
/■ ............- i*.—■■...............vm——-ą  > i iiiii

The First and Greatęst Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkw*

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8600

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

1 ...........- ..... . ................................. .... .m ■ , » ■■■—■..., i m i

VOL. XX Kaina 3c
...................................          •' - .......................   ■■ v i .. .............................  «■ .. ............... ........................... t

Lietuva pakeitė 
cenzūrą

Laikraščįai bus cenzūruojami ne prieš 
spausdinimą, bet juos išspausdinus. “April 

Fool” Lietuvos laikraštininkams
KALNAS, bal. 3. — Lietuvos 

laikraštininkai, kurie jau nuo 
1926 m. kovoja už karo cenzū
ros panaikinimą, buvo užvakar 
nustebinti paskelbimu, kad val
džia panaikinus laikraščių cen
zūrą.

Bet kada jie perskaitė nau
jus spaudos patvarkymus, jie 
pajuto, kad valdžia juos apga
vo—sulošė jiems ‘‘Prima Aprils” 
(April Fool) apgavystę, nes 
tarp senųjų ir naujų spaudos 
patvarkymų yra tik tiek skirtu
mo, kad pirmiau laikraščiai buvo 
cenzūruojami prieš spausdini
mą, o dabar bus cenzūruojami 
po išspausdinimo. Pirmiau? cen
zorius peržiūrėdavo laikraštį 
preiš spausdinant, išbraukdavo 
kas jam nepatikdavo ir tuo laik
raščio atsakomybė baigdavosi.

Pats Hindenburgas 
sustabdė žydų boi

kotų Vokietijoje
Prigrūmojo Hitleriui/ paskelbti 

karo stovį.—Naziai išmesią iš 
knygynų “kenksmingas” kny
gas.—Neišleidžia žydų

BERLYNAS, bal. 3.’ — Be 
jokio paaiškinimo, valdžia pa
skelbė, kad nuo vidurnakčio nie
kam nebus leista išvažiuoti iš 
Vokietijos be specialia policijos 
leidimo.

Per keletą pastarųjų dienų 
sklido žinios apie masinį žydų 
bėgimą į kaimynines valsty
bes.

Karaliaučiaus valdžia šiandie 
įsakė atimti pasus visiems gy
venantiems Rytų Prūsijoje žy
dams.

Laikraštis Taeglische Rund
schau praneša ,kad ties Drės 
denu tapo sulaikytas traukinys, 
“kad neleisti žydams pabėgti į 
Čechoslovakiją”. Pas juos kon
fiskuota daifg pinigų, bet žy
dams leista sugryšti į savo na
mus Vokietijoje.
žydus išgelbėjo Hindenburgas

Voketijos žydus, bent laiki
nai, nuo tolimesnių persekioji
mų išgelbėjo prezidentas Hin
denburgas.

Jis asmeniškai privertė kanc
lerį Hitlerį pasitenkinti tik 
vienos dienos boikotu ir atsisa
kyti nuo minties priversti pa
šalinti iš darbo žydus.

Prieš prasidėsiant boikotui, 
prezidentas pasišaukė pas save 
Hitlerį ir priminė jam priesai
ką Vokietijos konstitucijai, ku
ri nustato, kad visi piliečiai yra 
lygus prieš įstatymus. Preziden-. 
tas Švelniai priminė, kad jei

Chicagai Ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt* giedra ir biskj šil
čiau.

Saulė teka 5:31, leidžiasi Cj- 
16.

Dabargi redaktorius niekad ne
žinos kada valdžia galės prie 
jo prisikabinti . O draudimų 
spaudai yra labai daug.

Dekretas uždraudžia laikraš
čiams spausdinti valstybei ar 
armijai kenksmingas žinias, 
straipsnius ir paveikslus at
kreiptus prieš valstybę, kurs
tančius vieną gyventojų dalį 
prieš kitą straipsnius; straips
nius ar žinias, kurie kursto ne
gerbti valdžios įsakymus ir vis
ką, kas tįk įžeidžia religinius 
jausmus, visuomenės dorovę ir 
valdininkus. Kur laikraštis yra 
nusidėjęs aiškinti paliekama 
karinei vyriausybei, kuri turi 
teisę konfiskuoti, jos nuomone, 
nusidėjusius šiam dekretui 
laikraščius.

kancleris to negali suprasti, tai 
gali prisieiti panaudoti vienati
nį prezidentui pasilikusį įnagį 
—paskelbti karo stovį ir visą 
valdžią pavesti armijos va
dams, kurie veiktų paties pre
zidento vardu. Tas paveikė 
Hitlerį ir jis sutiko, kad boiko
tas tęstųsi tik vieną dieną, nes 
visiškai sustabdyti jį nebuvo 
galima.

Hindenburgą prie veikimo pa- 
akstino vice-kancleris von Pa
pei! ir užsienio reikalų ministe- 
ris von Neurath, kuris net pa
ketino rezignuoti, jei tokia pa
dėtis tęsis ir toliau, nes tokie 
dalykai labai kompromituoja 
Vokietiją užsieny.

Naziai stengiasi kiek galima 
daugiausia darbų parūpinti sa
viesiems, todėl jie ir stengiasi 
iš visur išstumti žydus ir ki
tus, kurie nepriklauso naziams.

Nazių gaujos tankiai areš
tuotuosius veda ne j policijos 
kalėjimą, bet j savo kazarmes. 
Ten suimtieji būna visaip kan
kinami. Maria Jankowski, so
cialiste, kuri naziams nusidėjo 
tuo, kad ji būdama bedarbių 
šelpimo komiteto narys šelpė 
visus reikalingus pagelbos be
darbius, o ne vien nazius, buvo 
suimta, nuvesta į nazių kazar
mes, kur ją naziai storomis laz
domis skaudžiai sumušė, žydas 
Lovvenstein liko nuteistas vie
niems metams kalėjiman už iš
sitarimą, kad naziai vieną žydą 
pakorė kiaulydėj., Naziai gi sa
ko ,kad tas žydas pats pasiko
ręs.

Garsaus mokslininko prof. 
Albert Einstein sąskaita banke, 
sumoje $7,000, tapo nazių kon
fiskuota. Nacionalistas prof. 
Gassner ir socialistas prof. Alf- 
red Kantrowicz tapo areštuoti.

Naziai “valys” knygynus
Nazių švietimo ministerija 

paskelbė, kad ji neužilgo paša
lins iš visų viešųjų ir mokyklų 
knygynų visas marksistines ir 
kitas “kenksmingas” knygas ir 
padės jas į specialę “nuodų 
skrynią”, kaip kad tik speciali 
studentai galėtų prie tų knygų 
prieiti.

BERLYNAS, bal. 2. — Dr. 
Hans Luther, buvęs Reięhsban- 
ko prezidentas, tapo paskirtas 
ambasadorių Jungt. Valstijose,
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Valdžios spaustuvėje Washingtone sukarpomi naujieji pinigai, kurie turėjo būti paleisti apy-
varton užsibaigus bankų moratoriumui.. Bet jie ir dabar tebėra nepaleisti, nes pasirodė, kad 
nėra pinigų stokos ir kad todėl nauji pinigai yra kol kas nereikalingi. Kertėje, iždo sekreto- 

torius Woodin su dideliu pundu naujųjų pinigų.

MacDonald reikalau
ja galių kontroliuoti 

Rusijos prekybą
LONDON, bal. 3. — Prcmie- 

ras MacDonald pranešė parla
mentui, kad rytoj įteiks bilių, 
kuris suteikia kabinetui teisę, 
be pasitarimo su parlamentu, 
kontroliuoti importą iš Rusijos.

Premieras neišaiškino biliaus 
smulkmenų, bet manoma, kad 
bus prašoma valdžią įgalioti 
valdžią elgtis taip kaip ji ma
tys geriausia, net uždedant em
bargo, jei butų reikalas. Tai 
delei labai įtemtų santikių šit 
Rusija, kurie pasidarė Rusijai 
areštavus 4 anglus inžinierius. 
Bilius būs priimtas po trečia
dienio. \ .

Atstovi pH- 
čmč “šalies išda

vystės” bilių
WASHiN.GTON; ' bal. 3. — 

Atstovų butas šiandie, suspen
davus taisykles, 229 balsais 
prieš 29, priėmė Summers bi
lių, kuris nustato labai dideles 
bausmes žmonėms, kurie pa
skelbs “kenksmingas Jungtinių 
Valstijų saugumui ar intere
sams” diplomatines informaci
jas.

Teisių komiteto pirmininkas 
Summers sako, kad tą bilių tuo- 
jaus priimtų valstybės departa
mentas. Bet atsisakė pasakyti 
kam tokis bilius yra reikalingas.

Franci j a priešinasi 
Anglijos-Italijos 

taikos pienui
PARYŽIUS, bal. 3. — Iš val-

džios ratelių patirta, kad kabi
netas savo posėdyje nutarė at
mesti Italijos ir Anglijos tai
kos pieną. Valdžios pranešimas 
sako tik tiek, kad ruošiamas 
yra atsakymas Anglijai ir Ita
lijai.

Apiplėšė užsidariusį 
banką

EAST CHICAGO, Ind., bal. 
3. —Trys plėšikai šiandie už
puolė People’s State Bank, ku
ris užsidarė pereitą vasarą. Jie 
suguldė receiverį John Boch 
nowski, du jo darbininkus ir 3 
kostumerlus ant grindų, patys 
gi pastvčrg iš vaultų virš $9,000 
ir pabčgo.

Prezidentas prašo 
$2,000,000,000 pa

skolų farmoms
------ ---  I

Valdžia išleistų bonus, kurias 
atmokėtų ir atnaujintų far 
mų morgičius. Sumažina pa
skolų palūkanas

WA'SHINGTON, bal. 3.—Pre
zidentas Rooseveltas šiandie pa
siuntė kongresui specialį pra
nešimą, liečiantį farmų morgi
čius. Karlu tapo priduotas ir 
bilius, kitrį prezidentas prašė 
kuoveikiausia priimti.

Senate bilių..įnešė senatorius 
Robinson ir bilius tapo atiduo
tas agrikultūros komitetui, ku
ris tuoj aus pradės jį svarstyti.

' Bilius leidžia federaliinems 
žemes bankams išleisti pasko
los bonų iki $2,000,000,000, ku
rie neštų 4 nuoš. ir kurie butų 
valdžios garantuoti.

Tie patys bankai galėtų pirk
ti farmų morgičius ,arba juos 
mainyti į bonus.

Už paskolas butų imama tik 
4*/2 nitoš. palūkanų.

Rekonsrukcijos Finansų Kor. 
tuojaus galėtų paskolinti $100,- 
000,000 ūkio bankams už 4 
nuoš. palūkanų, jei tie bankai 
sutiktų sumažinti palnkanas iki 
5 nuoš. ir taipjau per 2 metiVs 
susilaikyti nuo foreklozinimo tų 
paskolų, kurios bus užstatytos 
Rekonstrukcijos korp. už jos 
paskolą. Taipgi Rekonstrukci
jos korp. galėtų suteikti tuo- 
jau’s $200,000,000 atnaujinimui 
farmų morgičių.

Rekonstrukcijos korp. yra 
autorizuojama išskolinti $50,- 
000,000 nusausinimo darbams.

Bankieriams, kurie aplaikys
nuostolių delei palūkanų suma
žinimo, bus atlyginta.

Prezidentas taipjau prašo į- 
galiojimo daryti muito sutartis 
su kitomis šalimis, kad abipusiu 
susitarimu galima butų atida-, 
ryti užsienio rinką Amerikos 
ūkių ir industrijų produktams.

Prezidentas sakę, kad vėliau 
prašys kongreso priimti pana
šų programą valdžios finansavi
mui paskolų mažiesiems namą 
savininkams, kurie irgi yra at
sidūrę dideliame keblume ne
galėdami morgičių atmokėti, ar 
juos atnaujinti.
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PARYŽIUS, bal. 3. į* 300,000 
angliakasių laukia tik įsakymo, 
kad pradėti visuotiną Franci- 
jos angliakasiu streiką.
.. ' • 'r ; ■ " ■ V ■ . •

Danai išžudė 10,000 
galvijų, kad pakelti 

kainas
COPENHAGEN, Danijoj, bal. 

3.—Danai per pastarąsias dvi 
savaites išžudė apie 10,000 gal
vijų, kad tifo pakelti gyvulių 
kainas namie ir užsieny. Iki pa
baigos kampanijos manoma iš
skersti 60,000 gyvulių.

Masinis gyvulių skerdymas 
yra finansuojamas iš taksų, 
kurie' yra imami už kiekvieną 
gyvulį paskerstą komerciniams 
tikslams. Daugely atsitikimų 
gyvuliai stačiai deginami ir tik 
oda sunaudojama.

Trys anglų aviatoriai 
perskrido Everest 

kalną .
BOMBAY, Indijoj, bal. 3.-- 

Everest kalnas, augščiausias 
kalnas pasaulyje, 29,141 pėdos 
augštumo, kurio viršūnės dar 
nebuvo pasiekęs jokis žmogus, 
šiandie tapo nugalėtas trijų 
anglų aviatorių — Clydesdale 
markizo, Įeit. pulk. Blacker ir 
keit. Mclntyre,

Jie skrisdami iš Purnea į La
bai u perskrido Everest kalno 
viršūnę dviem aeroplanais. Pir
mas aeroplanas skrido per kal
ną, o antras tą kelionę fotogra
favo, kad nebūtų mažiausios 
abejones apie atliktą kelionę.

Išsprogdino bombą 
atsisveikinimui 

su kunigu
TAYLORVILLE, III., bal. 3.

Dinamito bomba sprogo prie mą su senosios unijos streik-
baptistų bažnyčios kunigui 
Hastings sakant parapijonims 
paskutinį atsisveikinimo pa
mokslą, nes jis išsikėlė į Mo
line. Bomba didelių nuostolių
nepadarė ir pamaldų nenutrau
kė. .

NUSIŽUDĖ BEDARBIS

CHICAGO— William Janz, 
1721 W. 91 PI., tėvas dviejų 
vaikų, jau du metai kaip be 
darbo, nušišove vakar savo na
muose.

CHILICOTHE, Mo., bal. 3.-~ 
Glenn Girimes, jo žmoną ir pen
ki jų vaikai liko užmušti trau
kiniui užgavus ją automobili.
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PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokią 
afidavitą ant sumą mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.
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Lietuvos Naujienos
Daugėja Vilniuje be- Paleista Vilkaviškio 

darbių
VILNIUS.—Bedarbių skaičius 

Vilniuje diena iš dienos vis alin
ga. Dar neseniai buvo 5,000, 
kiek vėliau šeši tukst., o dabar 
jau laikraščiai rašo, kad jų yra 
net septyni tūkstančiai. Aišku, 
lai yra tik registruotieji, o kiek 
yra neregistruotų?

