie kritikai labiausia smerkia planingupio idėjų 
žemės ūkyje. Jie bijosi, kad Roosevelto agrikultūros 
sekretorius su savo padėjėjais eis prie žemės ūkio “ną- 
pjopalizącijps”, — kas, kapitalistų nuomone, butų dide
lė nelaimė Amerikai. «Jje norj? kad butų palieta “priva
tinė iniciatyva” farmeriams.

Tačiau klausimas: kodėl ta privatinė iniciatyva ne
apsaugojo žemės ūkio puo sųbankrotavimo ?
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NL'OSTĄBL'S SOCIzVMSTU
LAIMĖJIMAS ROTHER-

HAMJE

Pramoningame Rotherjiąm 
distrikte, Anglijoje, vasario 
mėn. 28 d. įvyko papildomieji 
rinkimai j parlamentą. šitu°sP 
rinkimuose Darbo Partija lai
mėjo didžiausią Rotberhamo 
istorijoje pergalę, sumušdama 
konservatorius beveik 16 tūks
tančių balsų dauguma.

1931 metais tą distriktą. bp- 
vo užĮcariavę konSeyvątpyiąi, 
|<urie gavo 23,596 baigus prieš 
fiarbįę£ių 22,834 b., t. y. 762 
balsą (jąągumą. Bet tįąbar, pa- 
pildopųpsiuosp i-jp^upse, bal
sai pabalino taip:

Už Darbo Partijos •W"dMs- 
tij :W. Doblpe pačiupta 2$,767 
balsai,

Už konscrvątorių

893 b.
Darbo IP^tįjęs (jįugumą 

15,874*
Anglijos spaudą sgko,

^žftisalprmo kąbuo 
oje — oažtu)

____ ;______________B8.00
i ynętą —----- ----------------- 4.00
is mSnesiams 2.00

1.60 
.75

Chicagoj per

Metams —-ŽJL______  S7.00
pustei tnetp ----------- :----------Ž.60

—- s 

.76Vienam mBnėsiui------------
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) 
?let«ąs r—-------------- ---

ūsai metu —------------------- (.00
rims mėnesiams------------- 2.60

Piniąus reikia siusti oaito Money 
Orderiu karti) su užsakymu

valdžiai ir yra jspūjijpąs, kad 
jau Jąikas jai traųktįs.

KOMUNISTAI VĖL PADĖJO 
REAKCIJAI

Ręprptįškąi sj$al^y<}ąjp| dar
bininkų jėgas, komunistai vi
same pasaulyje padeda fašizmui 
ir reakcijąi.

štai kas įvyko Šveicarijos 
kantone Genevoje. Pereitų me
te Įapkpęio mėn. 9 d. buyo 
Gepeyoje žiaurus sųsįrėmimas 
tarpe darbi pinkų demonstrąp; 
tų, protestąvusių prieš milįtą- 
rizmą, ir policijos bei kariuo
menes. Į beginkles darbininkų 
minias šovė kariuomenė, kurią 
buvo įšaukęs kantoip) vyriau
sybės paryš Fr. Martin, yisoje 
^yeip^rįjojp kilo didelįs pasi
piktinimas tup kraujo pyąlieji- 
puj, bet bųržųązinės parfijps 
jr valdžia apkaltino socialistų 
įaikraščio “Travaij” (Darbasj 
yet aktorių Ę. Ųicole, kad jisąį 
bųį sukurstęs mjpiąą prie riau
šių*

Vasąrio ną^n. 25 d, šių ipp- 
tų Gąpevos kąntppąą turėjo 
rinįji vienj j MW?li’

tas)

susį4ąrė blokas iš konservąter 
rių, radikalų, Romos • katalikų 
ir dviejų stambesniųjų fašis
tiškų partiją. Ir štąi k<*|0 bą- 
vo b^lsaviąių r^ų|tetą|:

tyąrtįii ^ąvę" |5,72^ pąĮąąs
tyąjrpe (spęia)isitų 

tas) — 15,521 b,
Daviet (komunistų kąųdĮ^ą- 

tas) — 288 b.
Gross (fašistas) — 160 b*
Tuo būdą Martin laimėjo fik 

205 balsų dauguma, pž šitą sa
vo laimėjimą jisai gali bųt| 
dėkipąas kurie
statė savo kąndidatą, neturė
dami mažiąusios yiltjęs jj pa
vesti, ir atitraukdami nųp so- 
ciąlistų 2$8 balsus.

Skerdikas, kuris yžąįąpdė 
kariųomeųę ant beginkite djarr 

P9«ejbį iš IfęjĮjĮii- 
nistų pusės. Šjtąip Maskvos ap
mulkintieji klapčiukai kovoja 
už '‘^rbininkĮJ pi|sį|jppstivi- 
m,”l

PAKITIMAS 
spcjĄMBTy YAWVTWF

Francįjos sęciąjiste vąijąč 
Leon Blum rezignąvo iš savo 
yietos, kaipo parlamento frak
cijos pirminipkas, kuomet inil- 
žiipška frakcijos daugumą nu
tarė balsuoti už Daladier kabi- 

•» » 1 •« t, t.

neto “ekonomijos programą”.
Ginčas Frąncijos parlamente 

ėjo dpi valstybės išlaidų suma
žinimo ir biudžetu subalansavi
mo. Ant šito kląusimo jąą su
klupo du radikalų kabinetai, 
viepus vądovąųjąmąs Ęęrript, 
antras Paųl-Rencour'ę. Juos 
parlamentas nuvertė dėj to, 
kad socialistai, kurie turi Fran- 
cijos atstovų rūmuose 130 
narių, atsisakydavo remti val
džios programą. Socialistąi 
priešinosi valstybės tarnautojų 
algų kapojimui ir reikalavo 
griežtai sumažinti karo išlai
das.

Dabar yra susidaręs trečia^ 
rądikąlų kąbįpętąs su DąĮądier 
priešakyje. Daladier, reikia ži
noti, yra pačio kairiojo Fran
ci jos “socialistų -radikalų” (li
beralų) sparno vadas. Jisai ir
gi susidūrė su ta pačia finansų 
problema. Jeigu socialistai bu
tą nųvęrtę ir šį kabinetą, tuo
met radikalams nebūtų buvę 
kitos išeities, kaip atiduoti val
džią dešiniemsiems arba eiti į 
bloką su dešiniaisiais. Daladier, 
kaip ir jo pirmtakai, pasiūlė 
socialistams tartis. Po ilgų de
rybų buvo padarytas kompro
misas, sulig Ipiriųo vąldžia sųr 
tiko dalinai išpildyti sociąjįstų 
reikalavimus, f. y. ternąųteiM 
algų kapojimą sumąžįnfi, Uį 
padidinti kąro išląidų ąpkąrpy- 
mą. Dąų^įąų Jęąip šimtais so
cialistų ąjtįtovų nuterė šitą 
komproąjiąfi 
kad bus ggfiftHS 
valdžios iįiH}ĮWHWis PUS ^07 
mis, ne$ų

viams.
Tačiau S(jpįĮ$$tiJ jĮftFHjft* vą- 

das ir pąpląpipp|» f^pijps 
pirminii|kftg, ^ęop BĮpm, jųjų 
nutarimui MsjjįįOįlMĮ, JiSftj pa
sitraukė įs p»Fti|pę yafjpvypps 
ir parlaĮnepte, kartu su 20 sil- 
vo vienminčių, balsavo prieš 
valdžios projektą* Bet Daladier 
kailinėms vistiek guyo paBs- 
mente daugujpą ba|są*

