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Vokietijos Žydit Boikotas 
Užsibaigė Linčiti

Pirmų sykį Vokietijoje ištiko Lyncho teis 
mas-Valstijų ir miestų seimai paleisti

BERLYNAS, bal. 2. — Vie
nos dienos nazių paskelbtas žy
dų boikotas užsibaigė nulynčia- 
vimu vieno žydo advokato. Tai 
buvo galbūt pirmas Lyncho 
(gaujos) teismas Vokietijoje.

Lynčiavimas ištiko Kiek 
Friedrich Schumm, Berlyno 
jaunas žydas advokatas atvyko 
pas savo tėvus į sesers vestu
ves. Jis aštriai susikirto su 
pikietuojančiu jo tėvo rakandų 
sankrovą ginkluotu naziu. Gin
čas pasidarė tiek karštas, kad 
Schumm išsitraukė revolverį ir 
nazį peršovė. Kulkos padaryto
ji zaizda nėra mirtina.

Naziai tuojaus užpuolė san
krovą, viską joje išdaužė, su
laukė, o advokatą, tėvus ir ki
tus gimines suėmė.

Vėliau pasklido gandų, kad 
pašautasis nazis buk miręs. Na
zių gauja tuojaus įsibriovė į ka
lėjimą ir jauną advokatą sušau
dė. Gimines išliko nepaliesti.

Hamburge bomba išdraskė vi
są nazių buveinę.

Naziai skelbia, kad jų žydų 
boikotas pilnai pavykęs. Jie 
ištepliojo žydų sankrovas ir 
pastatė savąsias gaujas jas pi- 
kietuoti, kad niekas negalėtų į 
sankrovas įeiti. Kas priešinosi 
—liko nazių sumuštas.

Paleido valstijų seimus
Vokietijos valdžia, kad su

stiprinti savo galią ir susiau
rinti valstijų galias, išleido dek
retą, sulig kurio cen tralinė val
džia galės leisti vastijoms įsta
tymus, visai valstijų neatsi
klaususi. Kadangi ir šiaip vi
sas valstijas dabar valdo naziai 
per savo komisionierius, tai da
bar visoje Vokietijoje bus tik 
viena valdžia—Berlyne ir vals
tijos neteko paskutinių laisvių 
ir teisių.

Dekretas paleido visus vals
tijų seimus, išėmus tuos, kurie 
buvo išrinkti kovo 5 d. (Prūsi
jos). Taipjau tapo paleistos 
miestų ir valsčių tarybos. Nau
jų rinkimų nebus, taip kad na
ziai valdys šalį savo paskirtais 
komisionieriais.

Dekretas be to uždraudžia 
komunistų partijai. dalyvauti 
rinkimuose ir statyti kandida
tus, jei kada rinkimai įvyktų. 
Reichstagan ir Prūsijos seiman 
išrinktieji 
šalinami. 

t pildytos.
Vokietijos

nisteris nori rezignuoti
Kad pasigriebti į savo ran

kas visą valdžią ir nepriklau
somai diktuoti visą Vokietijos 
politiką ne tik namie, bet ir 
užsieny, Hitleris įkūrė “nazių 
partijos užsienio politinę divi-

Vokie- 
ir vy-

ir na-

ziją”, kuriai vadovaus Alfreft 
Kosenberg, svarbiausias Hitle
rio patarėjas užsienio reikalais. 
Ta divizija diktuos visų 
tijos užsienio politiką, 
kins nazių tikslus.'

Sukift-us tą diviziją
ziams pasiryžus kontroliuoti vi
sų užsienio politikų, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, ba
ronas von Neurath, kuris ne
priklauso naziams, tuojaus pa
siūlė savo rezignacijų ir tik snt 
dideliu vargu vice-kancleris von 
Papen prikalbino von Neurath 
pasilikti savo vietoje. Von 
Neurath prisibijo, kad žydų boi
kotas labai nepalankiai atsilieps 
į tarptautinius Vokietijos san- 
tikius.
Uždarė Fnankfort universitetų

FRANKFORT-AM-MAIN, Vo
kietijoj, bal. 2. —Nor žydų boi
kotas čia praėjo ramiai, te- 
čiaus žydams suteiktas didžiau
sias paniekinimas.

Ginkluotos nazių gaujos už
ėmė Frankfort universitetą, 
žydų kultūros centrų, atėmė iŠ 
žydų studentų ir profesorių 
akademinius pasus ir uždraudė 
jiems lankyti pamokas. Prie 
universiteto veikė darbininkų 
akademija, kuri užsiimdavo 
darbininkų švietimu. Naziai už
darė ir akademiją.

Kalbama, kad Frankfort uni
versitetas nustatys žydų . stu
dentų ir profesorių kvotą, su
lig žydų skaičiaus Vokietijoje. 
Frankfort yra svarbiausias -žy
dų finansinis ir kultūrinis cent
ras ir čia pirmiausia pradėta 
varžyti žydus, žydų teisėjų ir 
advokatų skaičius jau tapo ap- 
rybotas.

Frankfurter Zeitung, vienas 
iš žymiausių Europos laikraš
čių, kuris ikišiol tik labai švel
niai kritikuodavo nazius, da
bar atvirai pradėjo smerkti hit
lerininkus už jų persekiojimą 
žydų. Ypač protestuoja prieš 
žydų vaikų išvarymų net ir iš 
pradinių mokyklų, kas ištiko 
keliose Vokietijos vietose. Dė
lei to naziai puolė laikraštį ir 
redakcijoj padarė kratų .

'Chicago, D!., Pirmadienis,
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Likučiai didelio trijų motorų aeroplano, kuris susidaužė penktadieny ties Neodesha, Kanšas. 
Nelaimėj žuvo 6 žmonės ir 8 žmonės liko sunkiai sužeisti. Tai aviatoriai ir Kanados basket- 

ball čempionų jaukto nariai, kurie skrido iš Tulsa, Okla., namp į Winnipeg, Kanadoj.
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Zeigler, III., meras ir 
du valdininkai 

areštuoti
Suėmė juos šerifo mušeikos 

kam neina su senąja anglia
kasių unija

68 žmonės žuvo vė 
suloje, palietusioje 

4-ias valstijas

komunistai yra 
Jų vietos nebus

pa-
uŽ-

Didelės mahometonų 
iškilmės

užsienio reikalų mi-
MECCA, Hedjaz, bal. 2. — 

šimtai tūkstančių mahometonų 
maldininkų eina karštais Ara-» 
bijos tyrlaukiais j Meccą, ma
hometonų šventąjį miestų, ku
ris ateinančią savaitę tikisi su
silaukti 250,000 maldininkų.

Kiekvieno mahometono am
bicija yra nors sykį gyvenime 
aplankyti Meccą laike šių šven
čių. Krikščionys į miestą ne
leidžiami.

ORRfts
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje; šiaurvakarių vė-

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
16.

6:-

Uruguay prezidentas 
Terra pasiskelbė 

diktatorium

Rezignavo prohibicijos 
direktorius Woodcock; 
Damrymple jo vieton

Seimas ir valstybės taryba liko 
išvaikyti, opozicijos nariai 
areštuoti ar pasislėpė kitų ša
lių atstovybėse

MONTEVIDEO, Uruguay, bal. 
2.—Nežiūrint Uruguajaus kon
stitucijos patvarkymų, kurie pa
šalina galimybę bet kokios dik
tatūros, prezidentas' Dr. Gab- 
riel1 Terra, vistiek pasiskelbė 
diktatorium ir dabar valdo šalį 
durtuvų pagelba.

Kada šalyje, kuri jau nuo 
1904 m. neturėjo jokių politi
nių sumišimų (kas yra rekor
das dėl Pietų Amerikos) pra
sidėjo nerimavimai ir Terra val
džia atsidūrė pavojuje, prezi
dentas Terra pasislėpė kazar- 
mėse ir iš ten paskelbė savo 
diktatūrų. Pirmiausia jis įsa
kė areštuoti visus valstybės na
rius, su kuriais jis turėjo da
lintis valdžia. Paskui paleido 
seimų ir pastatė kariuomenę 
saugoti seimo rumus, kad atsto
vai negalėtų susirinkti. Visoje 
šalyje prasidėjo masiniai opo
zicijos areštai. Kas nesuspėjo 
pasislėpti kitų šalių atstovybė
se, tas tapo areštuotas. Laik
raščiams įvesta aštriausia cen
zūra. Opozicijos laikraščiai vi
sai neišeina, nes jiems tapo at
jungta elektra.

• .

Nusišovė buvęs prezidentas
Buvęs prezidentas Dr. Brun, 

kuris priklauso opozicijai, buvo 
pasislėpęs Ispanijos legacijoje. 
Tečiaus tokio paniekinimo ne
galėdamas perkąsti, sugryžo na
mo ir nusišovė prie savo namų 
slenksčio. Jo nusižudymas pa
darė didelio įspūdžio visoje ša
lyje. ' >

Pereitą ketvirtadienį tapo 
areštuotas Mahatma Gandhi sū
nūs ir 50 kitų indusų už laiky
mą nelegalaus susirinkimo.

MIAMI, Fla., bal. 2.— Harry 
Sidmor, garsus internacionalinis 
brangmenų vagis, liko nuteistas 
40 metų kalėjimai) už pavogimą 
$225,000 vertės brangmenų iš 
turtingų ,Miami Beaęh lankyto* 
jy.

Ohio legalizavo alų

WASHINGTON, bal. 2.—Re
zignavo prohibicijos biuro di
rektoriui Amos W. W. Wood- 
cock, kurį Hooveris paskyrė 
1930 m. Attorney General 
Cumming paskelbė, kad jo vie
tą užims A. V. -Damrymple, 
Cal., kuris buvo prohibiicjos 
prižiūrėtoju Illinois, Iowa, Mi- 
chigan, etc.,; valstijų Wilsono 
laikais.

Vokietija areštuoja 
rusų aliejaus kom

panijos! atstovus

COLUMBUS, O., kovo 31. — 
Gubernatorius George White 
pasirašė alaus bilių, kuris le
galizuoja. valstijoje 3.2 nuoš. 
alų pradedant nuo bal. 7 d.

^linčiavo 10 “raga 
nių”, nužudžiusių 

5-ias kubietes
Kubos prezidentas Machado pa

skelbė karų prieš kultus ir 
sektas

HAVANA, Cuba, bal. 2. — 
Įširdusi minia vienoje apleistoj 
plantacijoje nulinčiavo 10 neg- 

raganių”

BENTON, Ilk, kovo 31. — 
Zeiglerio meras Charles Mur- 
phy Smith, vandens komisonie- 
rius A. B. Carr ir ugniagesių 
viršininkas Walter Kroski tapo 
areštuoti šerifo depučių-mušei- 
kų. Warrantą prieš juos išėmė 
prokuroras Hart, kuris kaltina 
juos padarius suokalbį sude
ginti namą, kuriame gyvena se
nosios angliakasių unijos sub- 
distrikto prezidentas Ray Ed- 
mundson. Visi trys areštuotie
ji valdininkai tapo paliuosuoti 
už kauciją.

Namas ,tiesa, sudegė, bet, ži
noma, nė vienas suimtųjų jo pa
degime nedalyvavo ir niekas 
jiems padegimo neprimeta. 
Areštavimo priežastis yra ta, 
kad šerifas eidamas su senąja 
angliakasių unija, prisisamdė 
mušeikų ir rėmė visame pavie
te siausti. Zeiglerio mėras, ku
ris eina su pažangiais anglia
kasiais, kad suvaldyti šerifo 
mušeikas, kreipėsi į gubernato
rių prašydamas prisiųsti milici
ją tvarkai palaikyti. Todėl tai 
dabar mušeikos dūksta ir me
rą ir kitus valdininkus arešta
vo.

Nukentėjo Texas, Arkansas, 
Louisiana ir Mississippi vals
tijas

DALLAS, Tex., bal. 2 d.- 
68 žmonės žuvo vėsuloje, kuri 
paskutiniomis dienomis siautė 
visu pietinių valstijų pakraščiu 
ir nušlavė dalis Texas, Missis
sippi, Arkansas ir Louisiana 
valstijų.

Vėsulos pėdsakus nuklojo 
šimtai sužeistų, sugriauti kai
mai ir potvynio pavojus.

Atskiromis valstijomis aukų 
skaičius yna toks: Texas— 20, 
Louisiana—9, Arkansas —1 ir 
Mississippi—38.

Prasidėjo “šventieji 
metai”

BERLYNAS, bal. 2. —Prū
sijos policija užpuolė Vokieti- 
jos-Rusijos Petrolicjaus komp. 
raštinę ir areštavo 13 darbinin
kų; Priežasties areštavimui ne
paduodama.

Rusijos ambasada sako, kad 
tai labai pablogins Vokietijos—į 
ir Rusijos“ santikius, nes pana
šus puolimai ant kompanijos 
skyrių jau įvyko Cologne, Leip- 
zig, Miunchene ir kititfr .

ši kompanija parūpina Vo
kietijai 30 nuoš. gasoljno ir alie
jaus.

rų, priklausiusių 
sektai, už nužudymą 5-ių baltų 
'mergaičių Caimito miestelyje, 
pereitą pirmadienį.

Be nulinčiutųjų, 18 kitų sek
tos narių prisidėjo prie mer
gaičių nužudymo raganių die
vaitei “Chango”. Ryšy su ta 
tragedija prezidentas Machado 
paskelbė karą prieš visas raga
nių sektas ir įvairius kultus, 
kurie yra išsiplatinę Kubos sa
loje.

Nubučiuotieji negrai buvo 
išplėsti iš kalėjimo Baracoa, 

įkurį užpuolė apie 150 įniršusių 
kubiečių. Prie įniršimo prisi
dėjo 3-jų kitų mergaičių pra
puolimas, kurių, spėja, laukia 
panašias likimas, kokio sulaukė 
pirmos 5-ios.

Japonai veržiasi į 
pietinę Chiniją.’..

