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Teismo Drausmė Prieš Illinois Prekių Taksus
Teismas Uždraudė Valstijai 

Kolektuoti Prekių Taksus
Byla eis j augščiausį teismų ir iki teismas 

išspręs advokatai pataria biznieriams 
vistiek rinkti taksus

EDVVARDSVILLE, Ilk, ] 
30.—Madison pavieto Circuit 
teismo teisėjas Jesse R. Brown 
išdavė laikinę drausmę (in- 
jifnctioną), kuri uždraudžia Il
linois valstijai kolektuoti pre
kių taksus, kurie įeina galion 
ateinantį šeštadienį, balandžio 
1 <L

Teisėjas paskyrė balandžio 8 
d. svarstymui tos bylos, kada 
ir valstija galės paduoti teisė
jui savo argumentus prieš tą' 
drausmę ir tada teisėjas nu- pajamų 
spręs, ar panaikinti drausmę ar 
visai panaikinti prekių taksų į- 
statymus, padarant drausmę 
(injunetioną) nuolatine.

Teisėjas uždraudė valstijai 
ne tik kolektuoti taksus, bet 
dagi uždraudė išleisti $2104)00, 
kurie yra paskirti suorganizavi
mui taksų kolektavtmo mašinos.

Drausmę iš teismo gavo le- 
gislaturos narys advokatas I. 
H. Streeper iš Alton, kuris at
stovavo Erving Winter, prezi
dentą H. L. Winters Lumber & 
Planning Mill Co. iš 
Winters gi yra vadas tų 
nių, kurie kovoja prieš 
taksus.

kovo į Gubernatorius Horner pa
reiškė ,kad jis išleisiąs atsišau
kimą į Illinois gyventojus, 
kviesdamas juos būti patriotin- 
gais ir taksus nuolankiai mo
kėti. Tečiaus priešingi tiems 
taksams biznieriai visai nesiren
gia taksų kolektuoti, ypač pie
tinėje valstijos dalyje.

Teisėjas Brown jau antru 
sykiu išdavė drausmę prieš vals
tiją. Kiek laiko atgal jis pri
pažino nekonstituciniais valstijos 

taksus ir tą jo nuo
sprendį parėmė augščiausias 
teismas, taip kad tie taksai ta
po panaikinti.

Socialistą Interna- 
las smerkia na

zių terorą

Traukinys užgavo 
automobilių ir nie

ko nesužeidė
Keistai laimingai užsibaigusi 

nelaimė kryžkelėj

PANA, III., kovo 30.—60 m. j 
valandą greitumu ėjęs New 
York Central pasažierinis trau
kinys netoli Tower Hill užvažia
vo ant automobilio.. Kada už 
mylios traukinys sustojo, tai 
ant garvežio palaipų rasta au
tomobilio ratai ir radiatorius. 
Traukiniui sugryžus prie kryž
kelės parinkti lavonus, rasta 
stovintis automobilis, kurio vi
sas priekis buvo tarsi peiliu 
nuplautas; šiaip'betgi nė vie
nas stiklas nebeišbirėjęs. Viduj 
gi sėdėjo Thomas Rezinans ir 
jo uošvis James Kimbel, abu iš 
Shelbyville, visai nesužeisti, tik 
iš išgąsčio netekę žado.

Panika tarp Vokieti 
jos žydų

žydai yra nusigandę nazių skel
biamo jiems boikoto

i

Biznieriai turi kolektuoti

Alton, 
biznie- 
prekių

kiksus
prekių

Atsisako nusileisti nazių 
kavimui, kad užsienio 
listai paliautų smerkę 
rizmą

reika- 
socia- 
hitle-

Visi bravorai, kurie tik gavo leidimą, sti didžiausiu sku
bumu gamina alų, kad jo netruktų balandžio 7 d., kada bus 
galima pradėti alų pardavinėti, štai kaip bravoruose alus pils
tomas j bonkas ir jos korkuojamos.

Chicagos Merą Rinks 
Miesto Taryba

Legislatura patvarkė, kad miesto taryba 
rinktų Chicagos merų, užpildymui 

vietos mirusio mero Cermako
SPRINGFIELD, III., kovo 30. 

—Valstijos atstovų butas šian
die 120 balsais prieš 22 priėmė 
bilių, kuris leidžia Chicagos 
miesto tarybai išrinkti naują 
merą, vieton mirusiojo mero 
Antano Cermako.

Valstijai uždrausta 
taksus kolektuoti. Bet kaip yra 
su biznieriais? Apie tai teismo 
drausmė nieko nesako ir palie
ka tą klausimą neišspręstą.

Todėl daugelio manoma, kad 
biznieriai savęs apsisaugojimui, 
turi vistiek kolektuoti taksus iš 
pirkėjų ir surinktus pinigus lai
kyti pas save. Jeigu įstatymas 
vėliau bus pripažintas legaliu, 
tai jie turės iš ko sumokėti 
valstijai taksus, kurių bus rei
kalaujama nuo balandžio 1 d. 
Jeigu gi teismas visai atmestų 
įstatymus, tai tada jis turės pir
kėjams sugrąžinti sumokėtus 
taksus. Tą patį pataria ir 
Winters advokatai.

Kerner kreipsis į augščiausį 
teismą

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 30. 
—Generalinis prokuroras Otto 
Kerner paskelbė, kad jis ape
liuos į augščiausį Ilinois teis
mą prieš drausmę kolektuoti 
prekių taksus ir tuo pačiu kar
tu patarė biznieriams vistiek 
pradėti kolektuoti taksus balan
džio 1 d., bet surinktus pinigufs 
laikyti pas save iki augščiausias 
teismas išspręs konstitucingu- 
mą tų prekių taksų.

PARYŽIUS, kovo 30. — So
cialistų Internacionalas atsisakė 
nusileisti Vokietijos nazių rei- 
kaalvimid, kad užsienio socia
listai paliautų smerkę hitleriz- 
mą, jei socialistai nori atgauti 
spaudą Vokietijoje. Pildomasis 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra Emile Vandervelde iš Belgi- 
gijos, priėmė rezoliuciją, kuri 
hitlerininkams atsako:

Senatas skiria $500, 
000,000 bedarbių 

šelpimui
Priėmė

Tie pinigai butų išdalinti val
stijoms

administracijos bilių.

Japonai briaujasi 
dar j vieną Chini 

> jos provinciją
žinios sako, kad japonai puola 

Chahar provinciją, į vakarus 
nuo Jehol

^ORAS,
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus iš ryto, nedide
lė permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:*

“Savo pareiškime užsienio 
spaudos atstovams, reichstago 
prezidentas ir Prūsijos vidaus 
reikalų ministeris kapt. Goering 
pareiškė, kad visos Vokietijos 
socialistų spauda bus uždaryta 
tol, kol socialistų laikraščiai ki
tose šalyse tęs savo atakas. 
Darbininkų socialistų interna
cionalo biuras, susirinkęs Pa
ryžiuje, be Vokietijos delegatų, 
su pasipyktinimu pasmerkia šį 
grūmojimą. Jis praneša pasau
liui, kad dabartiniai Vokietijos 
valdonai laiko socialistus kaipo 
įkaitą, tuo tikėdamies nu
tildyti internacionalės sąžinės 
graudenimus. Tas manevras ne
pasiseks.

» lį

“Darbininkų socialistų inter
nacionalas atsisako pavesti sa
vo spaudą Hitlerio-Goering cen
zūrai. Jis nepaliaus smerkti 
sauvališkus smurto aktus, ku
rie yra neigimas civilizuotos 
valdžios principų. Mes niekad 
nepaliausime šauktis į civili
zuoto pasaulio sąžinė prieš ne
turinčias vardo šlykštybes, ku
rias kaądie papildo Vokietijos 
despotai.

“Hitleris ir kap. Goering len
gvai gali sustabdyti socialistų 
spaudos atakas smurto aktų: 
Tai nedaryti tų smurto aktų ir 
jų nekurstyti.”

Keblios derybos dėl bendro 
socialistų ir komunistų fronto 
tebesitęsia.

WASHINGTON, kovo 30. — 
šiandie 55 balsais prieš 17 pri
ėmė administracijos bilių, ku
lis paskiria $500,000,000 be
darbių šelpimui.

Tūtos pinigus turės sukelti 
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
ir paskui juos išdalinti valsti
joms. Prižiūrėti šelpimo darbą 
bus paskirtas federalinis šelpi
mo administratorius.

Pirmiau
buvo paskirta $300,000,000, 
tie pinigai jau išsisėmė.

bedarbių šelpimui 
bet

Senatas tyrinės ban 
kieriaus Morgano 

veikimų
WA‘SHINGTONV kovo 30. — 

Senato bankų komitetas nutarė 
prašyti senato leisti iškvosti J. 
P. Morgan & Co., Kuhn, Loeb 
& Go. ir kitus stambiuosius pri
vatinius bankierius, kad suži
noti jų veikimą ir iš ko jie se
miasi pelną.

Komitetas nutarė netyrinėti 
Harrimano banko veikimą, kad 
nesutrukdyti prokurorui kuo- 
greičiausia to bankieriaifs bylą 
atiduoti teismui.

DELAWARE, O., kovo 30.— 
Thomas E. Steckel, franeuzų 
kalbos profesorius Ohio Wes- 
lyan universitete, iš nusimini
mo dėl menkos sveikatos, va
kar šautuvu nusišovė savo na
muose.
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Senatas bilių priėmė kelios 
dienos atgal. Biliaus autorius 
yra senatorius Richey Graham, 
Cermako žentas.

Demokratų mašina ir guber
natorius Horner visomis jėgo
mis stengėsi bilių pervaryti, 
kad tik nereikėtų daryti nomi
nacijų ir rinkti merą visuoti
nu balsavimu.

Bilius buvo balsuojamas ke
lis kartus ,nes visi negaudavo 
reikiamo skaičiaus balsų. Pas
kutiniame balsavime bilius ga
vo 98 demokratų balsus (o 
reikėjo gauti 102 balsai). Ir 
bilius butų atpuolęs, jei pagel- 
bon nebūtų atėję republiko- 
nai. • Daugais M buvo susilai-

kę nuo balsavimo ir pasiro
džius, kad trūksta balsų ,jie 
permainė savo balsavimą ir 
balsavo už bilių. Tuo budu ir 
susidarė reikiamas skaičius bal-

Meras bus renkamas po balan
džio 17 d.

CHICAGO.—Pilnateisis Chi
cagos meras, vieton mirusio A. 
Cermako, bus renkamas miesto 
tarybos kada nors po balandžio 
17 d.

Bal. 17 d. susirinks naujoji 
miesto taryba, kuri buvo išrink
ta vas. 28 d. ir balandžio 4 d., 
susitvarkys ,išrinks reikalingas 
komisijas ir. tada paskirs laiką 
mero rinkimui.

Merą miesto taryba galės rin
kti iš savo narių, ar iš pašalie
čių. Jis tarnaus iki pabaigos 
Cermako termino.

DaŲartinis laikinis meras 
Frank J. Corr sakosi j merus 
nekAndl^atUofiąs. s *’>

neleidimo 
profesija, 
vidurain-

panika ir

Amerikos atstovas 
Davis tariasi su 

MacDonaldu

Francijos biudžeto 
bilius palies 
amerikiečius

PEIPING, Chinijoj, kovo 30. 
Gen. Feng Chai-shan, kuris ko
manduoja chiniečių savanorius 
Jehol provincijoj, praneša, kad 
Japonijos ir Manchukuo kariuo
menė puolė Dolonor miestą, 
Chahar provincijoj.

Chahar yra i vakarus nito 
Jehol provincijos. Tai yra pir
ma žinia, kuri praneša, kad ja
ponai įsibriove i naują Chini- 
jos provinciją.

Feng praneša, kad Dolonor 
buvo bombarduojamas kovo 23 
d. ir kad 9 civiliai žmonės liko 
užmušti.

BERLYNAS, kovo 30.— Vo
kietijos žydai su didžiausia bai
me laukia šeštadienio ryto, ka
da turi prasidėti nazių skelbia
mas žydams boikotas, kuris 
betgi jau yra prasidėjęs kelioli- 
koj miestų. Laukiama ne tik 
žydų sankrovų boikoto, bet 
taipgi žydų iš mokyklų ir uni
versitetų išvarymo ir 
jiems užsiimti savo 
Tai butų gryžimas į 
žio laikus.

žydus yra apėmusi
jie nežino ką daryti. Jie šau
kiasi į nacionalistus ir prezi
dentą pasitikėdami, kad galbūt 
jie galės suvaldyti nazius. Kiti 
gi melagingai šaukiasi į pasau
lį, kad buk Vokietijoje nebuvę 
jokių pogromų ir žydų perse
kiojimų, tuo tikėdamiesi per
maldauti pačius nazius.

Turtingeiji žydai gali išva
žiuoti i užsienja Bet kur dėtis 
biednuomenei, kuri neturi pini
gų? Kas ją priglaus? Kitos 
šalys irgi nenori beturčių, nes 
jos turi užtektinai savų bedar
bių ir skurdžių. Tad kuT jiems 
dėtis? Juos tad ir laukia dar 
didesnis skurdas, o gal ir ba
das.

Rado nužudytų jau 
ną merginų

CHICAGO.— Už 100 pėdų 
nito vieškelio tarp Palatine ir 
Arlington Heights rasta nužu
dyta ir pamesta 17 metų mer
gaitė Violet Ganschow iš Pala
tine. Jos galva perskelta, koja 
sulaužyta ir visas kūnas sudau
žytas. Matyt, atvežta automo
biliu, ir paskui vilkte nuvilkta 
per purvyną ir pamesta van
dens klane.