Šis įvykis gali privesti prie 
socialistų taktikos pakitėjimo 
Franci j oje. Iki šiol per visą 
laiką po pasaulio karo Frakci
jos sopialįstai peąutįktĮąvo’ nei 
eiti į valdžją, neį šiaip su vai? 
d^ia kooperuęti. šitpkios takti
kos gabiąu^iąg reiškėjas fcuyo 
“kairiojo pęntro’? partijoje yą? 
das Leon Blųm. IPąrtijpje yrą 
jr dąr kairesnią už jį žmonjų, 
kurie stoją ną t|k prię^ koope- 
rąvįmą su “buržuazinėmis vai-* 
džipais”, bet prieš bet kokį 
vaįdžips rėmimą (tuo ^i tarpu 
Kepą B|i|jp neretai plerpdavo 
radikalus, kada jiems grąsindą-
y o pavojus iš nacionalistų pu
sės).

Ag į tąeip j y įr siaurai politikių 
Francijjps sočią: 

*i buvo gera,

bet jį yąrgiai buvo konseryaty- 
vė, žiūrint į dalykus pląčiau, 
iš tarptautinio taškaregio. 
Frąncjja po karo kelis kartus 
terejp liberalias (rądikąlų va
do vąująrpfts) Valdžias. Bet tos 
yaldžįps negalėdavo atsilaikyti, 
kuomet socialistai atsisakydavo 
su jomis kpoperųoti, nes vieni 
Įibęralai nipkuoipet neturėjo 
ąbsąlįuėĮps daugumos. Todėl 
pęr ią visą ppkąrmt laiką Fran
ci ją dažniausia yąldydavo na- 
pionąljstai. O Frąncijos nacio- 
pal|?mas yra didžiausias kalti
ninkas to chaoso, prie kurio 

Europa.
.Jęigp frąncijos socialistų bu- 

Žą dalyvavę va|džipje, kuomet 
<dąr Vokietijos mioisterių ka- 
bineteosę buvo sopįaldeniokra- 
taį, p Apglijęs valdžia buvo 

rankose, tąi Europos 
politiką butų, gal, pakrypusi į 
kitokias Vėžes. Tie keblumai, 
sų kpriajs kpypja Ęuropa ir 
visas pasaulis, negali būt 
galėti vienos kurios šalies 
sten^emis. Reikalingas 
terptepto yeikmjąą.

nu- 
pa- 
yra

NEMOKŠŲ FĄSĄKĄ 
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Brooklyno fašistai savo 
ganė pasakoja, kad 
tai ir komunistai”

or- 
socialis- 

visada tvir
tinę, jogei iš nedarbo ir eko
nominio krizio kilsianti revo
liuciją. Bet, girdi, Vokietijoje 
išėjo visai kitaip: ekonominis 
krizis pagimdė fašizmą. To- 
dėl, —

“Gayusios gyvenimo pamo
ku, ‘Nąujiepos’ 62 nr. jau 
rašo, |<ad krizis ir ekonomi
niai sunkumai, yra darbinin
kų i fąšjzmą pakrypimo reak
cijos priežastis.”
Bet juk tai yra nesąmonė. 

Per metų metus “Naujienos” 
kaip tik ir ąiškino, kąd ekono
miniai sunkumai veda ne į re
voliuciją bei socializmą, bet i 
ręnkciją ir fašizmą! Kritikai 
•tos bolševikų teorijos, kad “juo 
blogįau, juo / geriau”, musų 
dienraštis pašventę nesuskąito- 
mą daugybę straipsnių, ir, ro
dos, net labiai/sia atbukęs pro
tas galėjo suprasti, jogei tuo 
klausimu terpe “Nąpjienų” ir 
komunistų yra griežčiausias 
nuomonių skirtumas. Bet “Vie
nybes” rašytojai dar iki šiol to 
nesuprato. Jiems, anot tos pa
tarlės, nors kuolą ant galvos 
tašyk, o jie vis plepės savo ne
sąmones !

IVAIHINYBeS
Ęą reiškią svastiką?
Anglų aųlęrltętas George 

Piydyyopi), tyrinėjęs “aiųžino- 
ip ifryžiąns”, 'syųstikos kilmę, 
l’ųfjlp; kali jį Indijoj rąiųĮąųia 
ųiio pripfe|oriĮ)ių‘lųikų ir tų- 
yj religijljų ?i|Jil>oliij ręikšių^.

SypiMą yi'a AiYęjppfĮ. “Pe- 
^pjpjj’’ syaątika aylia tpliin, 
kHFĮP? krytimis splsi y r“ PR- 

i tlešiųę, yyą
GSPPftti siųijiolis ir reižkia 
fŠliffl ke
liauju ja rytų j vakarus. Tųs 
Mintetis Isip p«l reiškiti gy- 
vylw jr šviesos ųpjžįnųiųų jr 
turi sparlatiniai raiidoną. spaj- 
va, Žodžiais tiig ąįųįĮipjis r<:iš- 
kiil “TPU111 kits pagarbintus 
Ganpati, dangaus galybių vie
špats, siunčiantis mums savo 
pąjaimą.”

Svastika, kurios galai yra 
užlaužti į kairę arba “Kairia
rankė^ Inpflųsų dięyąilės 
Ką}! simbolis’ fąi yra simbę- 
|įs sąjulės, kiiri spkąši por
iniuose ir eina nuo “tolimia.u- 
ąįp yakarų krašto” ligi “de- 
gapčįų rylinččio duriu”* Tą 
svastika yra nakties, šalčio, 
taiųsos, nųrties ir spnailppi
lno siinbojįs. Tą Syąsliką lųf 
juędtti meląvą spalvą, kąs 
reiškią Vakarų $ viešą. Tą Sva- 
stįka reikią “pra-
keikimas (įjgvei, l^ųlj 
nrdn vndui. iw&nrič.iHWvel W> IW ui, p^pnčiąm lipai 

- prakeikimas jųp^a

įpdšm&h, kad Jfitlę

Upinių
fei fi.U|

Reiki
rio svastika yra kaip tik toj
“kuiriarapUe” !.