SHANHAIKWAN, Chinijoje, 
bal. 2. —Japonijos ir Manchu- 
kuo kareiviai vakar pradėjo 
naujų atakų prieš chiniečius ir 
užėmė tris miestus už Chinijos 
sienos. Matyt, kad japonai ren
giasi eiti j pietus iki Luan upės.

Roosevelt mažina 
valdžios išlaidas

Dublino airiai užpuo 
lė komunistus

DUBLINAS, Airijoj, kovo 
30.—Jau senai buvo tokių riau
šių Dubline, kokios ištiko šįryt, 
kelių tūkstančių vyrų ir mote
rų miniai persibriovus per ci- 
vilės gvardijos eiles ir užpuo
lus, komunistų raštinę, kolegiją 
ir kitas komunistų įstaigas. Vi
si namai tapo padegti.

Užpultieji komunistai gynėsi 
kaip įmanydami jr susirėmimuo
se 30 žmonių liko sužeista.

-r --■ - f

WASHINGTON, kovo 31. — 
Prezidentas Rooseveltas išleido 
proklamaciją, kuria paskelbia 
gegužės 1 d., kaipo šalies vaikų 
sveikatos dieną.

CALCUTTA, Indijoj, bal. 2. 
—150 žmonių, jų tarpe 40 mo
terų, tarp pastarųjų ir viena 
anglė, tapo areštuoti už ban-

listų susirinkimą.
NAfi'iimyar* * - •••• *0—>*»

MASKVA, baL 2. 7- Oficia

PETROIT, Mįch., bal. 2. — 
Rytoj Michigano valstija rinks 
delegatus valstijos konvencijai 
ratifikavimui konstitucijos pa
taisos, kuri atšaukia prohibid- MASKVbal. 7^^ Oficia
ją. Jej bus išrinkta šlapia kon- Hai paskelbta, kad suimtieji 4 
vencija, tai Michigan valstija anglai inžinieriai bus Itusijos 
bus pirmoji ratifikavus’ prohi- teisiami dėl špionažo, sabotažo, 
....................... ...

.r"

dyrną slapta atlaikyti naciona-

■!

biriuos atšaukimą.
’i'i*.R.?-.

Pasklido netikri 
pinigai

CHICAGO.—Federalinės žval- 
gyvos pranešimu, pastaruoju 
laiku, kai butlegerystė pasida
rė nepelningas užsiėmimas, 
gengsteriai pradėjo skleisti ne- 
tikrus pinigus. Daugiausia sklei
džiama netikri $5, $10, $20 ir 
$100 popieriniai pinigai. Kai- 
kurie jų yra gerai padaryti ir 
stoiku atskirti nuo tikrųjų, bet 
yra ir prasto darbo popierinių. 
Jau suimta 10 žmonių, pas ku
riuos rasta $3,500 netikrų pi
nigų. Bet tai smulkiosios žu
vys, kurios nieko nežino apie 
padirbėjų ir platintojų viršū
nes.

VATIKANAS, bal. 2. — Ati
darydamas šv. Petro bazilikos 
didžiąsias duris, papa vakar 
pradėjo “šventuosius metus”, 
paminėjimui 1900 metų sukak
tuvių nuo Kristaus nukryžiavi
mo.

“šventieji metai” bus pašvęs
ti maldoms, Šventųjų vietų lan
kymui, ypač Rymo. Trijose ki
tose Rymo bazilikose šventieji 
vartai irgi tapo atidaryti.

Rymas labai džiaugiasi iš 
šverrtųjų metų, nes tikisi iš 
mlaiuinihkų burių nemažai pel-

WASHINGTON, bal. 2, — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasirašė 12 reguliacijų, kurios 
sumažins karo veteranams pa- 
šelpas. Tuo valdžia tikisi sif- 
taupinti mažiausia $400,000,000 
j metus.

Nukapodamas valdininkų al
gas 15 nuoš. ir pravesdamas 
įvairių kitų ekonomijų, prezi
dentas ikišiol valdžios išlaidas 
sumažino $572,000,000. Prave- 
dus dar niekurias ekonomijas, 
tikimųsi, kad ilgainiui bus su- 
taiVpinta apie $1,000,000,000 ir 
gal todėl pasiseks biudžetą su
balansuoti.

WA^HINGTON, bal. 2. - 
Prezidentas Rooseveltas pasi
šaukė geležinkelių viršininkus 
ir darbininkų atstovus konfe- 
rencijon apsvarstyti kaip išgel
bėti geležinkelius ir padaryti 
juos apsimokančius.

Du žmones žuvo potvy
niui apvertus grabo- 

riaus vežimą

karavanu smarki

LAANCASTER, Wis., kovo 
30. —Henry Concklin, grabo- 
rius iš Plateville ir jo pagelbi- 
ninkas Frank Kramer žuvo pa- 
tvinusioj Platte upžėj, kai jiems 
važiuojant
vandens sriovė karavanų apver
tė ir juos įmetė į vandenį. Jie 
bandė -gelbėtis pastvėrę karsto 
diržus ir jais prisirišę prie te
legrafo stulpo. Bet kada at
vyko pagelba, Concklin buvo 
miręs nuo šalčio, o Kramer — 
prigėręs.

BERLYNAS, bal. 2. — 
žiūrint nazių paskelbimo, 
boikotas prieš žydus tęsis 
tik vienų dienų, niekuriosc
kieti jos vietose boikotas tebesi
tęsia.

Ne- 
kad 
tik- 
Vo-

WASHINGTON, bal. 2. —Ry
toj prezidentas pasiųs kongresui 
speciali pranešimų, raginanti, 
kad valdžia išleistų specialius 
bonus refinansavimui farmų 
morgičių.

LIUBLINAS, Lenkijoj, bal. 
2.—Lenkijos valdžia pakorė už 
piktadarybes Jvtozą Kucho, ku
ris du metai atgal buvo nuteis
tas Cįncinnati, Ohio, nužudymui 
elektros kedėje. Bet jam pasi
sekė pabėgti iŠ kalėjimo ir iš 
Jungt Valstijų. Jis pasislėpė 
Argentinoj, kuri pernai jį su
grąžino Lenkijai, kaipo nepa
geidaujamą svetimšalį, Lenkijoj 
jis tuojaus prisidėjo prie plėši
kų šaikos, bet tapo, sugautas ir 
pakartas. ■

CHICAGO.— Bomba sprogo 
prie Berwyn piremieščio mėro 
Frank Novotny namų. Tai pa
sekmė smarkios rinkimų kovos, 
kuri ten šiuo laiku verda. Mė
ras yra nepriklausomas ir prie
šinasi, kaip demokratams, taip 
ir republikonams.

WINNIPEG BEACH, Man.. 
Kanadoj, bal. 2. —Jų farmoje 
rasta brutaliai nužudytus Mrs. 
Martha Sųuarok ir jos 5 metų 
sūnų, Edward, 5 m. Ji visa su
daužyta, o vaikas sudaužytas ir 
įmestas j šulinį.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
30.—Krisdamas nuo arklio už
simušė krutamųjų paveikslų ak
torius Paul Chase, 38 m.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant

h

sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole
riais aria litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

'■ i!#“,? U'
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ĮOKJIEITOS, crneagn, ®a ‘Pirmadienis, balan. 3, 1933

KORESPONDENCIJOS
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tas, tai butų susilaukęs di
džiausios bausmės, kokią įsta
tymai numato.

, Fombinitikai.
Pas mus atsirado piktada

rių, kurie pradėjo bombar
duoti namus, štai prieš kiek 
laiko bomba tapo padėta prie 
Steve Litvin namų. Tačiau 
bomba tapo laiku pastebėta. 
Sekamą dieną vėl kriminalis
tai iš automobilio metė penkis 
šmotus dinamito. Bet ir šį 
kartą fiuzas išsinėrė ir dina
mitas neplyšo.

Policija ieško piktadarių, 
bet surasti negali.

Hadikališkas kunigas.
Royal Oak priemiestyje gy

vena vienas katalikų kunigas, 
kuris kiekvieną sekmadienį, 4 
vai. po pietų, iš radio stoties 
WJR. kalba dienos klausi
mais. Stebėtiniausias dalvkan 
yra tas, kad jis kalba labai 
radikališkai ir griežtai yra 
nusistatęs prięš kapitalistinę 
sistemą. Operuoja jis ne vien 
tik tuščiais žodžiais, bet ir fak
tais. Pastaruoju laiku jis ypač 
pradėjo svilinti kailį bankinin
kams, išvadindamas juos ra- 
ketieriais ir grafteriais. Jie, 
sake jis, prašmugcliavo ne tik 
savo, bet ir biednų žmonių

Detroit, Mich
Kur dingo?

Kur dingo tie visi korespon
dentai, kurie seniau tiek daug 
žinių parašydavo iš musų ko
lonijos? Būdavo paimi laik
raštį ir surandi Vandupės ar 
Šimkaraičio aprašymą apie 
tai, kaip jis ten ir ten links
mai laiką praleido ir malonio
je kompanijoje dalyvavo. 
Skaitant tuos aprašymus, man 
kartais 
varvėti.

Kodėl ?

net seilės pradėdavo 
Dabar Vandupė din- 
akmuo vandenyje.

šiandien juk medžia
gos yra daugiau nei kada nors.
Rašyti juk ne vien pridera 
apie linksmas, paros, gardžius 
valgius ir saldžius gėrimus.

Pasigendame ir Proletaro, 
kuris kartas nuo karto parašy
davo neblogų korespondenci
jų. Ar nebūtų ir vėl laikas 
pradėti?

Keistos laidotuvės.
Pereitą savaitę turėjome la

bai keistas laidotuves. East 
Sidėje mirė viena komunistė, 
kurios kūnas buvo pašarvotas 
svetainėje prie Joseph Cam- 
pou gatvės. Laidotuvių diena 
prisirinko labai daug žmonių: 
vieni atvyko atiduoti paskuti
nį patarnavimą, kiti pažiopso
ti, o treti pademonstruoti. At
vyko ir policija, kad prižiurė-

kunigų butų, tai tikrai daug 
naudos jie galėtų padaryti A- 
mcrikos žmonėms.

Gelbėtojai tamsoje ieško East Nashville, Tenn., namų griuvėsiuose lavonų. žmonių, kurie 
kelios dienos atgal ten siautusioj smarkioj viešnioj. Viešnioj keli miesteliai liko sugriauti, 34 

žmonės užmušti ir 200 žmonių sužeistą.

žuvo

tės 15 miliutų programo per 
radio. ...

Iš priežasties bedarbes jo
kios įžangos nebuvo, p lėšų 
įasidare už garsinamus per 

radio 4 nedeldiępĮųs Lietuvos 
iepri|dausomybės šventės. To
dėl buvo renkamos aukosi mi
nėtiems iškaščiams padengti. 
Aukų surinkta $11.03, o už 
garsinimus per radio reikėjo 
užmokėti tik $5.00, tąi $6.03 li
ko. Likusi suma, pagal drau
gijų atstovų nutarimą, buvo 
pasiųsta Vilniaus vadavimo 
reikalams, prof. M. Biržiškos 
vardu. Pinigai pasiųsti pašto 
perlaida prof. M. Biržiškos 
vardu vasario 21 d.

Prie pabaigos norime pa
reikšti, kad komitetas, kuris 
buvo išrinktas draugijų suvi
rinkime sausio 8 d. ir įgalio
tas rūpintis Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo su
kaktuvių surengimu, stengėsi 
atlikti tavų pareigas pagal

geriausias savo išgales. Jei kur 
įvyko kokia klaida, tai malo
nėkite atleisti. Mes skaitome 
savo darbą užbaigtu.

,Komi tetas:
4- Vainorius, Pirm.
Ona Walkauskas, Sekr.
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Garsinkitės Naujienose

aukščiau už žmones — mon- 
kių draugijoje bent nėra vi
sokių humbugierių, šarlatanų 
ir išnaudotojų.

—F. Lapinskas.

ap
kū

Pittsburgh, Pa

ėjo gana sklandžiai. Bet štai, 
kai prisiartino laikas kūną ly
dėti į kapus, tai pamatėme di
delį būrį žmonių maršuojant. 
Atrodė, kad tai palydovai. 
Bet koks visų buvo nusistebė
jimas, kai pamatė tikrą pa
radą: žygiuoja keli šimtai 
žmonių su visokiomis vėliavo
mis ir užrašais bei reikalavi
mais. Reikalaujama pašalpos, 
darbo valandų sutrumpinimo, 
Rusijos pripažinimo, išmokė
jimo depozitų ir daug kitokių 
dalykų.

Tie demonstrantai traukia 
įau pirma visos laidotuvių 
procesijos. Iš visur subėgo 
daugybe smalsuolių, taip kad 
užsikimšo gatvės ir šalygat- 
viai. Visi žiuri ir nesupranta 
kame čia dalykas. — laidotu
vės ar politiška demonstraci
ja? Vienas pilietis stato klau
simą: girdi, paaiškinkite, ar 
Buoijoje yra priimta panašiu 
bildu laidoti numirusius ko
munistus? Jokiu budu negaliu 
suprasti, kam reikalingas vi
sas tas triukšmas? Laidotuvė
se, rodosi, turėtų būti savo 
vietoje, o politiška demons
tracija — savo.

Viso to dar neužteko: bolše
vizmą reikėjo ligi iolos įvyk
dyti. Tad keli kolektoriai zu
jo visomis pusėmis ir kolekta- 
vo pingus. Te pinigai jau tik
rai numirėliai nebuvo reika
lingi. Kaip ten nebūtų, bet į 
tokias sorkes laidotuvėse žiu-, 
rėti tai tiesiog šlykštu.
Teko paragauti savo vaistų
Prieš kiek laiko policistas 

Albert Pelski neteko darbo,— 
tapo pašalintas iš ėjimo savo 
pareigų. Vadinami, atsidūrė 
bedarbių eilėse dėl girtavimo. 
Na, o kai neteko darbo, tai 
neteko ir pinigų. O tuo tarpu 
reikia ne tik pačiam pragy
venti, bet dar užlaikyti ir šei
myną. Tad buvusis tvarkda
rys, skurdo verčiamas, pasi
ryžo pavogti maisto. Tapo pa
gautas ir atsidūrė ten, kur jis 
pirma pats kitus vesdavo. 
Reiškia, už krotų. Turėjo stoti 
ič prieš teisėją Gordoną pa
siaiškinti. Teisėjas paskyrė 
trys metus “pasitaisymui.” Jei
gu per tų laiką elgsis gerai, tai 
Imis bausme dovanota; o jeigu 
ne, — tai teks eiti į kalėjimą. 
Teisėjas dar pridūrė, jog to
kią lengvą bausmę skiriąs lik 
todėl, kad Pelski buvęs negir-

Kalbu čia apie kun. Cough- 
lin, kuriam už jo radikališkas 
kalbas tapo nei bomba padė
ta. Tačiau nuo bombos lik 
truputį nukentėjo skiepas ir 
išbyrėjo keli langai.