Tėvams ji sakėsi, kad ji kas
dien lanko Palatine high school, 
bet mokykloje patirta, kad jaut 
keturi mėnesiai kaip ji nėra 
buvusi mokykloje. Kur ji pra
leisdavo laiką, niekas nežino. 
Jos pažystami ir draugai kvo
čiami, pasitikint, kad per juos 
galbūt pasiseks susekti pikta-

Anglija šaukia namo 
savo ambasadorių 

Maskvoje
MASKVA, kovo 30. — šian

die tapo pašauktas sv»4gryšti į 
Londoną Anglijos ambasadorius 
Sir Esmond Ovey. Jis dar šįva
kar apleidžia Maskvą.

Ambasadorius gryšta į Ma
skvą sąryšy su Rusijos atsisa
kymu paliuosuoti suimtuosius 
Anglijos inžinierius.

darius.
U

■ %

WAUSAU, Wis., kovo 80. — 
600 farmerių minia užpuolė vie
tos kalėjimą, kad paliuosuoti 
Jake Wasniewski, kuris liko 
nuteistas 60 dienų kąlėjiman už 
sumušimą trijų žmonių, jų tar
pe ir jo farmos morgičiaus sa
vininko. Ta pati minia neleido 
farmą pardutoti iš varžytinių 
už morgičių.
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LONDONAS, kovo 30.—Spe- 
cialis prezidento Roosevelto pa- 
siimtinys Norman H. Davis ir 
nusiginklavimo ekspertas Hugh 
S. Gibson atvyko į Londoną ir 
tuojaus pradėjo pasitarimus su 
Anglijos premieru MacDonaldu. 
Pasitarimai lies karo skolas, 
ekonominę konferenciją ir nu
siginklavimo klausimus.

Anglija ir Jungt. Valstijos 
nori, kad ekonominė konferen
cija įvyktų k negreičiausia, ga-1 
būt gegužės mėn. Tečiaus kitų 
šalių ekspertai sako, kad jie 
negali taip greitai prisirengti ir 
niekurie jų norėtų konferenciją 
atidėti iki spalio mėn.

Karo skolų konferencija į- 
vyktų tuoų po ekonominės kon- 
feerncijos. Manoma, kad prez. 
Rooseveltas pritaria pienui pa
naikinti visus nuošimčius ir pa
likti valstybėms tik priklau
sančią sumą išsimokėti— kada 
jos ekonominiai galės tai pa
daryti. > '

PARYŽIUS, kovo 30. —At
stovų buto finansų komitetas 
pradėjo svarstyti biudžeto bi
lių, kurio buvimas buvo visų 
užmirštas.

Finansų ir biudžeto ministe- 
riai pasiuntė bendrą laišką ko
misijos pirmininkui, kad jie 
priima kaipo savą, biudžeto bi
lių, kurį dar pernai vasarą jne- 
šė buvęs premjeras Herriot.

Tame biliuje betgi jie nori 
padaryti du mažus pakeitimus. 
Vienas liečia “teisingesnį tak
sa vimą” tų užsienio kompani
jų, kurios turi Francijoje savo 
skyrius, Tai reiškia augštes- 
nius taksus toms kompani
joms. Tai palies ir stambią
sias amerikiečių kompanijas — 
Ford, Standard Oil ir kitas.

Kitas pakeitimas— tai paja
mų taksai. Siūloma, kad tak- 
suojant butų atsižvelgta ne tik 
į priduotą uždarbio apskaičia
vimą, bet ir “į išorinius turto 
ženklus”—automobilius, tarnus 
ir t.t.

Aeroplanas pagavo plėšikus Nėra pasigailėjimo Ruth
Judd

HIAWATKA, Kas., kovo 29. 
—Du4 plėšikai užpuolė Mercier, 
Kas., Farmers State banką ir 
pabėgo pastvėrę $1,400. Plėši
kus šerifas išsivijo aeroplanu 
ir neužilgo plėšikai buvo pa
gauti. Tai buvo Bowman bro
liai, gyvenantys Oneida, Kas.

PHEONIX, Ariz., kovo 30.- 
Arizonos pardonų ir parolių ta
ryba atsisakė pasigailėti Rtfčh 
Judd, kuri yra nuteista mir
čiai už nužudymą dviejų savo 
draugių. Ji bus pakarta balan 
džio 14 d.

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS

EKSKURSIJOS

LIETUVONVardas pavardė

Adresas

Aš esu metaismen

Aš lankiau sekančias mokyklas

aukštisAkių spalva Svoris

Parašas

REPUBLIC 3100

Graboriaus J. F. Eudeikįo Ambulance

Jis nuo- 
jaunuo- 
parengi- 

netekę

kuris
• nu-

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

bus 
po pietų 

jaunuolių susirinki

Šiltom 
KARALAITĖS 
syklėmis 
sutinku

metų amžiaus. Aš gimiau

(asmens, kuris prisiunčia fotografiją')

Plaukų spalva j □ Blondinė
ne tik levas, bet ię 
ipvlinkės lietuviai.

ryr ,vJhgus kelionei do 
kumentus. Ofisas -atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak

BALANDŽIO 22 DIENA
Laivu “GRIPSHOLM”

gelžkelių j Oslo ir

PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,

1739 South Halstcd Street, Chicagu, Illinois

bet jo tikra pavardė 
Juozapas Nikalojcvi- 
tėvas buvęs rusų caro 
generolas. Laike rusų 

1917 m.

LIEPOS 18 DIENĄ 
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkelių į Klaipėdą arba į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dd dokumentų ir vietų ant 
laivo.

BIRŽELIO 3 DIENA
Laivu “FREDERIK V1IT

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dau 

giaus kaip paskirta.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Mano užsiėmimas

regės ir jomis nebesigeres...
Kaip ankstyva pavasario 

šalna pakerta ką tik pražydu
sią gėlę, taip mirtis pakirto 
Jono gyvastį. Ir jis nužengė į 
kapus, į amžinasties namus...

— M. A. S/tarka.

ktas į Ameriką prieš 10 metų. 
Atitraukiant į Ameriką, moti
na turėjo nemažai vargų ir iš
kasėtų. Atvažiavus į New Yor- 
ką, nebuvo įleistas dėl nemo
kėjimo pasirašyti ir tapo su
grąžintas atgal į Ljetuvą. Mo
tina siuntė pingus, samdė mo
kytojus, kad išmokinus Liud
viką rašyti ir kad galėtų atr 
važiuoti į Ameriką. Vargais 
negalais atvažiavo ir gavo 
darbą. Kol dirbo, buvo viskas 
gerai. Ret nustojus dirbti, tuoj 
prasidėjo visokie nesmagumai 
ir (rūbeliai, kol ant galo, atsi
dūrė beprotnamyje.

— Reporteris.

BIRŽELIO 21 DIENA
Laivu “MAURETANIA”

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

Gimimo vieta

Josephus Daniels iš Ralei^h, 
N. C., kurį prezidentas Roose- 

i 

veltas paskyrė Jungt. Valstijų 
ambasadorium Meksikoje. Prie
prezidento Wilsono, Daniels bu
vo karo laivyno sekretorius, O 

•• i

dabartinis prezidentas buvo jo
* t • Į

pagelbininkas. ».

savo
kad jis ne 

bet ir ne 
rusų caro generolo

□ Brunetė □ Šviesiaplaukė

J. BAGDONAS 
imvill GRABOMIIS 

-n ■

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius.
Koplyčia veltui

petitu, ųekąnd rytą 

nduoju Inkaro Falu*

dienos laidoje. Produktai paskelbti 
šiame laikraštyje yra kiekvienai seiminin
kei gerai žinomi, ir dėl jų gerumo jai 
nėra reikalo abejoti, nes visi produktai 
yra pažymėti manufakturu vardu. Ir 
idant įrodyti, kad kainos yra itin žemos, 
palyginkite su kainomis, kurtomis par
duoda kitos krautuvei.

Lietuvis norėjo būti rusų ge
nerolo sūnumi, kad gavus 
nemokamą kelionę į Rusiją, 
bet pateko į beprotnamį.

tų laikraščiuose, ji gerai žinos, kad sa
vininkai “Midwest Stores” sankrovų 
tikrai parduos tomis žemomis kainomis

Opadaryti tai, jie gali, nes jie super
ka viską vagonais per savo Wholesah 
auzes, tiesiog iš manufaktorių.

Typiškas išpardavimas
Stores” sankrovose yra paskelbtas, šios

fter /tigfit ftand
in House Cleaning • ♦ •

Tik pasižiūrėkite kaip gražiai HRH 
nuvalo, nušveičia freskus, maliavotas 
sienas, baltą enameliją, tile, marmuro, 
akmeninius laiptus, sinkas, grindis, 
afliuminiumą, rakandus, langus ir t. t.

ir taip lengva nuvalyti. . .
jo kemiškas veikimas perdėm sumink- 
kština vandenį ir todėl reikia tik labai

Pranešimai.
SLA. Jaunuolių <369 kuopa 

uošia kortu vakarą koVo 31 
I., 8:00

HRH
THE MASTER
CLEANERi

visi nariai ateiti į 
abiejų kuopų, 
, tiek augusių, 
tie vietos lietu- 
r nepriklausote, 
prisirašyti prie 

busite priimti už 
Korės p.

vai. vakaro Mose 
cor., College ir Fifth 
duodama užkandžiai, 

lošėjams ir šokinį.

nniose. 
jauno, 
vyro.

Jono
kovo 24 d. 3 vai. po pietų. Tė
vas buvo vos gyvas ligoninėje, 
tad negalėjo savo mylimą sū
nų palydėti į amžino atilsio 
vietą. Laidotuvėmis rūpinosi 
motina ir dėjo visas pastangas, 
kad jos butų tinkamos. Ir rei
kia pasakyti, kad tai gal buvo 
pirmos tokios iškilmingos lai
dotuvės šioje apylinkėje. Da
lyvavo ne tik visi apylinkės 
lietuviai, bet daugybė ir sve
timtaučių. Atvyko jaunimo 
ir iš Chicagos.

Jonas paliko motiną, tėvą ir 
du brolius, paskendusiuos aša
rose.

riomis gyvieji turės progos 
geretin. Bet musų mylimas

rūšį — kokybę, ir į krautuves 
i ją, iš kurios ji perka 
geros rūšies produktas visuomet 

pažymėtas manufaktorių tabeliu, ir kuo
met tękie produktai perkami iš groserio, 
kuris Veda savo biznį sąžiningai ir ge
rai, tada namų Šeiibininkė gali būti tik
ra, kad ji nusipirks gerą dalyką ir kas 
svarbiausia, kad kaina bus atatinkama, 
t. v. tikras bargenas.

Pavyzdžiui, kuomet kostumeriai pa
mato “Midwest Stores” sankrovų skelbi
mą, jie gali būt užtikrinti, kad jie gaus 
tose krautuvėse tikrus bargenus ir gc- 
rialusios rūšies produktus. Pirmiausia, 
visos tos krautuvės yra vedamos nepri
klausomų, patyrusių savininkų, kurie 
yrį gerai Žinomi dėl savo sanŽiningu- 
mo ir mandagaus patarnavimo.

Tuomet. kiekviena namų šeimininkė 
gali buri tįkrii, kad maistas kuri, ji nu
siperka “Midivett Stores” sankrovose 
yra visuomet geriausios rūšies, kadangi 
produktai, kuriuos Šios krautuves užlai
ko, yra žinomas po visą šalį.

Ir, jeigu namų šeimininkė pamato že
mas kainas, *nt šių produktų, paskelb-

Kovo 20 d. apie 4 vai. iš ryto 
atėjo į policijos centralinę sto
tį jaunas vyras ir pareiškė, 
kad jis jau gyvena per 10 
metų su neramia sąžine, dėl 
apgaudinėjimo motinos, kuri 
jį laikanti savo sūnumi, bet 
nežinanti, kad jis ne jos sū
nūs. Esą, jis tik nuduodąs, 
kad jos sūnūs. Jisai turįs pa
sisakyti, kad jis nėra jos sū
nūs. Jos sūnūs esąs žuvęs Lie
tuvoje, Kaune, per sukilimą 
spalių 4 d. 1922 m. Jis miręs 
ant jo rankų ir mirdamas pa
davęs jam savo dokumentus, 
kurie buvo priruošti dėl va
žiavimo į Ameriką pas savo 
motiną. Girdi, motina buvo 
palikus savo sūnų 6 metų am
žiaus ir nemačiusi per 12 me
tų. Ji prieinu?'i ir laikiusi už 
savo sūnų, kai jis atvažiavęs 
į Ameriką su svetimais doku
mentais ir svetima pavarde. 
Išbuvęs svetimo žmogaus ro
lėj per 10 metų kaipo minėtos 
motinos sūnūs. Tos moters du
ktė irgi laikiusi jį už savo

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjan
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

• SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N, Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St., Newark. N, J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superior Sl.i
CfėvelatTd, Ohib.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark. N. J.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ
1739 So. Ha]

Prirengiame ir sutvarko:

[stoju į Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tįi- 

ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniui 
atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1

Netoli nuo Rhinelanderio 
randasi lietuvių kolonija, kuri 
yra žinoma kaipo McNaugh- 
ton. Ir štai šiomis dienomis 
nelaboji mirtis išplėšė iš lietu
vių tarpo du jaunuoliu: kovo 
22 d. visai netikėtai pasimirė 
26 metų lietuvaitė, Julė Kim- 
barkiute, ir tą pačią dieną ne
laimingai žuvo jaunas lietuvis 
Jonas Witas. Jonas žuvo prie 
darbo, kai plyšo gazolinu va
romas inžinas. Didelė gele
žies skeveldra nukirto jaunuo
liui petį ir jis pasimirė nelai
mes vietoje. Nukentėjo ir Jo
no tėvas, Jurgis Wita? 
sunkiai tapo sužalotas 
gabentas į Rbinelanderio ligo
ninę. Yra viltis, kad jis pas
veiks, nors jam ir ilgokai teks 
pagulėti lovoje.