Oscąr WHde , Vertė A. Karfanąs

Doriano Gray’jaus Alwto
(Tęsinys)

Pavidalo sapnas minties dię- 
nose — kas taip riako? Aš už
mirštu; 9 tai tuom buvo Do- 
yiapas Gray’jus man. Vieų tik 
msir°dymas to jauno vaikėzo 

—man rodos, jis vargu yrą 
daugiau .negu vaikėzas, nors, 
štikrp, jis jau yra virš dyi“ 

dešimlips metų vien tik pa- 
sirpdy|Pas JO — ak, aš abejo- 
; u, ąr jus viską persiittąjpfę 
uąų, ką tąs ipau reiškia. Ne- 
, gusdmpą^ jis nurodo man 
mppŽus naujam meno inp|p- 
ąi, mpksluj, , kuris turės yjąą 

roinąptiŠkos dvasios aistrą, 
visą Graikų dvasios tobuju- 
niąĮ Kyno bei sielos harmoni
ją — kick-gi tai visa verta! 
Mes savo pasiutimu atskyrė
me sįęlą nuo kpnp ir išradp- 
mc realizmą, kurjs yra vulgą- 
riškas. Idealumą, kurio visai 
norą, flenriau, kad nors jus 
žinotumėte, ką man reiškia 
Jorįąnąs prąy’jusl Jus atsi

menate tą mano peizažą, ųž 
kurį man Agnius sdulė tokią 
niilžipišką kainą, bet aš atsi
sakiau atsiskirti nuo jo? Tai 
yrą vienas iš niąno geriausių; 
darbų. O kodėl taip yra? To
dėl, kad man betepant, Dpria- 
nas Gray’jus sėdėjo Šalę ma
nęs. Koki nors gudri įtaka pe
rėjo iš jo į mane, ir aš pirmą 
kartą savo gyvenime pama? 
čiau paprastame miške nuo- 
stabųnią, kurio pirmiau nię- 
<ąd nerasdavau.”

‘TĮąziliąu, tas ncpapraątąl 
Ąš tūrių pamątyli Dorianą r’’ v M V.Gray’ją. \

Hą|Kya|’da& g įsikėlęs iš sė
dynės, yą|k|čiojp po daržą. 
Po kiek laįkp jįs sugrįžo. 
“Jlcnriaų, jįsi tąrę, “Dorįąųąs 
Grąyiųs, tereiškia man mano 
priežastį. Jus gal nieko nema
tysite jame. O aš viską ma
tau. Daugiausia jis randami 
tuose mano tvariniuose, ku- 
riuose jo palies atvaizdas ne
įeiną. Jis yrą nian priipipimų 
naujo budo, kaip jau aš esu 
sakęs. Aš jį randu užlinki- 
inųose kai kuriu brūkšnių, 
malonume bei švelnume ką| 
kurių spalvų. Jai ir viskas.”

“Tai kodėl neduosite jo ąt
vaizdo parodai?” klausė lor
das Henrius.

_r_. ■ ■ ,2 
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“Nes, be intencijos, ąš įdė- 
jąą į jį šiek tiek Jo keisto ma
no stabmeldiško jausnm prie 
jp, savo ipepą atvaizdą vau; 
žinoma, aš apie tai ncnoręjąų 
jam prisiminti. Ji& nieko apie 
tai ųęžino. Jr jis niekad pędą- 
žinoš apiė tai. Bet žmonija ga
lį ąlspėti; o aš nęrpdysiu savp 
nyogą się|ą jų negiliom, žin
geidžiom akini. Aš niekad nc- 
iįnpsią savo P° jų mi
kroskopu. Tąme daikte yra 
pcrdąng manęs / Henriaų — 
perdaug manęs-”

“Poetai nėra t|ek rupeąlin- 
gi, kiek jus. jie žjpo aistros 
vertę spaudai. Musų laikais 
apviltos širdies įvykis esti 
spausdinamas per daug lai
dų.”

“Už tą aš juos neapkenčiu,” 
šaukė Hallwardas. “Artistas 
turi, hulycrti gražius daiktus, 
bet paturi įdėti nieko įš jo 
paties gyvenimo. Mes gyvena
me amžiuje, kada žmonės el
giasi su meną, lyg tąį butų 
kpks ngrs bipgrąfijai i.šreik^- 
|į būdąs* Męs' eąąmę pražudę 
ą|>ktraktį$ką g£9Žįį supratimą* 
Ką’dą R°FS ^m9‘
nijai ką tas rciškįa; ir iš tos

nepamatys mano Doriano 
črayjaųš ątvaizdo.”

“AŠ manau, kad jus klys
tate, Baziliku, bet aš nesigin
čysiu su jumis. Ginčijasi tik 
įie, kurie ; yra intelektualiai 
pražuvę. Pasakykite man, ar 
Dorianaš Gray’jus labai mėg
sta jumis?” X ;

Tapytojas1 svarele- keletą mį- 
nūtų. “Aš , jam pątinku,” jis 
atsakė po valandėlės; “aš ži
nau, kad aš jam patinku. Žį- 
noina, aš baisiai giriu jį. Aš 
gaunu keisto pasitenkinimo, 
sakydapias janū daiktus, už 
kurių pasakymą, aš žinau, 
kad man reikės gailėtis. Pą- 
prastai, jis man yra žavėtinas, 
ir pjes sėdjrnp studijoj ir šne- 
ki^įypjąinę ąpip |Įi^s|ąnčjus 
paikių. kadą jis e§li bai-
sįai |>ę ir atrpęjp, kad
jis.psji ląfaąi lipkspias, sutei- 
jkęą n|ąp gausino. Tądą aš 
jąupiu, penpjąip ką.c} aš esu 
atidavęs vį$ą ^avo ąįplą Jcąn) 
nors, kurjs pĮgiąsi su ja, lyg 
fĮ(i |>ųtų gėlė' ppsįpcgimųi prie
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King Fwt\ires Šyndiciic, Ine., Gr«t Bucam tighu rt»tned.
iiiliiiiilfii*1

turėti ką todėl mes

jo švarko, mažas pagražini
mas žavėjimui jo tuščios gar
bės, pasipuošimas vasaros 
pienai.”