Užmuštas ginče dėl 
antro Kristaus 

atėjimo
CHARLESTON, W. Va., bal. 

3. —James Tilley, 47 m., liko 
areštuotas dėl užmušimo Mar- 
shall Fcrguson, 24 m., Mont- 
gomery miestely, ginče dėl ant
ro Kristaus atėjimo. Pasak 
policijos, abu gryžo iš bažnyčios 
ir susiginčijo apie kunigo pa
mokslą. Jie kreipėsi prie tre
čio žmogaus, kad biblijos pa
aiškinimais išrištų ginčą. Kada 
tasis nuėjo pažiūrėti biblijon, 
Fcrguson išsitraukė revolverį ir 
paleido kulką į Tilley, kuri pa
taikė į ranką .Tada Tilley irgi 
išsitraukė revolverį ir vietoje 
Fergutsoną nušovė.

Paskolins dar $3,- 
725,000 Illinois be

darbių šelpimui -
WASHINGTON,' bal. 3. - • 

Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
nutarė paskolinti Illinois vals
tijai bedarbiams šelpti per pir
mąją pusę balandžio mėn. $3,- 
725,000. Paskola suteikta pa
siremiant kongreso patvarky
mu, kuris leidžia valstijai sko
linti daugiau, negu nustatyta 
kvota, nes III. valst. paskolų 
kvota, $45,000,000, jau pereitą 
mėnesį liko išsemta.

Išteisino du anglia
kasius

TAYLORVILLE, III., bal. 3. 
—Du nariai naujosios angliaka
sių unijos, kurie buvo teisiami 
dėl nušovimo James Hackman, 
senosios angliakasių unijos naį 
rio, kuris žuvo susirėmime 
Kincaid miestelyje, tarp seno
sios unijos narių ir naujosios 
unijos pikieluotojų, liko teismo 
išteisinti. Išteisintieji yra Al
bert Mattozzi ir Albert Dupire. 
Jų išteisinimą minia pasitiko 
triukšmingais sveikinimais.

ši byla buvo pavieto vyriau
sybės pastangos kaip nors su
triuškinti naująją angliakasių 
uniją. Daugelis kitų irgi lau
kia teismo už tą patį susirėmi- 

laužiais. Susirėmimas ištiko kai 
ėję iš darbo senosios unijos 
streiklaužiai užpuolė pikietub- 
tojus ir pradėjo juos šaudyti, 
nušaudami ant jos namų slenka- 
čio ir vieną moterį. Tečiąus 
dei to susirėmimo prokuroras 
si? šerifu apkaltino vien tik nau
josios unijos narius.

No. 79

ligonių kasos 
valdyba

KAUNAS.— Vidaus reikalų 
ministeris, pasirėmęs ligonių 
kasų įstatymu, paleido Vilkaviš
kio ligonių kasos valdomuosius 
organus—valdybą ir tarybą. Kol 
bus išrinkti nauji valdomieji or- 
gonai, apygardos ligonių kasos 
reikalams vesti paskirtas val
dytoju p. Juozas Jasiunas. Val
dyba ir taryba paleistos todėl, 
kad jos suaidėjo ne iš tautinin
kams palankių žmonių.

Prancūzijoj Lietuvos 
sviestui bus taikomi mi
nimalus muito tarifai
KAUNAS.—Nuo vasario 18 

d. Franci joj įsigalėjo nauji 
muitai sviestui: minamalųsmui
tai—85 frankai už 109 kiligra- 
mų ir generaliniai muitai — 
1,700 frankų už 100 kilogramų.

Lietuvai bus taikomi mini
malus muito tarifai, t. y. 85 
frankai už 100 kilogramų.

Šiauliuose statys naują 
bažnyčią

KAUNAS.— Centralinis sta- 
tistikos biuras įteikė ministe- 
riui pirmininkui ir finansų mi- 
nisteriui p. J. Tubelui moty
vuotą raštą, kuriame prašo Lie
tuvos. gyventojų surašymą leis
ti . įvykdyti šiemete Ministeris 
pirmininkas tuo tarpu su tuo 
raštu dar nesusipažino. Jei jis 
ras, kad visuotinio gyventojų 
surašymo nebegalima atidėti, 
tai galimas daiktas, kad tas su
rašymas įvyks šių metų rugsėjo 
mėn.

Jau visiškai išrūšiuota 
2,836,235 ha žemės

KAUNAS.—Paskutiniais duo
menimis, žemės ūkio ministerija 
jau visiškai žemės yra išrūšia
vusi 2,836,235 ha. žemės išrū
šiuota žemės tyrėjų, bet dar 
neperžiurėta vyriausios žemės 
rūšiavimo komisijos, yra 587,- 
364 ha. Tuo budi? lieka žemės 
rūšiuoti 772,011 ha. Kadangi 
kiekvienais metais žemės vidu
tiniškai išrūšiuojama apie 300,- 
000 ha, reikia manyti, kad že
mės rūšiavimas truks dar dvi 
vasaras. Galutinai žemė išrū
šiuota Zarasų ir Mažeikių aps
krityse. Baigta žemė rūšiuoti 
žemės tyrėjų—Biržų ir šakių 
apskrityse. Daugiausia yra li
kę žemės rūšiuoti Panevėžio, 
Raseinių, Šiaulių ir Tauragės 
apskrityse. šiemet manoma 
baigti rūšiuoti Trakų, Kėdai
nių, Seinų ir Vilkaviškio apskri
tyse.

JURBARKAS.-—Marijona Ba
belienė, gyv. Jurbarke, kirvio 
pentimi sunkiai sužalojo savo 
vyrą Vladą Pabalį. Pabaliui 
dviejose vietose sužalota galva
ir - sulaužytas kairio smilkinio 
kaulas. Pabalis kitą dieną mi
rė. Susiginčijo tarp savęs dėl 
šeimyninės nesantaikos.



2
: - -- -• •- •rv- ■ ■ -•- • -■• -’^-

Korespondencijos
, r . H , J , fc ,. 1 > t 1 - t «

oros

TIKtIAt Į KLAIAtBą

bite

rooklyn

Jau tapo susitarta 
su laivų kompafii- 
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

Darbi nin- 
kad kun. 

K kalibro, 
ttas baž- 
I $ia yra

B. Vfeus rėW#9 fa 
kitądien nuo 8 ryto iki 8 vak.

amą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą
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>?E V. y. 1 ta F.erty Avė 

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

■r tUiUgunrti Atotorifttofa 
žfatt, 1<Wd m. VAMtfau. ŠfaM- 
dien di'rllarauįijtoi

to

Skelbimai Naujienos^ 
S uodą naudą dėlto, 

ad palios Naujienos 
yra naudingos.

Ar tai ne žioplystė?
i

Tolibu, Tautiška Bažnyčia 
nereikalauja kunigo rymiško. 
Nes Tautiška Bažnyčia atmeta 
Rymo “šventąjį” ir jo neklai- 
dingutaą. Ar “Darbininkas” 
mano TAUtiŠk'iį Baidyčių ^ėl

‘ į _ Wl 
mažai jus, 

pasekėjai, turite 
padaryti. Kodėl? To-

EKSKURSUOS

LIETUVON

Ąvfa rototo toiiyčios

kitai 
to ne!

tol toto '•TOtbuunkui” 
aųtote to fafafa žino,

stitucijbj4ė šic'Ah)bA —
“Suvienyto į m’bblką šąi'yšį vi
sus abiejiį ij/ČIb, ‘tfota pššiVė- 
dimo, vertus garbės lietuvius, 
neatsižvelgiant į jų tikėjimiš
kas ar politiškas pažiūras.” At
rodo, kad tie žodžiai dėl juoko 
buvo įrašyti

kontroleh ? Per
“Darbininko 
proto, t 
dėl-, ktid Tautiškai bažnyčios 
nartai Vikriausiai žinO, kAd jų 
BaŽbyįlds kildigai nėta pada
rę tokių kriminalų, koktkin 
yra padarę rymiški kunigai, 
kuriuos šventino Ėymo Baž
nyčios vyskupas. Prisiminkim 
Macochą, Smidlą ir pralotą 
Olšauską.

Reiškia, nors tautiški kuni- 
įAi yrd švėhtinti he rymiškų 
.vyskupų, bet nėra nd vieiias 
pasmaugęs Rirštone bstija- 
nauskienę, o rymiško vysku-

kjjfRBpįufa oak St, 
Lawr«nc«, M»„.

*?” Fa?’ f0.

tdšlngiau rmsakyti, 
rlHnink'Aš?’ Jmgd jau 

.yfttodką įjĮra dvasiniai su 
vyskupu Hoduru vienybėje, 
Lai.. jis., kaip Jik .ir turi tiesą 
Indį tiM’Uj TąptlŠkos Bažny
čios kunigu. Brt 
kas” išsižioję m)

NAUJIENOS,;’ CfilčngO, m____
k u Ai 
najM

COSMOPOLITAn TRAVEL 
SERVICE v,

Grahd St, Brooklyn, N. Y.

ATLANTIC
VICE, K. Sidabras, Prop.
342 W. Broad,v^Y, So. 
Boston, Man.

A. L, VR^fO^Š. 'l97 
Adams St.,

er.t«įfcAiiw.alti411 liiniis ŽI,1 i

Boston.,A pih ro^A «**■ į*. _ o '

’daVbA,
vielą, liet )jY|

ui a1
iw. Mmi

tai jį .iųw-
fa itoftfa Ifatiį fa

tofatfato wi to IfavA tjfa-
toito faAtoūti faM

Hfa jau 
aš" Mito 
s tow$fas

St. Žukauskas.
Pastaba

Adv. Lopota, kaip Aukščiau 
minėjau, pakalbėjo ir išėjo. V. 
Kamarauskas taipgi iš savo 
pusės nieko nekalbėjo, — lai
kėsi neitraliai. Bet visgi aišku, 
kad su jų visų žinia lapo ta 
rezoliucija priimta prieš Vini-

Knformacijų Rroipkiles j

paIul Wlis,
St„ Dotrolt, Michigan.

N A Ū J IEnV 
Pinigų Siuntimo Skyriūs At
daras kasdie nuo 8 V. ryto 
iki 8 vai. vAk. Nedėliotais 
nlta 9 v. rylo iki 1 Y. p. p.

YRĄ VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris tų.rį ąmb|i|apce. ’Ręikia ąat pižy.męti,^BUDEIKIS 
pasižymi su savo ambutancc patarnavimu ir su eksjpitaaiš pat’affiautAjms, kurie yra visi lietuviai?

Mes niei<6 nerolciiėjanie už atvežimu Aiiriifaifa žtiid’įl^us į mtisų įslaiyą tž
kurtas >

Išplaukt fŠ New Ydftcp Gbgužos 10 d
............. ............ Trečios Klases Kainos:

Iš New Yorlco >į Klaipėdą................ ......
Į KTaipeA'4 ir AVį^l.....^................'.... ......

’ ‘ ■ . Pridedant Juhį. Virtst TbVrtit
s. i?'.,?! v?

MtVINl UtMIUMUA
Į LltTUVĄ 

th^itev^į Atėnių Sąjungos 
.. th:- 4 - h 4 ■ 4 ‘ , ■' .

GARLAIVIU

"tERilN"

K| žmo® Mano
. . , i, ... 4

A TSA ti VAf AŠ -'4^1 ĄWN’t.N^.

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU (JRABORIUS

’ * • ■ į •? T T* * \
Liūdnoj valandoj paveskite maii visus '^ivo ■ rtipęjŠČiM^ 

fcopitaa*^®A’ii

2506 Wešt 63rd
, .... V h.    . Y.>.i ...... , į >-^lj| yfaĄM/l •

Laivil ’“Oktt>SH'0Llftw .
ir Nčw Yorkb į Gollrehbbtaį, & tėft gelžkeliu f Ošlb ir 

modemišku gražiu laivu į Klaipėdą.

gMUžėS n d. Uivu “RLHi.iN" 
tiesiai i Klaipėdą

Si Ekškhtaija labai pdtogi tiėtaš, kiirie lurf daug baga
že Atba vežari amwi'ofatiq.

gegužes žo diena 
Laivu “ŠtAtENDAM”

kuris plauks į Rotteru

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREbteRIK VIII”

faeslui j Kidipėil’ą. %tud Iftivu gailina Vežtis auioihoLilių 
taipgi nebdš ekštta išlAldų dž bagažą, jeigu nebus jo dau 

giaus kaip pAškibia.

- -

i II I l.liui.l ...jll

vo kviečiamas

iivių, ktaTc M*

M- ™

4(503^7 SO. HĖRMlt 
čhicAgo, ILLlN'O 

u Oi*.

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

Klaipėdą arba Kauną.

LlĖtoS 18 DIENĄ 
Laivu “LEVIATHAN”

į Btaitaeiią, iš ten gdžk'elili į Klaipėdą arba į Kauną.

šios Ekskursijos bus skaitlta^ihuMbfe, nVš yra lemia
mos per visus Liet. Laivakorčių AgtehtUk AhteVikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie šAMo lai- 
vAkorčių iVgehVo, pasitarti dėl dokumentai Ir vietą Unt 
Tdivb.

Chicagoje vieį)taelis4 Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra ^NAUJIENOS”. Kituose miėsthbse gailina 
kreiptis pas sekančius agentus:
CO^^O^ITAN' TRAVEL PAtf

. Montello. Mals.
J- 1«7 Street.

LiMroAt, Mass.
J. įteMENtAUSKks, 

1)0 Congreis Ąvenve, 
Wa'tecMfty. CoAi.;

C. J. 122 Hortuday
Road, So. Pituburgh. Pa.

A. .VAkA&lUS. 110C C»‘rs6ft St.,

A. įu* KW..
Bridgeport, Conn.

LAMtefaShj Škyritiš.

ttd»

kad tfes iiiekdtl ’rtegail įvykti, po Šventinti, pasmaugė, (pfla- 
lotas Olšauskas).

Ar tą galite užginčyti? Vai 
ne! Kokia nauda tuomet žmo
gui j rymišką kunigą nrba jo 
vyskupus tikėti?! Tokios.

Kiekvieno kunigo pareiga 
niokinU žmones
blausiai duoti jiems gerą pa
vyzdį.

Ar mes lietuviai nuo rymiš
kų kunigii turime tokius pa
vyzdžius? Ne! Ir dar milijoną 
kartų ne!

kult, M. V^ladka.
Atiduota spaudoii broŠiiiVcle 

“Rymiški kriminalistai.” Išeis 
balandžio mėnesyje. Stengkis 
perskaityti, o tuomet sužinosi 
tai, kas tau bebuvo žinoma.

125 Allston Street,
> Lawrence, Mass.

Wilkes Bafre, Pa.
Iš SLA 7-to apskričiu suvažia

vimo. — Nešvari agitacija.