Witai buvo plačiai žinomi 
Chicagoje, o ypač tarp Cicero 
lietuviu. Jonas buvo labai sa
vo tėvo mylimas ir juodu per 
ilgus metus kartu gyveno. 
Reikia pasakyti, kad Joną Wi- 
tą mylėj 
viąi šios 
Tai buvo tikrai rimtas ir pa 
vyzdingas jaunuolis, 
lat dalyvaudavo tiek 
lių, liek suaugusių

Visi gailisi 
vos 27 metų amžiaus,

St. Bus 
dovanos 
įžanga asmeniui tik 20 eėntų. 
Kviečiami lietuviai skaitlingai 
atsilankyti į jaunuolių kortų 
vakarą.

Susirinkiniąi.
Jaunuolių SLA. 369 kuopos 

susirinkimas bus balandžio 
2 d., 1 vai. po pietų, Union 
Hali 
mo įvyks SLA. 1(M>- kuopos su 
sirinkimas toje pačioje vieto 
jo, Union Hali, 2 vai. po pietų 
Kviečiami 
susirinkimus 
tiek jaunuolių 
Užprašomi 
viai, kurie 
atsilankyti 
SLA., nes 
purę įstojimo

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

PAUL MOLIS, 1730— 24th St., 
Detr«ie, Mich.

P. BARTKEVIČIUS. 
678 North Main St. 
Montello. Mass.

J. J. URB$AS, 187 Oak Street, 
Lawrenee. Mase.

J. ZEMENTAUSKAS. 
|30 Congress Av»nue, 
Wawrbury, Cotin.

C. X W0SHNER. 122 Hornaday 
Road, Sp. Pįttsburgb. Pa.

A. VARA4IUS. 1200 Caison St.. 
PitubuKgh- Pa.

A. VELECKTS. 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius, 
d SU ' 
visus

VISI TELEFONAI
YARDS1741—1742
.............m., !■ ,,

Minėtas vyras pasisakė, kad 
jis iki šiol vadinosi Liudvikas 
Pocius, 
esanti 
čius. Jo 
armijos 
revoliucijos Maskvoje 
jo tėvas, motina ir sesuo nužu
dyti, tik jam pavykę pabėgti 
į Lietuvą. Jis apsigyvenęs 
Kaune, kur susitikęs ir susipa
žinęs su Liudviku Pocium. Su 
juo draugaudavęs iki to nelai
mingo sukilimo, kuriame Po
cius mirtinai buvęs sužeistas 
ir ant jo rankų numiręs. Mir
damas atidavęs jam savo pri
rengtus dokumentus važiuoti 
i Ameriką pas savo motiną, 
ir dar pataręs jam važiuoti. 
Jisai paėmęs dokumentus ir 
pabėgęs per rubežių į Vokie
tiją, o iš Vokietijos atvykęs į 
Ameriką. Amerikoj Liudviko 
Pociaus motina jį priėmus ir 
laikius taip, kaip savo tikrą 
sūnų, nežinodama, 
lik nėra jos sūnūs 
lietuvis 
sūnūs.

“Juozapas Nikolajevičius 
pasisakė, kad jis kiek laiko 
atgal dėl sąžinės graužimo no
rėjęs papildyti saužudystę ir 
vieną kartą šokęs nuo tilto į 
upę, kad pasiskandinus, bet 
nepavykę. Žmonės pamatę ir 
išriebę iš upės. Dabar jis pa- 
siduodąs policijai, kad butų 
išvežtas atgal į Lietuvą ar Ru
siją kaipo neteisingai įvažia
vęs. Esą, gal jam pavyktų su
sirasti savo seserį, kuri dar, 
tur būt, randasi gyva.

Tai tokia maždaug istorija 
tilpo angliškuose Pittsburgbo 
laikraščiuose apie “Juozapą 
Nikolajevičių, generolo sū
nų”. Tačiau policija pasiteira
vusi pas Liudviko Pociaus 
motiną ir brolius, pasirodė, 
kad Liudvikas Pocius nėra 
joks Juozapas Nikolajevičius 
ir generolo sūnūs, o tikras 
Liudvikas Pocius, kuri? jau 
ketvirti metai kaip nedirba, ir 
jau apie 9 mėnesiai, kaip mo
tina iš namų jį išvarė dėl pa
vogimo kiek pinigų. Jis vedąs 
pabustos gyvenimą. Matomai, 
gavo proto pamišimą ir norė
jo pasiversti tikru “didvyriu.”

Kas arčiau pažįsta Liudviką 
Pocių, tai pasakoja, kad jis 
nuo pat atvažiavimo iš Lietu
vos buvo neperdručiausias 
protiškai, o šie bedarbės lai
kai galutinai sunaikino silpną 
protą ne tik Liudvikui Pociui, 
bet ir daugybei kitų bei nustū
mė į beprotnamį.

Liudvikas Pocius Lietuvoj 
motinos buvo paliktas tik 6 
pietų senumo ir buvo atitrau-

ir Ncw Yorko j Gothenburgą, iš ten ; 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽĖS 11 d. Laivu “BERUN” 
tiesiai į Klaipėdą

Ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga- 
žo arba vežasi automobilių.

GEGUŽES 20 DIENA
Laivu “STATENDAM” 

kuris plauks į Rottcrdamą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi ambulahce. Reikia dat pažymėti, kad J. F. EUDEIKIS 
pasižymi su savo ambulance patarnavimu ir su ekspertais patarnautojais, kurie yra vi«i lietuviai.

Mes nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musą įstaigą iš bile 
kurios miesto dalies.

mažai darbo i 
dar mažiau lai 
ko ... Ne nu 
bruožia ... Ne 

padaro šiurkš
čias rankas.
Bevelk viltose 

krautuvėse

Be >bejonei, kiekvienas dabar yra už 
j ipferesudtas Buthųpy[i kaip galima dab 

glaus. Ypatingai tuo susidomėjo 
mininkes, kurkęs stengiasi sutaupyti 
mijistp jr kitų namams reikmenų.

UoHbai tankini, nartų Šeimininkes

kiai jaučiasi suviltomis, 
guriuos jos nusiperka i

MUM l*d)Mį pAdfT 

VLdĮfe'UH C

i atkreipia an
uomet jos tan- 

nes produktai 
t..v-.- -t- ,,, nebūna genaus'

ir ^patarnavimas taipgi neblina manda
giausias. ' < R' 1; iki'

Kad gauti tikrai gerą bargeną, šeimi 
ninkės turėtų taipgi atkreipti atidą į pro 
dttktįi

Kiek

PfllN-EXPELLER

. ........



laiku ii*

Punch & Judy
Pradedant PENKTADIENY, KOVO 31 d

didesnes

Golden Mountains

Kitos mer

tokį gyvenimą, kokį

CICERŪS MIESTUI REIKIA
ROSE CUCHNA FRANK J. NOVAK HENRY J. SANDUSKY

For Collector For TVustee For Police Magistrate

Balsavimo Vietos Atsidaro 6 iš ryto iki 5 v. vak

vakare 
ir švent.

Amelija Paliulienė, 1815 W. 
73rd Street, kuri buvo sunkiai 
susirgusi ir išgulėjo dvi savai- 
ti lovoje eina geryn ir vaikščic-

ORIGINALE KINO MUZIKA 
VISA KALBAMA FILMĄ

piet

Vaikams 10c visuomet

politikieriai. Iš tų politi- 
susideda ir visa komu- 

partija. Kadangi komu- 
Rusijoje yra privilegi- 

tai daugelis

Teatras 
VAN BUREN ARTI 

Michigan Blvd.

Sakysime, atvažiuoja misija 
ar turistai į Maskvą. Jeigu tai 
žymus žmonės, tai jie nuveda- 
mai pas stambesnius komisarus 
ir net turi progos su pačiu 
Stalinu pasimatyti. Po to pra
dedama jiems rodyti pavyzdin
gi fabrikai, valdiški ūkiai ne
toli Maskvos ir net kalėjimai. 
Visos tos įstaigos yra valdžios 
užlaikomos tam, kad dumti tu
ristams akis. Pavyzdiniame ka
lėjime turistai pamato, kad ka-

nori pabrėžti, kad
‘gražuolių konkur-

Renkant “Ka-
teisėjai, į ku-

Sk ei b imai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Clearing lietuviai ne 
begirdi dirbtuvių ¥• 1 *11 ♦ fr-mašinų bildesio

Amelija Paliulienč jau 
sveiksta

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it druskos vanos. 
awimming pool.

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

SOVIETŲ PASKIAUSIAS PASAULINIS TRIUMFAS 
ENTUZIAZMO ROMANSAS

1931
1933 BUDŽETAS $674,000.00

SUTAUPOS TAKSŲ MOKĖTOJAMS $300,000.00

ja, nors skausmas tebėra susi 
metęs į galva ir ausis.

(Tęsinys)
Kai aš su kitais Amerikos 

darbininkais nuvažiavau į Ru
siją ir susiduriau su nuskuru
siais ir išbadėjusiais žmonėmis 
(o tokių skurdžių, kaip Sovie
tų Rusijoje, tikrai sunku kur 
kitur surasti), tai jie stebėjosi 
ir statė mums įvairinsiu klau
simų. Girdi, kaip tai gali būti, 
kad jus amerikonai taip gra
žiai apsirengę ir atrodote pilnai 
sotus. Musų laikraščiai nuolat 
rašo, kad Amerikoje viešpatau
ja didžiausias skurdas ir dar
bininkai ten tiesiog badu mirs-

PO VADOVYSTE SHOSTAKOVICH 
SU ANGLIŠKAIS PARAŠAIS

iki 6:30

CLEARING.— Clearing yra 
pietvakarių Chicagos priemies- 

sušispietu’sioS j- 
Jos nusitęsia 

prie 65-toš

. Į Sovietų Rusiją nuolat va
žiuoja visokios misijos ir tu
ristų grupės. Važiuoja neva su
sipažinti su Rusijos gyvenimu. 
Pirmiausiai reikia pasakyti, 
jog didelė dauguma tų žmonių 
neturi jokios galimybės su 
krašto gyvenimu susipažinti, 
kadangi jie nemoka rusų kal
bos. Antra, jie mato tik tai, 
ką bolševikai nori jiems paro-

Laiškus su kuponais ir fotografijomis 
adresuokite:
“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS’ 
konkursas, Lilhuanian Section, Com- 
mitee on Nationalities of A Century of 

Progress, 1739 So. Halsted Street, 
Ghicago, Illinois.

tis, kuriame 
vairios dirbtuvės, 
apie porą mylių 
gatvės.

Bet dabartiniu 
apielinkė yra nedarbo paliesta. 
Kai kurios dirbtuvės visai Už
sidariusios, o kai kurios dirba 
su žymiai sumažintu darbinin
kų skaičiumi ir tai nepilną lai-

Visos lietuvaitės raginamos konkurse dalyvauti — 
kiekviena turės progą “Karalaitės” titulą laimėti.

Ji dalyvaus su savo “svita” “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose oficijuos.

“Lietuvių Diena” įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
LIEPOS 16 DIENĄ, 1933

(^BALSUOKIT DEMOKRATŲ TIKIETĄ IŠTISAI
RINKIMAI HAI.ANDŽIO-APRIL 4,1933

“LIETUVIŲ DIENOS KA- 
iškilmėms, kurias sekcija 

Chicagos Pasaulinėje Parodoje
— “Lietuvių Dieną“.
Karalaitė” dalyvaus visose

kitose iškil
ti atatinkamomis ceremonijo- 
iškilmes atidarys.

Laimėjusioms bus siVteik^op j a^fįųka^. 
mos dovanos ir insignia. i ' ' > i

Ji turės “svitą“ iš 12 mergaičių, kurią 
sudarys sekančios tipingiausios ir gra^ 
žiausios lietuvaites. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 13-ką mergaičių ir iš jų 
tarpo parinks “Karalaitę 
gaitės sudarys svitą.
Į konkursą gali įstoti visos lietuvaitės.

Į Konkursą gali įstoti visos lietuvaites 
gimusios Lietuvoje ar kitoje šalyje, nuo 
16-kos iki 26 metų amžiaus.

• / ■ * ■

Lietuvaitės norinčios įstoti į konkur
są, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją su kuponu, kuris telpa že
miau. Suteiktos informacijos yra kon- 
fidencialės ir jų konkurso vedėjai ne
skelbs. Fotografija turi būti nemažesnė 
už atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

Platesnės žinios ir tolimesnės informacijos apie šį konkursą bus talpinamos laiks 
nuo laiko visuose lietuvių laikraščiuose.

Jeigu kiti ne- 
* * ‘J. ■

išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

........ . ............  ‘ " "* ‘ 1.

Tel. Črawford 5573

galima, jos butų 
virutę.

Konkurso vedėjai 
šis konkursas nėra 
sas” — “beauty contest 
ralaitę” ir jos “svitą,“ 
riuos įeina penkios Chicagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į bendrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipingumą. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje ir netoleruos 

ij ok i ų i prasižengimų prieš taisyklės ar 
neatatinkamą elgesį. Už prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
jeiįu ji bus viena išrinktųjų į svitą, jos 
vieton parinks kitą.

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
jaūs. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios lietuvaitės gali šiame 
konkurse dalyvauti. Be, to, visos turi 
progą laimėti “Karalaitės” titulą.

Visos lietuvaitės raginamos konkurse 
dalyvauti.