.“Vasaros dienos, ’Baziliau, 
gąli jlgai tęstis”, murinėjo lor- 
cĮas Henrius. “Gal būt, jums 
pirmiau atsibos, negu jam. 
Liūdna prisiminti, bet nėra 
abejonės, kad intelektas pasi
lieka ilgiau už grožį. Tas iš
aiškina faktą, kodėl mes visi 
taip stengiamės siekti mokslo 
daugiau, negu mums reikia. 
Nuožmioje kovoje už gyveni
mą, mes norime 
nors pastovaus,
prikeinšaine savo protą šiukš
lėmis ir faktais, trokšdami 
palaikyti sąvo vietą. Pilnai 
apsišvietęs žmogus — tai šių 
dienų idealas. O protas pijnai 
apsišvietusių žmogaus yra 
baisus daiktas. Tai yrą lyg 
mažmožių krautuvė, vien bai
senybių ir dulkių, viskas ap- 
kainuotą aųkščiąu vertės. Aš 
visgi manau, kad jums pir- 
miąu atsibos- Kada nors jus 
|iuręsi|c j savo 
Jums atrodys, kad jis nevisai 
tinka braižymui, arba jums 
nepatik8 J9 ąpąlvos išvaizda, 
flF Ms "9H- Jlls> »»VO širdyje, 
|<aręiai kaltinsite jį, ir rimtai 
mąpyąite, kad jis labai blogai 
elgėsi sų jumis. Sekanti syki 
jam atsilankius, jus Imsite vi
sai šaltas ir nepaisantis. Tai 
bus apgąilėlinas atsilikimas, 
nes tas pakeis jus. Ką jus esa
te nian pasakę, yra gana ro
mantišką — galima pavadin
ti pieno romantiškumu; bet 
visas blogumas turėjime bile 
kokio romantiškumo,—tai tas, 

f !

kad paskiau palieki taip ne- «■ 
romantišku.”

“Henriau, nekalbėkite taip. 
Kol aš gyvas busiu, Doriano 
Grayjalis asmuo valdys mane. 
Jus negalite jausti, ką aš jau
čiu. Jus maiuotės labai daž
nai.”

(Bus daugiau)

TIK ką gavome iš Vil
niaus ląįai įdomų leidinį 

TEĘME”. Nepri- 
kĮąųsomos vįsuQmenčs ir 
politikos ląįkrąštU. Galįpia 

Naujienose. Kainą 5

“Naujienose” galhpą gau
ti Unjgyąjjųis, Piętų Ame
rikoj, lietuviu laikraščius:

“Naujoji Banga” (J^o. 5) 
f‘Trįbuna” (No. 4) 
Kainą 5c kiekvieno. .



Pirmadienis, kovo 27, 1033
.... ’.V »«««.

J. ir tėvu James W., valdė it nubankrutijo Illinois LifeChicago. —- Raymond W. Stevens, kuris kartu su broliu Ernest
Insurance Co., jos pinigus panaudodami išgelbėjimui savo hotelių. Už tą, jie teismo liko apkaltinti ir feą savaitę ttirėjb stoti 
teisman. Bet Raymond nelaukdamas teismo, penktadieny nusišovė savo namuose Highland Parke. Dešinėj’ — jo žmona

Veda tyrinėjimą j 
kinematografo ope
ratoriaus nužudymą
Suimtas Moving Picture Ope- 

ralors* unijos organizatorius 
O’Hara, kuris Oserį nušovė: 
ieško Maloy.

Policija, prokuratūra ir co 
roneris veda stropų

nudėjęs. Oscrio lavonas bu
vo rastas ant grindų laukia- 
majamė kambaryje, o šalę jo 

revolveris, kuriuo jis buk 
mėginęs nušauti O’Hara.

Policija tam nenori tikėti ir 
mano, kad O’Hara tų revolverį 
padėjo šalę lavono, kad pasi
teisinti. Dabar mėgina susek
ti iš kur ir kieno tas revolve
ris buvo pirktas. O’Hara yra 
suareštuotas ir laikomas poli
cijos priežiūroje. Taipgi ieš-

tyrinėji-! ko ir Maloy’o, bet šis kur tai 
mų dėl mirties kinomalografo slaptosi.
operatoriaus Fred Otier, kurį 
pentkadienį nušovė 
Picture Operators 
ganizatorius Ralph O’Hara 

Oseris buvo atėjęs į 
raštinę

terš’ Difdrict council ir Mill 
Works and Cahinct Manufac- 
turers associųtion. Arbitra- 
torium buvo Josima D’E^posi- 
to. Algos skalė nustatyta 75 
centai valandai. Kontraktas 
galiuos iki birželio 30, 1937.
Pirmiaus staliai gaudavo 85c. 
į valandų.

Chicagos žydai šian 
dien protestuos prieš 
terorą Vokietijoje

Trečiu kart apiplėšė 
National Tea Co.

’ ...ir.. <1 n

Išdaužę langą vagiliai išnešė 
daug maisto reikmenų. Krau- 

į tuvė yra bloką nuo policijos

blioką nuo policijos nuovados, 
vadinamos “Shoreland Yards”. 
Vagilių policija niekuomet ne
pastebėjo.—Šernas Petras.

tuvė yra bloką nuo 
nuovados

; 18 APIELINR&— 
ido naktį, koVo d., 
vagiliai išmušė langą 
Tea Company krautuvės durų, 
2005 South Halsted Street, ir 
išnešė daug muisto reikmenų. 
Kiek karutuvė nukentėjo— dar 
neteko patirti.

' Minėtoji krautuvė jau api
plėšta trečią kartą šią žiemą. 
Jįtokiogiausias dalykas yra tas, 
kad ji randasi tik apie vieną

Graboriai
Telefoną* Yitdi 1138

Stanley P. Mažeika

šeštadie- 
ncžinomi 
National

Oratorius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliai visokiem* reika

lams. Kaina prieinama 
3319 Auburn Avenue 

CHICAGO. ILL

Tel. Lafayette 3572
Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER A V.

Kalbės Marylatid gubėrnato 
rius Albert C. Ritchie, Hor 
neris i r kiti.

Fred Oscr buvo vienas “su- 
Moving kilėlių”, kurių viso yra septy- 

unijos or- nį prie Maloyo diktatūrų uni
joje. Už pasipriešinimų jis 

unijosI buvo išmestai iš unijos kartu 
pasimatyti .su biznio | Sll kitais šešiais nariais ir ilgų 

agentu Thomas Maloy. O’Hara laika 
sako. Oseris norėjęs jį nušau
ti, todėl jis apsigindama}, jį

nedirbo. “Sukilėliai” 
frako, kad Maloy su savo sėb
rais varo graftų ir kraunasi 
pinigus į kišemus.

7-i Chicagos bravo 
rai gavo leidimus 

gaminti alų

šiandien Chicagos žydų or
ganizacijos ruošia protesto 
mitingų Auditorium salėje 
prieš terorų, kurį hitlerininkai 
pradėjo Vokietijoje prieš žy
dus.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

šeštadienį palaidojo 
nusižudžiusi Raym.

W. Stevens
ko

ryto 
am-

FRANCES SHIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 23 dieną. 11:00 valandą 
1 93 3 m., sulaukus 61 metus 
žiaus. gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 4 3 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Gabrielą Scbuknecht ir vy
rą Adolfą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 8813 
Escanaba Avė.. So. Chicago. III.