SLA. 7-to apskričio pusmeti
nis suvažiavimas Įvyko kovo 26 
dieną, 1 vai. po pietų, Union 
Hali, 12 E. Market St. Apškri-; 
čio pirmininkas V. Kamaraus; 
kas atidarė suvažiavimų. Kol 
mahdatus sutvarkė, buvo pa
kviestas adv. J. S. Lopata pa
kalbėti. Adv. Lopata kalbėjo 
apie tai, kodėl turėjo bankai 
užsidaryti. Pusėtinai plačiai pa
aiškino priežastis, kurios vertė 
bankus uždaryti. Pabaigoje 
adv. Lopata prisitaiiiė ir Apie 
SLA., — kas dėl pomeHinės 
išmokėjimo. Esą, nariai nepri
silaiko konstitucijos tvarkos, 
todėl daug įvyksta nesmagumų. 
Patarė delegatams, kad savo 
kuopose primintų nariams pa
tikrinti, ar jų pomirtinės yra 
užrašyta, kaip konstitucija nu
rodo, tik artimiausiai giminei, 
o ne draugui, ar švogeriui.

Jau iš kalno buvo permato
ma, kad šiame suvažiavime 
bus varoma agitacija už Ba
šinską, o jo oponentas Vinikas 
bus šmeižiamas. Taigi ’kitils 
SLA. 7-to apškr. tarimus ap
leisiu. nes perdaug užimtų vie
tos, o tik kalbesiu vien apie tą 
agitaciją.

Kadangi šiuo laiku P. Tary
bos narys J. Januškevičia Jr. 
lankosi po šią apylinkę, rody
damas paveikslus, tai jis turė
jo progos dalyvauti suvažiavi
me. Vienas delegatas prašo J. 
Januškevičiaus, kad paaiškin
tų, ar tikrai M. J. Vinikas bu
vo suspenduotas. Januškevičia 
sako, kad tikrai buvo suspen
duotas ir jis neturėjęs teisės 
kandidatuoti į Centro sekreto
rių, pasiremiant konstitucija. 
Kitas delegatas daro pastabą: 
esą, jeigu taip tai kam visą P. 
Karyba nutarė dėti Viniką kan
didatu i sekretorius. .Januške
vičia sako, kad kitokios išei
ties nebuvę, todėl nutarta, kad 
nariai patys nuspręstų. Kuris 
kandidatas gaus daugiau balsų, 
tai bus užtvirtintas iki sekan
čio seimo.

Tai viskas, rodos, o. k. Bet 
rezoliucijų komisija skaito re
zoliuciją prieš Viniko kandida
tūrą. Esą, Vinikas negalįs būti 
kandidatu į sekretorius, nes 
buvęs suspenduotas. Taipgi to
je rezoliucijoje protestuojama 
ir prieš tuos P. Tarybos narius, 
kurie rėmė Viniką į sekretorius. 
Komisija rekomenduoja tą re
zoliuciją priimti. Viskas eina, 
kaip sviestu patepta. Dabar ei
na apkalbėjimas, bet vis išreiš
kiama ta nuomonė, kad Vinikas 
negalįs kandidatuoti. Neišken
tęs imu balsą ir aš. Sakau: 
ta rezoliucija visai nereikalin
ga, nes turi būti tik klausimas, 
kuris kandidatas tinkamesnis į 
centro sekretorius, — Vinikas 
ar Raginskas. Rezoliucija vis- 
tiek nieko negelbės, nes se
kantį sekmadienį daugelis kuo
pų jau balsuos. Pagalios, juk 
ir Januškevičia sakė, kad ku
ris. kandidatas gaus daugiau 
balsų, tas bus išrinktas. Taip
gi priminiau praeitas notai na
cijas, — tad A buvo priimta 
viena reždliūcija, kad Penn. 
valstijos įstatymai Reikalauja, 
kad SLA. turtas butų laikomas 
šioje valstijoje, bet kaip no
minacijose pAsirddė, adv. Lopa
ta mažai gavo balsų, kucmet 
adv. Gu£is &aVo tris sykius 
daugiau. Tąsyk Lopata ištrau
kė savo kandidatūrą, pareikšda
mas, kad rems Tareilą. Argi 
ne narių mulkinihiAs ? PlrtaA 
Penn. valstijos įstatymai rei
kalavo, o vėliau pasirodė, kad 
iždas gali būti ir Conn. valsti
joje. Tas pat yra ir dabar da
loma.

Bet rezoliucijos šalininkai, 
ypatoje Raginsko, sako: jei

Vinikaš bus ir išrinktas, tai 
vis vien begales užimti sekreto
riaus vietos, net jei tektų at
sidurti ir teisme. Raginskas sa
ko, kad jis čia turįs jau ir 
skundą prieš Viniką. Kitaip 
jis, Raginskas, nebūtų ir apsi
ėmęs į centro sekretores.

Po tokių apkAlbėjitaų eina
ma prie balsavimo rezoliucijbs. 
Dalis delegatų balsuoja už re
komendaciją; didesnė dalis de
legatų susilaiko nuo balsavimo. 
Reiškia, rezoliucija priimta. 
Vienas delegatas pataria tą re- 
zbliuciją pataisyti, nes yta 
daug klaidų. Pataisyta rezoliu
cija vėliau perskaitoma, bet pa
sirodo, kad betaisant dar dau
giau klaidų padaryta. Vienas 
delegatas pataria tą rezoliuci
ją priduoti sekretoriui, o tas, 
pataisęs ją, pasiųs į organą 
“Tėvynę”. Aš griežtai pareiš
kiu, kad rezoliucijos neimsiu 
nei į rankas ir nesiųsiu. Nu
tarta, kad ta pati komisija 
pataisytų ir pasiųstų į “Tėvy
nę”. Kaip yrA sakoma: ant sa
vęs nemato vėžinio, o ant kito 
pamato krislą. TAip yra ir su 
tulAis SLA. veikėjais.
Kodėl tik Vinikas turi pildyti, 

SLA. konstituciją?
baleiškime, Ik'a'd VinikAs bh-; 

vo tiktai šušpbhduotas. Kas 
tokio b ši saus? Trečiame mėne
syje neužšimOkėjai, tAi ir sii- 
sį>ehduotaš. O sekančiame mė
nesyje užsimokėjai ir vėl lieki 
pilnateisis harys. Teisybė, kon
stitucija reikalAuja, kad butum 
per tūlą laiką gerame stovyje, 
bet tai vis mažmožis. Juk iš 
to suspendavimo nenukentėjo 
nei SLA. centras, nei nariai.

Bet kur reikėjo tikrai pro
testuoti prieš P. Tarybą ir prieš 
patį Raginsimą, tai milsų veikė
jai to rieinatė. KAlbAnt apie 
cebtro. .sekretoriausi vietą; P. 
Taryba neprisilaikė konstituci
jos, nes pagal konstitucijos tu
rėjo sekantį kandidatą pašauk
ti Miliauską. Jeigu butų pasi
rodę, kad Miliauskas nėra kva
lifikuotas kandidatas, tai tada 
Raginskas butų teisėtas kandi
datas. Toliaus, kas praeitame 
seime atsitiko? Visuotinas bal
savimas panaikinta. Kodėl ne
protestavote prieš tai? Veikiau
siai dėl to, kad dauguma mu
sų delegatų padėjo laužyti SLA. 
konstituciją.

Užpraeitame apskričio suva
žiavime F. živatas skaitė ilgą 
rezoliuciją, apkaltindamas P. 
Tarybą, kad ji mažos vertės 
šėrus supirko; ačiū tam, šian
die SLA. gresia rimtas pavo
jus netekti apie $300,000. Re
zoliucijoje buvo nurodyta, kad 
P. Taryba neprisilaikė konstitu
cijos ir valstijų įstatymų. Bet 
musų veikėjams, matomai, ne
svarbu, jeigu ir žus $300,000. 
Jiems kur kas svarbiau pro
testuoti prieš Viniką, nors jis 
SLA. organizacijai dar nepada
rė nei už viefių centą skriau
dos.

Išvada

Taigi nekaltą žmogų bando
ma šmeižti po priedanga rezo
liucijos, kad Vinikas neteisėtas 
kandidatas ir net teismo keliu 
gruinojataa jį prašalinti. Ra- 

! ginskas, kuris būdamas P. 'Ka
ryboje, kaip F. živatas norodo, 
prisidėjo prie praradimo $300,- 
000: (AtSakomingi juk buvo vi
si IP. TArybos nariai). Tą sumą 
padalinriš prdpbrcionaliai, ir 
Raginškbi teks apie 42,0(10. O 
Devenio-Ažunarib aferą padA- 
linus proporcionaliai, ar tik Ra- 
ginskui neteks virš $4,000? 
Taigi RAgiiisko pasidarbavimas 
dėl SLA. gA’na brangiai kaina
vo organizacijai. O betgi jis 
nesmerkiama. Musų veikėjai jo 
“atliktais darbais” pilnai pa
tenkinti. Tai taip jiems rupi 
organizacijos gerovė! Tai taip 
ntatfų frąternalėje organizaci
joje darbuojamasi.' SLA. kon-
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SIEKIA - $112,409.67 PI R MYN
SHARPS and FLATS k —--------

Valdyba šiomis dienomis paskelbė 1932 
metų apyvartos atskaitą; skolų neturi
Įplaukos 1932 metais siekė — $27,478.85, o 

išlaidų turėjo — $23,377.20

NE1THEH HEAI) OP TA1L.

Lietuvių Tautiškos Kapines 
yra viena stipriausių lietuvių 
organizacijų Chicngojc, kaip 
pasirodo iš 1932 metines ats
kaitos, kurių šiomis dienomis 
kapinių valdyba išleido.

Organizacijos turtas siekia 
$112,409.67, o skolų neturi jo
kių. Pinigais bendrovė turi 
$4,101.65, morgičių ir bondsų 
ant namų Chicagoje — $30,- 
000, ateinančių pinigų už par
duotus lotus —$21,950.00, ctc. 
Viso, turto apyvartoje ,anot 
atskaitos, kurių pagamino au
ditorius J. P. Varkala— yra 
$56,051.65.

Nekilnojamas turtas siekia 
$52,381.56

Nekilnojamas kapinių tur
tas siekia — $52,381.56. žemė 
— $15,508.84, pagerinimai ka
pinėse, vandentraukis, kanali
zacija, takai, etc. — $28,802.- 
63; namai, patalpos, vandens 
bokštas — $8,070.09. Kilnoja
mas turtas, j kurį įeina maši
nos, trokas, įvairus įrankiai ir 
baldai — $3,674.36. Be to, yra 
apie $302 vertės inventoriaus.
įplaukų — $27,478.85, išlaidų 

$23,377.20 —
Tautiškos kapinės 1932 me

tais turėjo $27,478.85 įplaukų, 
kaip paduoda metinė atskaita, 
o išlaidų — $23,377.20. Tokiu

budu kasoje liko $4,101.65.
į stambesnes įplaukas įeina 

už lotus ($6,259.75), už mor- 
gičius, kurie pasibaigė ($10,- 
000.00), nuošimčiai nuo Am
žino Fondo ($485.33), už duo
bes — ($2,773.00), nuošimčiai 
už morgičius ($1,278.42), ctc.

Iš įplaukų stambiausios bu
vo: nauji įrengimai (elektri- 
kinė pompa, motoras, trokas, 
kanalizacija, etc.) — $3,398.- 
16, morgičių nupirkta už $9,- 
500.00, priimta ‘paid up stock* 
už morgičiaus dalį—$1,000.00, 
kapinių reikalams darbininkų 
algos, cementas, gėles, sėklos, 
etc.) — $7,514.51. Raštinės ir 
kitos įvairios išlaidos siekė — 
$899.03.

Tautiškų kapinių valdyba.
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

valdybon įeina — A. Tamkc- 
vičia — prezidentas, P. Dau
baras, — vice-prezidcntas, .T. 
Balchunas — iždininkas, J. 
Zalatoris —raštininkas, Victor 
Schultz—užveizda. Komisijon 
įeina — A. Bubinas, J. Bal
chunas ir J. Zalatoris.

O direktoriatas susideda iš 
sekančių asmenų — A. Tani- 
kevičia, J. Balchunas, P. Dau
baras, A. Bubinas, K. Kazlaus
kas, A. Knistai!tas, 'E. Čepu
lis, M. Lubinas, G. K. Rimkus 
ir J. Zalatoris.

The tenor snng i n Spanisb;
The bnsso snng in Dutch.
Ilad I the hang of what thcy 

sang?
Wcll, not so very much.

The baritone sang Russian. 
He rcallv scenicd to be 
An awful bit, though I Adniit 
It was all Greek to nie.

ony bchind thc cbunlcr. Our 
young friend then hesitatedj 
and said, “G i ve nie onc stiek 
of guni.” 11c paid thc ponny 
for it. “Now anothęr,” hc said, 
pulting out anothcr penny and 
rccciving anothcr stiek. Whcn 
he had gotten his five stieki 
for five pennies, he thumbcd 
his nose at the derk and <tc- 
parted ..; Tbirigs bave come 
to such a pass in tbis country 
that the fire ongines no loųg- 
er travcl to the fire būt thc 
fire eoines to thc fire enginę 
liousc. In our neighborbood, 
tbe othcr day, a Jnirning Street 
car instead of stopping and 
calling for help merely roide 
on to thc closest enginc 
house .,. Beminds us of lašt 
Sunday whcn all of tbe Lithu- 
anians of Chicago werc burn- 
ing for a taste of good nnisic. 
All of these inusic lovers then 
packcd themselves i n to tbe 
family buggy and drove out

At criticiuing niusic 
I’m not so very good; 
But, bless your heart, I likę 

tbe part
That I have understood.

—Olya.
Ladies and gcntlemen, now, 

you can šit back i n your 
"cliaisc lounge” and i 
tbis column to the limit. We 
have just received word from 
Springfield that the Sharps 
and Flats is excmpted from'clappin 
the sales tax collection... On a wonderful voice of Mrs. Stc> 
tour of tbe town lašt Satur- phens and inusical abilitics of 
day, wc hcard a young man 
protesting to a cashicr in a 
loop cigar store. "You mcan to 
say you’re going. to cliarge mc 
a penny for this five ccnt 
package of gum?”, he was 
saying. "Ali purchases of five 
cents or above we’rc taxing,” 
replicd the young, blondc pc-

enjoy to thc munic house, thc Lithu
anian Auditorium, whcrc tbis 
fire was only turned into a 
conflagration (amidst the 

g of hands) by tbe

Messr. Stephcns ... The entire 
Pirmyn chorus was there to 
root for our friends. From 
thc cbncentratcd applauding, 
it appcared as though there 
were paid rooting scctiohs. 
But is was only Brooks, Jack» 
Sheik, and Ray. What clap- 
pers thcy turned out to be...
------------------ ------------------

Miss Doris So-aDd-šo of smil- 
ing fame srtid tbąt it din’t 
makc nny differencc whcther 
Mr. Slepiien’s violin was 200 
ycars oid... Imagine one of 
oiir bright and shining lights 
rianding bchind thc bar all 
evening long and thėn Corning 
pilt ns sober as hc went in. 
That boy mušt be congratu- 
latcd ... Ncxt wcck, thc cho
rus begins rebėarsing t'wicė a 
;week. The date for thc stag- 
ing of Pcpita has been sėt for 
May 7th and thc place is thc 
Lithuanian Auditorium ... 
All meinbers are expected to 
a t ten d eačh rchcarsąl, Wed- 
nesday and Friday ... \Ve as- 
Mire you that no jig saw puz- 
les wiįl be given out, not if
—, i....... ■ i,. Į  , » .. ....  „ n, , ,
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you bave to spend four ycars 
pntting it together ... Lašt Sat- 
iirday was April Fool’s day. 
That was when the people got 
fooled and paid a tax on their 
grub... \Ve won’t try to pull 
any April Fool jokės because 
sure as we do, you will burst 
out with "April Fool is past 
and you’re tbe biggest fool at 
lasV’. Fcllow scribcs, forget 
Ąpęil Fool and remember

THE SINGING FOOL.