Sol dienų civilizacija.
Pas mus kilo didelis sujudi

mas dėl Diego Rivoros pavei
kslo. Jau kartą vienoje savo 
korespondencijoje aš minėjau, 
kad Diego ‘ Rivera 1 yra" gabus 
artistas, kuris dirba Detroito 
Meno Institute. Tačiau jam 
rupi ne vien tik meno daly
kai, bet ir visuomeniškas gy
venimas bei surėdymas. Savo 
įsitikinimais jis yra socialistas 
ir dalyvauja socialistų judėji
me. Paeina jis iš Meksikos.

Prieš kiek laiko jis Institu
te, išstatė savo paveikslą, kuris 
pavadinta 
civilizacija, 
kėlė tikrą 
kapitalistai 
dėjo siųsti 
paveikslas

Viešas padėkos žodis Lietm 
vos nepriklausomybės ap- 
vaikšciojimo dalyviams.

griekas esąs tas, 
apleidžia mišias

misionieriui ir 
visokie bedie- 

inogus yra

paveikslą nupiešė. Piešėjas kuriais atvejais monkės stovi 
atsakė', jog šiais laikaisi pasi
tenkinti visokių gražių bažny
čių piešimu negalima: reikia 
vaizduoti gyvenimą taip, kaip 
jis tjkruinoje atrodo. T

Misijos.
Kun. Boreišio parapiją 

lanke vienas misionierius,
ris pradėjo sakyti graudingus 
pamokslus ir mokyti žmones, 
kaip ant svieto gyventi. Barė 
jis parapijomis už girtavimą. 
Girdi, pasigeria vyras, o pas
kui, parėjęs namo, pradeda 
savo žmoną mušti. Bet tai 
dar pusė bėdos, — didžiausias 
ir smerlelnas 
kad žmonės 
šventas.

Užkliuvo
monkės. Girdi, 
viai skelbia, kad ž 
išsivystęs iš monkės. Tai did
žiausia erezija, žmogų Dievas 
sutvėrė ir davė jam protą. 
Ačiū tam protui, jis šiandien 
skraido ore ir išrado visokių 
Eitcbclinų dalykų. ^<!Tuo tarpu 
monkč ir šiandien p&mfedžius 
tebclaipioja. L,r

Well, aš pasakysiu tiek: kai

šiuo tariame viešą padėkos 
žodį ir širdingą ačiū visiems 
Lietuvos nepriklausomybes 
apvaikščiojimo programo da- 

ię kitiem^, kas tik

Lietuvos . nępriklau-

ačiū 
kurie

lyviams 
prisidėjo prie surengimo iš
kilmingo
sojnybės 15-kos metų sukaktu
vių paminėjimo, kuris įvyko 
vasario 19 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystes svet.

Pirmiausiai tariame 
programo dalyviams,
patarnavo be jokio atlygini
mo: Jono Vainausko orkest
rui, dainininkėms, daininin
kams, pianistėms, ir kitiems 
nieniniitkams: Miss Frąnces 
BJakely, Mr. Foster Goeddel, 
—į- --   -   n ■■<... rit ..»■» Į. I. ■ įį iiii I.įfiit m1 i' į*»ri į

p-lei Anelei Mieliauskntei. p- 
lei Laurai panlekiutei, p-lei 
Mildai Virldckiutei, sesutėms 
RajauskaitėmS- ^Naujosios 
Aušros Kliubo” nariam&: p-iai 
Gertrūdai Dargienei, p. p. ste
lai ir Jadvygai Plukiidems bei 
Povilui Maceikai. Kalbėto
jams: C. J. Miliui, S. Bakar 
nui, J. K. Mažiuknai ir Povi
lui Dargini. Tariame ačiū ir 
visai skaitlingai publikai, ku
ri buvo atsilankius.

Toliau tariame širdingą ar 
čiu Lietuvių Myksiu Draugys
tei ųž suteikimą pamokamai 
svetainės dėl apvaikščiojimo; 
tariame viešą padėkos žodi 
Mrs. W. G; Kessler* Gelinyčiai 
(1830 Carmn St., S. S. Pitts
burgh), kuri nemokamai gra
žiai išdabino gyvomis gėlėmis 
svetainę. Abelnai dėl svetainės 
pagražinimo rūpestingai pa
sidarbavo p. W. Gutauskas. Ir 
reikia pasakyti, kad svetainė 
tikrai darė malonų įspūdį.

Tariame padėkos žodį Lie^ 
tuvių Radio zfKliubo* valdybai 
už suteikimą ir; K, Q. V. Ra
dio stotį; nemokamai dėl Lie'*- 
tuvos nepriklaušomybėsi šven- 
... . ... ..■■;....;.iiiti.... .....inKįiJ.įi.ii.iii^yiiiOijĮ „į. ii»i4Um*Mi.<4
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Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

Jui U IvulJ V

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

. '' • -'■r ?'.*».ftw ><:' 1 ' ■ - ‘

REPUBLIC 3100

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu “GRIPSHOLM”

ir New ¥o*ko į Gotlienbųrgą, iš ten 4 gelfckelių i Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 11 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai i Klaipėda

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

— “Musų dienų 
Paveikslas- su- 

furorą. Stambieji 
ir dvasiškiai pra- 
protestus, kad tas 
nebūtų rodomas

Tie protestai, žinoma, dar 
labiau išgarsino paveikslą. Kai 
sekmadienį apie 2 vai. po pie
tų nuėjau į Institutą, tai žmo
nių ten buvo susikimšę tiek, 
kad tiesiog sunku į virų įsi
grūsti. Visi ieško paveikslo, 
kuris tapo kapitalistų pasmer
ktas, o dvasiškių pavadintas 
nemorališku.

Ir iš tiesų, kai pamatai* tą 
paveikslą, tai nesunku su
prasti, kodėl toks dideliu lep
inas keliamas. Diego Rivera, 
kaip sakoma, šių dienų civi
lizacijai pataikė ne į antakį, 
bet tiesiog į akį. Atrodo, kad 
tai Fordo dirbtuvės paveiks
las, kuris vaizduoja darbinin
kų vergiją. Štai matai einan
čius į darbą darbininkus; to
liau parodoma pati dirbtuve: 
kaip sukasi ratai ir rateliai ir 
kaip darbininkai, lyg kokie 
automatai, turi su didžiausiu 
įtempimu skubėti. Čia jau do
vi nežymios išvaizdos bosai ir 
žiuri, kad darbininkai be jo
kio atsikvėpimo dirbtų visą 
laiką. Susidaro tikrai šiurpus 
įspūdis, — ot, tiesiog atrodo, 
jo^ tai pragaras, ir gana.

Darbas užbaigtas. Darbinin
kai grįžta atgal. Prislėgti, su
sikūprinę, —- į šešėlįuu pana
šus. Ir visa tai atvaizduota 
taip gyvai ir ryškiai,: kad pa
veikslas ilgai, ilgai pasilieka 
atmintyje.

Riveros vienas komisijos
narys paklausė kodėl jis tą

J. J. BAGDONAS
UHWU nuimi s
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Liūdnoj valandoj paveskite, man visus savo rūpesčius^"
'’* Koplyčia Veltui

•." x.. į; ..u K* H*

. t

2506 West 63rd Street
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YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius. kuris turi aml^utance. Reikia dar pažymėti, kad J. F. EUDEIKIS 
p^ižymi su savo ainbuląnce patarnavimu ir su ekspertais j|^riiaųpjais, kurie yra visi lietuviai.

Mes nieko nerokuojame už atvežimą minusio žmogaus kūno į musų įstaigą
kurios miesto daliesz

’, . , .^XA,.Ą^V

MM'
M ?. J7 7''. .‘A?r^

Oratoriaus J. F. Eudeikio Ambulance

J. F. EUBtIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

'• .. i ' , . DIDYSIS OFISAS
4605-7 SO. HERMITAGE AVĖ

> CHICAGO, ILLINCįlS
M I I, ■■J'y* ■M.i!..i!!Bi{>TĮrĮlll>^<w'.Į|!Įl i^yfr^Į^jy ii lyųgį

lė bite

f ONAI .
<1-1742

Laivu “STATENDAM”
kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkcliu į Klaipėdą,

Laivu “FREDERIK VIII”
tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dau

giuos kaip paskirta.

Laivu “MAURETANIA”
į Angliją, iš ten kilu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 

Franęijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 
Klaipėdą arba Kauną.

UEP0Š1BDIENĄ
Laivų “LEVIATHAN”

į Breipepą, iš ten gelžkcliu į Klaipėdą arba jį Kaupfe
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivąkorčių Agentus Amerikoje. 
’Į'odėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo laL 
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vielų aut 
JąivQ»

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galimą 
kreiptis pas sekančius agentus:
CČSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
108 Qrand Sl, Brooklyn, N. Y.

LITHVĄNjAN “VIENYK”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St.» Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adjams Št.t Newark. N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W, Brojdvay,
Sq. Boston, Mass.

“DIRVA” 6810 Superior Su
AMBR^Ze’vTv/.’ 178 Ferry Avė.

Newark. N. J.
JOHN SEKYS, 433 Park Su

Hartford, Conn.

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

PrlvfngUme ir sutvąrkome visų, nitaHiigM IvĮtonri d?- 
kumentuš. (Misas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak. 
.................................. ............ 1 ' <■■■—

PAUL MOLIS* 17)0—24th $t.. 
Detroif, Midų

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

J. J. URBSAS. 187 Oak Street, 
Lavrence, Mass.

J. ZEMENTAUSKĄS, 
BO Cnngpss 
Waterbnry. TZųnn.

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday

Pittsburgh, Pa.
A. VELECKIS. 502 South Avė.. 

Bridgeport, Cppp.

-
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lietuvių tufe no š Karalaites* konkurso kuponas

teisėjas

Vardai it pavardė

Adresds

metų amiiaui. Ai gimiau mėn metaisesu

Aš tankiau tekančias mokyklas
negreit atsida

Mano užsiėmimas

Svoris. aukštis

Parašas
(asmens, kuris prisiunčia fotografiją)

Nieko

ruošia ati

iippnus tuo

THE GEEVUM GIRĘS
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Trust & Savings 
Ewing avenue — 
atidarymui nepa-

Keturios lietuvaitės 
pianistės laimėjo 
laurus koncertuos

U:• į
8 . U J*

LIETUVIŲ DIENOS 

ar .kituose leidiniuose, 
aro d oje liepos 16, 193 S

“beauty contest’ 
ir jos

Pp-lės Saboniutė, L. Deveikiutė, 
G. Bručiutė ir B. Sarpaliutė 
pasižymėjo American Conser- 
vatory of Music koncertuose

galima 
virulę.

Konkurso vedėjai nori įjąbrėžti, kad 
šis konkursas nėra “gražuolių konkur
sas” r— 
ralaitę

ą mergaičių ir, iš jų 
Kitos mer-

Daugelis bankų stengiasi sukelti naujo ka 
pitalo; beto nori nacionalizuotis

Siuomi
KARĄ .......................................
ryklėmis ir suteikiu teisę konkurso vėdliams tąlpint
surinku, atvykti j Chicagą ir dilyvabti ‘*F ‘

konservatorijos rumuo- 
dvylikos programo nu- 
trys bi.Vo pildyti lietu- 
pianisčių, reiškia ketvir- 

išpildė

dydama Rachmaninoff’o Prelu- 
de irgi parode, kad yra ant ke
lio geros pianistės. Jos skam
binimas šio kurinio buvo gra
žus ir įdomus, interpretacija 
gero skonio.

Svarbiausia šio vakaro da
lyvė buvo Birutė Sarpaliutė, 
musų gerai žinomo nutaiko ir 
kompozitoriaus Petro Sarpa- 
liaus duktė, kuri kariu su savo 
mokytoja, p-le Bertha Fitzek 
prie antro piano ,pildė Liszt’o 
Hungarian Fantasy. Pildyme šio 
kurinio panelė Sarpaliutė paro
dė, kad, nors būdama j auta ų me
tų, tačiaus sugebi atlikti tuos 
sunkius uždavinius, kurių kom
pozitorius reikalauna iš pildyto
jo šio begalo sunkaus kurinio. 
Jos skambinimas buvo neklai- 
dus ątiliuje, kontūrai aiškiai 
kalti ir skalių pasažos vilniavo- 
si švelniai, ir lygiai.
Linki pianistėms ■atsiekti tikslą

Pianas yra Instrumentu, ku
ris netaip lengvai suprantamas 
žmonėms, kaip kad dainavimas, 
ir kuomet skambintojas moka 
taip atsiliepti į klausytojų sie
las, kaip Birutė, tai reiškia, 
kad turi būti muzikališka sie
la, kuri yra išlavinti specialė- 
je kalboje, kad randa atbalsį 
klausytojų širdyse.

Mano geriausi linkėjimai vi
soms keturioms šioms jaunoms 
pianistėms, jų tolesnėse studi
jose ir atsiekime bendro idea-

PASAŲLlNfcS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,

į 1739 SoutH Haisted Street, Chicngo, Illinois

Antram koncerte, kuris įvyko 
praeito trečiadienio vakare, tos 
pačios

firmai Bėichmann, Trumbiili, 
Jiidah & Cox $87,000 už l.cgrtįį 
patarnavimą.. Originaliai, ad
vokatai r<
prieš tai užprotėštaVo bankd 
(lepozitorių komiteto advoka
tas Diodui. ; <

bankas sukeltų

Sukėlimas naujo kapitalo yra- 
sunkumas, kliudąs atsidarymui 
didžiumai Chicagos valstijinių 
bankų, kuriems valstijos audi
torius Barrett ikišiol neleido 
atsidaryti. Kita kliūtis yra ne
gavimas atsakymų į aplikacijas, 
kurias kai kurie bankai pada
vė federalio reservo sistemai.