Laidotuves įvyks antradieny, 
kovo 28 dieną. 10:00 
iš namų bus nulydėta 
kas kapines.

Visi a. a. Frances 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Duktė. Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarauja garbo- 
rius Lavvrence Walkowiak, 8729 
Comercial Avė. Tel. Saginaw 
4109.

val. ryto 
į Tautiš-

Shimkus

(Žiur. paveikslus)
šeštadienį iškilmingai palai

dotas Raymond W. Stevens, 
garsiosios Stcvensų šeimynos 
narys, kuris nusižudė ketvir
tadienį po pietų. Jis buvo 
Illinois Life Insurance Com- 
pany prezidentas, ir, sakoma, 
bendrovę nubankrotavęs su 
savo tėvu ir kitu broliu. Jis 
buvo apkaltintas, kartu su tė
vu ir broliu, už pasisavininmų 
virš $1,000,900.

Kūnas buvo išlydėtas iš re
zidencijos Ilighland Parke į 
Rosehill kapines.

75 centai j valandą nu
statyta stalių alga

šiomis dienomis pasibaigė

m

Šimkus
24 dien.). 2:30 valandą po pietų

Septyni Chicagos bravorai 
Alias Brevving Co., Bosworth 
Products Co., Frank McDcr- 
niott, Monarch Beveragc Co., 
The Prima Co., The Schoen- 
hofen Co., ir Unitcl Stated 
Brewing Co. gavo leidimus 
gaminti alų.

Projektui vadovauja rabinas 
Solomon Goldman. Kalbūs 
Maryland valstijos gubernato
rius Albert C. Ritche, . v ■gubern a torių# Horner 
ras Corr, Illinois 
c te.

Illinois 
majo- 

senatoriai.

PLĖŠIKAI UŽKLUPO 
KOSTUMERIŲ KRAUTUVf 

JE; PELNĖ $40

Kairiosios žydų 
jos, berods, šiame 
dalyvaus ir lietures savo atsto
vų. Jos rengsiančios kitų mi-

ofganizaci- 
ntitingc ne

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu*ų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
T<l. Cicuo 5027

J.F.RADZRS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Trys ginkluoti plėšikai šeš
tadienį įsiveržė į B. & B. de- 
partamentinę krautuvę, 3532 
West North Avė., kuomet joje 
buvo 15 kostunierių. .Jie grie
bė $10 iš registerio ir bėgdami 
lauk pašovė kasierę.

Skelbimai Naujienom 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Roaelande steigiama 
kooperatyvŽ krautuve

-------i...............

W. O. Saimon, Russell L. 
Blount Company, real estate 
bendrovės, vice pinniniiikas 
praneša, kad Eagfc krautuvė, 
prie 113th ir Michigaii avenue, 
bus paversta į generalinę 
krautuvę, su keturiolika dc- 
partmentų, kuriuos operuos 
atskiri koncesihinkai*
—...imi.i.■ ■ .i.... ■■.^i.iirtii^B..^; fe.iMiįj...................... .

Laidotuvėse patarnau 
jtr geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie grai

bų išdirbyje?*

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

Lietuvės Akušerės

Seniausia Ir Didžiausia

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Tberapy 

Midwife 
6109 S6uth Albang 

Kvetiue 
Phone 

Hemluck 9252 
Piuniiuja prie gim
dymo namuose.ar Ii* 
goninėse, duodi: ma- 
swge, elėctric treat- 
ment ir magnetfc 
btatikets ir t. r. 
Moterimi ir mergi
nom patarimai do* 
Vanli.

t

Akių Gydytojai

( Antanas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo

1 93 3 m., sulaukęs apie 52 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., 
Grenkiškės parap., Levikainių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Eleną (po tėvais Klimaitė) 2 duk^ 

teris Stanislavą ir Jadvygą. 3 brolius Augustą. Juozapą ir Joną, 3 bro
lienes. 2 švogerius Pranciškų Reinart ir Juozapą Butkų ir giminės.

Kūnas pašarvotas radasi 7154 S. Fairfield Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį Kovo 28 dieną. 8 vai. iš ryto iš namų 

j Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv.. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Šimkaus giminės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Broliai, Brolienės, švogeriai ir Giminės.

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

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėf nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos tųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mifudkr Žmogaus kūno j 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. .

Reikalui esantį musų automobilftlS' AtV^žiudt f jUsų 
namus ir atveš į musų įstaigą kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

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

EUDEIKIS
■ ■ . . . JŪSŲ GRABOBIUS

Didysis Ofisas

4603-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YAKDS 1741 ir 1742'

\ , • ' ■ . y v '•■■■

, Lll,.,U..l J. .1. . ., .... in*<i , Vli^ll^.iH’if'"»<‘          ......

l

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvint akių {tempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimb 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainui per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų ąkys atk 
taisomos be akinių. Kainos pb 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pitone Boukvard 7589
.............   ,1 I, , .1 Į.

LIETUVIS AKIU SPECIAL&TAI

^omplikuotuoM
AtritikhiUosą

jįįj A 'S t. '<į.
Lifcifeytte
BauKį i:>i

/■

filis

w V* r

Graboriai

S.M.SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėle ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti aąži 
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui »ky-

3307 Auburn Avė 
CHICAGO ILL

Tėvas ir Sūnūs Juozas

EUDEIKIAI
GRABORIAI

30 metų patyrimo graboriavime

Ypatiškas. Simpatingas Laidotuvėse 
Patarnavimas

5340 So. Kedzie Avė.,
Td. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

uetuviai (lydytojai

DR. MARGĖRIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesnę ir patogesnę ”*ra 

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

ii nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniai* nuo 10 iki 17 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grika U Europos it cit praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niai* pagal rasitarimą.
4335 So. Halsted St

Tel BOULEVARD «I9«

A. MONTVID, M. D.
U^e*t Town State Bank Bldt 

2400 W Uadison St. 
Va! 1 iki 3 po pietų. 6 iki R 

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brunsvvidk 059>

A. L. Davidonis, O 
,1910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8' valandai Vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BliKTASII
758 W. 35th St.

Cor. of 35tb 8 Halsted St*) 
Ofi*o valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal autart}.

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th SL 

(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal tutartj.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusia*,' išputusia* 
blauzdų gyslas.