I. Ivanauskas perkėlė 
savo ofisą rezidencįjon

ROSELAND. — Ig. Ivanau
skas, senas vietos rcal estate 
biznierius, 10831 Micbigan 
Avė., su 1 <1. balandžio ofisų
* ' L '' »

perkėlė į rezidencijų, 10825 
Indiana avė; Visi biznio rei
kalai bus atliekami taip pat, 
kaip kad pirmiaus, tik skir
tumas, kad kitoj vietoj rašti
nė.

Ig. Ivanauskas per daugelį 
metų turėjo biznį su Jonu 
Frayeru. Pereitų rudenį .1. 
Frayeras pasitraukė, palikda
mas vienų L Ivanauskų. Be
darbei besitęsiant ir nekilno
jamų nuosavybių bizniui ap
sistojus, kad sumažinus išlai
das Ivanauskas nutarė visus 
reikalus atlikti savo reziden
cijoj. Roselandas labai daug 
kenčia dėl bedarbės, daug biz
nierių uždaro savo biznius.

— Untanas.
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| “LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
I PASAULINES parodos tautinių

GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

šiuomi {stoju į Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS I KARALAITĖS"’ konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikia teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kitupse leidiniuose. Aš 
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos“ iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

I Vardas ir pavardė ................................. ................................................... ...................................................

I Adresas .................................................................................... ............................_____ _____ ____

As esą metų amžiaus. Ai gimiau . min metais

70 metų sulaukęs iš 
SLA. pasitraukė

Vincas Pūkas
D,-. Vinikas laimėjo sekreto- 
Jriaus rinkimus 260 kuop.oje 
5 -------
* MARQUETTE PARK.—SLA. 

260 kuopos narys Vincas Pūkas 
pasitraukė iš organizacijos sek
madienį įvykusiame susirinki
me, nes sulaukė 70 metų am
žiaus ir sulig konstitucija gau
na savo dalį apdraudos. Pasa
kė sudiev k įtapai ir nariams, 
bet jie linki V. Pukui sulaukti 
dar 70 metų.

Susirinkimas įvyko K. J. Ma* 
čiuko raštinėje, 6812 South 
Western avenue. Narių atsilan
kė neperdaugiausiai, bet susi
rinkimas buvo pavyzdingas ir 
tvarkus. Kaip ir visuomet, ap
kalbėjus bėgančius reikalus, 
prieita prie naujų sumanymų. 
Kuopa nutarė laikyti susirin
kimus pirmų trečiadienį kiekvie
no mėnesio, 7:30 v. v.

Be to, įvyko centro sekreto
riaus rinkimai. Dr. Vinikas ga
vo balsų—23, o Raginskas—3. 
Reiškia, Dr. Vinikas laimėjo 
260 kuopoje. —M. Pollock.

Humboldt Parko L. 
Kl. rengs linksmas 

alaus sutiktuves
Iš Lietuvių Politiško Kliubo ir 

North West Side Lietuvių Mo
terų kliubo susirinkimų

Po susirinkimos C. Kairis 
pakvietė narius važiuoti pas jį 
į svečius. Būrys musų nusi
dangino- pas pirmininkų, kur 
radome būrį North West Side 
Lietuvių Moterų kliubo narių. 
Tai yra graži lietuvių grupė.

KHubictės nutarė ‘trumpoje 
ateityje rengti parengimą be
darbių naudai. Linkėtina gerų 
pasekmių, nes paprastai kliu- 
biečių parengimai yra labai 
smagus.—Frank.

Iš Ft. Lauderdale, 
FL, grįžo lakūnas

S. Darius
Per septynias savaites studija

vo astronominę navigacijų su 
Pan-American Ainvays orlai
vių linija

Aš lankiau sekarkiąs mokyklas ................... .............................................................................................................................

Mano užsiėmimas yra .................... . ....................... ...................................... ..........................................................................

Akių spalva ................................ Svoris................................. aukštis ..........................................................................

Plaukų spalva O Blondinė □ Brunetė O Šviesiaplaukė

Parašas .................................................................................. ...................................................
(asmens, kuris prisiuniia fotografiją).

HUMBOLDT PARK.— Kovo 
16 d., Almira Simmons svetai
nėje įvyko mėnesinis Humboldt 
Bark lietuvių politiško kliubo 
susirinkimas, kuriame atsilankė 
vidutinis skaičius narių. Susi
rinkimų atidarė pirmininkas C. 
Kairia.

Iš komisijų raportų paaiškė
jo, kad bus rengiamas balius 
kliubo naudai ir, be to, kartu 
bus iškilmingai sutiktas ilgai 
lauktas alus. Serga nariai An
tanas Čepaitis ir Kriaučiūnas.

... -u-....... I •T," 
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lakūnas kapt. Steponas Da
rius šiomis ^dienomis grįžo iš 
Fort Louderdale, Fla., kur iš
buvo apie septynias savaites, 
prisiruošdamas kelionei iš New 
Yorko j Kaunu.

S. Darius dirbo Pan-Ameri
can Airways linijai ir studijavo 
astronominę navigacijų. Taipgi 
nustatė kryptį kelionei, perAt 
lantiką, kuri eis iš New Yorko 
per Londoną į Kauną. Kompa- 
sinė kryptis, pareiškė lakūnas, 
bus keičiama kiekvieną valan
dą.

S. Darius pridūrė, kad žada 
vežti paštų į Kaimų ir greitu 
laiku praneš kokiu budu norin
tieji ta nepaparasta proga pa
sinaudoti, galės laiškus pasiųsti.

Lakūnas S. Darius, kuris šio
mis dienomis gr.įžo iš Fort 
Louderdale, Fla., kur studijavo 
astronominę navigaciją, prisi- 
ritaŠdamas skridimui iŠ New 
Yorko į Kauną.

“Lietuvių Dienos Karalaitės”
KONKURSĄ SKELBIĄ

PASAULINĖS PARODOS LIET. SEKCIJA
Vertes 

i iki 6.98

ant. ?puikių i. 
Gražiai pa- 
Populiariški 

Pastebėtini

“Ateikite Vakare”, Mes
ATDARI KAS VAKARĄ IKI VELYKŲ

KASDIEN!
Musų Rekordą-Sumušantis Išpardavimas

Darosi Vis i

SENS ACINGESNIS!!
Jeigu jus esate taupi. Jeigu jus vertinate savo dolerius, , dešimtukus ir cen
tus, patirkite rpie ši sensacingą išpardavimą šiame Outlete

Čebatukai! 
išpardavimas 

Special Moterims 
tiktai 

49c
Kiti gražus 

Čebatukai 

99c, $1.39 
$1.69

SAVOAPRENGKITE VISA OUTLETE

Atdara kasdien nuo 8 iki 6 vai. vak, Kotvergals ‘ ir Šeštadieniais iki 8:80 vaM. ■

CHICACO MAIL ORDER CO
HARRISON 6 PAULINA STS. . . . MARSHFiFio l

Pavasariniai 
Kautai

"Žemiausia Outleto kai
na šįmet 
kautų”, 
dabinti I 
materijolai!
nauji styliai! Polo kau
tai! Išėjimui , kautai! 
Nepraleiskite šią progą! 
Ateikite anksti!

. o ■

.............■■■■■■■■>■!■ IĮ ,................ I ■III.■■■■■»

Pavasarinės Skrybėlės! :
Outletas' duodi . jums progą nusipirkti naują skry< 
belaitę dėl VELYKŲ—-ATEIKITE IR PASI
NAUDOKITE ŠIUO SENSACINGU PASIŲLI- 
JIMU. “DAUGELIS DIDESNIO: SAIZOV. 
Vertės iki $1.Š8. L 
OUTLETO KAINA . ...............  V

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare *

Ą.;Vertės ■; iki : 
, $2.98 , 

Didžiausia pa
vasario sezono 
sensacija. . Krė- 
mavi (eggshell) 
ir Ružavi (ra
se beige) spal
vų. tiktai mer
ginoms 

99-

iWISSIG,
L Specialistas ii

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲlR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslių užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus OVg|i« . 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. , Jeigu kiti į*- 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jume gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos rytb iki i 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo U ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
.............          m,. „I),MiĮ, U I . ■i.r.i ■ I.I! III ||N1 .'i»ių'i|iiw''l‘>.‘

Rusiška ir Turkiška Pirtis
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD£* 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 T

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

M' >*!(

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

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

• ’, . • *• t. •, . , r • . *
“Lietuvių Dieną” įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 

LIEPOS 16 DIENĄ, 1933
a

Chicagos Pasaulinės Pagodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausių ir gražiausiu lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ” iškilmėms, kurias sekcija 
rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d., — “Lietuvių hienų”.

Išrinktoji "Karalaitė” dalyvaus visose 
tos "Lietuvių Dienos’* ir kitose iškil
mėse ir su atatinkamomis ceremonijo
mis visas iškilmes atidarys.

Laimėjusioms bus suteiktos atatinka
mos dovanos ir insjgnia.

Ji turės "svitų” iš 12 mergaičių, kurių 
sudarys sekančios tipingiausios ir gra
žiausios lietuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 13-kų mergaičių ir iš jų 
tarpo parinks "Karalaitę**. Kitos mer
gaitės sudarys svitų.
Į konkursą gali įstoti visos lietuvaitės.

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

Lietuvaitės norinčios įstoti į konkur
sų, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografių su kuponu, kuris telpa že
miau. Suvoktos1 informacijos yra kon
fidencialus^ jų konkursų vedėjai ne
skelbs. Fotografiją turi bųti nemažesnė 
ųž atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

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

nori pabrėžti, kad 
"gražuolių konkur-

galima, jos butų didesnės už at
virutę.

Konkurso vedėjai 
šis konkursas nėra
sas” — "beauty contest”. Renkant "Ka
ralaitę” ir jos "svitų,” teisėjai, į ku
riuos įeina penkios Chicagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į bendrų išsilavinimų, naturalį 
grožį, tipingumų. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingų priežiūrų išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje ir netoleruos 
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamų elgesį. Už prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
jeigu ji bus viena išrinktųjų į svitų, jos 
vieton parinks kitų.

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
jaus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios lietuvaitės gali šiame 
konkurse dalyvauti. Be to, visos turi 
progų laimėti "Karalaitės” titulų.

Visos lietuvaitės raginamas konkurse 
dalyvauti.

Laiškus su kuponais ir fotografijomis 
adresuokite:
"LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES* 
konkursas, LUhuaniati Section, Com- 
mitee on Nationalities of A Cęntury of 

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

~~—J/
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Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Hitleris turėjęs nusileisti, bet kadangi viskas jau 
buvo paruošta boikotui, tai padaryta kompromisas: 
boikatą tęsti tik vieną dieną (šeštadienį, kada daugu
ma žydų įstaigų ir taip būna uždaryta).

Ar šitie faktai teisingi, sunku patikrinti. Bet tarpe 
nacionalistų (monarchistų), kurie eina su Hindenburgu, 
ir “nacių”, matyt, tęsiasi kova.

Apžvalga

Naujienos eina kasdien, ilskirlant 
sekmadienius. Leidila Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halrted St.. Chicago. 
11) Telefonas Roosevelt 8500.

Metams   88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu

HITLERIO LŪPOMIS

PAKEISTA SPAUDOS CENZŪRA LIETUVOJE

Telegrama iš Kauno praneša, kad balandžio 1 die
ną Lietuvos valdžia išleido dekretą, “panaikinantį” 
spaudos cenzūrą. Esą, visuomenė, o ypač laikraščių re
daktoriai pradžioje buvo labai nudžiugę, bet paskui pa
matė, kad tas dekretas dalinai yra “balandžio pirmos 
šposas”.

Senoji cenzūra, iš tiesų, tapo panaikinta, bet jos 
vietoje yra įvesta nauja cenzūra. Sulig senąja cenzūra, 
kuri slėgė Lietuvos spaudą nuo 1926 metų gruodžio 
perversmo, spaudinių turinys buvo valdžios peržiūri
mas prieš spausdinant; o dabar cenzorius peržiurinės 
laikraštį, jau išėjusį iš spaudos. Pirmiaus laikraščiai 
buvo baudžiami, jeigu jie įdėdavo tą, ką cenzorius bu
vo išbraukęs (o jisai išbraukdavo viską, kas tik jam ne
patikdavo). Dabar cenzorius iš anksto nieko nebrauks, 
bet jeigu laikraštis atspausdins ką nors uždrausto, tai 
jisai bus konfiskuojamas ir redaktoriai bei leidėjai bus 
traukiami tieson.

O tų draustinų dalykų naujasis dekretas numato 
gana daug, būtent: žinias, kurios yra “kenksmingos” 
valstybei arba armijai; straipsnius ir piešinius, atkreip
tus prieš valstybę; žinias ir straipsnius, kurie kursto 
vieną grupę gyventojų prieš kitą; visa, kas kelia nepa
garbą valdžios įsakymams ir užgauna religinius jaus
mus, viešą dorovę ir valstybės tarnautojus.

Į šitą uždraustų dalykų litaniją galima sutalpinti 
kuone viską, išimant oro pranašavimus ir pasveikini
mus su gimimo diena. Nes, sakysime, kurią žinią val
džia, norėdama prisikabinti prie laikraščio, negali pri
pažinti “kenksminga valstybei arba armijai”? Jeigu 
laikraštis parašys, kad Lietuvoje yra bedarbių arba 
kad ūkininkų namai yra parduodami už skolas, arba 
kad mokesniai yra per aukšti, tai cenzorius galės sa
kyti, kad tos žinios “diskredituoja valstybę”, ir kas jam 
uždraus turėti tokią nuomonę arba taip sakyti?