Visoms žvaigždėms dalyvaujant, taipgi pasižim'ėjęs artistas VLADIMIR 
GORDIN .— Sovietų Emil Jennings, po vadovyste Vontkiecich & Eimler, 

kurie pastatė

Sakoma, knd lųeias turi 
striukas kojas. Taip, iš tiesų, 
gyvenime yra. Anksčiau ar 
vėliau melas išeina aikštėn. 
Kiek Maskvos komisarai ir jų 
agentai nedėjo pastangų, bot 
paslėpti teisybę jiems visgi 
nepasisekė. Skelbimas visokių 
sabotažų, pagalios, jiems pa
tiems išeis į nenaudų. Tačiau 
pilnai galima tikėtis, jog ir 
ateityje 
naujų sabotažų, kad užglosty
ti savo nepasisekimus. Galima 
drąsiai sakyti, jog sabotažai 
Sovietų Rusijoje nepasibaigs, 
kol ten nepersimainys gyveni
mo są lygos.

liniai yra puikiausiai užlaiko
mi. Kad padarius dar gilesnį 
įspūdį, tai ant pabaigos dar nu
vedama j puikiausią Maskvos 
operą. Na, o valdžios agentai 
visą laiką tiems (turistams aiš
kina, kad taip visur yra. Vadi
nasi, parodoma tik tai, kas yra 
geriausio, o visi blogumai už
slepiama. . (*;

žinoma, turistai ir misijų de
legatai tampa sužavėti. Jie su
grįžta atgal ir paskui rėžia 
spyčius bei pasakoja visokius 
“eudaunus“ dalykus apie ne
paprastą “proletarų tėvynės“ 
žengimą pirmyn. Tuo tarpu 
faktas yra tas, kad jie apie 
tikrąjį Rusijos gyvenimą nie
ko nežino. Tiesą sakant, užsie
nių misijoms, kurių nariai pa
prastai susideda iš komunisitų, 
teisybė ir nerupi. Tie nariai 
važiuoja tik tuo tikslu, kad 
paskui galėjus labiau save rek
lamuoti. Matykite, mes patys 
buvome Rusijoje ir todėl žino
me, ką kalbame. Ir štai kas rei
kia pastebėti: tie, visi misionie
riai važinėjasi su prakalbomis 
ir iš to daro sau pragyveni
mą. O jeigu nesivažinėja su 
prakalbomis, tai dirba prie ko
munistiškų laikraščių. Ir vie
name ir kitame atsitikime jie 
yra profesionaliai politikieriai, 
kurie iš politikos gyvena.

Darbininkų būklė

Rusijos gyvenimą tinkamai 
gali suprasti tas, kuriam teko 
ten kartu su darbininkais gy
venti ir dirbti. Jie tai turėjo 
progos ne tik prisižiūrėti, bet 
ir patys ant savo kailio para
gauti bolševikšką rojų, kuris 
tikrumoje yra pragaras. Labai 
dažnai Rusijos darbininkai 
neturi ko pavalgyti, neturi tin- 
kamų drabužių bei žmoniško 
kambario. Tuos trukumus, jie 
turi kęsti dantis sukandę, ka
dangi nėra kam pasiskųsti. 
Jeigu krautuvėje pritruko 
maisto (o tokių dalykų nuo
lat pasitaiko), tai tą dieną 
darbininkas turi badauti. Ži
noma, yra krautuvių, kur mai
sto nepritrūksta, bet darbinin
kas ten negali įeiti, kadangi 
jis neturi knygelės.
Rusijos darbininkų prašymas.

Kai mes rengėmės apleisti 
Sovietų Rusiją, tai vienas dar
bininkas štai su kokiu prašy
mu į mus kreipėsi: girdi, ne
užilgo jus sugrįšite atgal į A- 
meriką, iš kur naulot yra siun
čiamos darbininkų * delegaci
jos. Tų delegatų paprašykite, 
kad jie atvyktų pas> mus, o ne 
žiūrinėtų tai, ką jiems vald
žios agentai rodo. Mes tiems 
delegatams suteiksime reikia
mi} informacijų. Ne tik suteik
sime reikiamų informacijų, 
bet ir parodysime tikrą gyve
nimą 
jus matėte. O kad tas gyveni
mas nėra saldus, tai aišku jau 
iš to, jog jus čia ilgiau neno
rite pasilikti, bet bėgate atgal 
į Ameriką. Kai tie delegatai 
pamatys* savo akimis, kas de
dasi fabrikuose ir kaimuose, 
tai jie visi kitaip pradės kal
bėti.

Toliau tas darbininkas pra
šė inusų kalbėti apie Rusiją 
tikrą tiesą, nežiūrint į tai, kaip 
skaudi ji nebūtų.,Aš pasižadė
jau tai daryti ir stengiuosi 
savo pažadą pildyti. Tegul vi
sokie bolševikiški politikieriai 
kurie iš bolševizmo duoną 
valgo, skleidžia melusi apie 
“proletarų tėvynę’, bet jiems 
nepasiseks suklaidinti protau
jančių žmonių.

Žinoma, mums buvo nesun
ku dasiprotėti, kad jie tikslių 
žinių apie tai, kas dedasi pa
saulyje negali gauti. Kad patei
sinti naminį skurdą, bolševikiš
ki vadai skelbia nebūtus daly
kus apie kitų kraštų gyveni
mą. Vadinasi, nori įskiepyti 
žmonėms tokią mintį: pas mus 
bloga, bet kapitalistiškose ša
lyse dar blogiau.

Tas melavimas eina dviem 
frontais: Rusijoje komisarai 
skleidžia melų propagandą, jog 
Amerika atsidūrė prie prapul
ties kranto, o Amerikos bolše
vikai stengiasi įtikinti žmones, 
jog Sovietų Rusijoje darbinin
kai yra viskuo aprūpinti ir 
jiems nereikia rūpintis dėl ry
tojaus. Daugiau to: jie diena 
iš dienos kartoja, jog Rusija 
yra vienatinis pasaulio kraštas, 
kurį valdo patys darbininkai.

Tikrieji Rusijos valdovai
Pasakomis apie darbininkų 

valdomą šalį buvo lengva pri
gaudinėti Amerikos žmones 
prieš kelis metus, kada įvairus 
humbugieriai viliojo tuos pa
ėjus lietuvius važiuoti į viso
kius kooperatyvus. Tas burbu
las galutinai sprogo. Desėtkai 
lietuvių, kurie buvo tų šarla
tanų suvilioti, grįžo atgal į 
Ameriką ir papasakojo savo 
draugams ir pažįstamiems apie 
tikrąją bolševikiško rojaus 
būklę. Kai kurie jų apie savo 
patyrimus nemažai rašė ir 
laikraščiuose. Tad jau nebe tie 
laikai, kad butų galima mul
kinti amerikiečius visokiomis 
pasakomis.

Šiandien visi žino, kas tik no
ri žinoti, jog Sovietų Rusijoje 
prie vyriausybės vairo stovi ne 
darbininkai, o visokie profesio
naliai 
kierių 
nistų 
nistai 
j notoje padėtyje, 
žmonių prie jų ir šliejasi, kad 
tuo būdu geriau aprūpinus sa
vo būklę. Tie neva visokie sa
botažai yra grynai bolševikiško 
gyvenimo padaras. Ten gyveni
mo sąlygos yra tokios, kad 
reikia sabotažą sugalvoti, jei
gu tikrenybėje jo nėra.

Kas rodoma turistams
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BUDŽETAS $974,000.00 Prie REPUBLIKONŲ IŠLAIDUMO 
Su DEMOKRATŲ TAUPUMU 
dėl IŠMINTINGOS EKONOMIJOS

“Lietuvių Dienos Karalaitės”
KONKURSĄ SKELBIA

PASAULINĖS PARODOS LIET. SEKCIJA

Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo 
RALAITŲ“ 
rengia 
liepos 16 d.

Išrinktoji 
los “Lietuvių Dienos 
mėse ir i 
mis visas
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Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau* 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą; galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. f 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų 
dykai 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

jus dirbtuvių mašinų nitų dun
dėjimus paliko ramybėje, šalę 
63-Čios ir Cicero randasi aero
planų stotis, kuri sukelia' kiek 
daugiau triukšmo.

Pasveiko p. Šeštokienė
P-na Šeštokiene jau pilnai pa

sveiko po operacijos. Kiek lai
ko atgal ji gidėj o šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Pp. šeštokai užlaiko 
grosemę adresu 5654 West 64 
place ir yra seni “Naujienų“ 
skaitytojai ir rėmėjai.

Vietinė gyventoja P. Martin- 
kienė serga gripu. Nors pa
staruoju laiku kiek pagerėjo, 
bet dar nedrįsta išeiti j orą. Ji 
yra “Naujienų“ skaitytoja. Už
laiko valgyklą adresu 5758 W. 

Reiškia, Clearingo gyvento- 65th Street. -—Senas Petras.
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SOVIETŲ RUSIJOJE?
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letena. O Vokietijos kapitalizmo krizį Hitleris dagi pa
aštrino. 1

. Antra, yra klaida manyti, kad silpną ekonominiuo
se reikaluose valstybė yra geresnė darbininkams, negu 
stipri. Socialistai visuomet reikalavo, kad valdžia siau
rintą privatinio kapitalo galių valstybės naudai.

Fašizmo šaknys, tiesa, yra ekonomijoje. Bet fa
šizmo ryškiausias požymis yra tame, kad jisai naikina 
politines ir pilietines darbininkų laisves,

Roosevelto politikoje kolkąs nieko panašaus nėra. 
Jo administracija yra dagi liberališkesnė, negu kad bu
vo Hooverio.

KĄ ŽMONES MANO
Susivienijimo
Sekretoriaus rinkimų neaik 

kūmas.

ISPANIJOS MOTERS BALSUOS

Pirmų kartų Ispanijos istorijoje moters eis balsuoti 
balandžio 23 d., renkant vietines savivaldybes — mies
tų, apskričių valdžias ir t. t. Ispanijos “katalikiškoje” 
monarchijoje, kuri buvo nuversta prieš dvejetų metų, 
moters, žinoma, neturėjo balso, nes klerikalų mokslas 
sako, kad moteries pašaukimas yra auginti vaikus, vir
ti barščius ir poteriauti.

Ispanijos respublika, suteikdama moterims balsa
vimo teisę, ne tik atmetė senų monarchizmo ir klerika
lizmo tradicijų, bet pralenkė ir kitas vadinamas roma
niškas šalis. Moters, pavyzdžiui, dar neturi teisės bal
suoti Francijoje, jau nekalbant apie fašistų valdomų 
Italįjų. Francuzai bijosi moterų balsavimo dėlto, kad, 
jų nuomone, į moteris daro perdaug įtakos katalikų 
kunigai, ir politikoje jos remtų klerikalus. Tuo budu 
klerikalizmo priešai Francijoje priėmė klerikalizmo 
pozicijų kovai su klerikalizmu!

Naujojoje Ispanijoje ta baimė, kad su moterų pa
gelba sustiprės klerikalizmas, yra taip pat labai prasi
platinusi. Bet socialistų nuomonė, kad visiems žmonėms 
reikia duoti lygias pilietines teises, paėmė viršų. Ba
landžio 23 dienos rinkimai parodys, ar moters yra prie
šingos respublikai, ar ne.

DELEGACIJOS Į VOKIETIJĄ

ėmėPamėgdžiodama Rusiją, ir Vokietija dabar 
kviesti “delegatus” iš užsienių, kad jie atvyktų į Vokie
tijų ir savo akimis pamatytų, jogei tenai “nėra” jokių 
baisenybių, apie kuriąs rašo svetimų šalių laikraščiai. 
Viena vokiečių laivų kompanija pasiūlė tokiems “dele
gatams” net visų kelionę uždykų.

Tai yra senas “triksas”, kuris gali 
tik mažiems kūdikiams. Kų žmogus gali 
kęs į svetimų šalį trumpam laikui, jeigu 
šnipai sekios jį ant kiekvieno žinksnio?
tur atkeliavusiam tyrinėtojui nė vienas vietinis gyven
tojas nedrįstų pasakyti tiesų apie valdžių, kadangi už 
teikimų diskredituojančių žinių užsieniams fašistiški 
Vokietijos valdovai skiria sunkias bausmes.

Ne atvykusios iš užsienių delegacijos, bet tik patys 
šalies žmonės gali pasakyti tiesų apie savo valdžių, 
tam reikalinga žodžio ir spaudos laisvė, šitos lais- 
dabar nėra nei Vokietijoje, nei Rusijoje. Leninas 

”, o Hit-

apdumti akis 
patirti, nuvy- 
tenai valdžios 
Tokiam iš ki-

tos
Bet 
vės 
jų pasmaugė vardan “proletariato diktatūros’ 
leris — vardan “tautos atgimimo”. Bet tikrasis tikslas 
ir vienur, ir kitur yra paslėpti biaurius valdžios darbus 
nuo pasaulio akių. Visos diktatūros bijo šviesos.

ALAUS TAKSOS

Kongresui legalizavus alų, visos valdžios daro pla
nus, kaip paimti iš jo kuodaugiausįa mokesnių. Fede
ralinė valdžia rengiasi uždėti po $5.00 taksų kiekvienai 
alaus bačkai. Tuos mokesnius turės mokėti bravorai. 
Valstijos ir miestai nori apkrauti taksomis alaus pre
kybų, imdami tam tikrų mokesnį iš saliunų, restoranų 
ir kitų vietų, kur alus bus pardavinėjamas.

Tuos visus mokesnius, galų gale, turės pakelti, ži
noma, vartotojai. Bet už tai alus pasidarys taip bran
gus, kad žmonėms jisai bus neįperkamas. Brangus alus 
bus tiesioginė pagelba butlegeriams, įųrte jokių taksų 
nemoka.
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KRYPSNYS I “FAŠISTIŠKĄ VALSTYBĘ”?
*"■ 1 ' 1

Amerikos socialistų vadas, Norman Thomas, sako, 
kad Roosevelto programas vis daugiais Unkstąs į “fa
šistišką valstybę”. Fašistišką valstybę jisai apibudina, 
kaipo valstybę, kuri turi daug galios ekonominiuose 
reikaluose, bet tą galią vartoja kapitalizmo stabilizavi
mui, o ne darbininkų emansipacįjai.