Iš bankų, kurie nori prisidė
ti prie federalio reservo ir ieš
ko naujo kapitalo yra West 
Side Trust, Stock Yards bank, 
Aetna State Bank, Haisted 
Street Savings Bank ir kiti.

Raportai apie tų bankų pa
dėtį sako:

Stock Yards Bank & Trust 
Company, 4150 South Haisted 
Street, tiki atsidaryti šiandien, 
kaipo nacionalis bankas. Nau
jas kapitalas, sakoma, yra su
keltas. Depozitai siekia apie 
$15,000,000.

West Side Trust & Savings 
Bank, 1201 Šouth Haisted str. 
— banko viršininkai tariasi su 
federaliu reservu banko nacio
nalizavimo klausimu.

RAPORTAI NURODO IKIŠIOL NEATSIDA 
RIUSIĮJ BANKŲ STOVĮ

lietuvaitėms- Chicagoje ir netoleruos 
jokių prasižengimiį prieš taisykles ar 
neątatinkamą elgesį. Už prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos kohkursantę, o 
jeigu ji bus viena iŠririktūjiį į. svitą, jos 
vieton parinks kitų.

Siųskite fotografijas., ir kuponus tuo- 
jaus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios liėtUviitės gali šiame 
konkurse dalyvauti, Re to, visos turi 
progų laimėti “Karalaitės’* titiilų.

• f * ’ * ** * * t J ...

Visos lietuvaites raginamos konkurse 
dalyvauti.

TORašT TO BRiNfi.
H IT vatH r-

Baso Nora 
e .. •
^.Kuomet seki muzikos pasau

lio veikimą, lankai įvairi pa
rengimus, turi pripažinti, kad 
lietuviai užima gan žymią vietą 
šiame judėjime.

Pavyzdžiui, bėgyje vienos sa
vaitės man teko lankyti du kon
certu duodamus mokytojų 
“American Conservatory of 
Music”. Kaip vienam taip ir 
antram lietuvaitės užėmė svar
biausias vietas abiejuose pro- 
gramuose. Pirmam koncerte 
dalyvavo musų visų mylimų me
nininkų, ponų Kasto ir Leokadi
jos Sabonių dukrelė Silvija,pia
nistė, kurios pažangą piano sta
dijoje turiu didelio malonumo 
sekti. Girdėjau ją skambinant 
jau nebe pirmą kartą, bet pildy
me jos Concerto in C Minor— 
Rachmaninoff (pirmą dalį) tik
tai pastiprinau tą mintį, kad 
čia randasi tikras talentas.

Turinti ypatingą gabumą

Jos skambinimas šio sunkaus 
kurinio buvo studija puikiai nu
pieštos ir švariai spalvuotos mu
zikai iškos linijos. Silvijos tech
nika yra pasiekusi aukšto laips
nio, ir kadangi ji yra paveldė
toja meilės dėl muzikos, turi 
prie to dar ypatingą gabumą ir 
gauna tikrai nuodugnią ir gera 
muzikos mokyklą, tai nėra abe
jonės, kad ji pasieks pageidau
jamas aukštumas muzikos pa
saulyje.

VARIUOSE GYSLOS 
Užgydomds Nauju Metodu

Be operacijos ar IčirAkimų. Be priveretlno poilsio. 318---- ---------------------- ... ----- .. ...
žia fjms atlikti savo reikalas kaip papras
tai—žinoma. Jei nesate tiek paliegę, * * 
etate priversti c __—
klme, Emerald Oil veikla taip greitai, 
užgydyti Ju *“* *
nimue ir n

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool. 

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

Laiškus su kuponais ir fotografijomis 
adresuokite:
••LlteTŲVlV DIENOS RAFlALAITĖS’ 
konkursas, Lithuanian Sęctlon, Com- 
mitee on Natidnaliiie's of. A 'Century of 

Progress, 4789 So. Haisted Street, 
Chicago, Illinoiš.

enkant “Ka- 
svitą,” teisėjai, į ku

riuos įeina penkios Chicagos lietuvės 
ir penki .lietuviai ^profesionalai, at
sižvelgs j bendrą iŠšįiayinijną^ natUČąlį 
grQŽį^4ipingumąt,Kphkbbsb vedėjai su-

merių 
vaičių 
tą dalį viso programo 
lietuvaitės.

Leoną Deveikiutė, kurią pir
mą kartą teko girdėti skambi
nant, labai simpatingai išpildė 
Mendelssohn’o concerto, su ma
loniu “tou6h” ir švelnia interpre
tacija.

Pildė Rachmaninovo preliudą

Antroji pianistė, 
Bručiutė, 
Valerijos

Sako, šiandien atsidarysiąs Stock Yards Bank & 
Trust Co.

FOR COLLECTOR
(Į Kolektorius užpildyti vakansiją)

ROSE CUCHNA
FOR TRUSTEE

(Į Globėjus)
FRANK J. NOVAK

FOR POLICE MAGISTRATE
(į Policijos Magistratą)

HENRY J. SANDUSKY
FOR JUSTICE OF THE PEACE

(J taikos Teisėjus)
Balsuokite už Penkis

EDWIN V. TURĖK
JOHN SVERAK ’ 
STANLEY WIZA 
FRANK J. CHRISTENSON
FREDERICK WElL

FOR CONSTABLE
(Į Konstabelius)
Balsuokite už Penkis , .

TED SVOBODA
JAMES KUCHARCZYK 
DONALD F. O’BRIEN 
JOSEPH PAOLI 
H0WARD ,A. FULK

FOR DIRECTOR OF PUBLIC >
LIBRARY BOARD • *'

(Į Vieš/^kaitykloš Direktorius)
Balsuokite už Du - . z . . "

BOHUMIL MIKULA

sudat^s sekąhčma tipihgįausios ir gra 
žiadsios lietųvąiiės. Viso Lietuvių Sek 
cij.a" parinks:;s'iSĖIįr’" 
tarpo -, parinks ^Karalaitę 
gaitės sudarys svitą.

į t konkursą ' gali įstoti visos lietuvaitės.
Į Konkursą gali įštoti visos lietuvaitės 

gimusios Lietuvėje ar kitoje Sėlyje, niio 
16-kos iki-26 metų amžiaus.

Lietuvaitės noriiičios įstoti į konkur
są, ar tėvai norį; kad jų (Juktęi^s daiy- 
vaįiių konkurse,, turi prisiųsti savb (jbšj 
fotografiją su kitobitii, kuris telpa že
minti. Suteiktos informacijos yra koii- 
fidenčfaįės ir ją konkdęso vedėjai nė- 
skelbs. Fotografija tUri būti nemažesnė 
ūž atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

■J ' ' ■ ’ ; i,.'./’ ( į . , į" • ■ t '<!

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

didesnės už

imo vieta

WISSIG.
; Sptelalhm lt *,

,Ų PER 28 M^Tlįs! , 

šgydoMos. jos yra
,1* 

aivos . skausmus, skausmus dngą- 
* * i ligai. Jeigu kiti a*-

, i jums gali padaryti’
Eina ligonių. Patarimas 

nuo t0 valandos ryto iki, I

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

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

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

WHE.RLI> yoo GE.T ‘TOE7
OHBRZ.ua » YOO 
HANE ONE VVHEN VOO H ” 
WEHT OOT! I

& Sav- 
Kedzie 

alstijos auditorius te- 
betyrinėja knygas. Depozitai — 
$1,960,000.

State Bank of West Pullman, 
120th ir Lowe.
darymo planus. Greitai paskelb
sią smulkmenas. Parduodą tur
tą, kad sukelti pinigų.

aprastaa rydymasls namie leid- 
iktl savo reikalus kaip papras* 

Jei nesate tiek paliego, kad 
i gulsti lovoje. Tokiame atsitl* 

* kad
I kolų žaizdas, sumažinti soti* 
alinti visus skausmus, kad Jus 
<4 galėsite atsikelti. Tiktai laL 

kykitfs lengvų nurodymų ir Jums tikrai-pa* 
gelMs. Jusu aptlekininkas nepaailaikys jūsų 
pinigų. Jeigu nenorėsite.

Circuit teismo
Burke šeštadienį nusprendė, 
kad Noel State Banko rocei- 
veris- turi sumokėti advokatų

Wes|t“Mst Street State Bank 
555 W. 31st ,st., ♦ depozitoriai. 
atstovaują 70% depozitų, su
tiko netraukti 60% savo pini
gų. Manoma, kad naujo kapita
lo nereikės.

Aetna State Bank, 2735 Lin- 
coln Avenue, 
rys. Valstijos auditorius rcika 
lauja, kad 
$200,000.

East Side 
Bank, 10101 
jokio plano 
ruošė.

Haisted Street Savings Bank 
6910 South Haisted street, vir
šininkai ruošia planą, 
tikro.

Madison-Kedzie Trust 
ings Bank, Madison & 
avė

Chicagos Pasaulines Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiatisią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ” iškilmėms, tokias sekcija 
rčngia Chicagos: Pasaulinėje Parodoje

.. f ■ •' *♦ ' ' <*»A įl. - - . —T , a . m f • .1,

• Išripjętoji ^^^aĮaįtė’L dalyyatiir visose 
jo^^Eietųyjįį'į|Jį<Bhps^ , ir kitose ištil- 
m|sę su aitįįinkamomis ■ cereinonijo- 
liiįs irisas ^škiįntos atidarys.
j’ •’‘i--'l izl:’ .

Laimėjusioms ^bus sutelktos -atatinka
mos doyąnos- ir rinsigAia^; i r
K / f.į ' *• _• v N- » I* . I * , t •* ' 1 l • : ,, >4 '* ’ i -4' t»

“Lietuvių Dienos Karalaitės”
KONKURSĄ SKELBIA

PASAULINĖS PARODOS LIET; SEKCIJA

Daktaras H O
Į- <1

Kapitonas ųHMB
Pasauliniame karr

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS U NEIl____ v_____
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krą* 
jo, odos, ligas, žaiždas, reumatizmu 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą iį . _ . _ ...
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS --- 1. ?........
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ’ ryto iki • L vkl 
4200 We!t 26 St. , kampay^r Ąve*, v , TTel/ęn^fotd 53^

Noel State Banko 
advokatai gaus 

$87,000

Cicero Miesto Piliečiai 
Balsuokit DEMOKRATŲ Tikietą Ištisai 

ANTRADIENY,
BALANDŽIO-APRIL 4 D., 1933 

w(x) DEMOCRATIC

-r:. ;
............ , • * T V*^/**X 1■' ifi ‘ *

Jeigu norite, kad Viešose
mija ir Pasekminga Tvarka, eikite į

KRATŲ TIKIETO RATELĮ

\S-......  —" ■' t. <: •• ? L * j Y • r •/« * e •

..... ...............   1 1 m

!/*<n.
S • B 81

Geraldina 
musų dainininkės p. 
Bružienės duktė, pil-

ltU.- '' - Y h A

OHBRZ.ua
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Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Ratea:
$8.00 per yoar in Canada
$7.00 per year outaide oi CHicaffo 
$8.00 per year in Ghicago 
8c per eopy___________________

Entered m Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L under the art of 
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Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
Mkmadienius. Leidtia Naujienų Ben
drovę 178# S. Haloted SU Chlcago, 
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4.00 
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Pusei meti 
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ATBULA FINANSINĖ POLITIKA

Kada Amerikoje buvo geri laikai, tai valdžia ma
žindavo taksas. “Didžiausias nuo Hamiltono laikų iždo 
sekretorius” Mellon grąžindavo milionus dolerių “per
mokėtų taksų” turtingiems kapitalistams ir korporaci
joms.

O šiandie, kada žmones spaudžia depresija, tai val
džia nuolatos reikalauja daugiau ir daugiau taksų. Illi
nois valstijoje, įvedus mokesnius pirkiniams (sales tax), 
žmonės dabar turi mokėti taksas, net pirkdami maistą. 
Šitie mokesniai yra neteisingiausi iš visų, nes jie ap
sunkina beturčių mases. Bet patys žmonės yra kalti, 
kad jie nesirūpino priversti savo valdžias išmintingiaus 
tvarkyti finansus.

BANKŲ REORGANIZAVIMAS PROGRESUOJA
LĖTAI

Jau praėjo dvi savaitės su viršum, kai pasibaigė 
bankų šventė, o dar daugelis bankų nėra atidaryti. Tuo
se bankuose yra uždaryta koki šeši bilionai dolerių žmo
nių sutaupų. Tai reiškia stambų sumažėjimą 
apyvartoje.

Valdžia turėtų pasirūpinti, kad tie bankai 
perorganizuoti kaip galint greičiau.

Depresija tęsis tol, kol tęsis defliacija, t. y.

pinigų

butų

Depresija tęsis tol, kol tęsis defliacija, t. y. kainų 
puolimas. Pinigų sumažinimas apyvartoje defliaciją di
dina. Kainos kyla tiktai tada, kai atsiranda daugiau 
pinigų. Miškų sodinimo darbai, kuriems valdžia ketina 
pasamdyti 250,000 bedarbių, prasidės tiktai vasarą. Bet 
tuo tarpu valdžia jau nukapojo algas valstybės tarnau
tojams ir mažina išlaidas karo yeteranams. Tai veda 
vis prie didesnės, defliacijos.

Šitokiose aplinkybėse yra būtinai reikalinga, kad 
be atidėliojimo butų perorganizuoti tie bankai, kurie 
dar nėra atsidarę. Tuomet bent žmonių sutaupos, ku
rios juose yra padėtos, galėtų eiti apyvarton ir palai
kyti biznio gyvumą.