Valdžia pasiliko sau teisę ir toliaus laikyti opozi
cinę spaudą už gerklės. Tačiau tas faktas, kad cenzū
roje padaryta pakeitimas, rodo, kad valdžia buvo pri
versta nusileisti viešajai opinijai. Nors preventyvė cen
zūra, kuri buvo iki šiol, yra saugesnė leidėjams ir re
daktoriams (nes jie iš anksto žino, ko negalima spaus
dinti), bet ji visai supančioja spaudos žodį. Dar laik
raštis nespėja, taip sakant, nė išsižioti, o jau cenzorius 
užima jam burną. Kiekvienas rankraštis, pirma negu 
patenka į laikraštį, turi būti paduotas valdininkui, ku
ris jį gali atmesti visą arba išbraukti atskirus jo sa
kinius, taip kad pasidaro kartais net nesuprantama 
autoriaus mintis. Be to, cenzorius ne tik sauvališkai 
braukdavo iš straipsnių kas jam nepatikdavo, bet ir 
drausdavo laikraščiui palikti straipsnio viduryje tuš
čias vietas, iš kurių skaitytojai galėtų suprasti, kad 
straipsnis yra cenzūros apkandžiotas!

Šitas biaurus sauvaliavimas su spausdintu žodžiu 
dabar turės pasiliauti, kada cenzorius peržiurinės jau 
atspausdintus raštus. Laikraščiuose tilps bent cenzo
riaus “neapkramtytos” žinios ir straipsniai. Tačiau 
spaudos bausmių bus daugiau. Kiekvieną rytą, laikraš
tį atspausdinus, redaktoriui teks rūpintis, ar neateina 
pas jį su arešto įsakymu arba pakvietimu į teismą val
džios atstovas. Lietuvos opoziciniai laikraščiai vėl tu
rės įsigyti po vieną arba po kelis “sėdinčius redakto
rius”, t. y. tokius asmenis, kurie pasirašo “atsakomin- 
gais”, sutikdami iš anksto eiti į kalėjimą už tariahfiis 
laikraščio nusidėjimus.

Spausdos laisvės, už kurią Lietuvos žmonės pradėjo 
kovoti nuo “Aušros” laikų (1883 metų), dar Lietuvoje 
nėra. Bet ji bus iškovota, jeigu tik Lietuvą neužklups 
Hitleris arba kita kokia “kvaraba”.

“Laisve” rašo, kad Vokieti
jos fašistų žurnale “Vadų Laiš
kai” yra įdėta Hitlerio prakal
ba, kurioje tasai “nacių” vadas 
pasakoja, kaip esą buvę leng
va apsidirbti su socialdemokra
tais. Girdi, Prusnose “viskas 
buvo socialdemokratų rankose”, 
bet* 1932 metų kancleris Von 
Papenas atsiuntė keletą karei
vių ir socialdemokratus paša
lino. O šiemet atsistojo Vokie
tijos valdžios priešakyje “pats” 
Hitleris, ir kas atsitiko?

O-gi dar valdžioje buvo pa
silikę gera dalis socialdemokra
tų, tarp jų ir buvęs prieš 14 
metų karo ministeris Gustavas 
Noske; bet j j Hitleris įtuojaus 
pašalino (tik ne iš ministerio, 
bet iš burmistro vietos).

“Bet kas ištikrųjų atsiti
ko?” klausia Hitleris, ir at
sako: “Noske atėjo pas ma
no vidaus reikalų ministerį 
ir pasakė: ‘Esu pasirengęs 
tarnauti naujai vyriausy
bei.’ ”
Ar Noske šitaip kalbėjo, 

“Laisves” redaktorius, žinoma, 
jokių įrodymų neturi. Jisai, be 
abejonės, nematė nė to fašistų 
laikraščio, kuriame įdėta Hit
lerio kalba. Bet jam pakanka 
to, kad tie, kurie tų žinią pa
leido apyvarton, tvirtina, jogei 
HRleris taip kalbėjo. iPasirem- 
damas Hitlerio pasakymu, bim
bininkų organas drebia purvu 
Vokietijos socialdemokratų ad
resu! y

Tai ve iki kokio laipsnio nu
smuko musų pseudo-revoliucio- 
nieriai. Jie yra tiek nusigyve
nę protiškai, kad užmiršta, jo
gei Hitleris ir jo banditai visą 
laiką stengiasi melu ir hum- 
bugu apgauti pasaulio opiniją. 
Ar-gi Bimba ir Vidikas neatsi
mena, kad tik prieš keletą sa
vaičių Vokietijos hitlerininkai 
padarė begėdišką provokaciją 
su reichstago padegimu, kaltin
dami už tą piktadarybę komu
nistus? Ar-gi jie nemato, kaip 
hitlerininkai kasdien meluoja, 
viešai bandydami išsiginti tų 
barbariškų smurto žygių, apie 
kuriuos rašo viso pasaulio spau
da ?

ris pasidarė komunistams be
veik toks pat neklaidingas au
toritetas, kaip Stalinas.

Tik be reikalo “Laisve” ban
do gudravoti, kad “žinia” apie 
socialdemokratų vadų konfe
renciją su Goeringu neva pra- 
sikoše “per fašistų cenzūrą”. 
Ką bendro tokia “žinia” gali tu
rėti su cenzūra? Juk aišku, 
kad hitlerininkams nėra ma
žiausio reikalo slėpti “konfe
renciją”, kurioje socialdemo
kratai jiems “siūlė bendradar
biavimą”. Priešingai, ir mažas 
.vaikas gali suprasti, kad hitle
rininkams butų naudinga šito
kį dalyką išbubnyti visame pa
saulyje! Nes jeigu jie laimėtų 
Vokietijos socialdemokratų ben
dradarbiavimą, tai ką prieš 
juos tuomet galėtų turėti pa
saulio opinija?

Vadinasi, čia yra ne cenzū
ros slepiama misterija, kaip 
meluoja “Laisvė”, o tik hitle
rininkų pučiamas burbulas su 
tikslu apgauti žmones, gyve
nančius užsieniuose. Ir ant ši
to hitlerininkų burbulo musų 
komunistai puolė, kaip musės 
ant medaus! Aršesnio protiško 
nususimo dar mums neteko ma
tyti.

KODĖL GI JIS NESI
DŽIAUGIA?

“Sklokininkas” E. Butkus 
rašo apie “finalą Vokietijos 
respublikos ir socialdemokrati
nės politikos”, baigdamas savo 
pamokslų tokiais- žodžiais Vo
kietijos socialdemokratų adre

REAKCININKAI RIEJA^

Hearsto laikraščių korespondentas Kari H. Von 
Wiegand telegrafuoja iš Berlyno, kad organizuotą “na
cių” boikotą prieš žydus sustabdęs Hindenburgas. Ka
da dalis kabineto narių, negalėdami perkalbėti Hitlerį, 
kreipėsi į valstybės prezidentą, tai Hindenburgas, esą, 
pasišaukęs “nacių” vadą ir pareikalavęs, kad boikotas 
butų atšauktas, grasindamas priešingame atitikime 
paskelbti karo stovį prieš rUdmarškiniuš ir pavesti ga
lią armijai.

Bet pasirodo, kad musų ko
munistai aklai tiki “paties” 
Hitlerio melagingais pareiški
mais apie Vokietijos socialde
mokratus. Štai, kaip nuoširdžiai 
“Laisvė” užgiria Hitlerio me
lus. Ji rašo:

“Hitleris nusimano, ką ji
sai kalba. Jis žino, kad tru
piniais galės užmokėti social
demokratijai už išdavimų Vo
kietijos darbininkų klasės.” 
Iš tiesy, jeigu Hitleriui bu

tų pranešta, kaip Amerikos lie-i 
tuviai komunistai (ir taip pat,: 
be abejonės, daugelis kitų 
Maskvos davatkyno avelių) 
šventai įtikėjo į Hitlerio “žino
jimą” ir “nusimanymą”, tai ji
sai apdovanotų juos medaliais 
su svastikos ženklu.

Paklausykite toliaus, ką ra
šo Brooklyno bimbininkų or
ganas:

“Per fašistų cenzūrą (! —t, 
“N.” Red.) prasikošia žinios, 
kad socialdemokratų vadai 
laikė konferenciją su Goerin
gu, Hitlerio valdininku, ku
riam socialdemokratai siūlę 
beridfadarbiaVinią. Fašistai 
jau padarė pareiškimus, kad 
jie nekliudys socialdemokra* 
tams, jeigu jie pasiliks pa s y-i 
vąs”
Matote: viską, ką hitlerinin

kai skelbia, musų bimbininkai 
priima už grynų pinigą, Hitle-

Jeigu demokratine respublika 
yra “buržuazijos išmislas”, kaip 
kad skelbia Rusijos bolševikai 
ir jų pasekėjai, tai kodėl Vo
kietijos buržuazija panaudojo 
Hitlerį jų sunaikinti? Ir kodėl 
Vokietijos komunistai su visu 
kominternu šiandie tos respub
likos pasigenda?

Toliaus. Visos Lenino ir jo 
mokinių teorijos apie “pasau
lio revoliucijų“ buvo paremtos 
tuo, kad bolševikiškas pervers
mas Rusijoje iššauks proletaria
to • sukilimų prieš kapitalizmų 
Vokietijoje, ir šios dvi prole
tarines revoliucijos, susijungu
sios, užkariaus Vakarų Euro
pa, o paskui ir visų kapitalis
tiškų pasaulį. Dabar, kada ačiū 
Maskvos “pasidarbavimui“ Vo-

kietijos darbininkų suskaldy
mas atvedė į Hitlerio diktatū
rų, tai ar ne aišku, kad bolšt- 
vikų pranašystei apie “pasau
lio revoliucijų“ iškrito dugnas?

Ar ne tiesa, kad visas bolše
vikų suorganizuoto ir iš Mask
vos diriguojamo “trečio inter
nacionalo“ 13 metų darbas at
nešė naudų tik kontr-revoli o ri
jai ir fašizmui?

Todėl ko čia Butkus verkia 
apie “socialdemokratų politikos 
galų“? Jisai turėtų džiaugtis, 
kad, galų gale, Vokietijoje lai
mėjo ta politika, kuriai kelių 
rodė Maskva ir kurių pats But
kus per melų metus gyrė: dik
tatūra, žmonių laisvės panaiki
nimas, kruvinas teroras ir taip 
toliau!
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Oscar Wilde Veri ė A. Kartūnas.

Doriano Cray’jau s Atvaizdas
į.. , ..................... ........... ... ...... ......................................... U- ■ - --------------------------------------------------- H----------- ------ —'J

su :
“Kaip buvo galima tikėtis, 

tas finalas atvaizdavo liud- 
niailsio likimo”ricierius. So
cialdemokratų j atstovai net 
nedryso balsuot prieš Hitle
rio pasiūlytą ,diktatorystės 
aktą! (Tai nelesa. Pirmos 
telegramos apie, reichstago 
posėdį, matytį <ftper klaidą, 
buvo pranešusibs, kad prieš 
diktatūros dekretą buvo pa
duoti tik ,4 balsai; bet pas
kui ištisoje eilėje pranešimų 
.iš Berlyno buvo aiškiai pa
sakyta, kad prieš Hitlerio 
diktatūrų balsavo 94 atsto
vai, būtent, socialdemokratai.
— “N.” Red.)... Tuo budu, 
Vokietijos fašistinė tvarka 
įsisteigė su sankcija (? — 
“N.” Red.) ‘respublikos gy
nėjų’ socialdemokratų, kurie 
dar visai neseniai grasino 
skelbsią generalį streiką (?
— “N.” Red.), jeigu Hitleris 
griebsis ‘nekonstitucinių prie
monių’ galutinam pasmaugi
mui Vokietijos žmonių lais
vės.”
Atmetus tą neteisingą žinių, 

kad socialdemokratai “susilai
kė nuo balsavimo” (kuomet 
tikrumoje, Visi socialdėnfokria-j 
tai, kttrie galėjo atvykti į 
reichstago posėdį, balsavo prieš 
diktatūros aktą!), kas gi pasi
lieka iš Butkaus pamokslo? 
Nieko! Negut tiktai jo prasi
manymas, kad socialdemokra
tai grasino generaliu streiku. 
Bet mums tokių grasinimų ne
teko socialdemokratų spaudoje 
matyti, nors mes ją iki pasku
tinio laiko gaudavome gana re
guliariai. Butkui čia veikiausia 
sumaišė galvą jo pusbrolių 
bimbininkų propaganda. Stali
no viernieji tai, iš tiesų, nuo
latos skelbė, kad komunistai 
Vokietijoje iššauks darbininkus 
į generalį streiką ir “nušluos” 
hitlerininkus.

Bet savo, pastangose būtinai 
parodyti Vokietijos ‘ Socialdemo
kratus “liūdnų Helerių” rolėje, 
Butkus užmiršta pagalvoti apie 
iprincipialius kiaušinius, kuriuos 
iškėlė hitlerizmo pergalė Vo
kietijoje. /Pirmas klausimas 
yra štai koks: v

(Tęsinys)
Taip; jis bandys būti 

Dorianui Gray’jui tuo, kuo 
vaikinas, pats nežinoda
mas, buvo tapytojui, sutvėru
siam nuostabų jo atvaizdų. 
Jis stengsis valdyti jį, ištikro, 
jau buvo pusiau užvaldęs jį. 
Jis padarys tų nuostabių dva
sių sava. Buvo kas nors žavin
go lame Meiles bei Mirties sū
nuje.

Staiga jis staptelėjo ir pa
žvelgė į triobesiua Palėmijo, 
jog jis jau buvo gana toli pra
ėjęs tetos namus, tad nusišyp
sojęs grįžo atgal. Įėjus į gan 
klaikų salionų, jam tarnas pa
sakė, jog visi jau buvo nuėję 
pietų. Jis padavė savo lazde< 
lę ir skrybėlę vienam iš tar
nų ir nuėjo į valgomąjį.

“Vėlai, kaip ir visuomet, 
Henriau,” šaukė jo teta, pur
tydama savo galvų.