Šitokią definiciją vargiai galima pijiųjti. Vięną. 
mes nesutinkamą, kad fašistiška valstybė stabilizuoja 
kapitalizmą; ji greičiaus padaro kapitalizmo krizį ęhw- 
r.išku. Labai abejotina, ar Mussplini stabilizavo 4tąįijos 
kapitalizmą. Jisai šiandie nėra nė kiek geresnėje pa
dėtyje, kaip buvo prieš juodmarškinių pervers^; tik 
aštriosios krizio formos tapo paslėptos po diktatūros
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Apžvalga
KODfiL VOKIETIJOS DARĘI 

NINKAI PRALAIMfiJO?

visų laikų 
dviejų pu- 

iš kaires, 
laikų Vo- 
judūjimas

Amerikos laikraščių kores
pondentai Europoje savo tele
gramose apie fašizmo laimėji
mą Vokietijoje daug kartų pa
lietė klausimą,- kodėl Vokieti
jos socialdemokratai ‘‘taip 
lengvai pasidavė”. Vieni jų sa
ko, kad organizuotieji Vokieti
jos darbininkai buvę perdaug 
“suburžuazėję”, neturėję “revo
liucinės dvasios”. Kiti sako, 
kad socialdemokratai, nemokėję 
panaudoti savo galią tais lai
kais, kada jie buvę stiprus.

Bet tie aiškinimai nieko ne
pasako. Socialdemokratai Vo
kietijoje yra, be abejonės, nė 
kiek ne blogesni, kaip kitų ša
lių socialistai, o gabių ir išla
vintų vadų jie turi savo tarpe 
dagi daugiau. Tačiau Danijoje 
ir Švedijoje socialistai šiandie 
stovi prie valstybes vairo. 
Austrijoje klerikalai ir fašistai 
daug kartų bandė sunaikinti 
socialdemokratus, bet nesten- 
gė iki šiol. Tai kodėl gi Vokie
tijos socialdemokratai tapo nu
galėti ?

Svarbiausia priežastis, be 
abejones, yra ta, kad Vokieti
jos socialdemokratai 
buvo atakuojami iš 
šių — iš dešinės fir 
Nuo pasaulio k'dro 
kietijos darbininkų
buvo suskaldytas. Tas skilimas 
mažėdavo geresniais laikais ir 
didėdavo blogesniais laikais. 
Ruhro okupacijos laiku, kada 
Vokietija susilaukė markės in
fliacijos ir visiško finansų su
irimo, socialdemokratus ištiko 
pirmas skaudus nepasisekimas: 
jų atstovų skaičius reichstage 
nusmuko iki 100, kuomet na
cionalistai pravedė 111 atstovų. 
Tuo pačiu laiku komunistų at
stovybė pašoko iki 62.

Likvidavus Ruhro avantiūrą 
ir ėmus Vokietijai ekonomiškai 
atsigriebti, socialdemokratų jė
gos pradėjo vėl sparčiai augti, 
o nacionalistų ir komunistų 
— pulti. Taip tęsėsi iki 1929 
metų, kada atėjo naujas eko
nominis krizis. Šis krizis apė
mė visą pasaulį, bet Vokietija, 
dar neatsigavusi nuo karo ir 
infliacijos, tapo prislėgta dau
giausia. Amerikos bankams pa
liovus skolinti pinigus Vokieti
jos miestams ir pramonėms, 
tenai urnai išsiplėtė masinis 
nedarbas. Juo labiau augo be
darbių skaičius, juo stipresnė 
darėsi reakcija* IPer šiuos ket
verius krizio metus kiekvienuo
se rinkimuose socialdemokratai 
turėdavo nuostolių, o kraštuti
nis nacionalistų sparnas, hitle
rininkai, stiprėjo šuoliais. 1930 
metais “nacių” atstovų skai
čius staigiai pašoko nuo 12 iki 
107. Paskui — iki 220. Antro
je pusėje pereitų metų buvo 
pasireiškęs laikinas fašizmo 
bangos atslugima> nes lapkri
čio rinkimuose hitlerininkai 
prakišo apie 25 vietas. Bet 
tuojaus po to,‘sudarius jiems 
bloką sų konservatyviais na
cionalistais, jie pradėjo ir vėl 
smarkiai sliprtėti. Paskutiniuo
se rinkimuose, Šių* pietų koVo 
mėnesį, hitlerininkai pravedė j 
ireichstągą 288 atjovus.

Per šiuos depresijos metus, 
ąugo, nors daug lėčiau, negu 
hitlerininkų, ir komunistų jė-

atstovų skaičius kiekvienuose 
rinkimuose ėjo vis mažyn, tai 
komunistų — vis didėjo, Nuo 
54 atstovų reichstate, kuriuos 
komunistai turėjo geresniais 
ekonominiu atžvilgiu laikais, 
jie savo atstovybę padidino 
1930 metais iki 76, paskui iki 
89, pagaliaus — iki 100.

Pereitą lapkričio menesį kraš
to parlamente, susidedančiam 
daugiau kaip iš 600 atstovų, 
socialdemokratai turėjo tik 121 
atstovą. Hitlerininkai turėjo 
195, komunistai 100, naciona
listai apie 50, katalikų centras 

ir kitos buržuazinės partijos 
apie 140. Tai ką gi socialde
mokratai galėjo padaryti šito
kiose aplinkybėse?

Jeigu komunistai nebūtų su
skaldę Vokietijos darbininkų 
jėgas, tai socialdemokratai bu
tų pasilikę stipriausia partija, 
ir reakcininkai vargiai butų 
drįsę vartoti smurtą prieš dar
bininkus. Kol Vokietijos reichs
tage socialdemokratai buvo 
stipriausia partija, respublika 
mokėjo suvaldyti fašistus ir 
monarchistus.

Bet komunistams atplėšus 
kuone pusę balsų nuo socialde
mokratų, Vokietijos darbinin
kų judėjimas pasidarė bejėgis. 
Komunistai yra toki pat res
publikos priešai, kaip ir hitle
rininkai. Jeigu socialdemokra
tai butų net sudarę su komu
nistais “bendrą frontą”, tai 
vistiek nebūtų buvęs pašalintas 
valdžios krizis/nes komunistai 
yra absoliutiškai nusistatę 
prieš dalyvavimą valdžioje, ar
ba valdžios rėrhimą “buržuazi
nėje valstybėje”. Jie nori dik
tatūros. Kartų su komunistais 
ginti respubliką nuo fašizmo 
nebuvo galima.

Komunistai plepa apie “ge
neralinį streiką”, bet dabarti
nėse Vokietijos sąlygose tai 
butų absurdas, kada yra dau
giau- kaip 6 milionai bedarbių. 
Organizuotiems darbininkams 
išėjus į streiką/jų vielas bu
tų užėmę ginkluoti “naciai”, ir 
darbininkų judėjimui Vokietijo
je, butų buvęs galas! Tik be
pročiai arba provokatoriai gali 
tokiose aplinkybėse raginti 
darbininkus prie šitokios sau- 
žudybės,

Taigi aišku, kokios priežas
tys privedė prie fašizmo per
galės Vokietijoje: pirmiausia 
komunistai, kurie suskaldė dar
bininkų judėjimą; antra, eko
nominis krizis, kuris tą skili
mą padidino ir kartu pastūmė
jo desperacijos apimtas minias 
j nacionalizmo glėbį.

Kaip jau žinoma, SLA, sek
retorė, susidėjus neprielan
kioms aplinkybėms, rezignavo 
ir Pildomąją! Tarybai, teko 
skirti jos vieton kitą. Dvejuo
se Tarybos posėdžiuose diskų- 
suota ir balsuota, ir vip nau
jo sekretoriaus neišrinkta, to
dėl rinkimai pavesti narių 
balsavimui. Bet nariams ne
palikta teisės savo kandidatų 
statyti, bet Pildomosios Tary
bos ponai rekomendavo dą: 
Dr. Viniką ir Raginską. Čionai 
mes neisime į polemikai, ar 
tas gerai padaryta ar ne, tik 
žvilgterėsime į tų kandidatų 
kvalifikacijas.

Apie Dr. Viniką mes nesi
ginčysime. Tai yra žmogus 
baigęs aukštuosius
gerai susipažinęs su aukštes
nėmis skaitlinėmis, knygve- 
dyba ir todėl jam Susivieniji
mo sekretoriaus vietą užėmus 
nereikės prie kiekvieno žin
gsnio samdyti svcitimtaučiai, 
kad knygas suvestų.

Bet Susivienijimo nariai tu-

mokslus

lifikacijų Taryba rado pas Rą- 
ginską? Tas žmogelis, dar Iž
do Globėju būdamas, Pitts- 
burgo seime rąikalavo, kad 
visi pašaliečiai butų prašalin
ti iš svetainės, kad langai ir 
durys butų uždaryti, nes jis 
turįs “baisių sekretų*’, kuriuos 
išgirdus net plikiems delega
tams plaukai ant galvų pasi
šiauš. Vienok kada prisėjo 
tuos “sekretus” pasakyti, jo
kių nebuvo; paaiškėjo tik 
“sekretas”, kati Raginskas ne< 
daug nusimano apie buhalle-

riją ir vargiai moka paprastą 
aritmetiką...

Ritasi dalykas, kurį mes na
riai taipgi “sekretu” laikome, 
bet Pildomoji Taryba turėjo 
žinoti, kad eina gandai, rim
tais faktais paremti, jog p. 
Raginskas, būdamas Pildomo
sios Tarybos nariu ir savo 
kuopos, iždininku surinkęs na
rių mokesčius net už 5 mėne
sius, būtent už grupdį 1930, 
tausį, vasąrį, kovą ir balandį 
1931 m., tuos mokesčius pa
siuntė į centrą tįktai 1.931 m. 
gegužės menesyje, bet ir tai 
čekį išrašė su birželio 9 d. 
1931 m. data. Taip pat 1930 
m, lapkričio duokles pasiuntė 
į centrą tiktai 1931 m. vasa
rio mėn. Toliau yra gandų, 
kad tos kuopos tūla nare mi
rė tuo “moratoriumo” laiku, 
bet pašelpa buvo išmokėtą, 
mirus tuom laiku kada viąi 
kuopos nariai jau buvo sus
penduoti centre. Kodėl cent
ras tai padarė, tai yra kitap 
“sekretas”. Tai kuomi gi pasi
remdamas centras rado šį vyr 
rūką kvalifikuotu į sekreto
riaus vietą kandidatu staty
ti?

Mes nenoriu) visadą ir kiek
vienoj vietoj 
kritikuoti ir 
mus daryti; 
iriais laikais
duočių; vis dėlto mes turime 
reikalauti, kad musų organi
zacijos reikalus tvarkydama 
ji vadOvautųsi nors paprastų 
protu, kaip Amerikoj sakomą, 
“comiųon ąense”. Tad kokias 
'kvalifikacijas turi Rąginskas 
būti kandidatu į SLA. sekre
torius, apart to, kad buvęs be
veik bolševiku, dabąr prisi
dėjo prie “Vienybės” fašistų?

Plyįnouth9o SLA. Narys.

SLA. Tarybos 
jai užmetinūjir 
ji turi dabartir 

gana sunkių už-

Oscar WUde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Vertė A. Kartonas,

šiaurines Čąiįfoi:nijos' dįstrik-. 
to federalinis teisėjas Haroldu 
Louderback, kurį atstovų bu
tas ąpkiU^iiĮp, ųžį nprcgulj&rą- 
mus bankrutijimo bylose. įį

gos. Kuomet socialdemokratų, teis sonatas balandžio 11 d
M-. . , .

JĄ-

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

(Tęsinys)
Aš pavydžiu visiems, kurių 

grožis nemiršta. Aš pavydžiu 
tam atvaizdui, kuriame jus 
mane atvaizdavote. Kodėl jis 
visada turės tą, ką man prisėta 
pražudyti? Kiekviena praslin
kusi valandėle atima ką nęrs 
iš manęs, o priduoda ko nors 
atvaizdui. O, kad tai butų aU 
bulai! Kad atvaizdas galėtų 
keistis, o aš galėčiau būti vi
sada tuo, kuo aš esu dabąr! 
Kam jus tepet jį? Jis tyčiosis 
!iš manęs kada nors — bai
siausiai tyčiosis!” Karštos ait
ros apliejo jo akis, jis išplėšą 
savo ranką ir, parpuolęs ąnt 
kilimo, paslėpė savo veidą pa
galvinėje, lyg atsidavęs, kąs
tai maldai.

“Tai yra jūsų darbas, Kup
riau,” karčiai tarė tapytojas.

Lordas Henrius patraukė 
pečiais.

“Tai yra tikrasis Doriauąą 
Gray’jus— tai ir viskas.” i «<! tai ir viskas.”

Tai ne viskas.”
“Jeigu ne, tai ką-gi aš turiu 

prie to visko?”
“Jums reikėjo apleisti, kai 

aš jus prašiau,” jis murmėjo,
“O aš pasilikau, kai jusi 

prašėt mane,” buvo loi?do 
Henriaus atsakymas.

“Henriau, aš negaliu baętis 
su abiem geriausiais sąvo 
draugais tuo pačiu sykiu, bet 
jus abu susidėję privertėt 
mane neapkęsti gerinusį mano 
da^bą, ką aš esu Įigi šiol pa
matęs, /ir .aš/Nunąįkysiii jį. 
Tiii kas-gi /daugiau, kad 'ne. 
drobė ir dažai? Ąž neleisiu, 
kad šis atvaizdas įsimaišytų į

> -

buvo labiausiai nepribrendęs 
apsklembimas kada nors iš
reikštas. Žmogus tai yra daug 
daiktų, bot jis nėra racionalus. 
Man ir linksma, po visko, kad 
jis nėra: vis-gi aš norėčiau, 
kad jus, vaikėzai, nesipeštu- 
įnėt už paveikslą. Jus, Bazi- 
liau, geriausia paveskite man 
atvaizdą. Šis silpnaprotis vai
kas tikrai nenori jo, o aš tai 
tikrai noriu.”