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

Tek Boukvard 1401

Pboną Boulevard 70<2DR.Č. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
arti 47d» Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgin!* 003f

uetuvlai Gydytojai
Res 6600 South Artesian Aven» 

Pbone Proipect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
OVDYTOIAB 1B OfllBUMAI

1645 S. Ashland Avė.,
•»lse r olando t, ano * Iki 4 ir O Ik

• ra? ’«k Nedėliomis pasai satart* 
Oriiv Tel. s Boulevard 7820. 
Mam«. Tel. Prospeci 1930

Pbonc Canal 6122

DR 8. BIEŽIS
GYDYTOJAS (R < HIRURGAft
*201 W<»Rf ?2nd •itrept

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* h oedėliomis pagal uun 
R»ri^»oc*/* A6 2F So Rtrhmond ♦»»••• 

r»le*nnat tiepabh ’lė*

dr. Suzana A. Slaki>
Motetų ir Vaikų ligų Spectalut*

4145 Archer Avė.
Ofuo Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofisu vai kiekvieni dieną nuo 9 iki 
12 ryto (ihkyrua teredomi*) Taipgi 
nuo < iki 9 *al vakar* UtarniukaU i*

T*! HYDf PARK

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bu* atidaryta* ir paci
entu* priimsiu pradedant nuo pirmadie 

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

DENTISTAS
4847 W. 14th SL

Cicero, III.

Ofise* rel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinski*
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaakee Avemu

Valandoa: 12iki2ir6iki8P.M. 
Seredo* vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

D (L HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 m* 
tu* kaipo patyri* gydytoja* chirurgai b 
akušeri*

*wi®» » chroniška. liga. wrų 
moterų it vaikų pagal aattjacunu mi 
rodni X-Rav ir kitokiu* efektro* pn»
»ai*U»

X-Ra* ir kitokį** efektto* pr*»

Ofisu it Laboratorija 
W I8tb St., netoli Morgan S>• 025 

Valandos: nuo 10—12 pietų i* 
auo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

tiydt Patk 6755 ar Central /46«

♦ 729

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė. 3 tabor 

CHICAGO ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Kloteriikų, Vyriškų ir Vaikų lig* 
OFISO VALANDOS* 

Nuc 10 iki 12 vai ryte nuo 2 ik: ♦ 
vai po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v dien* 

Phone Midway 2880

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KABA
*631 South Ashland Avemu 

Ofiso valandotr
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po m**

■f iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 17
Rez Telephottt Plaza 3200

Ofuo frti Victory 6893
Ręst. Tel. Drezei 919

DR. A. A. R0TH
Rusa* Gydytoja* it Chirurgą* 

Specialistas odos hĮų it oeneriiką Opa

3102 SaHaisted St
kampa* 3 l*t Street 

Va!.. 10—11 v. ryto 2—4. 7—9 v.»
NedėHomi* it ivemadienlan 10—-1

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rea, 6515 So. Rockivell St.
Tel. Republic 9723

DR. A. L. YUSKA
HM W. Mtnamt M. 

kampa* 47th ir Artesiah Avi.
Telefonas Grovehiil 1595 

Vilshdo* nuo 9 iki 11 ryto, niro 2-4 
kr 7*9 po flietų, ttredonu po pietų |t 

pediliom* pagal «usltarung.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10l> W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7600: Valandos 9—S 
Wert S»de: 2151 W. 22nd St.

PanedSlio, Serc<1os ir Potnydioa vak. 0 iki O 
Telefonas Roosevelt 0000 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarniuko. Retvei-yo ir Subatos vak. 7 iki 0 

Telefonas Rcpublic 9600
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CLASSIFIED ADS

Męs metų

dėlgintis

t

r

REIKALINGA virėja vyrą arba mo
terį nuo 25 iki 35 metų. Kambarys ir 
mokestis. 5702 W. 65 St.

PATYRUSI mergaitė prie abelno na
mų darbo, be virimo, turi būt ant vie
tos. 1901 So. Millard Avė. Telefonas 
Rockvvell 9069.

Help Wanted—Femah 
Darljininkių Reikia_

PATYRUSI mergaitė prie skalbimo, 
prosimo ir valymo, turi būti ant vietos, 
$3.00 savaitei, laukite Kedzie 7461.

llnigai busią naudojami bedarbių šelpimui Cook apskrityje 
arba (kituose apskričiuose) generalių nuosavybės 

mokesčių sumažinimui

- Ernest J. Stevens, kuris vienas liko

PRANEŠIMAI

Personai
. -. _ , Ieško

J. G. PAIEŠKO apsivedimui jaunos 
moteries arba našlės, turinčios $3000. 
Aš turiu gerą darbą ir nuosavybę ver
tės $19,000.

Rašykite į Naujienas, 
Box 1545, 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Senas Auksas
Old Gold

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

Help Wanted—Malė
Darbi nl^

REIKIA 2 vyrų dirbti ant ūkės, be 
mokesčio, tik valgis ir kambarys. Atsi
šaukite j Naujienas, Box 1542, 1739 
So. Halsted St.

UŽ VIENO CENTO PIRKINI REIKĖS M0 
KETI CENTĄ MOKESČIU

Pradedant balandžio 1-mą dieną reikės mo
kėt 3nuošimčių ‘prekių mokestį’-sales tax’

Pradedant šeštadieniu, ba
landžio 1 d., chicagiečiai, kaip 
ir visi kiti Illinois gyventojai, 
pradės mokėti 3% — trijų 
nuošimčių “prekių mokestį” — 
“sales tax”.

Sulig pliano, kurį paskelbė 
Archibald MacLeish, Chicago 
Controllers’ Association pirmi
ninkas ir buvęs Retail Dry 
Goods Asociacijos pirmininkas, 
detalinės krautuvės ims po cen
tą mokesčių nuo pirkinių, ma
žesnių už 34c. Jis paduoda se
kančią lentelę:

1. Vieno cento mokestis už 
pirkinius nuo vieno iki 33 cen
tų.

2. Dviejų centų mokestis už 
pirkinius nuo 34 centų iki 67c.

3. Trijų centų mokestis už 
pirkinius nuo 67 centų iki vie
no dolerio.

4. Už visus pirkinius virši
jančius dolerį bus imama 3% 
mokestis.

Nustatytą mokestį pirkėjas 
turės sumokėti krautuvei dary
damas užpirkimus.

Kaip valstija rinks pinigus 
iš krautuvininkų dar nežinia, 
nes finansų departamento vir
šininkas Joseph J. Rice išsiun
tinės nurodymus krautuvinin
kams tik trečiadienį. žinoma 
tik tiek, kad krautuvininkai 
turės prisiųsti valdžiai atskai
tą nevėliau 15 dienų po kiek
vieno mėnesio pasibaigimo.