Jis rado patogų pasiteisini
mų ir suradęs sėdynę prie te
tos, atsisėdo apsidairė -aplink, 
kad patirti, kas buvo prie sta
lo. Dorianas nedrąsiai linkte
rėjo jam galvų, nuo galo sta
lo, ir jo veidas paraudo iš 
smagumo. Prieš jį sėdėjo Har- 
ley’jo kunigaikštienė, labai 
garbingo budo ir gero tempe
ramento ponia, visiems patin
kanti, kurie jų pažino, ir ji 
buvo gana plačių architeklu-

ros proporcijų; tokia tuolaiki
niai istorikai ne kunigaikš
tienes vadindavo buiniomis. 
Prie jos, į dešinę, sėdėjo Sir 
Thomas Burdon, radikalų at
stovas parlamente, kuris poli
tikoj sekė savo vadų, o pri
vačiame gyvenime sekė ge
riausius virėjus, pietaudamas 
su toriais, o protaudamas su 
liberalais, elgdamasis pagal 
gerai žinomų ir išmintingą 
taisyklę. Vietoje į kairę nuo 
jos buvo ponas Erskinas, iš 
Treadley, senas džentelmonas, 
gan žavėtinas ir kultūringas, 
bet įgavęs blogų tylėjimo pa
protį, išaiškinusį vieną sykį 
poniai Agotai, jogei jis buvo 
viską, ką žinojęs, pasakęs, 
kol dar .nebuvęs trisdešimt 
metų amžiaus. Jo paties kai
mynė buvo ponia Vandelėur, 
viena iš seniausių jo tetos 
draugių, tikra šventoji tarp 
moterų, bet taip baisiai apsi
leidusi, jogei ji primindavo 
blogai aptaisytų giesmių kny
gų. Jo laimė, nesi į kitą jos pu
sę buvo lordas Faudel, baisiai 
apsišvietęs vidurinio amžiaus 
mediokras, negeresnis už mi
nisterijos pareiškimą žemes
niajam parlamento butui. Su 
lordu Faudeliu ji taip nuošir
džiai šnekučiavo, o tas tai yra 
neatleistina klaida, kaip jau 
ir jis pats vieną sykį buvo iš
sitaręs; bet tų paprotį net ir 
tikrai geri žmonės įgauna.

“Mes kalbame apie vargšų 
Dartmoorų, lorde Henriau,“ 
pareiškė kunigaikštienė, ma
loniai linkterėjus galvą sker
sai stalo. “Ar jus manot, kad 
jis tikrai ves tų žavingą jau
nų asmenį?”

“Aš tikiu, jogei ji yra nuta
rusi pasisiūlyti jam, kunigaik
štiene.”

“Kaip baisu!”, šūkterėjo po
nia Agota. “Iš tikro, kas nors 
turėtų įsimaišyti.”

“Man sakė, pasiremiant la
bai patikėtinais autoritetais, 
jogei jos tėvas turi ameriko
nišką rūbų krautuvę,” tarė 
Sir Thomas Burdon su pasidi
džiavimu.

“Mano dėdė jau yra pami
nėjęs kiaulių skerdimą, Sir 
Thomas.”

“Rūbai! Kas-gi tie ameriko
niški rūbai?,” — paklausė ku
nigaikštienė, pakeldama savo 
dideles rankas iš nuostabos, ir 
pabrėždama savo klaudhną.

“Amerikoniškos novelės,” 
atsakė lordas Henrius, pasi
imdamas sau paukštienos.

Kunigaikštienė atrodė nesu
prantanti.

“Nepaisykite jo, mano bran
gioji,” pašnibždėjo ponia Ago
ta. “Jis niekad nemano tą, ką 
jis sako.”

“Kada Amerika buvo atras
ta,” — tarė radikalas parla
mento atstovas, ir jis pradėjo 
aiškinti nuobodžius faktus. 
Kaip visi žmonės bando išsem
ti savo temą, jis išsėmė savo 
klausytojus. t Kunigaikštienė 
atsiduso, ir pavartojo savo į- 
simaišymo privilegiją. “Dėl vi
sų gerumo aš norėčiau, kad 
Ameriką visai nebūtų sura
dę !”, ji pareiškė. “Tikrai 
šiais laikais musų mergelės 
visai neturi progos. Tas labai 
negerai”.

“Po visko, gal Amerika vi
sai nebuvo atrasta,” tarė po
nas Erskinas; “aš pats saky
čiau, kad ji buvo tik pastebė
ta.”

I

“A, bet aš esu mačiufi gy- w 
ventojų, /t pavyzdžius,” ncaiš- 
kiši atsakė kunigaikštienė. T 
“Aš turiu prisipažinti, jog 
dauguma jų yra labai gražus. 
Ir jie apsirengia gerai, taip-gi. 
Amerikietės nešioja suknias 
iš Paryžiaus. Aš daryčiau taip, •' 
kaip jos daro, bet aš neišga
liu.” >:

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
J '■

Ne tyruose šaukiantis balsas
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Valstijos prokuroras 
užklupo Mus “loan 

sharks” ofisus
Suėmė 17 žmonių ir daug kny- 

'gų: lupikai išnaudojo 
darbininkus

Felony teismo teisėjas tlar- 
tigan vakar atsisakė panaikinti 
žmogžudystės kaltinimų, kurį 
prieš Moving Picture Operators’ 
Union org. O’Harų išnešė pro
kuroro asistentas O’Brien. 
O’ftara nužudė buvusį unijos 
narį Oser savo raštinėje. Co- 
ronerio jury jį išteisino, bet 
prokuratūra sako turinti nau
jų įrodymų.

Viešbučiai atmetė alauš 
sutiktuvių plautis

Valstijos prokuroro policija 
šeštdUl'chj padarė “ūblavų’’ 
prieš eilę mažų paskolų ofisų 
savininkų — paprastai vadi
namų “loari sharks“, kurie 
skolino mažas sumas pinigų 
reikalingiems ir lupo nežmo
niškus nuošimčius. Tie nuo
šimčiai daugelį atvejų viršijo 
pačių paskolų.

Iškratytos sekančios “fir
mos“: Biitnside Finance Co., 
9253 Coltage Grove, Danicl & 
Co., 81 yVest Van Buren, Dil- 
Idn 'Colection Cd., 71 West

Cbicagos viešbučiai šešta
dienį nutarė nerengti specialių 
“naktinių iškilmių“ 3.2% alaus 
siilikinnii, kuris, sulig įstaty
mu, bus legalizuotas balan
džio 7 d.

Tai nustebino visų Chicago, 
nes viešbučiai pUčiai reAgėsft 
iŠKilniėms. Sako, kad jie 
planus pakeitė, nes Ci’usadcrš 
organizacijos vadas Ira Recveš 
pareiškė, jog jeigu kas blogo 
įvyktų tų naktį, “sausieji“ pa
sigriebtų progų šaukti, kad 
3.2% alus yra švėi’gihantis.

šidii’dicn įvykstančius Cicero 
rinkinius. Pav., “N.” rasėjas 
rašo, kad Ihiproveinent kliu- 
baš exMi siišiVinkimc Užgyto 
Tax PayeH hnd Labor Party. 
Toliau sako, kad susirinkimas 
jokiu budu negalėjo sudaryti 
veikiančiojo komiteto jų rem
ti, kad “lietuviai nebūkime 
pastumdėliais,“ f etc.

Kuomet J. F. Kimbarkas 
' , e « 

kandidatavo į miestelio trus- 
tees, visi jam gelbėjo, kliubas 
aukavo $50, bet visos pastan
gos nieko neatsiekė.

Naujos partijos kandidatas 
į trustees yra lietuvis J. Lips-( 
kis, biznierius. Be to, yra dar 
keturi kandidatai. Kodėl juos 
neremti? Vien todėl, kad jų 
partija nėra didelė, įsigalėju
si? AtiduOkihic už jūbš savo 
biiisUs ir parodykime, kad 
musų lietuvių pUscje yra dide
lė jėga.

“N.“ ir kituose 
te buvo rašoma, 
valdžia sumažino 
biudžetų $300,000.
dalykas yra štai koks:

1932 m. biudžetas — $717,- 
178.98.

1933 m. biudžetas —$674,- 
418.21. Skirhuhaii — $72,760.-

dicnraŠčiuo- 
kad “Cicero

1933 metų
Tikrenybėje

180 AVcst Adams st., Leonard 
& Co., 111 AVest Jackson, Neal 
ct Co., 400 So. State, AValker 
& Co., 37 \Vest Van Buren ir 
Carl White, 35 So. Dearborn. 
Suimta 17 žmonių, kurie bus 
baudžiami už “mažų paskolų 
akto“ peržengimų. Jie garsi
na skolina pinigus

Iš politikos lauko
virš $900į000, tbdel škiMuhiRs 
tarp 1933 ir lų nVėliį biudžeto 
yra __ 300,000.

Dėl šiandien įvykstan
čiu rinkimu Ciceroje
CICERO. — Per paskutines 

dvi savaites teko pastebėti ei
le žinių laikraščiuose apie

žinių, kad Cicero MoTlon High 
Scliool kontrolierius J. A. Be- 
cker pridarė suktybių ir pa
bėgo. (liabttV areštuotas). Nu
sukęs mokyklos pinigų $30,-

090. Lietuviai tų Bėčk'erį gebai 
pažįsta. Jis buvo vienas savo 
partijos auksaburnių, kuris 
kaibėjd ir į lietuvius, kėlda- 
bidš į padangės hiiestelio Val- 
dži$.

kovo 29 d., “N.“ nuin. tilpo 
J. .L Mockaus, statybos komi-, 
šionieriaus laiškūs į cicerie- 
čiVs. Ragina balsuoti demokra
tiškai, nes lietuvių garbės, lie
tuvių laimėjimai nuo to priklau
sys. švedas ar vokietis, užė- 
dięs tų vietų — gaudavo —$3,- 
600, o J. J. Mockus tegauna — 
$2,312. Miestelio valdžia vi
siems apkapojo algas, bot ddu- 
giausiai lietuviams. Kokia čia 
lietuviams gdrbė, koks paaukš
tinimas? Ar busime pastum
dėliais dirbdalni kitiems, o no 
už savo lietuvius kandidatus. 
Už juos balsuodami, parodysi
me kokia jėga yra musų pusė
je ir tik tbkih budu užsitar
nausime garbę.

Beje, musų geroji valdžia į- 
vedė cenzūrų. Paskelbė, kad 
begalima jokių apgarsinimų 
!)o Cicero nešioti be leidimo. 
Reiškia, priešingos dabartinei 
valdžiai partijos negali gar
sintas, nes paprastai leidimas 
joms nėra išduodamas.

—Moclcaus draugus.

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig , suturimo

Dr. Joseph F. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS 

63rd ST., CHICA* 
Ofiso Tel. Prošpečt 0! 

Rez. Pullman 3224

3201 , ILL.

šiandie Cicero mies 
telyje įvyksta 

rinkimai
ČICEttO.

miestelyje įvyksta rinkimai, ku
inuose bus renkami miesto col- 
lector, globėjai, policijos ma
gistratas, taikos teisėjai, etc.

"trys partijos stato kandida
tes : demokratai, refrublikonai 
ir naujai įsikuruši partija 
“Taxpayers’ and Labor Party“, 
kurios kandidatų tarpe yra pen
ki lietuviai, vienas jų j. Lips- 
kis—į miesto globėjus—“tnrts- 
tėes”.

Demokratų partija, kuri tiki 
šiuos rinkimus laimėti, kreipė
si į balsuotojus su pareiškimu, 
kad “ji ieško endorsavimo ne 
priežadais, bet darbais“.

Sako, perėmusi miestelio val
džių 1932 m., bal. 18 d., demo
kratų administracija sumažino 
valdžios išlaidas, panaikino 
Chicago Grcater Lakęs Water 
Company kontraktų, reorganiza
vo ugniagesių departamentų, 
pagerino policijos departamen
tų, viešų darbų dept. pataiso 
apie 60 mylių gatvių ir 4,000

Šiandien Cicero

Graboriai
Telefonas , Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabbi-ius ii* 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Ąuburh Avenue
CHICAGČ, ILt.

PADĖKONĖ
Tel. Lafayette 3572

T9'32^., 

amžiaus, gimus

METINĖS MINTIES 
SUKAKTUVĖS

S. M. SKUDAS
„ Lietuvis ,

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė i; graži kpplyčią dykai

718 W. 18 St.
Tek Rooseyelt 7532

pėdų Šaligatvių, įvedė naujų 
knygvedystūs ir audit sistemas, 
etc.

“Taxpayers’ and Labor Par
ty“ sako duosianti Cicero gy
ventojams “sųuare deal“, fcishį 
dAi’ toliau negu demokratai eko
nomijoje, etc. Republikonų 
partija šiuose rinkimuose ne
žymiai figūruoja.

BalšAvimo vietos atidarytos 
nuo 6-ių ryto iki 5-ių vakaro.

9-tas .wardas šiandien 
rinks aldermonų I

WEST PULLMAN— 9-tame 
warde šiandien įvyks alderma- 
no rinkimai. Varžytinės eis 
tarj) Leslie B. Beck ir kilo kan
didato.

Kai kurie vietiniai lietuviai 
remia Leslie V. Beck, kuris, sa
ko, ilgų laikų buvęs buvusio 
aldermano S. W. Govier sekre
torius, vietinėje mokykloje ėjęs 
mokslus ir savo laiku dirbęs 
Pullmano dirbtuvėse. Beck esąs 
jaunas, 31 m., vyras.

—West Pullmano pilietis.

Lietuviai Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesidn Avemts 

Phone Prospect 6659
. Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. p. z. zalatoris 
GYDYTOJAS IR CkiRURGAS 

1321 So. Halsted Stnet 
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

DR. MARGERIO
... PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St 
Vilandos: nno 10 ryto iki 2 po pietų 

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nno 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Wcstern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR. CHlRURCsks 

2201 Wėst 22hd Street 
Vaihndos: 1—3 Ir 7—B

Seredomis ir nedėliomis pagal t sutartį. 
Rezidencija 6628. So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7861

Dr. Sdzana A. Slakis
Motera it VuiAa ligų Specialisti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tęl. LAFAYEJTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną huo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 Vai vikare. Uurhthkab b

rT Tel. hyde pArk 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bos atidarytas it paci
entas priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DĘNTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

MARIJONA BALSEVIČIENE 
po tėvais Šnipaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 3 dien;$. 6:40 vai. ryto 
1933 m., sulaukus 47 metų am
žiaus. gimus Dryžių parapijos. Ši
lalės vai., Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Berthą ir žentą Juozapą 
Getus, anukus Walterį ir Rūtą ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Barbo
rą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4402 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį 
balandžio 6 dieną. 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Balsevičie- 
nės-šnipaitės giminės., draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, , 
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės. •

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

ANTANAS ŠIMKUS

Mirė kovo 24, 1 93 3, o po 
gedulingų pamaldų Gimimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos bažny
čioje. palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse kovo 28 d., 1933.

Šiuomi reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigams Baltučiui, Stat
kui ir Katauskiui, už gedulingas 
pamaldas. Toliau dėkojame vi
siems giminėms. kaimynams (ir 
draugams už lankymą^ pašarvoto 
velionio namie, pareikštas mums 
užuojautos žodžius, už Šv. . Mi
šias ir grabnešiams. Dar dėko
jame visiems dalyvavusiems gedu
lingose pamaldose bažnyčioje it 
lydėjusiems į kapines. .

Pagalios reiškiame širdingą ba* 
dėką graboriui A. Masalskiu} . už 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą 
ir tvarkų laidotuvių surengimą.

O, tau, musų mylimas vyreli 
ir teveiį, po ilgų kaičių šiame 
pasaulyje, lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžiną atilsį.