VERSALĖS TAIKOS REVIZIJA

Europos kabinetuose dabar diskusuojama planai 
pakeisti tam tikrus Versales taikos sutarties punktus, 
dėl kurių kyla daugiausia nesutikimų tarpe įvairių val
stybių. Pranešama, kad taikos revizijai (peržiūrėjimui) 
jau nesanti griežtai priešinga ne Francija, kuri iki šiol 
atkakliausiai gynė tą padėtį, kuri susidarė Versales su
tarties rezultate. Bet dabar, kada Francija jau sutin
ka daryti pakeitimus taikos sutartyje, yra pavojus, kad 
jie gali padidinti Europoje neramumą.

Darant Versales taikos reviziją, tektų duoti visokių 
koncesijų Vokietijai ir Italijai, kurias valdo fašistai. 
Vokietijos nacionalistai reikalauja teisės didinti savo 
armiją ir grąžinimo įvairių teritorijų,- kurios buvo iš 
jos po karo atimtos. Jeigu tie reikalavimai bus išpildyti, 
tai nacionalistai. Vokietijoje sustiprės, nes jie galės gir
tis iškovoję kraštui tą, ko negalėjo gauti demokratinė 
Vokietija. Vokietijos nacionalizmo apetitai tuomet pa
sidarys dar didesni. Tokioje pat pozicijoje yra ir fašis
tiška Italija.

Antra vertus, norint patenkinti vokiečius ir italus, 
tektų atimti kai kurias žemes iš kitų valstybių. Jos ge
ruoju vargiai nusileistų. Teritorijos klausimai vargiai 
kada buvo išspręsti be karo pagelbos.

žodžiu, taikos sutarčių keitimas labai lengvai gali 
visai sugriauti tarptautinę taiką. Tačiau, paliekant dar 
bąrtinę padėti, irgi nieko gero nematyt ateityje.

Tie ponai, kurie Versalėje rašė taiką, privirė to
kios košės, kad nežinia kas ją galės iškabinti.
>1 i HJ JI

Apžvalga
* - ■' • ” *J

ANGLAI REIKALAUJA 'AU
TONOMIJOS UKRAINIE

ČIAMS

I

/
Apie 70 Anglijos parlamento 

narių ir kitų žymių asmenų 
įteikė Tautų Sąjungai peticiją,

reikalaudami, kąd ukrainiečių 
apgyventai Rytų Galicijai butų 
duota autonomija.

Peticijos autoriai romįąsl 
Įuo, ka(J Santąrvgą valdžios 
|919 metais prižadėjo ukrai
niečiams autonomiją Lenkijos 
ribose ir kad pati įepkija pri-

Ęytų Galicija dėl 
sąlygų tini gauti

pažino, joge! 
etnografinių 
autonomiją.

TEISINA HITLERININKŲ
BARBARIŠKUMĄ

Neva krikščioniškas “Darbi
ninkas” randa galimu pateisin
ti žydų persekiojimus Vokieti
joje įtuo, kad “žydai aktyviai 
dalyvauja komunistinėj agita
cijoj.” Hitleris norįs išnaikinti 
komunistus, todėl —

. “Kadangi jis nusistatęs bol
ševizmą iš Vokietijos iššluo
ti, tai, žinoma, tame klausi
me pro 
Įėjo.” 
Čia dar 

klerikalai
reakcininkams. Hitlerio gaujos 
Vokietijoje žudyte žudo žmo
nes, kurie nėra peržengę jokio 
įstatymo, o betgi katalikiško 
kunigo redaguojamas laikraštis 
tą žvėrišką smurtą teisina.

■Pasaka apie žydų dalyvavi
mą komunistų agitacijoje yra 
nesąmonė. Milžiniška dauguma 
žydų niekuomet komunistų ne
rėmė.

žydus praeiti nega-

kartą matome, kad 
pritaria aršiausiems

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
PADĖJO LAIMĖTI 
HITLERININKAMS

pra-Musų “sklokininkai” jau 
dėjo suprasti, kad Vokietijos 
komunistai daug prisidėjo prie 
hitlerininkų pergalės. L. Pru- 
seika “Nauj. Gadynėje” paduo
da ištisą eilę faktų, kurie aiš
kiai rodo, kad komunistai iki 
paskutinės valandos nenorėjo 
matyti fašistiško pavojaus ir 
kovojo daugiausia prieš social
demokratus, kurie stengėsi ap
ginti demokratinę respubliką.

Štai, 1930 metų reichstago 
rinkimuose, kada hitlerininkai, 
turėję tik 12 atstovų, susyk 
pravedė 107 atstovus, Vokieti
jos komunistų partijos' organas 
“Rote Fahne” rašė:

“Vakar buvo ‘didžioji Hit
lerio diena’, bet jo taip va
dinamas laimėjimas rinki
muose yra pradžia pabaigos. 
Rugsėjo 14 dieną nacional
socialistai (fašistai), pakilo 
iki aukščiausio laipsnio. O 
nuo dabar prasideda jų smu
kimas ir susmukimas.” 
Vadinasi, “naciai” nepavojin

gi, jie tuojaus “susmuks”. Taip 
nuraminę save ii’ savo pasekė
jus, Vokietijos komunistai tęsė 
toliaus savo beprotišką takti
ką atakuoti socialdemokratus. 
Pruseika nurudo tą faktą, kad 
dar už metų laiko po to nepa
prasto hitlerininkų pasisekimo 
rinkimuose Vokietijos komunis
tai, su komunisitų internacio
nalo pritarimu, skelbė, jogei 
svarbiausias priešas, su kuriuo 
reikia kovoti, tai — 
mas, bet 
minterno 
nistische 
m. liepos 
ma:

tuo tarpu kilo vis aukščiaus ir 
aukščiaus. Pagaliaus, štai ko
kią “revoliucinę” teoriją ėmė 
skelbti komunistai: darbininkai 
neprivalo bijotis fašistų įsiga
lėjimo, nes fašistams jojus j 
valdžią, juos tuojaus darbinin
kai nušluos. Centraliniam Vo
kietijos komunistų organe “Rote 
Fahne” spalių 16 d. 1931 m. 
rašė partijos vadas H. Rem- 
meler

“Jeigu fašistai dakops prie 
valdžios, tai juos tuojaus nu
šluos bendras proletariato 
frontas. Jie greičiau žlugs, 
negu kuri kita valdžia.” 
Tai ve kaip komunistai ap

gaudinėjo Vokietijos darbinin
kus. Girdi, fašistų nesibijokite, 
nes kaip tik jie įeis į valdžią, 
tai juos “nušluos bendras pro
letariato frontas”. Bet kokiu 
budu tas bendras frontas su
sidarys, kuomet komunistai vi- 
sas savo atakas kreipė prieš 
socialdemokratus, to nei Mask
va, nei jos pastumdėliai Berly
ne minioms nesakė. Komunis
tiški “revoliucionieriai”, mato
ma, svajojo apie tai, kad so
cialdemokratai bus “sutriuškin
ti”, taip kad darbininkams nie
ko daugiaus nepasiliks, kaip 
pulti į glėbį komunistams.

Ir taip komunistai vis “triuš
kino” socialdemokratus, kuo
met fašizmas vis stiprėjo ir 
stiprėjo. Galų gale, Hitlerio 
gaujos pasidarė taip nachališ- 
kos, kad ėmė žudyti savo opo
nentus gatvėse, mitingų »salė
se ir privatiniuose namuose.

Pasibaisėtino teroro banga 
užliejo Vokietiją pernai metais.

Bet ve ką rašė 1932 metų lap
kričio mėnesį komunistų centro 
organas: “fašistų teroras tik 
pagreitins revoliucinį krizį.” 
• 'šiandie visi žino, kokį krizį 
iššaukė hitlerininkų teroras 
Vokietijoje. Vietoje fašistų “nu- 
šlavimo” bendru proletariato 
frontu, Vokietija susilaukė kon
centracijos stovyklų, į kurias 
sugrusti socialdemokratų, pro
fesinių sąjungų vadai ir ko
munistai ; vietoje revoliucinio 
krizio — žydų pogromai.

Pruseika tačiau, minėdamas 
tuos faktus apie Vokietijos ko
munistų taktiką, užtylėjo kele
tą dar bjauresnių dalykų. Ji
sai užtylėjo tai, kad Vokietijos 
komunistai ne tik siundį Vo
kietijos darbininkus prieš so
cialdemokratus, kaip prieš “pa
vojingiausius prįešus”, bet įr 
daug kartų ėjo ranka už ran
kos su hitlerininkais. Komu
nistai nuolatos balsuodavo iš
vien su hitlerininkais Prūsų 
seime prieš socialdemokratus 
ministerius, o prieš metus lai
ko jie nesidrovėjo ir remti 
“Plieno šalmo” (monarchistų) 
ir hitlerininkų referendumą, 
kad butų paleistas Prūsų sei
mas, kuriame socialdemokratai 
ir kitos respublikinės partijos 
dar turėjo daugumą.

Taigi Vokietijos komunistai, 
pildydami Maskvos instrukci
jas, laikė bendrą frontą su fa
šizmu! šito fakto Pruseika ne
gali užginčyti; O betgi jisai 
drįsta plepėti apie Vokietijos 
socialdemokratų “išdavikišką 
politiką”. Kur jo protas?

Oscar Wilde ' Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

ne’ fašiz- 
socialdehiokratai. Ko- 

leidinyje “Kommu- 
Internacionale”, 193į. 
23 dieną, buvo rašo*

“Vokietijos Komunistų 
Partija jau sulaikė (! -r 
“N.” Red.) tolimesnį augimą 
fašizmo... Socialdemokratų 
organizacijos turi daug dau
giau pajėgumo priešintis, ne
gu fašistai. Nesutriuškinuą 
socįaldemokratų įtakos ma
gėse, negalima nuversti ka
pitalizmą. Iš dviejų armijų, 
socialdemokratų ir fašistų, 
pirmoji yra stipresnė ir to
dėl labiau pavojinga.” 
Tai matote, kokiu keliu ėjo 

komunizmas. Vokietijos komu
nistų partija kartu su komu
nistų ipternarionąįų centru at
virai skelbė, kad ^pavojingiau
sias” priešas tai -r- sociaĮde- 
jnokratai, įr su jąįs, fifirdi, rei
kia ląbiaųsia kovoti. . Tuo ^ar
pu šįandie bįipbininįiai rėkia, 
kad socialdemokratai esą kal*ti, 
kad Vokietija pebųyo išgelbėta 
nuo fašizmų!'

Tuo laiku, kada fašizmas Vo
kietijoje augo šuoliais, tai ko
munistai mulkino Vųkiet^os 
dubininkus, k,ąd fašizmo au
drias jau esąs sulaikytas. Rei-

ęialdembkrafus, ir tųpjkus 
jyyks proletarine revoliucija. 
Na, ir jie “triuškino” socialde
mokratus. O hitlerizmo banga

(Tęsinys)
“Aš nežinau,”n atsakė lordas 

Henrius. “Aš ilginau,k kad jis 
bus gerai aprūpintas. « Jis dar 
nėra metuose; Jam priklauso 
Sclby, tą aš žinau. Jis> taip sa
kė man. Ir... jo motina buvo 
labai graži?”

Margariela J);everciix buvo 
viena iš maloniausių sutvėri
mų, kurį' man teko matytį, 
Henriau. Kas vertė ją taip el
gtis, aš jokiu bildu negalėją,u 
suprasti. Ji galėjo ištekėti už 
ko ji butų pasirinkusi. Karlįn- 
gtonas kvailavojo dėl jos. Vis
gi ji buvo romantiška. Visos 
tos šeimos 
romantiškos, 
prastas pavyzdys, bet 
valiau! moteriškės buvo 
buklingos. Karlingtonas 
kelių ėjo prie jos. Jis 
man sakė. Ji išjuokė jį, o vi
same Londone nebuvo merge
lės, kuri nebūtų pageidavusi 
jo. Ir, prisimiųus, Henriau, 
kalbant apie neišmintingas 
vestuves, kas taa per humbu- 
gas, apip kurį jūsų tėyas pa
sakoja man, jogei Dartmoo- 
ras nori vesti amerikietę? Ar 
Anglijos mergelės nėra ganėti
nai geros jam?” %

“Dabar yra gana madoj ve
sti anierikįetes, dėde, Jurgi.’

“Jos neišlaiko, man yra sa 
kę,” burbtelėjo ją dėdė.

“Ilgas pasižadėjimas* išse
mia jas, bet josi viršija kitas 
rąiteĮių rungtynes^. Joms pa
tinka, greitumas. Ą$ nema
nau, kad Dar tumoras rastų 
tą prųgą.’• 
/‘Kaą. yra jos tėvai?,” burbte- 
rėjo ąepąęis ponątj, “Ąr ji tu
ri tėvus?*'

Lordas Henriu® pąpm’tė gąl- 
vą. Ąiiierikos m.ey^jtfis yra 
tiek pat gudrios užslėbįme sa
vo tęvų. t kipk Anglijos mo
ters yra užslėpime sąvo pra* 
eitieį” tarė |is, atsikeįdąiBąs 
eiti. H

“Thr būk kiaulių stodimu 
jie

“Aš velyčįau, kad taip butų, 
dėde, pąrimoo.t’o gerovei. 
Mąn yrd sakyta, kad Ameriko
je kiaulių skerdimo profesija,

neskaitant politikavimą, ge
riausiai apsimoka.”

“Ar ji yra graži?”
“Ji elgiasi; lyg ji butų gra

ži. Didžiuma Amerikiečių mo
terų taip elgiasi. Tai yra 

‘laptis jų puikumo.”
“Kodėl tos amerikietes 

terš negali pasilikti savo šaly
je? Jos visada pasakoja 
mums, kad jų šalis yra rojų® 
moterims.”

“Ir yra. JJž (ai, kaip Jicva, 
jos taip labai skubina apleis
ti,” tarė lordas Henrius. “Su-

mo- 
pas-

mo-

dic, dėde Jurgi. Aš pavėluo
siu pietų, jeigu busiu ilgiau. 
Ačiū už suteiktas informaci
jas, kurių man reikėjo. Aš vi
sada noriu žinoti viską apie 
savo naujus draugus, o nieko 
apie savo senuosius.”