Sulig įstatymų, reikės mo
kėti “prekių mokestį” už pir
kimą visų produktų, išskyrus 
gazoliną ir ūkio produktus, ku
riuos ūkininkai parduos savo 
ūkiuose tiesioginiai vartotojui. 
Pinigai busią paskirstyti valsti
jos apskričiams proporcionaliai 
ir visų pirma, bus sunaudoti 
bedarbių šelpimui Cook apskri
tyje. Kituose valstijos apskri- 
čiuose tie pinigai bus sunaudo
ti numažinimui generalių nuo
savybių mokesčių. Jeigu ap
skričių tarybos taip nutars, tie 
pinigai galės būt sunaudoti šel
pimo darbui ir kituose apskri- 
čiuose.

i
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Chicago
primetamų jam, jo broliui ir tėvui kaltinimų, kad jie pasisa
vino Illinois Life Insurance Co. pinigus, kad išgelbėti savo 
hotelius — Stevens ir LaSalle. Tenka jam vienam gintis to
dėl, kad jo tėvas guli ant mirties patalo, o jo brolis, Raymond 
W. Stevens, nusišovė.

Pirmadienis, kovo 27, 1933

74 darbų rūšys pro 
jektuojamos bedar
biams gaunantiems 

pašalpa
Sako, bedarbiai gauną pašalpą 

bus samdomi prie gatvių dal
bų, rūmų taisymo, etc.

Septyniasdešimts keturios rū
šys darbų yra paruošta Illinois 
valstijoje tikslu duoti užsiėmi
mo tiems asmenims, kurie gau
na pašalpą per Illinois Emer- 
gency Relief Commission, ko
misija praneša spaudai.

-Kiekvienas tų projektų buvo 
paruoštas tikslu suteikti naudą 
apielinkei, kuriose tie projektai 
gavo pradžią. Visuose atve
juose, darbai bus prie visuome
ninių įstaigų ar nuosavybių, 
kuriomis visuomenė naudojasi.

Anot raporto, bedarbiai daro 
dirbtinus ežerus, gerina gatves, 
kasa kanalus, tvarko viešas ai
kštes, pentuoja, etc. Kai’ 
riose apielinkėse bedarbiai 
pasamdyti statistinių žinių 
kimui.

Visiems tiems bedarbiams 
šelpimo įstaigos ,sako praneši
mas, skiria asmenis, kurie gau
na pašalpą, ir, tvarko jų atly
ginimo reikalus.
yra matuojamas pašalpa, ku
rios darbininkas reikalauja ir 
alga, kuri už vienokį ar kitokį 
darbą yra mokama.

(Greitu laiku “Naujienose” 
tilps Seno Petro straipsnis, ku
riame jis nušviečia vieno 
darbų gavimo procedūrą).

amžinu meigu. Liko seni tė
vai, broliai sesers ir eik" gimi
nių.

Pp. Kimbarkų šeimyna čia ži
noma kaipo biznieirai, keletą 
metų atgal persikėlė gyventi į 
Wisconsin valstiją, kur ver
čiasi pasekmingai. Vasaros me
tu daugelis chicagiečių juos ap
lanko, net turi puikią vietą ato
stogoms praleisti. Aš iš savo 
pusės siunčiu pp. Kimbarkams 
giliausią užuojautą.

—“N.” rašėjas.

Keli žodžiai apie Chi
cago Workers Com 

on Unemployment
Centro komiteto delegatas Jo

nas Ascilla nušviečia lietuvių 
darbuotes programą.

ku- 
yra 
rin-

Darbo kiekis

ty

Šiandie laidojama 
Jul. Kimbarkiutė iš 
McNaughton, Wis.

Kūnas pašarvotas pas p. Kim- 
barką, Cicero mieste

CICERO.— šiandien įvyksta 
laidotuvės velionės Julijos Kim- 
barkaites, p. Kimbarko sesers 
iš McNaughton, Wisconsin. Ji 
yra pašarvota pas brolį p. Kim- 
barką, 1543 South 52nd Avė. 
Laidojama j šv. Kazimiero ka
pines su bažnytinėmis iškil
mėmis, šalę kitų šeimynos narių.

žiauri mirtis pakirto jauną 
gyvybę. Niekas nenujautė, kad 
taip greitai atsiskirs. Buvo vi
sai sveika, tik staiga pasijuto 
silpna ir užmerkė jaunas akis

paprastas dalykas, kad pramo
nei pereinant tam tikrą per
silaužimą visuomet pasirodo 
depresija ir kad ji greitai pra
eis. Tik po ilgų ginčų ir tyri
nėjimų dalis darbininkų supra
to, kad tos nuolat atsikartojan
čios bedarbės išmeta nuolat 
augantį skaičių darbininkų į 
bedarbių eiles.

Nenusisekęs komunistų eks
perimentas Jungtinėse Valsti
jose sudemoralizavo ir taip 
nestipriai organizuotas darbi
ninkų jėgas. Nors jie dabar ir 
mato darbininkų vienybės svar
bą, bet jų vadai nesuranda ke
lio. Tame atvejyje, kaip jie 
gali vesti kitus? #
Chicago Workers Committee on 

Unemployment
Veiklesnių Amerikos darbi

ninkų tarpe ir kilo mintis pra
dėti naują Amerikos darbinin
kų organizaciją, Chicago Wor- 
kers Committee on Unemploy
ment, kuri mažiau kaip į du 
metu laiko visame krašte pri
skaitė kelius šimtus tūkstančių 
narių. Chicagoje kitų tautų 
darbininkai ir bedarbiai jau yra 
susiorganizavę į 60 lokalų. Kai 
kurie turi virš 1,000 narių. 
Mes lietuviai, pirmiau buvę 
pirmutiniai, vos tik dabar pra
dedame judėti. Pirmas lietuvių 
susirinkimas įvyko vasario 11 
d., Paliulio-Meldažio svetainėje. 
Jis negalėjo būti sėkmingas, 
nes susirinkę nariai negalėjo 
sudaryti vietinio lokalo veiki
mui. ‘
Pirmas skyrius organizuojamas 

Bridgeporte
Surasta organizacijai kelias 

ir pradėta darbas. Kad darbi
ninkams ir bedarbiams nereikė
tų važinėti ar eiti kelias my
lias į susirinkimus, nutarta 
veikti apribotose srityse. Pir
miausiai darbas buvo pradėtas 
Bridgeporte, kur yra daugiau
siai lietuvių. Lokalui susitvė
rus ir jam įstojus į C. W. C. 
O. U. bus, manau, reikalinga 
tą patį padaryti ir kitose lie
tuvių apgyventose kolionijose. 
Roselando lietuviai, kiek girdė
jau, yra susidėję iš vien su 
amerikonais, bet beveik visos 
tautos dėl kalbos patogumo tu
ri savo atskirus lokalus ir de
legatus j centralinį C. W. C. 
O. U. komitetą.

Antradienį, kovo 28, Bridge- 
porto skyrius turės savo susi
rinkimą Fellowship House, 831 
West 33rd tPlace, kuriame kal
bės atstovas iš C. W* C. O. U. 
veikiančiojo komiteto. Lokalas 
paduos aplikaciją galutinam 
įstojimui į organizaciją. Dėl to, 

šiai organi

zacijai ateikite | susirinkimą, 
o toliau imsimės už darbo ir 
kitais darbininkų ir bedarbių 
reikalais.