Nuliūdusį
Šimkų Sėtiny na.

ONA BUTKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną balandžio mėn. 1___
sulaukus 16 m. r~~' 

Round Lake, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną. tėvą Benediktą, brolį 
Štahiild'vą.

Lludnhi atminčiai mėsų brah- 
giausfos dukrelės bus laikėmės Šv. 
Mišios Nekalto Pras. Pan. $v. 
bažnyčiėje 5 d. balandžio me'n. 

1 933 m.. 7:30 vai. rVto. Kvie
čiame visus gimines, draugus it 
pažįstamus litsilankyti į pamaldas. 
Mes TaVe Musų brangiausioji 
Onutė niekuomet heėžmiršifAe. 
Tu pas m6s jau hėbesugrįŠi. bet 
mes ankščiaus ar y?liatis pas Tave 
ateisime. Lauk fliūš Ateinant!

s i ■ I

Nubudę lieka,

Tėvai ir Brolis.

Musu Pątarnavimas lai 
db(iivbe ir /kokiame 'M 
kale vistioinėt esti sąži- 
3ingis ir 'nebrangus to- 

ėl, kacjl, neturime iJ-
Ihidų užlaikyioniii iky-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

GRAB'ORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkeje. 

graži 
kai. 
L AV.

I. J. ZOLP 
. GRAfeORibs t 

1646 VWst 46 Si.
Tel. Bonlcvird 5203 ir 8413

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįle U Europos it vii praktikuoja 
. , senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtidie- 

, niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MiliVatikee Avėta*

Valandos: 12 iki 2 ir b iki Ž P. KL 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DU HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per » 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas 
akušeris. ■. . .

mėttrų ii vaik4 pagal nkujatūii

i Įpmsv 

rgas

Gydo staigiai ir chroniškai ligas vyrų 
6teru it vaikė pagal nkujaūsitai tas

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

v i i . į morerų » vantų pagai naujausias usvVai. 1 iki 3 po pietų, 6 tki 8 nk. x.Ray b kitokiw, tkktfO,>tii 
leL oeeiey /jju

Namų telefonas Brunbvvick 0597

___ ,.įx.x-x.-j.;.

LiETuViš 
GRABORIUS chicaGoj

Laidotuvėse patarnąu- 
jti geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6i74

Lachavifch ir Simus
LIETUVIS GRABORIĖŠ

Patarnauja laidotuvėse . ku^pigiausia. 
Reikale meldžiame litšftauln, o tauių 

‘datbu bnsfte užganėdinti,
»,, Tel.» iCanal 2515 arba ^516

2314 W. 23t(l Pi, Chitftgd
SkYRIUS:

1439 S. 49 Ct.? Cifcteto, III.
Tel. Cifttė 5927

r’ .... į -g
Lietuvės Akušerės .

Mis. ANfcLlA K. JARUSU
, _ Pbysicil TneA'py

A. L. DavidOnis, O
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nrio 6 .iki B valandai vakare, 

•patri iventhdilsriio lt kbtVirfafieiiio

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 šouth Wesfern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

AUGUSTAS 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, Laukageiėlių kai
me.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Feficią. 2 dukteris Eleonor ir 
Genovaitę ir sūnų Leonard, 2 bro
lių Bronislovą ir Andriejų, 2 se
seris Veroniką ir Eleną ir gimines, 
o Lietuvoj 2 seseris Apolonią it 
Kazimierą ir švogerį Vincentą Šla
kį Jr gimines.

Kūnas pašarvoas randasi 5645 
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 
iielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a, Augusto Janulio gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paško- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūriai,
Broliai, Seserys ir Gimiriės, 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tins Eudeikis, Tel. Yatfs 1741.

mžAPAS SŽALKOWSKA'S
Persisyrė s6 šiuo pasauliu ba

landžio 2 dieną. 7:40 valandą 
ryto 1932 m., sulaukęs puses am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr.. Žaga
rės parapijoj, Juodeikių kaimo.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Palikė dideliame nuliūdimą 

dukterį Eleną, dv> seseris Barbo
rą Norton ir Marijoną Waskey, 
anūką Juozapą Arlauskį ir ginti, 
nes. o Lietuvoj brolį Pranciškų.

Kūnas pašarvotas randasi 7037 
So. Ada St.

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

Visi a. a. Juozapo Szalkovvsklo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir htsišveficiAintffe.

Nuliūdę liekame, , 
Duktė, Seserys, Brolis, 
Antikas, ir Giminh.

taisos
Ofisai Ir Laboratorija. 

1025 W. I8th St., netoli Morgan 8t 
Valandos: nuo 10—12 pietų ii 

ono 6 iki 7:30 vai. vakSro 
.Teį Canal 3110 

Rezidencijos telefonai , 
Hyde Park 6755 ir CenteM

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 Soiift Ashland Ąve., 2 

CHICAGO, .ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, .Vyriškų ir Vaįkų ligą 
OFISO VALANDOS! 

Nno 10 iki, 12 vai. ryte, nno 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30. vai vaka* Adei, nuo 16 Iki 12 v. ^tnl

Phone Midway 2886

Ofisai Ir Laboratorija.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victėry 2343

DR. BERTASH 
6 W. 35th Sb 
of» 35th & Halsted Sts) . .

Ofiso/.Valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

 

/ Nedėldieniais pagal sutartį.

e 
6109 Sputh Albany 

AvMė 
Pbonė , 

Hemlock 9?52 
Pitarhauja prie gim
dymo M^mUėVe hr li
goninėse. duodu nia- 
Sage> electri'c ’treat- 

fcnt h IMShetk 
bįa^kęts ir t. t. 
Moterims ir

Dr. lilWKABN
4631 bodih Ashland AvbntU 

Ofiso, valandos t
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi«

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

PATARNAVIMAS DIEN| IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
ik Vėl NUSTEBINO lietuvių Višttomenę 
šii Šavė puikiausios rūšies patarhaviiiiū 
laidotuvėse ir žemoffiis kainomis.
Kadangi J. F. Eudėikio liėtūVitį graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiaU U’atatŪadti;
J. F. Eudėikfe ViU. VfehUtiniš lietuvių 
borius, kui-is tUt-i įrėng^s grabU dirbtuvę. 
Čia padaroma didešiiė dalts gfabtb tuo 
budu sutaupymas pirkejaibš kubdi- 
džiaušias.
Niekur kitur negausite tokibs geTds gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga rUndaši tdj pačioj vietoj jau Ž5
ĖUikiidsios, hiodėrhįškai .įrengtos 3 
lyčioš Su vargonais D i KAI d’ėl šeri 
Nuliūdimų ...valandoje, pašalkite šią 
' , o iiHBh

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ, U^AĘORIUS

—\ OFISAS

. ____ IT'A^EUVB
I7V1-I7H ...... , ■ _■... ■ .•dto&KĮto, ILL

ifiio Ir Rez. Tel. Boulevard 5914Moterims ir m'ergi- //fiio Ir Rez. Tel. Boulevard 

b*““ “T DR, NAIKELS
756 W. 35th St 

(CorT of 35th & HaJitiB Sti 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo i 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tsl. Victory 6893 
Rez. TeL Drerel 9191

DR. a. a. roth
Ruaas Gydytojai ir Chirurgai 

SpeciaUOUts bdds ligiį u beheciiluį lin 

3102 sV Hafetėd St 
kampai 3 Tat Street

Va!.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniai! 10—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos ikaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregyst^. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausius klaidas. ŠpeciUlė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
tdfebmd& bė akinių. Kainos pi- 

felab kalį pirmiau.
4712 Šdlith Ashland Avė.

Phone Boulevard 7581)

9 Advokatai

Phcns Boulevard 7042 ,

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
.arti 47th Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archee Avenue 
Telefonas Virginia 0036

3 kop- 
šermenų JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockivell St. 

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 9—5 
West Side: 2151 W. 22nd St. .

Paned&Uo, Serodos ir Pdtnyėlos vak. 6 iki 8 
Telefonas Roosevelt 9090

Telefonas Republic 9600

Ievas iR sūnūs juozas

• rv* . WBts* • M »V’ ' > ♦

IMU 
Komplikuotuose 

Atsitikimnosą

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lacbavich, Tel. Canal 2515.

.J.

jv.aiMR

GRABORIAI
30 Metų Patyrimu graboriavime 

Yp^tiškis, Simpatingas Laidotuvėse Patarnavimas

5340 So. Ketfžfe Arė., 
T<l. REPUBLIC 8340 

Skyrių netūritae

DR. A. L, YUSKA 
, 24^2 W. Maccfuette Rd. 
liathpfcs 67th ir Artesian Atc 

Telefonu Grėvebill 1595 
Vafcndoi riub 9 iki 11 ryto* 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietą h 

nedėlioms pagal snsitarima. 
---------------------------------

niho tel Laivėm

Dr. V. E. Siedlinskie 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue
Visi TetiMli

Vatiifdds nuo. l'p—^4. nno 6 ild 
NsdOiomii fino 10 įkj U



cmgB, m Antradienis, balan. 4, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių vie- 

na- 
au- 
su-

Bridgeporto bedar- 
. biai baigė organi

zuotis; pradės veikti
Lietuvių C. VV. C. V. lokalus 

šaukia susirinkimą antra- 
dįenį: visi bedarbiai ir dar
bininkai raginami atsilan
kyti.

dingais organizacijai sumany
mui is.

Taip pat turėsime apsvars
tyti ir apie susirinkimams 
tą, nes kaip jau matėme, 
rių skaičius taip sparčiai 
ga, kad ši vieta praeitam
slinkimui buvo per maža, o 
samdyti didesnę dar kol kas 
mes neturime už ką. Visi šios 
organizącijos lokalai Chica- 
goje turi vietas nemokamose 
svetainėse. Visi, kas tik suži
nosite, kur galima gauti veltui 
susirinkimams didesnę vietą, 
praneškite ateinančiam susi
rinkime.

Pora paskutinių susirinki
mų Bridgeporto lietuvių dar
bininkų ir bedarbių pasirodė 
gana sėkmingi ir dabar toj 
apielinkėj turime apie 60 na
rių. šiuoini 'turime užbaigti 
organizatyvį darbą ir pradėti 
veikimą. Pats veikimas pri
klausys nuo musų pačių mo
kėjimo susitvarkyti ir vesti 
darbą. Patarle sako: Kaip pa
siklosi, taip išsimiegosi.
Sekantis susirinkimas balan

džio 4 dieną.
Ateinantį antradienį, bal. 4 

d., turėsime 3-čią iš eilės su
sirinkimą Fellowsbip House. 
Per praėjusius du susirinki
mus išsikalbėjome, išsiginčijo- 
mc ir bent paviršutinai paži
nome prie kokios organizaci
jos mes dedamės. Kad vi
siems butų aišku, C. W. C. U. 
įsisteigė arti <hi metai atgal 
ant bepartyvių principų. O 
apie jos svarbą dėl darbininkų 
ir bedarbių, jos milžinišką 
daugumą Amerikos darbinin- 
kų-bedarbių tarpe, praeitame 
susirinkime girdėjome iš pa
ties drg. Jonės, Chicago Work- 
ers Committee on Unemploy- 
ment vice-pirmininko.

Turi apie 2,000,000 narių
Kad ši organizacija vien tik 

Chicagoje turi 60 lokalų su 
36,(MM) narių, o visose Jungti
nėse Valstijose daugiau kaip 
2,000,000. Tokios galingos or
ganizacijos Amerikos darbi
ninkai neturėjo ir tai dar tik 
yra pradžia. Yra smagu pažy
mėti, kad ši galinga organi
zacija pakvietė ir lietuvius 
prie jos dėtis.
Antradienį rinks valdybą ir 

komisijas.
Taigi šį antradienį, baland

žio 4 d. turėsime jau pradėti 
darbą. Pirmiausia tie, kurie 
jau prisirašė ir dar antradie- 
nyj prieš mitingą prirašys, 
turės išrinkti tam tikras ko
misijas ir taip pat papildyti 
valdybą. Visi galvokite ir at
eikite į susirinkimą su nau-

Du kalbėtojai iš IV. C. O. U.
Po mitingo šį kartą turėsi

me lietuvišką ir anglišką kal
bėtoją iš C. W. C. U. Jie pa-

19 naujų narių. Kas susirinki
me darėsi, aš dabar nerašysiu, 
kadangi tas jau buvo aprašy
ta. Aš tik noriu priminti biin- 
binėms davatkoms nekišti sa
vo nešvarios politikos kur ne
reikia, kad laiku nereikėtų 
gailėtis.

Sekantis bedarbių susirinki
mas įvyks toje pačioje vietoje, 
t. y. Fellowship House, 831 W. 
83rd Place, balandžio 4 d., 7:30 
vai. vakare. Taigi visi lietuviai 
darbininkai ir bedarbiai, vyrai 
ir moterys yra kviečiami atsi
lankyti ir susipažinti su Chica- 
go Workers Committee on Un- 
employment tikslais. Lietuvių 
bedarbių grupė yra šios orga
nizacijos skyrius. -Org.

rinkimus ir jau susirašė, sako 
virš 50 merginų. — U n tanas.

šiandien Northside kuopos 
susirinkimas

nor- 
komp. Gi’iego kūrinys, 
Titania” — ištrauka iš 

“Mignon” (Thomas), 
sieloj šiandien švente—

NORTHSIDE. — SLA. 226 
kuopos susirinkimas įvyks šian
dien, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vakare Association House, 2150 
West North avenue. Visi na
riai raginami susirinkime būti, 
nes reikės išspręsti eilę svar
bių klausimų, tarp jų rinkti 
SLA. centro sekretorių.

—Sekretorius, B. A.

choras, 
gražiausias 

iš operetės “Raga- 
vadovyste muziko 

Be to, bus instru- 
niuncrių. Dr. Juo-

CLASSIFIEDADS
-------- --- ------------------ -................

Automobiles

vės transliuos reguliarį ant
radienio radio programą.

Dalyvaus Birutes 
kuris sudainuos 
ištraukas 
n i us”, po 
Byansko. 
mentalių
zaitis, dentistas, pateiks svar
bią kalbą apie dantis. Pasau
lio keliautojas* ir juokdarys, 
Čalis Kepurė ir kiti įdomus 
dalykėliai. —Re p. XXX

ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM CO. 
16 East 23rd Street

Repairing and Rebuilding of Wood, 
Wire, Disc and Truck Wheels, 
for all makes or Cars. Wbeeis eut 
to any site. Azles straigbtened 
Work called for and Delivered.

Pbone Victory 9206

Rims, 
down 
cold.