“O kurgi jus pietaujat, Hen
riai! ?”

“Pas tetą Agotą. Aš pats sa
ve ir poną Gray’jų užsipra
šiau. Jis yra jos vėliausias 
“protega.”

■‘Um, pasakykite, Henriau, 
savų tetaai Agotai liautis pra
šius mane labdarybės reika
lams. Mane susargino įas. Nu
gi, tą geroji žmona mano, kad 
aš nieko daugiau neturiu vei
kli, o tik rašyti čękįus> jos ne- 
įšmįntingiems pamėgimams.”

“Gerai, dėdei Jurgi, aš pasa
kysiu, bet tas neturės jokios 
įtakos jai. Labdaringi žmo
nės pražudo visą žmoniškumo 
jausmą. Tai yra jų ypatingas 
bydas.”

Senasis ponas pritardamas 
murmėjo, ir paspaudė skam
butį, pasišaukti tarną*. Lordas 
Henrius praėjo žemus skliau
tus į Burlingtono gatvę ir pa
suko savo žinkstnius prie Ber- 
keley pleciaus.

Tai toks buvo apsakymas. 
Doriano Gray’jaus gimimo. 
Nežiūrint to, kad buvo nešvel
niai apipasakota, vis-gi ta® 
sujudino jį, priminimu keisto, 
veik moderniško romanso.
Gražį moteris, rizikuojanti 
viską pasiutusiai aistrai. Kele
tas nuožmių savaičių links
mumo, nutraukto per biaurų, 
prigavingą prasižengimą. Mė
nesiai didžiausių kančių, be 
pasikalbėjimų ir, pagaliau, sū
nus1 su skausmu gimęs. Moti
na mirties išplėšta, vaikas pa
liktas vienų vienas tironiškam 
ir senam, be meįįės, vyrui. 
Taip; tai buvo įdomios aplin
kybės. Tas parodė vaikiną lyg 
darė jį tobuliausiu. Už kiek
vieno puikaus daikto, vis bu
vo kas nors tragiško. Pasau
liai kentėjo, kad prasčiąųsis 
žiedą® pražydėtų... O, kaip ža
vėtinus jis buvo per vakarie
nę užvakar naktį, kai nuste
bintomis akimis ir praskirto
mis lupomis iš baimingo sma- 
gunio jis prieš jį sėdėjo kim
bu, ir raudonį žvakių dank- 
čiai dažė raudonesne rožės 
spalva budojantį stebuklingą 
jo veidą. Kąįbėjįmas į jį buvo 
lyg griežimas puikiausiu 
miuiku. Jis atsakė į kiekvienr 
pajudinimą įr suvirpėjimą

stygos... Buvo kokio lai bai
saus pavergimo trąukįąnt jį 
po savo įtaka. Joks kitas vei
kimas nebuvo panašus jam. 
Įleisti savo sielą į kokį pui
kų pavidalą ir lukterėti, klau
syti savo paties intelektualių 
pažvalgų grįžtančių, lyg aidu, 
atgal, bet jau su dadėta jau
nystės ir aistros muzika; per
duoti kitam savo paties tem
peramentą, lyg tai butų koks 
skystas daiktas, ar koks keis
tas kvepalas; tai buvo tikras 
linksmumas iš to — gal tai 
buvo labiausiai patenkinantis 
džiaugsmas, belikęs mums šia
me taip apribotame įr vulga- 
rilkame amžiuje, — amžiuje, 
taip visiškai atsidavusiame 
kūniškiems smagumams, ir 
taip labai atsidavusiam pras
tiems siekiams... Jis buvo ste
buklingas tipas tas vaikinau 
kurį jis atsitiktinai suėjo Ba- 
ziljaus studijoj, arba galimas 
buvo pakeisti į stebuklingą 
tipą, kitaip pasakius. Gracija 
buvo jo nuosavybė, ir grynas 
vaikystės baltumas, ir grožį?, 
toks, kokį paliko mums grai
kų marmuras. Pas jį nieko ne
buvo tokio, kuo negalėtum pa
sinaudoti. Iš jo galima buvo 
padaryti milžiną ar lėlę. Kaip 
apgailėtjna buvo, kad toks 
grožis lemta buvo nublukti!... 
O Bazilius? Psichologine pa- 
žvalga, koks įdomus jis buvo! 
Jo naujas pieno ’budas, jo 
skaisti pažvalga į gyvenimą, 
taip keistai priminta jam vien 
tik pasirodymu to, kuris pats 
nieko nejautė; jo tyki dvasia, 
gyvavusi tamsiuose miškuose 
ir nematoma vaikščiojusi erd
viame lauke, staiga pasirod
žiusi, lyg Driada, nieko nebi
janti, n^s jo sieloje, ieškančio 
jos buvo sukelta® tas nuosta
bus apsireiškimas, kuriam 
yienam tepasirodo nuostabus 
daiktai. Paprasti daiktų pavi
dalai įr pavyzdžiai pasirodę 
kaip tai Švelnesni, įgavę kokią 
tai simbolišką vertę, lyg tie 
daiktai butų buvę pavyzdžiais 
kįtos kokios nors tobulesnės 
formoj kurios šešėlį jie pada-« 
re tikru: kaip keista tas vis-* 
kas buvo! Jis atsiminė ką 
nors panašaus iš istorijos. Ar 
tai nebuvo Platonas, tas iš
minties artistas, kuris pirmu
tinis tą išanalizavo? Ar (ai ne 
Baunarotti iškalė tą senoto ci- 
liavimu spalvotame marmu
re? Bet musų pačių Šalyje tas 
buvo keista...

(Busi daugiau)

*

<*

moteriškės buvo 
Vyrai, tai buvo 

die- 
ste- 
ant 

pats

Nepopuliarus užsiėmimas”, anot Roosevelto



Pirmadienis, balan. 8, 1988

CHICAGOS
ŽINIOS

MAJORO CORR SARGAS 
NUŠOVĖ BANDITĄ

Policislas Tljotpas Wall, 
sargas laikinojo Chicagos ma
joro Corr namuose užvakar 
pašovė banditą Artbur Fox,

ANTANINA SAUNOR1ENĖ 
po tėvais Strimaiti

Mirė kovo 30 d., 1933 m., 
10:15 vai. ryto, pusamžiaus. Ki*
lo iš Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Pakarpės miestelio. Amerikoje iš
gyveno apie 12 metų.

Paliko dideliame nuliudime duk
terį Oną Bagdonienę, žentą Vikto
rą. anūką Albertą, brolį Juozapą 
Strimą. 2 brolio vaikiu: Bene
diktą ir Tamošių ir gimines, o 
Lietuvoj seseris Joaną Zakarienę 
ir Janšauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3 358 South 
Halsted St. Tel. Yards 3408.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 3 d., iš namų 8:30 vąl. 
bus atlydėta į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus-ges ir pažystamus- 
mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius Pavlavičia Undertaking Co.. 
Ine. Henry W. Becker (licensed 
embalmer) Tel. Victory 4088.

ANASTAZIJA MACKEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 30 d.. 9:30 vai. vakare, 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus: gi
mus Panevėžio apskr. ir miestely. 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliudime duk
terį Oną Gužaitienę ir 3 sunul 

1— Juozapą, Kazimierą ir Stanis
lovą ir anukus ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 2862 W. 
38 St.

Laidotuvės įvyks • pirmadienyj, 
balandžio 3 d.. 8 vai. ryte iš
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anastazijos Macke
vičienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Duktė, Sunai, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

T-T

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgin!* 0014

iyr.—■*|.i|w;i~l. .. —..■ i

GRABORIAI
30 METŲ PATYRIMO GRABORIAVIME 

Ypatiškas, Simpatingas Laidotuvėse Ratarnavima?

) So. Kedrie Avė
T,l. REPUĘįlC 8340 

Skyrių neturime

MARIJONA PAULIKIBNE 
po tėvais Kiupelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 30 d.. 5:45 vai. vakare, 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus: gi
mus Tauragės apskr., Kėdainių 
parap., Lomos kaime. Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną, 2 
dukteris: Bronislavą ir Oną it 
sūnų Alfonsą, žentą Juozapą Le- 
veckį, 2 anūkes, brolį Kazimierą 
ir brolienę Helen ir 2 anūkes it 
gimines, o Lietuvoj motinėlę Pau
liną, seserį Petronėlę ir 2 brolius: 
Juozapą ir Stanislovą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 9243 S. 
Paiton avė.

Laidotuvės įvyks ptrmadienyj, 
balandžio 3 d., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Juozapo , So. Chicago. 
III., parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Paulikie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskatinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:

Vyrds, Dukteris, Sūnūs, Žentas, 
Broliai, Brolienės, Anūkai it 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Eudeikis, tel. Yards 1741

—-

21, 5701 South May st., kuo
met jis su draugu bėgo iš vie
šbučio Rowantrees, kurį api
plėšo.

—

Stevens nori atgauti 
Illinois Life Insurance 

Company
Ernos! J. Stevens, buvęs Illi

nois Life Insurance Co., vice
pirmininkas ir direktorius į- 
teikė policiją U. S. disirikjo 
teismui, kurioje apkaltlninjo

USTAS JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 1 dieną, 8:30 valandą 
vakare 1933 m*> sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
šilų parapijos, Laukagelėiių kai
me.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Felicią. 2 dukteris Eleonor i: 
Genovaitę it sūnų Leopard, 2 bro
lių Bronięlovą ir Andriejų. 2 se
seris Veroniką ir Eleną ir gimines, 
p Lietuvoj 2 sesęris Apolpnią i: 
Kazimierą ir švogerį Vincentą šla
kį ir gimines.

Kūnas pašarvoas randasi 564 5 
W. 64 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 5 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Užgimimo Pan. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Augusto Janulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku* 
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Broliai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse, patajnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Ya/ls 1741.

MARTINAS PEČIULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dieną, 12:45 valandą 
po pietų 1 93 3 m., sulaukęs pu-* 
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj Ži
dikų parapijos, Mažeikių apskr., 
Kauno ' rėd.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo* 

te r j Barborą, 2 sūnūs Juozapą it 
Bronislovą. 3 seserį Petronėlę ir 
giminės, ir Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 8905 
Escanaba Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke ba
landžio 4 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o' 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapinės.

Visi a. a. Martino Pečiulio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patąrnauja grabo- 
rius S. M. Škudas, Tel. Roosevelr 
7532.

JUOZAPAS SZALKOWSKAS

Persisyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 2 dieną, 7:40 valandą 
ryto 1932 m-, sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Žaga
rės parapijoj, Juodeikių kaimo.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Eleną, dvi seseris Barbo
rą Norton ir Marijoną Waskey, 
anūką Juozapą Arlauskį ir gimi
nės. o Lietuvoj brolį Pranciškų.

Kūnas pašąrvptas randasi 7037 
So. Ada St.

Laidotpvės įvyks scredoj, balan
džio 5 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į St. Brendans parapijos 
bažnyčioje, 67 St. ir Racine Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Szalkowskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvęse ir suteikti jan> pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Duktė, Seserys, Brolis, 
Anykas, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavich. Tel. Canal 2515% 

TĖVAS IR SŪNŪS JUOZAS

R. F. C. dėl bendi’pves bpt)K- 
roto. Ji prižadėjusi duoti Illi
nois Life $5,000,00, bet to ne
padarė.

Stevens toliau pąreišlęė, kąd 
korporacijai suteikus paskolą, 
ji vėl galėtų gyvuoti.

■..........—...............—.................. ......... —

Chicago ieško R, F. C. 
paskolos pašalpai Ir 

algom* ~
Vkar į Washingtopą iešva- 

žiavo Wįlfred Reynolds, UU- 
nois emergeney relief eom- 
mission sekretorius ir keli kiti 
reikalauti iš federales rekons
trukcijos korporacijom $7,350,- 
(X)() paskolos bedarbių aprtipi- 
uimui balandžio mėnesį. Mies
to atstovai reikajaus $20,000,- 
000 atmokėti užsilikusias dar
bininkų ir mokytojų algas.

utimi .»■»■* «n . .................................... .

Real estate mok. mokė
jimo laikas prailgintas 

iki balandžio 8
Cook apskričio real-estate 

mokesčių mokėtojai gali. su
mokėti pirmą 193J sąskaitų 
dalį iki balandžio 8 d. be pa
baudos. Be to, laikas įteikti 
apeliacinei tarybai skundu,fe 
dėl 1931 mokesčių asesmentų 
galima įteikti iki bal. 29.

Ieško motoristo, kuris užmu
šti jauną mokinę.

Policija ieško neatsargaus 
automobilisto, kuris sako, už
mušęs 17 metų mokinę Violet 
Ganschow, tarp Arlington 
Heights ir Palatine.

Teisėjas Fisher pa
skelbė “foreclosure” 

moratoriumą
Circuit teisino teisėjas M. 

Fisher, šeštadienį svarstyda
mas First Union Trust Banko 
bylą prieš Division State Bank 
dėl apartmentinių rūmų, ku
rių bondsai defaltavo, paskel
bė, “foreclosure” moratoriu
mą. Jo nuosprendis eis į 
aukščiausį valstijos teismą.

1931 mokesčius galima 
mokėti dalimis

Vakar pradėjo veikti iždi
ninko McDonough naujas pla
nas 1931 mokesčių antros da
lies sumokėjimui. Sulig to 
plano, mokėtojai galės tą dalį, 
sumokėti dalimis, mažiausiai 
po $5. Paskutinė diena yra 
rugsėjo 1 d.

,r-r»rrrw
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PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|
J. F. EUDEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomene 
*U savo puikiausios pušies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesne 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 DYKAI dėl šermenų. - 
Nujiudimp valandoje, pašaukite šių js-

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

460H7 avė.
I Vui T-t^rVARPS 1741—Ut? . . ■ . CHICAGO. JMr

Gengsteriai platina kla 
stuotus pinigus

Ghięago gengsteriai, numa
tę, kad nebeturčs pelno iš 
alaus, čme ieškoti “naujos te
ritorijos” — pradčjo padirbi
nėti ir platinti klastuotus pi
nigus. Federales valdžios 
slaptieji agentai suėmė 10 
gengsterią ir apie $3,500 pa
dirbtų pinigų.