Centro komiteto elegatas
Jonas Ascilla.

SPORTAS
šiandie Lewis risis su Penetzki

Coliseume šiandien įvyks la
bai svarbios ristynes: Ed

MADOS MADOS

Lewis, vienas žy
miausių pasaulio ristikų, susi
kibs su Leon Pįnetzki. Pasta
rasis yra tikras milžinas,-—be
veik septynių pėdų aukščio ir 
sveria netoli trijų šimtų svarų. 

Be to, risis dar Gus Sonnen- 
berg su Karui Zbyszko, S. Stein 
su Mike Romano, Jack Koh- 
out, Kanados čempionas, su 
Jack Smith ir kiti.

Ristynes prasidės 8 vai. va
karo.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
extra direktorių ir draugijų atstovų su
sirinkimas įvyks pirmadieny, kovo 27 
d., 1933, Auditorijos syet., 8 vai. vak. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi- 
ankykite, nes bus rinkimas valdybos dėl 
1'933 metų, ir taipgi yra kitų svarbių 
reikalų. X. Kaulakis, rašt.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

^MORTGAfiEBAHKERS .̂
REAL ESTATE

■ ’ ■ ■ ■

Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ........ . WV

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

i
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
i r rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. (žymus namai ori 
[inalio ir vienintelio namų savininkų 
>iuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

O>—

f

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime 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, tnorgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — ‘‘Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

------------ O------------- -

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

---------O---------

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

v

Business Chances
Pąijnyi mui Bizniai_________

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

Amerikos darbininkai per il
gą laiką negalėjo surasti min
ties, kurią visi suprastų ir ku
riai visi pritartų. Įsigalėjęs ka
pitalizmas lig šiolei valdė ir 
tebevaldo spaudą, kuri nesi
drovėdama stengiasi darbinin
kus maitinti savo pigiais raš
tais ir argumentais prieš jų, 
kaipo kliasos, organizavimąsi 
į politinę partiją. Ji stengėsi 
ir stengiasi nurodyti, kad tik
ra Amerikos darbininko idėja 
— tai kiekvienam rūpintis sa
vimi (everyone for himself), 
kad patapus milionierium. Jie 
net nurodo ir faktus, kad ve 
tas ir tas iš neturtingų tėvų 
vaiko paliko turtuoliu, nutylė
dami faktą, kad šimtai tūks
tančių ir net milijonai visą sa
vo gyvenimą dirbdami neturi 
už ką pavalgyti ar apsirengti.

Bedarbė privertė darbininkus 
apsimąstyti

Kilus Rusijos revoliucijai ir 
darbininkų tarpe įsigalėjus tam 
tikram elementui, pasirodė dar 
didesne disorganizacija ir tik 
ilga bedarbė visose šalyse pri
vertė badaujančius darbininkus 
apsimąstyti.

Amerikos darbininkai, tik sa
vo protu ir rankomis pelnyda
mi gyvenimą pasijuto, kad be
siekdami tapti milionieriais li
ko išmesti į gatvę be darbo 
ir duonos.

Bedarbė ne laikinas 
apsireiškimas

Dar ir po to kurį laiką jie 
mėtėsi J Šalis, argumentavo, 
kad bedarbė tai tik laikinas1 visi, kas pritarią

PAINT
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Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai_____

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Real Estate For Sale
Namąi-žeme .PardavinĮui

PARDAVIMUI — 
BARGENAI

Tai yra gal paskutinė proga nusipirk
ti panašius bargenus.

$100.00 cash likusius išmokėjimais 
kas mėnesį nupirks dviejų augščių mū
rinį namą, 2 fialai. Kaina $3200. Sa
vininkas priims $1000 bondą arba tuš
čia lota kaipo dalinį įmokėjimą.

$100.00 cash likusius ant išmokėji
mo nupirks gražų cottage su dideliu lo
to priemiesty. Kaina $2500.

$150.00 cash likusius po $25 į mė
nesį nupirks dviejų augščių namą su 
cottage užpakaly. Kaina $2200 ant 
Morgan St. arti 18th St. Savininkas 
priims real estate Bondą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

FRANK J. PETRU,
1443 W. 18th St..

Telefonas CANAL 0806

PEKSIRALDYMA8 VEDA PBIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persISaldimo re
guliariai Išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuosal, pra
šalinkite nuodijančių medegųt Vartoki! 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago, 111.

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

---------O---------

IDEALIŠKA VIETA DEL ALAUS 
DARŽO

2% akerių ant 95 gatvės prie Cice
ro, vertinga biznio vieta, frontas ant 
95 gatvės. Oficiališka “Midway 
Route“ j 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.

l-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas —• 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

RUPTURA

Paraikščius ir diržus pataisome, eks
pertų darbas. Mes paimsime ir pri
statysime. Darbą garantuojame, pada
rome pigiai.

7605 Kingston Avė. 
Tel. Regent 0227

PARDAVIMUI narnąs su teatru, 
krautuvė ir pagyvenimo kambariais, 46 
pėdų frontas priešais Union Depot ant 
Route 142. Užklauskite ląišku. Taip
gi gera farma 80 akerių, pigiai.

F. E. Mualberger, 
Lock Box 128, 
Edgewood, III.

2511 —- Nauja vasarinę suknele, pa
dabinta baltu kalnierium ir juostelė. 
Sukirptos mieros 14,16, 18, 20, taip
gi 36 ir 38 ocįių pejf krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžią, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
inierą ir aiškiai parašyti savo var
ių, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laišku, reikia 
.dresuoti:

Naujieną Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. I1L

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI aludės barai su di
deliais veidrodžiais ir visais įtaisymais, 
kainavo $3500, dabar parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 1739 S. Halsted St. Klauskite 
T. Rypkevičiaus.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

i.

NAUJIENOS Pattern Dont.
1789 S. Halsted St» Chicago.
čia įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No,--------
Mieros

4 ■

per krutinę

(Vardas ir pavardl)

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

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

Telefonas yra
,11

BOOSEVELT ggfl)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
ant

For Rent
-K#*^WW^*W**V*>I^^^^^**W*^*^^^»***IWW*>^^**^

RENDON gera vieta dėl alynes yra 
dideli ir patogi svetainė. Pagyvenimui 
kambariai ir garadžius 2301-03 W. 22 
PI. labai prieinama kaina.

Kreipkitės:
Lietuva Bldg. « Loan Ass’n. 

4600 So. Wood St. 
Lafayette 6393

Furnished Roonis
RENDON didelis apšildomas kamba 

rys. Vyrui arba vedusiai porai, an 
pirmų lubų 4518 So. Mozart St. Atsr 
šaukite bile |tada»

(Adresas)

(Miestą, ir valatij*), 
/S------V/..'.------------ ---------------------------------------
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