“Jeigu jus pavesite jį kam 
nors kitam, o ne man, Bazi
liku, aš jums niekad nedova
nosiu!” rėkė Dorianas Gray’
jus; “ir aš nepaveliju žmo
nėms vadinti mane silpnapro
čiu vajku.”

“Jus, Dorianai, žinote, kad 
atvaizdas yra jūsų. Aš jums 
atidaviau jį pirmiau, negu jis 
buvo pradėtas.,”

“Ir jus žinote, pone Gray*- 
jau, kad jus buvote šiek-tiek 
kvailas, o jus nesipriešinsit 
priminimui, jogei jus esat vi
sai jaunąs.”

“Aš bučiau buvęs labai prie
šingas Šį rytą, lorde Henriau.”

“A, šį rytą! Jus pagyvenot 
nuo to laiko.”

Tuo laiku pasigirdo beldi
mas į duris, ir įėjo tarnas ne
šinąs arbatą bei užkandžius, 
ir padėjo ant mažo japoniško 
stalo. Suskambėjo puodukai 
ir lėkštelės, iš virdulio cypė 
verdantis vanduo, o jaunas 
pasiuntinys atnešė dvi apskri
tas. lėkštes. Dorianas Gray’
jus priėjęs įpylė arbatos. Abu 
vyru, lyg mieguistu, prisiarti
no prie stalo ir pažiurėjo, kas 
buvo po uždangčiu.

“Eikime į teatrą šį vakarą,” 
tarė lordas. Henrius. “Aš esu 
tikras, kad rasime kokį nors 
perstatymą, kur nors. Aš esu 
pasižadėjęs vakarieniauti pas 
White’jus, bet tai sutartis su 
mano senu draugu, tai aš ga
liu pasiųsti jam telegramą, 
kad aš sergu, arba kad aš ne
galėsiu būti su įuo iš priežas
ties vėlesnio pasižadėjimo. Aš 
maliau,1 tai butų girna gražus 
atsiprašymas, turintis nuošir
daus nustebinimo pobūdį.”

“Man taip nuobodu rengtis 
formaliais rūbais,” murmėjo 
Halhvardas. ‘O kai apsirengi, 
jie esti baisus ”

“Taip,” lyg snausdamas at
sake lordas Henrius. “Devy
niolikto šimtmečio kostiumai 
^tikrai yra biaurųs. Taip labai 
'Bloginantys ir klaikus. Nuodė
mė tai yra vienatinis tikrai 
įdomus gaivalas, bcpalikęs 
mpderniniaiųe gyvenime.”

“Jus iš tikro, 
Uup kalbėti 
•Gray’jaus.”

“Prie katro 
jąus? Ar prie
mums arbatos, ar to, kuris yra 
atvaizde?”

“Nei prie vieno.”
“Aš norėčiau eiti su jumis 

j teatęą, lorde Henriau,” sakė 
vaikinas.

“Tad jus ir eisite; ir jus, 
Baziliau, taip-gi eisite, ar ne?”

“Aš negaliu, ištikto. Ge
riau neiti. “Aš turiu daug dar
bo užbaigti.”

“Geriau, tad jus ir aš eisi
me, pone Gray’jau.”

“Tas man baisiai patiktų.” 
\ Tapytojas, prikandęs lupą 
ir su puoduku rankoje, nuėjo 
prie atvaizdo. “Aš pasiliksiu 
su tikruoju Dorianu,” nubu
dęs tarė jis.

‘‘Ar tai tas yra tikrasis Do
rianas?”, klausė originalas 
^atvaizdo, prisiartindamas prie 
jo. “Ar tikrai aš esu toks?”

“Taip, jus esat Ivgiai toks 
pat”.

“Tai nuostabu, Baziliau!”
“Bent išvaizdoje jųn esat 

toks, Bet jis nepakitęs,” atsi
duso Hallwardas. “Tas ir-gi 
verta ko nors”.
tą koHiors.” =

“Kiek triukšmo žmonės su
kelia apie ištikimybę!” surėkė 
lordas Henrius. “Ve, net ir 
ipeilė yra grynas fiziologijos 
išdavinyjv Tas nieko bendro 
neturi su musų pačių valia.

(Bus daugiau)
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galvinės ir išblyškusiu veidu 
bei ašarų nudažytomis akimis 
žiurėjo į jį, einantį prie dažų 
stalo, esančio po aukštu, sų 
ilgom užuolaidom, langu. Ką 
jie veikė ten? Jo pirštai klajo
jo po daugybę skardinių vapų* 
zdeiių su dažais, ir sausų če- 
pečių, ieškąnt kę nors. Taip, 
jią Ieškojo ilgo, liaujiaus bei 
plpnaus tapytojų peilio. Pagą- 
liau, jįs.buvo suradęs. Jis bu
tų suraižęs drobę.

Užgniauštų verkimu vaikir 
nūs pašoko nuo sofos* puolėsi 
pele Ualhvardo, ištraukė peilį 
iš jo rankos ir nubloškė į galą 
studijos. “Nnstokik Baziiiaų, 
ųustokit!” Jis rėkė “Tai butų 
žmogžudystė!’’

Mąn linksma, kad jus, paga
liau, įvertinot mano darbą,” 
Šaltai tarė menininkas, atsi
peikėjęs iš nuostabos. “Aš ne
maniau, kad jus įvertinai!*”

“Įvertint? Aš esu įsimylė
jęs į tą atvaizdą, Baziliau. 
Tai yra dalis manęs; Aš tą 
jaučiu.”

“Geraij kai tik jus išdžiusi- 
te, jus busite nųliąkeruotas, į 
dėtas į rėmus, ir pasiųstas na
mo. Tadą jus galėsite elgtis 
su savim, Jtaip jums patinką.” 
Ir jis, pęrėjęs kambarį, pa
skambino ąrbMos. “Žinoma, 
Dorianai, jus geipitę. arbatos? 
Ir jus, Henriau, gersite? O 
gal jus esąle priešjngį (o- 
kiems' ŲaęmtięnĮSV smagu,- 
mams?”

“Aš gerbiu paprastus sma
gumus,” tarė : lop^as Heip'iuą. 
“Tai yra vienMihjai « pasife- 
linimaj tą mišraus gyveni
mą). ĘeA mąp, nepatinka scę- 
W jeigu ne t,ęątre 
mos. Ęokie kvajliųkąi jųs| abu 
esate I Rąžių Ipsį 
žmogų. rąciPiiąUu gyviu* Tai

' musų trijų• gyvenimus ir gąT
dintų juos.”

Dorianas Gray’jus pakėlė 
savo gaM WUpa-

neprivalote, 
prie Doriano

Doriano Gray’- 
to, kuris pilta
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PARODOS KOMITETAS SKELBIA “LIETU
VIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSU

"/k’* " > *---- s——
Kviečia Amerikos ir kitų kraštų lietuvaites; 

konkurse dalyvautir: ■ Į
Rinks “Karalaitę” ir jos “svitą” Lietuvių 

Dienos iškilmėms, liepos 16 d.
Chicagos Pasaulinės Parodos 

Tautinių Grupių Lietuvių Sek
cija (Parodos lietuvių komi
tetas) šiandien paskelbė “LIE
TUVIŲ DIENOS KARALAI
TES” konkursą, kur j Chicagos 
lietuvių visuomenė, delegavusi 
komitetą rūpintis lietuvių da
lyvavimu Parodoje, rekomenda
vo susirinkime, įvykusiame ko
vo 17 d.

Konkurso tikslas bus išrinkti 
tipingiausią ir gražiausią lie
tuvaitę karalaite “Lietuvių Die
nos” iškilmėms, kurios įvyks 
Pasaulinėje IParodoje liepos 16 
dieną.

Sekcija kreipiasi j visas 
Amerikos ir kitų kraštų lietu
vaites ragindamas konkursan 
įstoti, kad dalyvautų kuo di
džiausias skaičius kandida
čių į ‘“Karalaitę” ir jos 
“svitą,” į kurią bus pa
rinkta 12-ka kitų mergaičių. 
Viso, konkurso teisėjai išrinks 
tryliką lietuvaičių, o vėliau iš 
jų tarpo išrinks “Karalaitę”. 
Laimėjusi titulą ir jos “svitą”

dalyvaus visų iškilmių atidary
mo ceremonijose ir jose ofici-j 
juos.

Lietuvaitės, pa geida u jančios 
šiame konkurse dalyvauti, tu
ri išpildyti tam tikrą kuponą, 
kuris telpa šiame laikraštyje 
ir jį išpildžius, prisiųsti sekci
jai su savo fotografija. Bend
ros konkurso taisyklės irgi yra 
nurodytos šioje laidoje. .

Išrinktosios lietuvaitės bus 
pakviestos atvykti Chicagon, 
kur joms bus suteiktos atatin
kamos dovanos ir insignia.

Lietuvių Dienos programai! 
įeis Chicagos ir apielinkių 
jungtinis chorų dainavimas,.* 
solistai, lietuvių liaudies šo
kiai, Lietuvos ir J. V. valdžių 
atstovų ir Amerikos lietuvių 
veikėjų kalbos, orkestrai ir 
gyvi paveikslai, vaizduoją Lie
tuvos praeitį ir dabartį. Be to, 
Lietuvių Sekcija rengs eilę ki
tų iškilmių, tarp kurių bus 
“LIETUVIŲ PARODA”, su
rengta nuošalyje nuo Pasauli
nės Parodos.

Skaitlingas C.W.C.U. 
lietuvių skyriaus 
trečias susirinkimas

ininkams ir bedarbiams lekcija, 
kurią neturėtų greit užmiršti. 
Jie žino, kas yra darbininkų 
draugai, o kas priešai:
“Bimbinių” armija susirinkime

ko lankytis į jau gerai susior
ganizavusius amerikonų lokalus 
ir kad ten po kiekvieno susirin
kimo, užbaigus organUacjjps 
darbą, būna laikomos apšvietos 
lekcijos. “Drąsuolis” pareiškė1 
nematąs reikalo darbininkąrps 
šviestis.

‘Darbininkams nereikia šviestis’
į šį klausimą kalbėtojas taip 

nuosekliai atsakė, kad net patys 
“dcfence corps” nariai pradėjo 
iš savo vadų žioplumo juoktis. 
O pats mokslinčius spruko pro 
duris ir tik po valandėlės su
grįžo. Delegatui užbaigus kal
bą ir įėjus į kitą kambarį jį 
tuoj apspito būrys * stovėjusių 
prie durų ir plojusių komunis
tams ir pradėjo girti kalbėtoją 
už gerą atsakymą koipunis- 
tams ir tuoj 4 ič jų padavė sa
vo vardus ir įstojo į lokalą, pa
žadėdami ir daugiau savo drau
gų atsivesti.

{stojo 19 naujų narių
Iš viso tą vakarą įstojo 19 

naujų narių. Pasirodė, kad 
komunistai ne tik nieko nelai
mėjo, bet dar prarado savo 
draugų.

Užtai jie ir bijo, kad darbi
ninkai kiek neapsišviestų, nes 
kas tuomet baubs? Juk kiek
vienas maž-daug apsišvietęs 
žmogus nenori save statyti 
jaučio vietoj. Mes visi'gerai ži
nom, kad visokie reakcionie
riai per amžius stengėsi palai
kyti darbo kliasą didžiausioj 
tamsumoj ir nežinojime. Jie 
juos net vadindavo “palaimin
tais dvasios ubagais”.

. • ....
pažįstamų susirinko j vakarėr 
lį, kuris buvo suruoštas p. Ade
lės Belilicnes, 122 East 105th 
Street, varduvių paminėjimui. 
Jai suteikė daug gražių dova
nų.

Lietuvis real-estati- 
ninkas Fabijonas pa
trauktas teisman

. . j / . ' . i > . , Į . , .

Prieš S. L. Fabijoną grand jury 
išnešė du apkaltinimus; abu 
yna “confidence game”; byla 
balandžio 5 d.

i ■

Lietuvis S. L. Fabijonas 
alias “One Fabiaii” buvęs stam
bus real-esta liniukas, yra trau
kiamas atsakomybėn už išgavi
mą pinigų iš žmonių apgaulin
gais budais—“obtaihing money 
by means of confidence game”.

Jo bylos bus svarstomos ba
landžio 5 d., prieš kriminalio, 
teismo teisėją Michael Feinberg. 
Valstija bylas užvedė kurį lai
ką atgal, bet jos buvo atidė
tos kelius kartus. Ankščiau 
svarstymas ėjo prieš teisėją 
Prystalskį.

Grand jUry svarsčiusi Fabijo
no reikalą kiek ankščiau, išnešė 
prieš jį du apkaltinimus (in- 
dietments). Kaucija po $1,009 
už kiekvieną apkaltinimą.

______________________ »_______

Garfield Parko pas. 
kliubas apdovanos 
kelius savo narius

likviduosią Continental Illinois 
Company, Continental Illinois 
National Bank & Trust Com
pany investmentų skyrius.

Vienas užmuštas, trys 
sužeisti automolio 

nelaimėje
Lenkas Stanley Wicz, 1702 

Cullerton Street, buvo užmuš
tas automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko vakar prie 24-tos 
ir Turner avenue. Anna Po- 
chabrodsky, 40, 3525 South 
Damen avė., Charles Pochab- 
rodsky, jos vyras, ir Edward 
Kaminski, 1628 Cullerton avė. 
buvo sužeisti.

\Uv.sI)e\tv

Priešais DAVIS STORE

B LUBOS \ << j

32 6 S. STATE ST.