Išltikdino į orą rūbų valyklą 
Southsideje

sti- 
onj 
Mi-

Anksti sekmadienio rytą 
pri bomba išlędino' į 
Southsides rūbų valyklą 
chigan Cleaners and Dyers, 
1339 West 63rd šit.

Iš politikos lauko
Už ką balsuoti rytoj?
CICERO — Daugumas Cice

ro piliečių yra susiinteresavę 
klausimu, UŽ ką balsuoti ry
tojaus rinkiniuose? Mano su- 
ppątimų, butų geriausiai bal
suoti sekančiai. Ant demo
kratų balinto už R. Cuchną į 
collectors ir už Henry J. San-

valandos 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS

3201 W. 63rd ST., CHICAGO. ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 09)7 

Rez. Pullman 3224

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T,l. Rooievelt 7532

—"" " -     —.--'T,**—    

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Pątarnąyimą* lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kąd ; nęmrime Iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. H,L.

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

ORABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju ..geriau ir pigiau 
negu kiti todėl* kad 
priklausau pri* gra

bų išdirbystė*

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

Te!. Yards 1829

dusky — į policijos magist
rate.

Ant taksų mokėtojų ir dar
bininkų partijos balioto, rei
kėtų balsuoti už visus penkius 
lietuvius kandidatus; ypatin
gą! J. R. Lipskį — į miesto 
trustees. šitaip balsuodami 
lietuviai sustiprėtų politinia
me veikime.

Jeigu naujoji partija pralai- 
įnės rinkimus, o nėra mažiau
sios abejonės, kad pralaimės, 
tai mes lietuviai nepralaimė- 
sim tai, ką dabar turime. Mu
sų laimėjimas yra tas, kad da
bartine miesto administracija 
turi paskyrusi lietuvį Juozą 
Mockų į labai atsakomingą 

’vjetą. Mums lietuviams dau
giausiai ir tenka susidurti su 
juo, kaipo statybos komisionie- 
rium, kadangi musų namukai 
daugiausiai yra mediniai ir 
seni, todėl reikalingi daug tai
symo.

Prie to, turime daug ir ki
tokių reikalų, su kuriais krei
piamės į valdininkus, su ku
riais kartais* sunku susikalbėti. 
Turėdami savo tautietį miesto 
rotužeje, gauname gerą patar
navimą. Taigi, balsuodami 
už du demokratų partijos kap-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
ęHięAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
O® 4092 ARCHER AV.

..........H"1-11**1“ ■. ■" r "

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
T«l. BpMlf.Mid 5203 k 8413

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

■............................... ■ — !■—■■■■/■■■ "—'J'....f ■■ ..................

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiam* *tsiš*ulęti, o muių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S< 49 Ct„ Cicero, III.
' Tel. Cicero 5927

Lietuvos Akušeres
W ANĘMA K, JARŲSH

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Atbany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnaują prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, Juodu ma- 
s$age> electrię treat- 
ftient ir magnętic 
bląnkets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai. r

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių^ aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4713 Sęuth Ashland Avė.

Phone Ęųuląyard 758Į9

5 AKIŲ. SPECIALISTAS
Ko’XX-

AnitikimBM*
OfM, H Aktala Dirbto*.
756 Weat 85th 8t.

> t 
nuo 10 iki 12

-r—•

didatus Rose Cuchna ir Henry Uetuviai Gydytojai 
Sandusky užtikrinsime sau s600 Soart
ką dabar turime. Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
O balsuodami už lietuvių J)JJ, p. Z. ZALATORIS 

kandidatus, parodysim, kad GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
mes reikalaujam savo atstovo 182,Str09t 
miesto reikalų tvarkyme, ši- * ’
taip balsuojant, lietuviai turė
tų daugiausiai naudos.

Al, Rudinskas. PRANEŠU
Ryt 5-ki Chicagos war-Įnr Stfrilml’io M D 
dai rinks aldermonus ur* M. O.

___________ Sugryžimą

Penki Chicagos vvardai ryt Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. 

rinks aldermonus. Pereituo- Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
se rinkimuose tų wardų nei 
vienas kandidatas negavo ab
soliučios didžiumos, todėl rei
kėjo skelbti antrus rinkimus.

Lenktynės eis tarp John F.l 
Healy ir Joseph J. McGeeney 
6-tame warde, Leslie V. Beck 
ir Artliur G. Lindėti — 9tame, 
Waltei’ Morris ir Harry E. Per- 
ry —- 18tam, Oliver W. Hol- 
mes ir James C. Moreland — 
41mam ir John J. Hpellen ir 
Albert F. Schultz — 47tame.

Metimai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesnę vietą

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

ir nno 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo. 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 —— 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Geįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą, 
3335 So. Halsted Si 

Tel. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

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. 

aparf šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 414d 
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. KERTASI!
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofi*o ir Riz. TeL Boulevard 5914

DR. N AIKELTS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR* C« Z« VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

11 1 J1 -

DR. A. L. YUSKA 
2432 W. Maroustfe Rrf. 

kampai 67th ir Artesian Ava.
Telefonu Grovehill 1595 

Va/andoi nuo 9 iki H ryto, puo 3-4 
ir 7-9 po pietų, seredome po pietų b 

nedėliotu, pagal >mitarim»

Ofiso tel L*f***ttt 7ft31

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6132

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandoj: 1 «**M> 3 k 7

Seredomie k nediliomb pagal autartį.
Rpgidencija 6638 So. Richmond Street 

Telefoną* Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialietf

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFĄYETTB 7337 

Ofiso vai* kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrų* seredomfa). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vąl vakare. Utarnhk*h u 
Ketvergai*.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395
————................. ... "'—M.......................... .............................

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidaryta* b paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

{vairus Gydytojai
Phone Armitage 2823

DR. W. F. KALISZ
114$ MUwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. |*. 
Seredo* vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal lutarti

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas pet 25 mi
tui kaipo patyri* gydytoja* chirurgai b 
akušeri*.

Gydo įtaigias ir chroniškas liga* vyrų 
moterų I it vaikų pagal naujausius m* 
todus X-Ray ir kitokiu* elektros pri* 
taisos.

Ofisas ir Laboratorija t
1025 W. Uth St., netoli Morgan 8* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 luboc 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pjetų įr nuo 7 iki 3:39 vai 
vakaro JNedėl. nuo 10 iki 13 v, di*ng 

Phone Midvray 2880
'.■—■■ry ■■ rv. ■ m »■» ■■■i.* m ■-■■■ ■ me

Tilefųn** Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avrnue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 13 dieną, 2 iki 3 po pili 

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofito: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 919)

DR. A.A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas odos ligą it veneriiką ligą
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampa* 31st Street

Vai.: 10-—11 v, ryto. 2—4, 7——9 v.* 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai, 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537

Namų Tel. Hyde Park 3395 ‘

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVĖ ADVOKATAIS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7660: valando* 9—5 
West Side: 2151 W. 22nd St. o

Dlarnlnko. 
IlUlMN Bapublto 0600
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“Sales Tax” — parda
vimo mokesčiai ‘ *1 .

valstijoje turi padaryti atskai
tą. Jeigu jos nepadarys, arba 
jeigu laužys vienokiu ar kito
kiu budu “sales Ux” įstaty
mus, bus rastas kaltas “prasi
žengimu* prieš įstatymus” — 
“misdemeanor”—ir bus nubaus
tas nuo $25 iki $5,000 pabau
dos arba pasiųstas į apskričio 
kalėjimą nemažiau kaip vienam 
mėnesiui ir nedaugiau kaip še
šiems.

(Prieš “sales tax” Illinois 
Valstijoje yra išimtas “drau
dimas”—“injuction”. Iki aukš 
čiaupas valstijos teismas iš
spręs ar “injunetion” yra pa
matuotas ar ne, biznieriai turi 
rinkti mokesčius nuo pirkėjų. 
Jeigu draudimas bus palaikytas 
ir šie mokesčiai paskelbti nele
galiais, biznieriai turės mokes
čius grąžinti. Jeigu nerinks, o 
draudimas bus atmestas— turės 
sumokėti mokesčius “iš savo ki
šenių”). (galas)

(tęsiūys)
tli tnelagingus iiūdijirtius, 

Už sUklastuotaš atskaitas val
džiai asmenys būš baūdžiami, 
kaipo ifi kriminalį prasižengi
mą ir, be to, turės sumokėti 
teismo išlaidas. Smarkiai baus 
prasikaltusius už kreivą prie
saiką (perjury).
Mėnesinės atskaitos valdžiai ir 

taksų mokėjimas

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

kuris 
turi

Dr. M. Vinikas laimė 
jo SLA. 260 kuopos 

rinkimuose
sekančios

visų deta- 
doleriuose

Vakar įvykusiame susirinkime 
Vinikas gavo 23 balsus, o Ra- 
ginskas — 3.
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CLASSIFIEDADS
Business Service 

Patam a vimas
NAMŲ SAViimiNKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis.

iExpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi*
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 9 T*k. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicago ie.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

—o---

Kanados basket-ball čempionų jauktas, Winnipeg Toilers, kurio trys nariai liko užmušti ir aštuo- 
ni sužeisti, neskaitant užmuštų dviejų aviatorių, aeroplano savininko ir jaukto manažerio (ku
rių paveiksle nematyt). Jie visi žuyo ar liko sužeisti dideliam aeroplanui, kuriuo jie skrido iš 
Tulsa, Okla., į. Winnipegą, Kanadoj, susidaužius pereitą penktadienį prie Ncodesha, Kas. Stovi 
iš kairės į dešinę: Lauder Philips, sužeistas; Michael Shea, užmuštas; B. Dodds, miršta; J. 
Dodds, užmuštas. Visi kiti yra sužeisti, apart poros laikraštininkų, kurie aeroplanu neskrido.

NAUJOJ VIETOJKiekvienas biznierius, 
turi mokėti “sales tax”, 
padaryti apyvartos atskaitą ir 
priduoti ją finansų departamen
tui, Springfielde, arba kurioje 
kitoje nurodytoje vietoje. To
kias atskaitas reikės gaminti 
kiekvieną menesį, pradedant 
nuo balandžio 1 d., iki baland- 
liepos 1, 1935. Pirma mėnesinė 
atskaita, padengianti apyvartą 
nuo baalndžio 1 d., iki baland
žio 30 d.,—turi būti priduota 
nevėliau gegužės 15 d. Panašiai 
visos atskaitos turi būti pri
duotos pirma 15-tos dienos se
kančio mėnesio.

Kiekviena atskaita turi pa
duoti biznieriaus vardą, pavar
dę, jo biznio vietos adresą ir 
nurodyti biznio rūšį. Atskaita 
taipgi turi paduoti 
informacijas.

1. Apskritą sumą 
linių tranzakcijų
(cash ir kredit). 2. apskritą 
sumą pinigų sugrąžintų pirkė
jams už prekes nuo pajamų, už 
kurias taksos buvo ankščiaus 
užmokėtos.

3. Bendros piniginės pajamos 
padarytos laike mėnesio, užku
rį atskaita yra daroma, etc.

Tos mėnesinės atskaitos tu
rės būti daromos ant tam tik
rų formų, kurias parūpins fi
nansų departamentas ir, be to, 
už atskaitų turinį biznieriui tu
rės prisiekti. Tos formos bus 
galima gauti nuo finansų de
partamento ar apskričio klerko 
ofise po balandžio 20 d. Kiek
vienas biznierius turi pasirū
pinti tokią formą gauti. Ne
gavimas—nebus pripažintas pa
siteisinimu.

Kartu su atskaitos įteikimu, 
kiekvienas biznierius turės su
mokėti 3% “sales taksų” nub 
bendrų įplaukų, nurodytų at
skaitų.

Registravimosi paliudymai
Valstijos finansų departamen

tas—registruos visus detalinius 
biznierius “retailer”. Po pirmo 
atskaitos gavimo departamen
tas prisius biznieriui tam tik
rą certifikatą, kurį turės iška
binti žymioje vietoje savo krau
tuvėje.

Bausmė už nepildymą 
įstatymų

Kiekvienas biznierius,
varo detali nę prekybą Illinois

Dr. M. Vinikas gavo 23 bal
sus, o Raginskas — 3, SLA. 
260 kuopos rinkimuose, kurie 
įvyko vakar dienos susirinkime, 
laikytame Mačiuko raštinėje, 
6812 South Western avenue.

Susirinkę nariai beveik vien
balsiai pasisakė už laimėjusį 
nominacijoje į SLA. cen<tro sek
retorius, kurį kuopos dabar 
renka, kad užpildyti p. Jurge- 
liutės paliktą vakanciją.

Susirinkime nebuvo vedama 
jokia agitacija už vieną,ar ki
tą kandidatą, tečiaus nariai 
gerai suprato svarbą šių rinki
mų ir balsavo už geriausį kan
didatą.

Ištikrųjų, reikia džiaugtis, 
kad tokis augšto išsilavinimo 
žmogus, kaip Dr. M. Vinikas, 
sutinka- pasitarnauti SLA. ir 
būti jo sekretorium. Geresnio 
žmogaus tai vietai
nežiūrint kur nė ieškotumėm. 
Todėl SLA. 260 kp. už jį ir 
balsavo. Nėra mažiausios abe
jonės, kad ir kitos SLA. kuo
pos, kurioms tik rupi SLA. la
bas, vienu balsu balsuos už Dr. 
M. Viniką. Kitokio pasirinkimo 
nėra ir negali būti. —J.

kindamas jie pareiškė, kad “pi
nigai uždaryti banke”. Matyt 
jo “alibi” nelabai tikėjo, nes 
pereitą savaitę jį aplanke poli
cija nomues, 12223 Emerald 
avenue ir išgabeno į Kensing- 
ton nuovadą. Detektyvai Walsb 
ir Btfrke padare areštą.

Trumpą laiką atgal jis buvo 
papuolęs dėl kito panašaus 
“skymo”: garsi nosi parduosiąs 
kelius tūkstančius pašto ženklų 
už $3, bet ištruko iš policijos 
rankų. Pirmą kartą susidūrė 
su* kalėjimu už garsinimasi, kad 
mokės didelias premijas už to
kių metų monetas ir bankno
tas. Gavęs pinigų juos susikiš- 
davo j kišenių, o premijas, už
miršdavo užmokėti.

Pasako ką alaus grį 
žimas reikš Jungti
nėms Valstijoms

Floyd Gibbohs paduoda įdomių 
statistinių žinių

nerasime

šių

kuris

Lietuvis K. A. Urbo 
nas vėl federalės 
valdžios rankose

Sugalvojo naujį “skymą” ‘ir
viliojo iš publikos $4,000 
kartą jau atostogavo kalė 
jime

iš

CICERO MIESTO PI 
MEČIAI — BALSUO 

TOJAI
Antradieny, Balandžio 4 d.

BALSUOKIT IŠTISAI

dalykai išmėtyti po kambarį.
Pamatęs, kad butą neprašytų 

“svečių”, tuoj puolėsi prie pini
ginės, kuri gulėjo ant stalo, bet 
dėja, piniginė btlVo jau tuščia.

Vagiliai, matyt iš kalno ži
nojo ,kaip lengviausia galima 
įeiti į kambarį per užpakalines 
duris. Jie kaip ir žinodami at
plėšė dratinį sietuką nuo lan
go, langą išmušė ir pasiėmė 
raktus, kurie buvo pakabinti 
ant sienoš arti lango. Su4 tais 
raktais atsirakino geležines du
ris ir įėję pasiėmė pihigus.

Kambary bitfvo ir daugiau 
brangių daiktų, bet vagiliai jų 
nelietė.

P. F. Bataitis sako, kad bu
vo kitoj vietoj dar keletas do- 
lėrių, bet vagiliui, matyt, netu
rėjo laiko jų ieškoti.;—V.

♦ , . , ’ t , I

Persidūrė; i koją su 
adata; turėjo pasi

duoti operacijai

Adv. K. Gugis, kalbė 
jo SLA. 55 kuopos 

sukaktuvėse

TAXPAYERS IR 
LABOR PARTY 

TIKIETA 
For Collector

(Į Kolektorius užpildyti vakansiją) 
ADOLPII F. MICHALEK

For Trustee
(I Globijo.) 

JOSEPH R. LIPSKY
For Police Magistrate 

(Į Policijos Magistratą) 
OTTO ROUSE

For Justice of Peace .
(J Taikos Teisėjus) ‘ 

VINCENT ED. PAVIS 
(Pajaujis)

PAUL A. GARMUS 
For Constable 

(1 Konstabelius) 
GEORGE POCIUS

ANTON KNISTOFT
I ■■■ .................................. ..

Jaunas Roselando-West Pull- 
mano apielinkės lietuvis Kazys 
A. Urbonas, kuris turėdamas tik 
17 metų padarė pirmą kelionę 
į federalj kalėjimą, vėl papuolė 
į pašto rankas, šį kartą už 
“nepaprastą” skustukų barge- 
ną, kuris jam atnešė iš lengva
tikių žmonių $4,000.

Pašto investigatoriai patyrė, 
kad Urbonas per paskutinius 
kelius mėnesius garsinosi įvai
riuose Jungtinių Valstijų leidi 
niuose siūlydamas 1,000 skirtu
kų už $4. Pasiūlymas pasiro
dė tikrai nepaprastas bargenas. 
Pinigai pradėjo plaukti. Keli 
stambus čekiai atėjo net iš di
delių firmų.

Areštavo Urboną pereitą 
savaitę

Bet klientai negaudami skus
tukų prisspyrė Urboną išaiš
kinti kame dalykas. FasiaiŠ-

Paskutiniam žurnalo Cosmo- 
politan numeryje žurnalistas 
Floyd Gibbons pasako ką 3.2% 
alaus grįžimas reikš Jungti
nėms Valstijoms ir gyvento
jams. Jis, sako, sudaręs skait
lines po ilgo trankymosi po 
alaus centrus, kaip St. Louis, 
Milwaukee, etc. Jo nuomone, 
kad alus grąžins

300,000 darbininkų į darbą.
Federalinė valdžia surinks 

$150,000,000 alaus mokesčių , Į 
metus. ' ■ , ■ -

$360^000,000 bravorai išleis 
remontui ir atnaujinimui.'

$75,000,000 bravorai praleis 
žalios medžiagos užpirkimui.

$50,000,000 bus išleista nau
joms statinėms.

$20,000,000 praleis apgarsini
mams.

$15,000,000 praleis naujiems 
buteliams.

$15,000,000 praleis naujų 
sunkvežimių (trokų) nupirki
mui.

$12,000,000 bus išleista nau
joms alaus butelių dėžėms.

$5,000,000 praleis alaus bu
telių “leibeliams”.

Jeigu alus atneštų tik dalį to 
“gero”, ir tai butų neblogai.

Negeriąs alaus.

Jau antrą savaitę serga nuken
tėjęs Williąm Gritėnas

BRIDG SPORTAS. — William 
Gritėnas, 3347 South Emerald 
avenue, lietumis biznierius kiek I ■ < r ■ a
laiko atgal atsikėlęs iš lovos 
persidūrė koją su adata, žaiz
dą pasirodė tiek pavojinga, kad 
jis buvo priverstas atsigulti li
goninėj, kur jam buvo pada
lyta operacija.

Dabar ligonis randasi namie, 
bet vaikščioti dar negali. Koja 
lyra tiek sutinusi, kad ligonis 
i turi, gulėti lovoje. Yra Dr. žil
vičio priežiūroje. Ligonio drau
gai prašomi jį aplankyti.

Senas Petras.

Lietuvių spulkų lyga 
siunčia atstovus į 

konferenciją
Illinois spulkų lygos konferen

cija įvyks Springfielde šią 
savaitę; veiks legislaturoje.

penktadienio vakare Melda- 
žię-Paliulio svetainėje įvyko 
Cook apskričio'Lietuvių spulkų 
lygos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo didokas Skaičius at
stovų iš įvairių lietuvių spulkų. 

’ Susirinkę nutarė siųsti dele
gaciją į Illinois spulkų konven
ciją, kuri įvyks , šių savaitę 

| Springfielde. Taipgi buvo svar
stomas klausimas bilių, kurie 

Išnešė apie $35 pinigų j dabar yra valstijos legislaturo-

Peręitą šeštadięnio vakarą 
vagys apiplėšė F. Bataitį, ku
ris turi barbernę prie 1610 W. 
82nd St.

P-s F. Bataitis užbaigęs šeš
tadienio vakare darbą barber- 
nėj, kiek apsiruošęs, nuėjo už
pakalin barbernės į kambarį, 
padėjo ant stalo piniginę, ku
rioj buvo $35 (apie $20 doleri
nėmis), ir išėjo krautuvėn kai 
ką nusipirkti, ;

Už apie valandos sugrįžęs, 
žiuri, kad užpakaliniio kambario 
langas išmuštas ii* geležinės du- 
IfeJrtįiajMŽ

Apiplėšė F. Bataitį
-------1___ 'A - ;

je, ir kurie tįešioginiai liečia 
spulkų veikimą/ Suslrinkimąs 
nutarė kai kuriuos bilius rem
ti, kai kuriūoą lie. Delegatai į 
konferenciją darys spaudimą į 
legislaturą tų blliM reikalu.

v

WEST PULLMAN. 
madienį, kovo 
kuopa surengė 15 metų kuo
pos sukaktuves ir sykiu masi
nį susirinkimą dėl Leslie V. 
Beck, kandidato į 9 wardo al- 
dermonus.

Tame susirinkime dalyvavo 
labai gražus būrys West pull- 
maniečių. Kalbėjo adv. K. P. 
Gugis, Susivienijimo iždinin
kas. Nuoseklioj kalboj perbė
go per Susivienijimo praeitį 
ir ateitį. Ragino visus dirbti 
pagal išgalės.

Po adv. K. Gugi o kalbos — 
prasidėjo politinis susirinki
mas. Kalbėjo kriminalio teis
mo vyriausis teisėjas Jonas 
Prystalskis, kandidatas Leslie 
V. Beck.

Vedėjais tą dieną buvo Su
sivienijimui — Kaz. Pocius, o 
politinį dalį vedė Jonas Ruiko.

— Vietinis,

Sek-
26, SLA. 55

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Em
Sienoms popiera rolelis .......... VW

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

Hpildome visokios rūšies dokumen
tas, 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 B CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

X

Trys banditai šeštadienį isi- 
briove į Salvatore Salerno vai
sių krautuvę, 447 West Oak 
st. ir jį nušovė. Vienas ban
ditų buvo sužeistas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
Meldžiu įsitėmyti. Labai daug nusi

skundžia mano pacientų ir taip žmonių, 
kurie nori su manim pasimatyti* ir ne
randa manęs ofise. Šiuomi meldžiu įsi- 
temyti 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 —- neturės pro
gos nusiskusti, kad nerenda manęs ofise, 

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

Tel. Yards 3162
t ■! II,—■■U...

Chicagos Lietuvių Bedarbių susirinki
mas įvyks, toj pačioj vietoj, t. y. Fellow- 
sbip House, 831 W. 33rd PI., 4 d. 
balandžio, 7:30 vai. vak. Taigi, vis 
lietuviai darbininkai ir bedarbiai, vyrai 
ir moterys, (išskirent tuos, kurie atei
na griaut), yra kviečiami atsilankyti ir 
susipažinti su CWCOU.
tikslais, kurios dalimi yra Lietuvių Be 
darbių skyrius.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie
ti” mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radieny. balandžio 4 d.. Sandaros svet., 
3227 So. Halsted St.. pradžia 7:30 v. 
vak. Visos narės raginamos susirinkti 
laiku, nes turime daug reikalų aptarti ir 
išgirsime a įvairių komisijų raportus.

•— Sekretorė.

organizacijos

Org

Reikale “Sales Tax”

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

nORIuAGt BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

CLASSIFIEDADS

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

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

Financial 
Finansai-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimaš — 
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.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas, singelis.

Tel. Haymarket 3761

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ abelnam namų darbui 
ir prižiūrėti 4 m. mergaitę, geri namai. 
7240 Yates Avė. Butterfield 3923.

REIKALINGA MERGAITĖ 20—25 
m. prie namų darbo ir prižiūrėti kūdikį. 
1445 So. Harding Avė. 3 lubos.

PARSIDUODA 
barbernės rakandai, fiztures. 
rame stovy, nebrangiai, priežastį patir
site ant vietos. 4612 S. Paulina St.

barberne arba tik 
Viskas ge-

PARSIDUODA saliunas su laisniu iš 
priežasties, vienai 
parduosiu pigiai.

724 W. 14 Place

moteriai persunku,

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

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks. Ben Franklin, Haymarket 
7800.

MALKOS kurui dėl duonkepių arba 
furnace. Speciali kaina dyleriams. šau
kite Armitage 2940.

Susišaudyme su vagiliais pa-
■ šdiitcį#'policięias

i. žn. ■ ■

Jįa Grangę poličištuš Charles 
Blanchard sęŠtądlenj naktį 
buvo sunkiai v; pašautas, kub? 
ijfet užklupo S ji vagiliu 
ern Union ofise, I-a Grėnge. 
Tarp jo ir vagilių įvyko susi-

siii '’-O'

’•.‘iii

Matykite J. P. VARKALĄ 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemos, 
knygvedystes, išpildo valstija; 
reikalingus “Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

—--- ——

For Rent
RENDON 2 kambariai apšildomi, 

šviesus iš abiejų pusių.
4523 So. Fairfield Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS PIGIOS 
190 akerių 
180 
120 
120 
200 
24 0 
137 
220 akerių - 

80 akerių * 
206 akeriai

Visos farmos yra
mokėjimų. 25% reikia įmokėti, liku
sius per 20 metų, ant 6 nuošimčio. 
Turiu kitas farmas Illinois, Mo. ir Ark. 
Jeigu norite bargeno. pamatykite mane. 

M. H. BRINKMAN.
4724 Oakton St.

KAIP PURVAS 
$3000 
$4500 
$4000 
$3200 
$5000 
$3000 
$3500 
$4500 
$2500

Adams paviete ....
Clay paviete ....

Edwards paviete
Fayette paviete

k

akerių ■— Shelby paviete
• Winnebago paviete
• Winnebago paviete
— Wayne paviete $4500 

improved” ant iš-

akerių
. akerių—Cumberiand pav 
akerių • 
akerių '
akerių -r— Jackson paviete

Niles Center. III.

Automobiles
ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM CO. 

16 Bast 23rd Street
;■ Repairing and Rebuilding of Wood, 
Wire, Disc and Truck Wbeels, Rims, 
for all makes or Caro. Wheels eut down 
to any size. Axles straigbtened cold. 
Work called for and Delivered.

Phone Victory 9206

PARSIDUODA farma 120 akerių la
bai pigiai be budinkų. bet galima pas
tatyti budinkus ii tos pačios farmos 
medžių.

F. YANUSOS 
3000 So. Canal St. 

Atsilankykite nuo 10 ryto iki 5 vai. 
po pietų 

Tel. Victory 1236

.n

PKRSISALDYMAS VKDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

Aprišau rokite nuo persi Saldinio re- 
rollarliil išvalydami savo vidurinei 
Laikykite sąvo vidtarlus Uupeai, pra- 
Salinkite nliodljanCh mederit Vartoki* 

THINKRIO KARTŲJĮ VYNĄ

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.

4965.“3216 So. Halsted St. 
Tek. Victory

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI Storas ir 5 kamba
rių flatas viršuj, 2 akrų garadžius, sto
ras įrengtas su baro fikturiais. Vertes 
$32,000, paaukosiu už $22,000. mor- 
gičius $8.000 reikės 
tų. Matykite nuo 
vakaro.

mokėti už 
9 ryto iki

1450 W. 79th St.
Tel. Prospect 8080

3
5

me
ni.
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