Graboriai Lietuviai Gydytojai

Kalbėjo J. P. Jonės, C.VV.C.U. 
vice-pirmininkas

Antradienyje, kovo 28 d., 
1933 m. Bridgeport darbininkai 
ir bedarbiai, kurie organizuoja
si j lietuvių skyrių prie Chi- 
cago Workers Committee on 
Unemployment, laikė savo tre
čią mitingą. Kadangi ši orga
nizacija nėra sektantiška ir jai 
pritaria visokių pažvalgų dar
bininkai, tai praeitas susirinki
mas įgaliavo organizatorių T. 
Titiškį sekantį susirinkimą pa- 
garsyti visuose Chicagos liet, 
dienraščiirose, ką jis ir padarė.

Ir ve kokie buvo rezultatai. 
Buvo kreiptasi į “Naujienas”, 
“Draugą” ir “Vilnį”. “Drangas”, 
nors ir pažadėjo, bet “užmir
šo” patalpinti. “Vilnyje” or
ganizatorius gavo iškohoti ii 
tik “Naujienos” patalpino pra
nešimą. Tai jau pirma darbi-

Dabar antra lekcija. Dar kiek 
prieš atidarymą mitingo į Fel- 
lovvship House pradėjo rinktis 
darbininkai ir bedarbiai, bet 
kad kalbėtojas iš C.W.C.U. kiek 
pavėlavo, tai susirinkę pradėjo 
reikalauti, kad butų naujai at
ėjusiems paaiškinta apie pačią 
organizacija, kas buvo ir pada
ryta. Bimbiniai, jaučią, kad 
ši organizacija gali atnešti di
delį smūgį jų kromeliui, pra
dėjo nerimauti ir net atsiuntė 
organizuotą būrį savo davatkų 
ir baubikų, kad žut-but suar
dyti susirinkimą dar kaip rei
kiant nesusiorganizavusių dar- 
bininkų-bedarbių.

C.W.C.U. vice-pirmininkas 
Jonės kalbėjo

“šturmovščikams” kiek apri
mus ir susirinkimui atėjus į 
normales vėžes pasirodė irdrg. 
J. P. Jonės C.VV.C.U. vice-pir
mininkas su pora savo drau’gų.

Jam pakalbėjus kokią 15 mi
nučių komunistai atakavo ir 
pradėjo duoti savo klausimus, 
bet tie jų klausymai' buvo tiek 
vaikiški ir kalbėtojas taip nuo
sakiai atsakė, kad net patys 
rimtesnieji bolševikai pradėjo 
drausti savo spykerius, kad 
jiems visiems nedarytų gėdos. 
Mitingui užsibaigus bimbukai 
pamatė, kad jie laimėjo tiek, 
kiek Zablockis ant muilo ir pa
tys pirm išsinešdino lauk.

—Bedarbis.

ANUPRAS F. DOLIK

Persiskyrė su šiuo* pasauliu ko
vo 28 dieną, 3:30 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs pusė*
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Johanną, po tėvais Kirkickai- 
tę, 5 sūnūs, Joną, Pranciškų, An
taną, Juozapą ir Edvardą ir dvi 
dukteris, Anelę ir Veroniką, pus
brolį Martiną Dolik ir giminės.

* Kūnas pašarvotas, randasi 4628 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ba
landžio 1 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anupro F. Dolik 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rooimlt 7532

Res 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė*
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

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

bų iŠdirbystės

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

Graboriai
Telefonu Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai , 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Nesirgo per dešimtį metų; kliu 
bas rengia balių bal. 22 d.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir' apielmkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai

DR. MAKLERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesni ir patogesni vietų

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomū ir nedėliotai* pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Speciaiisti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais b 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

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

nio, sausio 15 dienos. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. III.

įvairus Gydytojai

Vos tik pirmininkas ir orga
nizatorius pradėjo aiškinti da
lyką, pasirodė kampuose ir prie 
durų būrys bimbinių, kurie bu
vo užėmę tam tikrus “strategi
jos” punktus. Vieni ėmė vietoj 
klausimų spyčius drožti,, apsi
pildami krakodiliaus ašarom ir 
piršti darbininkams ir bęcląr- 
biams savo pigios demagogijos 
kromelį, išvadindami susirinku
sius ir visą 2,500,000 darbinin
kų organizaciją šaika huliganų 
ir kitais komunistų perlais. O 
kiti iš “strategiškų vietų” ėmė 
jaučių balsais baubti tiems, ku
rie tik bandė užtarti organiza
cijos poziciją.

* ,

Centro delegato kalba

GABFIELD PARK.— Kovo 
12. įvyko Garfield Park Vyrų 
ir Moterų pašeipinio kliubo su
sirinkimas. Nutarė rengti 
lių balandžio 22 d., La
Hali, 3929 West Madison street, 
ir tam tikslui išrinko komisiją 
susidedančią (iš P. Medelinsko, 
G. Medelinsko ir Zalubos.

Finansų paštininkas Katiala 
pranešė, kad keletas kliubo na
rių nesirgo ųer 10 metų ir kiek
vienas jų gaus. $10 vertės do
vaną. Buvo išrinkta trijų na
rių komisija, kuri jomis rūpin
sis.

Sekantis kliubo susirinkimas 
jvyks bal. 9 d., Lawler Hali. Vi
si bariai 'raginami dalyvauti.

—KHubietis.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U. Europos it vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimų.

3335 So. Haisted St
T«l. BOULEVARD 9199

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUivaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. MONTVID, M. D. 
W«t Town Stati Bank Bldf. 

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

y Tel. Seeley 7330
Namų telefonu Brunsvick 0597

Adelė Belilienė šventė 
varduves

ROSEI.ANT) — Užvakar <ji- 
delis būrys draugų, giminių ir

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 9927

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyria gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyng 
frdterų Ir vaikų pagal naujausius ms 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Likviduosis Continental 
Illinois Company

Anot gandų LaSalle gatvėje,

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy -■ - ■ — - * v • .«

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

Td. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

ofisas
4729 South Ashland Aos., 2 teshoc 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų k Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phpne Midway 2880

Davus komunistams gerą pus
valandį “išsištyniuoti” ir išsi* 
plepėti, rodėsi, kad jų bus vir
šus. Bet štai komunistams jau 
besirengiant užtriumfuoti, prie 
stalo pasirodė CWGU. centro 
komiteto delegatas ir į kelias 
minutes viskas persimainė. 
Baubimas-plojimas nutilo, patys 
“spykeriai” pradėjo šaipytis- 
vaipytis ir liko be liežuvių. Bet 
vii* tik delegatui užbaigus kal
bėti atsirado vienas drąsuolis, 
kuris užsirekomendavo, kad 
jam tekę trinti suolus vieno ir 
kito universiteto. Mat, centro 
delegatas pasakė, kad jam te-j

PATARNAVIMAS DIEN| IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi 3. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.. i
J. F. Eudeįkis yra vienatinis lietuvių gttk. 
bonus, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė< dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų. ,;.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais b¥KĄ( dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įs
taigų. 'U?.‘

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu xna- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do-

* vanai. '

Akfij (gydytojai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’tS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni, 2 iki 3 po pica 

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

TĖVAS IR SUNUŠ JUOZAS
SUDEIKIAI

GRABORIAI
30 METŲ PATYRIMO GRABORIAVIME 

Ypatiškas. Simpatingas Laidotuvėse Patarnavimas

.5340 So. Kedzie Avė.,
Tel. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins \ akių {tempimų, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiao 
trumparegystf ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v.' Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaos, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 758'9
..'-A .1 'i'n11,1"1 . yi    

Tek Yards 1829

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savų ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haisted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Td. Victory 6893
Rez. Td. Drevei 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it veneriikų ligų

3102 So. Haisted St
kampas 31 et Street

NedėHonru it šventadieniai* 10—2.

Advokatai

MITAGE AVĖ.
-1.742i f. '■

' .A,...

t ĄKI^ SPECJAUSTAį

PheyrimM 
KomplikuotuoM 

Atsitikinraosų

Phone Boulevard 70«2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
arti 47th Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 VV. Washington St.
Room 905 Tel. Deatborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virginia 0036

Namų Tel. Hyde Park 33$5

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nao 2-4 
ir 7-9 po pietų, teradome po pietų b 

nedalioms patai snsUariMi.
.............................  »»ll Ulini |»| ■ ................   ii-ii......... .....

n«ao tb*

Dr. V. E. Siedlinskh
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 65 IT So. Rocktvell S t. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

165 W. Monroe St, prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0—5 
West Sides 2151 W. 22ad St. 
edfilio, Serodos ir PStnyčto* vak. 6 iki 0

* Telefonas Roosevelt 9090
Pam

Telefonas Republic 9600
Valandos nda 10—4. nuo 6 iki 

Ntdiliomk 10 iki U
> ■



“Sales Tax” — parda
vimo mokesčiai

Rašo Auditorius J. P. Varkala

(šie mokesčiai įeis galion 
jeigu bus panaikintas draudi
mas, kurį užvakar išleido Ma- 
dison Coimty Circuit teismas. 
Smulkmenos pirmam puslapyj).

“Sales Tax” — mokesčiai nuo 
pardavimo prekių — “prekių 
taksai”, sulig Illinois valstijos 
senato “Bill No. 156” įeina ga- 
lion balandžio 1 d., 1933 — šį 
šeštadienį. Tų taksų tvarky
mas, reguliavimas ir rinkliava 
pavesta valstijos finansų de
partamentui.

“Sales Tax” tikslas
Taksai nuo pardavimo pre

kių bus išdalinti proporciona- 
liai, sulig gyventojų skaičiaus, 
tarp Illinois valstijos apskričių. 
Cook apskrityje taksai bus 
sunaudoti šelpimui asmenų, ku-i 
rie neturi darbo. Kituose ap- 
skričiuose jie bus sunaudoti su< 
pažinimui gcneralių mokesčių. 
Bet tų kitų apskričių tarybos 
% balsų didžiuma galės tuos 
taksus ar jų dalį irgi naudoti 
pašalpai.

Kas mokės taksus
Aktas uždeda taksus ant as

menų, kurie užsiima pardavinė
jimu kilnojamų prekių naudo
tojams. Gamintojai, perkupčiai 
ir urmininkai bus taksuojami 
tik nuo pajamų už pardavimą, 
jeigu tas pardavimas padarytas 
tiesioginiai vartotojui. Taksai 
neliečia pajamų nuo pardavimo

serų, kontraktų ar privilegijų, 
arba pardavimų nejudinamojo 
turto. Taksai nebus imami nuo 
gazolino ir nuo ūkio produktų, 
kuriuos ūkininkas parduos sa
vo ūkyje vartotojui.

Taksai bus saikuojami nuo 
abelnų įplaukų, o ne pagal vi
sus atskirus smulkmeniškus 
pardavimus.

Nereikalaujama iš biznierių 
mokėti taksų valdžiai už par
duotas prekes iki jie negauna 
už jas pinigus.

Kiek “sales tax” reikia imti 
nuo pirkėjo

Taksai, kaip jau minėjome, 
įeis galion šeštadienį, balandžio
1 d., ir galiuos iki liepos 1 d., 
1935. Valstija ims 3% nuo 
bendros apyvartos.

Kadangi Amerikoje cirkulia
cijoje nėra smulkesnio pinigo 
kaip 1 centas, tai kiekvienas 
biznierius parduodamas pre
kes vartotojams ims mokesčius 
sekančiai, kaip parodo ši len
telė:

Nuo 1 cento iki 33 centų 
parduotų prekių tax yra 1 cen 
tas.

Nuo 33 centų iki 66 centų
2 centai.

Nuo 67 centų iki $1, 3 cen
tai.

Nuo $1 iki $1.33, 4 centai.
Nuo $1.33 iki $1.66, 5 cen

tai.
Nuo $1.67 iki $2, 6 centai, 

ir taip toliau.
(b. d.)

------
Suėmė vagilius nurė- 
dant automobilį; vie

nas lietuvis
Alfonsas Raslavičius ir keli ki

ti sulaiky)ti; šiandien bus pa
šaukti prieš felony teismų.

šiandien prieš felony teismų 
bus atgabenti keli vagiliai, 
tarp jų vienas lietuvis Alfon
sas Raslavičius, kurie buvo su
imti trečiadienį nuredąnt lie
tuvio Jono Stiklinus, 3426 So. 
Wallace, Street, automobilį.

Automobilis, naujas fordas, 
buvo pastatytas prie namų. 
Savininkas išėjęs į tūlų vakarų. 
Vagiliai, užtikę automobilį apie 
10 vai, nakties, pradėjo prie 
jo darbuotis, nuėmė beveik vi
sas smulkesnes dalis ir viskų 
susikrovę į trokų. Besirengiant 
nuvažiuoti su grobiu, pasirodė 
policija ir juos suėmė. .

P-a Stiklius, kuri nusigan
dusi pradėjo bėgti žemyn iš 
buto, antrame aukšte, į gatvę 
pažiūrėti kas atsitiko, išsinėrė 
kojų. Visi vagiliai, tarp jų Ras- 
lavičius, sulaikyti po $10,000 
kaucija. Stikliai, sako, kad tie 
patys vagiliai juos apvogė jau 
trečių kartų. —žvalgas.

Kaip žmonės yra 
naudojami dėl pelno

“Pažangos” paskaita

■«*
Penktadienis, kovo 31, 1933

Kas dienų laikraščiuose ir 
per radio skelbiama, kad rei
kia tokį ir tokį maistų valgyti, 
tokia ir tokia pasta dantis 
šveisti, o jeigu ne, — tai am
žinai su negalėsi.

Amerikoje per metus žmo
nes išleidžia šimtus milionų 
dolerių patentuotiems vais
tams, kurie daugumoje atvejų 
ne tik yra beverčiai, bet dagi 
sudaro rimtų pavojų sveikatai.

Kad maistas nesugestų, daž
nai naudojama nuodingi che
mikalai. * >

Apie šiuos dalykus bus kal
bama “Pažangos* paskaitoje, 
kuri įvyks balandžio 2 d., 
2:30 vai. po pietų, Universal 
Klitibe (814 W. 33 St.).

Paskaitų laikys K. Augusti-
navičius.

Trumpos ir įdomios 
žinutės iš South Chi

cago gyvenimo
SOUTH CHICAGO. — Vie

tiniams ugniagesiams pastate 
naujų namų prie 93-čios ir So. 
Chicago gatvių. Kainavo apie 
$65,000. Jame buvo visi šių 
dienų patogumai, apart van
dens, kurį kontraktoriai “pa
miršo” įvesti. Tikrenybėje tai 
įvyko štai kodėl. Kon trak torius 
S. A. Kersten, 200 South Jef- 
ferson st., atsisakė vandenį 
įvesti iki miestas jam nesumo
kės $1,500, kuriuos jam esųs 
skolingas nuo pirmiau.

trys 15 metų įefciukai suma
no išvažiuoti “pamatyti pasau
lį”. Jie yra Tadely Watson, 8712 
Bal'timore avė., Tony VVaisley, 
8723 Baltimorę avė., ir Joseph 
Mauzo, 8831 Houston avė/ So. 
Chicagos policija surado, kad 
jie randhsi Niles, Michigan ir 
bus grąžinami j namus.

Vištos prapuolė
Pilietis John Miller, 10250 

Avenue M.,' pasiskundė polici
jai, kad jo 6 vištos prapuolė 
iš vištininko nakties laiku. Po-* 
licija užtikrino, kad jie tų viš
tų kupčių tikrai suras.

Atėmė daktariškus įrankius
Pardavėjas M. H. Honnon, 

kuris gyvena 7343 Ridgeland 
avė., pranešė policijai, kad 
jam įvežus automobilį į gara
žų 2 vyrai padarę “holdopų”. 
Reikalavo pinigų, bet jis jų 
neturėjęs. Tai jie pasiėmė vi
sus daktariškus įrankius, ku
riuos jis pardavinėdavo dakttv- 
rams. Nuostolis — apie $100.

Prapuolė overk,autas
Robcnt Garvey, 7930 Bennett 

avė., mokinys Bowen High 
School, pranešė South Chicagos 
policijai, kad prapuolė over- 
kautas iš jo šėpos mokykloje.

Gudriai padarė
Atvažiavo trys jauni vaiki

nai pas gazolino stotį, kurių 
laiko Charles Garnson, 95-tos 
ir Irving avė., ir paprašė kad 
jiems įpiltų 5 galionus gazoli
no. Kai tiktai spėjo patarnau
tojas pripilti, vaikinai nuvažia
vo savo keliais neužmokeję. 
Garnsonas pasiskundė policijai. 
Automobilis buvo su Michigano 
valstijos laisniu ir važiavo tie
siai į Indianos valstijų. —R. S.

PRANEŠIMAI
—

Chicagos LSS. Centralini kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
31 dieną, 8 vai. vakare. Naujienų name. 
Taigi draugai būtinai atsilankykite į šį 
susirinkimą, nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstyti, o ypatingai, turime 
tinkamai prisirengti prie pirmosios ge
gužės. Kviečia Valdyba,

Pagal įsakymą -Didžiojo Perkūno, 
Krivių Krivaičio ir ųisų Krivių Vaidilos 
renkasi penktadieny kovo 31, 1933 bro
lio C. Kairio raštinėje, 333 S. Ashland 
Avė., kaip 8 vai. vak.

Didžiojo Perkūno^ pageidavimu yra, 
kad į šį susirinkimą atsilankytų visi 
buvę, esanti ir busianti broliai, taipgi 
ir visi tie, kuriems brolija yra skolinga 
arba broliai skolingi brolijai. Žaibas.

•' -J

Visi ex> kareiviai it Chicagos ir apie- 
linkių malonėkite pribūti į visuotiną 
masinį (massmeeting) susirinkimą, įvyk
stanti penktadienio vakare, kovo 31 d. 
7:30 vai. vak. McKinley Park svęt., 
prie 39 ir S. Western Avė. Reikalas dėl 
dalyvavimo kapinių dienos, apvaikščioji- 
me ir Pasaulinės parodos prisirengimui, 
bus gerų kalbėtojų ir muęikalis progra
mas. Kviečia visus

Lietuvių Skyrius of
The American Legion,

Meldžiu įsitėmyti. Labai daug nusi
skundžia mano pacientų ir taip žmonių, 
kurie nori su manim pasimatyti ir ne
randa manęs ofise. Šiuomi meldžiu įsi
tėmyti valandas priėmimo. Mane rasite 
visada: Iš ryto iki 10 vai. ir vakare 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro. Ne kitaip.

Užinteresuotiejie prisilaikydami aukš
čiau paminėtų valandų i— neturės pro
gos nusiskusti, kad nerenda manęs ofise.

DR. A. L. GRAIČUNAS 
3310 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 3162

Kruopiškių Prog. Kliubo susirinkimas 
atsibus nedėlioj, balandžio 2 d. 1933, 
10 vai. ryta Sandaros ■ svetainėj, 3227 
So. Halsted St. Visi kliubo nariai yra 
kviečiami dalyvaut.

V. Čepulevičius, rašt.

Am. Liet. Daktarų Draugijos įvyks 
susirinkimas, penktadieny, kovo 31 d„ 
9 vai. vak. A. N. Masiulio, real etsate 
raštinėj, 6641 So. Western Avė. 
V. A. Šimkus skaitys referatą 
partum” — kraujo tekėjimas prieš 
gimdymą. Dr. G. L Bložis, rašt.

Bridgeport. Simano Daukanto Drau
gija laikys bertaininį susirinkimą sek
madieny, balandžio 2 d., 1933, 12 v. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai privalote būtinai atsilankyti, nes 
yra svarbus susirinkimas, kaip tai ran
dasi naujų reikalų Apsvarstyti. Taipgi 
būtinai pasirūpinkite savo mokesčiais 
draugijai kad neliktum suspenduotas.

P, K. Raštininkas.--- J--  ,X’..
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

”1 susirinkimą 
V V į Mkmadieny> blandžia 2d„ 1933 m.,
nas išgulėjo vandenyje keletu i vai. po pietų Jono Garbuzo svet., 

savaičių.
Policija kreipėsi j namiškius, 

ieškodama paaiškinimų. Jie at
sakė, kad miręs prapuolė apie 
Kalėdas ir kad jie pranešę nuo
vadai apie pražuvimų. Jų pasa
kojimais policija nelabai tiki 
ir veda tyrinėjimų.

Vaikai pasivažinėjo
Nenorėdami eiti < mokyklon,

metų, 
važia- 
troko. 
gatvių

Dr. 
“Anti

kraujo . j__
Dr. G. L Bložis, rašt.

CLASSIFIED ADS.
.. .....................................................  u

For Rent

24 
bedarbis, 
užpakalį 
Ewing

bet nepastebė- 
smarkiai važia- 

šis bedarbį

Bedarbis prarado gyvybę
Joseph Simcich, 

10004 Avenue, 
vo įsikabinęs į 
IPrie 99-tos if 
kampo nušoko, 
jo, kad paskui
vo kitas trokas 
pagavo ir užmušė vietoje.

Rado negyvų žmogų
Ežero pakraštyje, prie 86-os 

gatvės policija rado negyvų 
žmogų, tūlų Joseph Parrish,1 
858 East 64 th street. Galva “bu-1 
vo sudaužyta. Spžja, kad ku-

3749 S. Halsted St. Taigi draugai 
būtinai atsilankykite į šį susirinkimą, 
nes turime labai svarbių reikalų apsvar
styti dėl labo kliubo,' o ypatingai turi
te naujų narių atsivesti įrašyti į kliubą 

Didžiulis, rašt.
............................  - l-fcll—..........

>PBB8IdAU»YMAS VEDA PRIE 
f. PLAUČIU UŽDEGIMO 
[ Apsisaugokite nuo persISalfllmo re* 
Šiai išvalydami savo vidurius i • 

kitę savo vldnrius liuosal, pro- 
tie nuodijančią rnedenl Vartoklt 

Į TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ . ,į-

...

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

A f'
•7 VALANDĄ 

KAS R Y T Ą 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 

W. G. E. S.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... wli

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

Peter Conrad
Fotogiafuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

IETKIEWICZ <£-
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

CLASSIFIEDADS
l

Financial

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas —‘ 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO.
4055 So. Archer Avė.

Telefonas. Lafayette 3269

Senas Auksas
Old Gold

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

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PALIKAU našlys, 42 metų, be vaikų. 
Turiu 2 farmas, 40 ąkerių ir 120 prie 
garsingo miesto Hot Springs, Ark; kur 
aš atgavau sveikatą ir kur tūkstančiai ki
tų atgavo sveikatą. Duodu progą mote
rims ar vyrams su šeiminomis psisidėti į 
partnerius prie didžiausios farmos arba 
mažosios. Visą nupirkti pigiai ant leng
vų išmokėjimų. Čia farmeriauti yra leng
viau neįu šiaurinėse valstijose ir daug 
pelningiau. Galima auginti dvejus derlius, 
vieną vasarą. Čia vasaros ilgos, žiemos 
kaip ir nėra. Čia auga.pelningi vaisiai, va
ta, pinacai, bindzai, cukraus lendrės, žir
niai, agurkai ir it. Čia farmeriai blogų metų 
mažai tejaučia. Rašykit John Ambrose 
U. S. Highway 270. Royal, Ark.

Sitnation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo bučernėje, dirbsiu 
už mažą atlyginimą.

Tel. Lafayette 4300

Help VVanted—Malė 
jDą^ ,._

PATYRĖ operatoriai prie moteriškų 
kautų, nuolatinis darbas, gera mokestis. 
D. T. Garment Co., 1231 N. Ashland 
Avenue.

REIKALINGA porteris į soft drink 
parlorį. ■

6101 So. State St.

Furnis^ Rooms
BRIGHTON PARKE pasirenduoja 

kambarys vaikinui ar merginai su ar 
be valgio, prie mažos šeimynos, arti 
gatvekarių linijos, 4066 S. Francisco 
Avė.> 2 lubos; j 1

J X' '■'X’:i.'X-'"’|:h,i -1' v ■

RENDON, labai gražus štoras dėl sa
liuno, namas naujas, apšildytas. Atsišau
kite greitai. 3223 So. Halsted St. ’ 

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

Business Chances
   PąĮtlayimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ant biznia
vęs gatvės, labai gera vieta, labai pigiai.

5752 S. Racine Avė.

RENDON flatas su vienu arba dau; 
giau kambarių, ženotai porai, gali turėti 
ir savo rakandus. šiluma, telefonas. 
Pigi renda. 2607 W. 69 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

PARDAVIMUI kampinė grosernė — 
gera vieta dėl saliuno — 5 kambariai 
pagyvenimui. 2 mašinom garadžius. Ren
da pigi. Priežastis, turi du bizniu. 4159 
So. Rokwecll St. Atsišaukite 2614 W. 
42 St.

—O

PARSIDUODA grosernė pigiai, gera 
vieta, 4 kambariai, pagyvenimui. Renda 
nebrangi. 1904 Canalport Avė.

—O—

PARDUOSIU grosernę su namu, 4 
kambariai gyvenimui arba mainysiu ant 
cottage ar bungalow. 2638 W. 71 St.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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 morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

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, UI 

Tel. GROVEHILL 1038

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSe 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. H,lmd St.

* Chicago, UI.

P-I-N-I-G-U-S 
apmainysim ant 

M-O-R-G-I-Č-I-Ų
Perkame pirmus morgičius — bonus, 

judgment notas — vekselius, 
lektuojam senas skolas, 
pasekmėm.

PUBLIC SERVICE OFFICE 
819 W. 35 St. Phonc Yards 1433

Ko-
Darbas su

PARDAVIMUI restau rantas, gera 
vieta .prie South Water marketo. Par
davimo priežastį patink ant vietos. 
Mrs. Martha Mazyt, 1407 S. Morgan 
St. Tel. Canal 0536,

Farmg For Sale
Vikiai Pardavimui

FARMOS Illinois valstijoj, didelės ir 
mažos, arti miesto, prie cementinio ke
lio, geros vietos. 80 skėrių — $1800. 
80 akerių — $1600. 114 akerių —
$2800. 118 akerių — $20 už akerį. 
20 akerių — $1050. 121 akeris — 
$25 už akerį. visos su budinkais. 160 
akerių $10 už akerį be budinkų.

Roy Layson, Mason, III.

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

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

ti

PARDAVIMUI — 
B ARGEN AI

Tai yra gal paskutinė proga nusipirk- 
panašius bargenus.
$100.00 cash likusius išmokėjimais

kas mėnesį nupirks dviejų augščių mū
rinį namą, 2 flatai. Kaina $3200. Sa
vininkas priims, $1000 bondą arba tuš
čia Ibta kaipo dalinį įmokėjimą.

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

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

T?PANTTT T PTTTPTT JLz avjljlJLN JlX. cJ• JCj JL JlVvJ 
1443 W. 18th St..

Telefonas CANAL 0806

PARDAVIMUI 1 akras. 5 kambarių 
namas, garadžius, vištinyčia, 
kam reikalinga. 11 Z.Z,. 
Park Avė. 
Spaulinding AveJ Cedercrest 0580.

, bargenas.
108th St. ir Centrai 

Atsišaukite 10337 South

PARDUOSIU pigiai mažą namelį ir 
tris lotus arba parenduosiu pigiai., Na
melis . randas West Lawn. šaukite 
Republic 9599, Frank Ridlan.

PARDAVIMUI štoras ir 5 kamba
rių flatas viršuj, 2 akrų garadžius. što
ras įrengtas su baro fikturiais. Vertes 
$32,000, paaukosiu už $22,000, mor
gičius $8.000 reikės mokėti už 3 me
tų. Matykite nuo 9 ryto iki 5 vai. 
pakaro.

1450 W. 79th St.
* ’ Tel. Prospect 8080

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad Tamsta jau 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šj 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

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus, priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