C. W. C. U., nes įstoti 
tik du kartu į menesį 
Komiteto mitinguose, 

VV. Grand 
K. susi vin
tai vra ant

Įdomus paveikslas 
apie prezidentūrą 

United Artists

jimo į 
galima 
Centro 
kurie įvyksta 955 
avė. Ateinantis C. 
kiinas įvyks 5 bal.,
rytojaus po musų susirinkimo 
ir jei jau mes busime užtik- 
tinai susitvarkę, tai galėsime 
įstoti, o jei ne, tai turėsime 
palaukti su įstojimu dar dvi 
savaites.

Taigi, kaip matome, yra 
daug svarbių dalykų, kuriuos 
neatbūtinai reikia atlikti be
siorganizuojant. Į susirinkimą 
4 balandžio (April) kviečia
mi visi vyrai, moterys, seni, 
jauni, kiek dirbanti ir bedar
biai; savo persitikrinimus pa
likit namie už pečiaus, nes 
dabar jau mes visi esame ly
gus. Įstojant nėra jokio mo
kesčio ir lik kuomet susitvar
kysime, tai reikst už organą 
“The New Fronticr” mokėti 
nuo nario po 1c į savaitę. Tuos 
centus pasistengsime kokiu 
nors budu sukelti ir užmokė
ti iš kasos. Taip, kad bedar
biams už organą reikės mokė
ti.

Kitus visus nurodymus be
darbių reikalais gausime iš 
centro ir veikiančio C. W. C. 
U. komitetų. Taigi, visi, kas 
jau prisirašė ir kas dar nori 
prisirašyti, bukite kaip 7:30 
vai. vakaro, bal. 4 d., Fcllow- 
sbip House, 831 W. 33d Place.

J. Ascilla,
Ccntr. Kom. delegatas.

19 naujų narių įstojo 
į lietuvių bedarbiu 

organizaciją
Organizatorius kviečia visus lie

tuvius darbininkus ir bedar
bius į susirinkimą.

Chicagos lietuviai bedarbiai 
sparčiai organizuojasi. Praeitą 
antradienį susirinkime įstojo

METINE ATSKAITA
LIETUVIŠKU TAUTIŠKU KAPINIU

už 1932 metus

Jplaukimai
Sausio 1 d. 1932 buvo bankoje ......... ...............
Trukumo sulyg Aud. Rap. už 11 m...................
Iš Viso Įplaukė už 1932 kapinių užlaikimui

$2.280.55 
..... 13.33 
25,184.97

Išmokėjimai
Iš viso išmokėjimų 1932 m. Kapinių Išlaidoms, Raštinės 

užlaikimui ir tt. ;............ .......................... ..............23,377.20

Ant sausio 1, 1933 pinigų lieka $4,101.65

II viso turto apivartoje ....... ..............
II viso nekilnuojamo turto vertė . 
II viso kilnojamo turto verti ........
II viso medžiagos dėl ateinančių metų

56,051.65
52,381.56
3,674.36

.... 302.10

Visų Kapinių turto vertė gruodžio 31, 1932 m $112309.67

Valstijos Registruotas Auditorius

.. ’........ ’ - , Jji,. • •

Gabriel over the White 
House'9 parodo kas įvyktų 
Jungtinėse Valstijose jeigu 
“tikras vyras“ patektų į Bal
tąjį Namą.

gos Lietuvių Simfonijos or
kestro dirigentas, soliste Ane
lė Salaveičikiutė^Steponavičie- 
nė ir Jurgis Steponavičius — 
pianistas, akompanislo rolėje.

Koncerte buvo beveik pilnu
tėle svetainė rinktinos, gražios 
publikos, kurioje maišėsi ypa
tingai daug jaunimo.
. žymesnieji progrąmo nume
riai yra “My Johann 
vegų 
“I am 
operos 
Mano
Šimkaus ir eilė kitų dainų. Jas 
sudainavo A. S. Steponavičiene. 
Ypatingai klausytojų atydą at
kreipė Griego kompozicija, j 
kurią dainininke įdėjo daug 
jausmo, švelnumo.

Iš žymesnių smuikininko K. 
Steponavičiaus sugrotų nume
rių yra Spanish Dance VIII — 
Sarasati, Concerto in A major,1 
Mozart ir Capricietto-Burmeis- 
ter-Mendelsohn,

Solistams vykusiai asistavo 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestras
progrąmo dalį su oyertura — 
“Orfeus” — Offenbach ir vė
liau sugrojęs “Grąnd Fantasy” 
— Jungnivkel

RADIO
PEOPLES RADIO PROGRA
MAS: DAINUOS “BIRUTBS“ 

CHORAS.

Šiandien 7 vai. vakare iš 
stoties W. G. E. S. 1360 kil. 
Peoplcs Furniture Co. krautu-

atidaręs antrą PRANEŠIMAI

Leoncavallo

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

7

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ 8AV1IN1NKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Diviiion St. 

Tel. Ąrmirage 2951-2952 
Męs esame jau iiuo adresu virš 40 metų

UNITED ARTISTS — Po 
daugybės šabloniškų, nudėvė
tų siužetų ir niekam netikusių 
filmų karts nuo karto tenka 
pamatyti IIollywbodo produk
tą, kurisi išsiskiria iš didžiu
mos savo turiniu, lošimu ir 
dinamiškumu.

Vienas tų paveikslų yra 
“Gabriel over the White Hou
se”, kurio siužetas buvo sko
lintas iš to paties vardo apy
sakos, nesenai išleistos nežino
mo autoriaus.

Kaip galima spėti iš vardo, 
dalykas sukasi Baltajame Na
me, Jungtinių Valstijų prezi
dento sostinėje. Autorius, ma
tomai gerai susipažinęs su 
bendra politine ir ekonomine 
padėtimi, mėgina parodyti 
kas įvyktų Jungtinėse Valsti
jose, jeigu valstybės vairas 
patektų žmogui, kuris yra 
drąsus griežtas, nepriklausąs 
nuo jokių partijų ir niekam 
nepataikaująs. Centralinis fil
mo asmuo yra Judson Ham- 
.mond—prezidentas.

Kuomet išrinktas į prezi
dentus, jis buvo kaip ir kiek
vienas paprastas politikierius, 
pridaręs daug prižadų balsuo
tojams, bet kurių nemano iš
pildyti, nes “Iki žmonės su
pras, kad jis jų nepildys, jo 
keturių metų terminas bus pa
sibaigęs”. Bet jį permaino ir 
šaliai duoda nepaprastos jėgos 
ir griežtumo 
“diktatorių” 
nelaimė.

Judson Hammondo rolę ne
paprastai gerai atliko Walter 
Huston, artistas, kuriam rei
kia pripažinti <Jidelis gabumas 
priduoti reališkumą, jėgą kiek 
vienam tipui, kurį jis atvaiz
duoja. Jam vykusiai asistuo
ja gerai parinktas artistų są
statas, iš kurių ypatingai į 
akis metasi Franchot Tone — 
prezidento sekretoriaus Beek- 
mano rolėje. Vietomis jis lyg 
ir perdaug dramatiškas, bet 
bendrai palieka gerą įspūdį.

—•A.

H/.- ' "'V".. ■

Iš “Birutės”
. IIIIIIIĮII > wipil       '

Raganiaus priruošimas scenai 
eina visu smarkumu.

SLA. 36 kuopos šaukiamas extra su
sirinkimas ir mėnesinis susirinkimas, ku
ris įvyks balandžio 5 d. 8 vai. vak. 
Zhicagos Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
falsted St. Kaip žinote kad centro raš
tininkė p. Jurgeliutė rezignavo, ir da- 
>ar reikia išrinkti naujas centro rašti
ninkas, tai bus renkamas šiame susiein
ame ir .yra kviečiami visi nariai daly
vauti susirinkime ir padouti balsą už 
tinkamą

NAUJOJ VIETOJ

kandidatą.
J. Balčiūnas, raštininkas.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai pamelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas it 
Teisingas patarnavimas“.

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

REAL ĖST ATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

prezidentą — 
automobilio

Parinktas progra
mas charakterizavo 

Steponavičių 
koncertą

Vadovaujant J. Byanskui, 
“Birutės” choristai gana sun
kiai dirba. Raganiaus muzika 
sunkoka, antra, kaipo gero 
muziko J. Byansko ausis labai 
girdi, neleidžia pavogti , nei 
truputėlio gaidos, užtai Raga? 
niausi choro dainos skamba 
gražiai. Šu tokių pasižymėju
siu musų scenoj dainininkų 
ir vaidintojų ^sąstatu “Raga
nius” tikrai huęf faunus Vely
kų dienoje, balandžio 16 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

Kasgi nenorės išgirsti ir ma
tyli scenoje Noros. Gugis, p-lės 
PeČiukaites, Julės širvaitčs- 
Gapšis, Bronės Tverijonaitės 
Stasio Rimkaus, Kazio Pežer- ■i
skio, Antano Kaminsko, dar 
pirmą kartą mųąų scenoje ir 
tikrai gero, p. pečiukaičio Jr., 
Dr. K,, Kliaugos, ir viso “Biru
tės” choro, Kl. Jurgelioniui re
žisieriau j ant “Raganius,, va
karų lankytojus , ir muzikos 
mylėtojus patenkins. —B.

Koncertas įvykęs sekmadienį 
Chicagos Lietuvių Auditori
joje buvo įdomus progrąmo 
atžvilgiu.

Retai girdimos lietuvių ir 
parinktos pasaulinių kompozito
rių kūriniui sudarė programų 
Steponavičių koncerto, kuris 
įvyko sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Jame dalyvavo Kazys Stepo
navičius —- smųikinipkas, “Pir
myn” choro vedėjas ir Chica-

Roseland
Jonas Sa-ROSELAND

dunas, užlaikantis lunch room 
ir minkštų gėrimų krautuvę, 
persikelia į naują vietą, 10159 
Michigan avė. Vieta bus daug 
tinkamesnė ir ant geresnės 
gatvės. titanas

Merginu kliubas.
ROSELAND. -r Prie? Bal- 

chunas All Sports vyrų kliu
bo organizuająsi ir mergirtų 
kliubas, kuris irgi vadinsis 
Balchunas All Sports. Mergi
nų kliubas jau laike 2 susi-

Alus ir biznis

226 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 4 d.. 7:30 vai. vak.

House. 2150 W. North

SLA. 
iiandie, 
Association 
Avė. Visi nariai raginami susirinkime 
dalyvauti, nes reikės išspręsti eilę svar
bių klausimų, tarp jų rinkti SLA. cent
ro sekretorių.

Chicagos Lietučių Bedarbių susirinki
mas įvyks toj pačioj vietoj, t. y. Fellovv- 
ship House, 831 W. 33rd PI., 4 d. 
balandžio, 7:30 vai. vak. Taigi, visi 
ietuviai darbininkai ir bedarbiai, vyrai 

ir moterys, (išskirent tuos, kurie atei
na griaut), yra kviečiami 
susipažinti su CWCOU. 
tikslais, kurios dalimi yra 
darbių skyrius.

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

— Sekretorė.

Jau nebetoli tas laikas kada gedime 
iegališką alų. Daug Įhuvo ir dabai te
bėra kalbama apię tai ką alų? padarys 
bizniui ir darbų pagerinimui- Vieni 
daug, iš to vilisi kiti mažąi, kaip ištik
tųjų bus tai ūda pamatysime kai tas 
biznis prasidės, bet dabar užsimerkti ir 
nieko neveikti tik laukti pagerėjimo, 
neverta. Reikia teirautis ir diskusuoti 
kad mes lietuviai kuogerįausiai pasinau- 
dotumem iš naujo* biznio šakos.

Bridgeporte Keistučio 8pulką dabar li
ko rimčiausia lietuvių finansinė įstaiga. 
Spulkos ofise, 840 W«t 33rd'St., ypač 
ketvirtadieniais per spųlkps susirinkimus, 
galima sueiti rimtų vyrų ir pasikalbėti 
apie gyvenimo reikalingus reikalus ir 
biznius. Praėjusio fcetvįttadienio susi
rinkimas ypač buvp gyvi* ir daug kal
bėta apie alaus gėrimu įf biznio ir dar-, 
bų pagerėjitną. 
kė, kad kol kas 
galima tikėtis, 
dabar aiškus, 
tose kolionijose kai ____ -___
perdirbamos ir, kaip Urp4o« jos taiko
mos alaus bizniui. , Spulkos dįrektoria 
užsiminė kad lietuviai bi.,w.,P 
privalo budėti ir Žiųtėti kad ta biznio 
šaka ;patektų į lietuvių raukas. Tegu 
pelnas einantis iš to bižnįo lieka saviš-

il|cps direktoriai sa
kiaus per daug ne- 

bet šioks toks gerėjimas 
‘Igeporte ir kl

os krautuves

Ikos dįrektoria 
fanięriai dabar

Sekretorius.

atsilankyti ir 
organizacijos 
Lietuvių Be- 

Org.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Čp
Sienoms popiera rolelis ..........

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

Chicagos Lietuvių Benas laikys mėne
sinį susirinkimą, balandžio 5 d., 1933 
Woodman svet., 33 ir Lime St., Chica- 
go. Pirma bus praktika po to bus su
sirinkimas, nes daug dalykų reikia ap
svarstyti ypatingai apie pasaulio parodos 
reikalus. Sekr.

BUS MIŠIOS balandžio 6-tą 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, dėl 
Juozapo Jurevičiaus.

Prašau visų ateiti ant Mišių ir pas
kiau į musų namus

Rožė Jurevičienė,
2108 W. 24th St., 

Chicago, III.

Harvey, UI. — SLA. 289 kp. pa- 
pratsas susirinkimas atsibus balandžio 6 
d. /L m. J. Piekarskii svet., 15709 So. 
Halsted St., pradžia 7 vai. vak. Taigi 
gerbiamieji nariai ir narės neatbūtinai 
visi dalyvaukite susirinkime, svarba tame, 
bus rinkimas centro sekretoriaus, nes P. 
T. negalėjo išrinkti sekretorių, tai turi
me mes patįs išsirinkti ir daugiau svar
bių reikalų 
užsilikusius 
suspenduoti

pamatuotas

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

aptarti, taipgi 
mokesčius, kad 
arba išbraukti.

sumokėkite 
netaptumėte

Valdyba.

Pas. kliubo

CLASSIFIEDADS

Tokios nuomories girdėtos Keistučio 
spulkos susirinkime Įnąn išrodo įdomios 
ir svarbios plačiai lietuvių visuomenei.

svet,, 
5 d„ 
nėkite 
naujų 
bo.

Financial
Finatisai-Paskolos

20to Wardo Liet. Pol. ir 
susirinkimas įvyks p. M. Bagdonienės 

1750 S. Union Avė., balandžio 
7:30 vai. vak. Visi nariai nialo- 
dalyvauti, taipgi nepamirškite 

narių atsivesti prirašyti prie kliu-
Valdyba.

Association of Lithuanian Property 
Owriers of Bridgeport, laikys bertaininį 
susirinkimą trečiadieny, balandžio 5 d. 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes -randas daug svarbių reikalų 
kuriuos būtinai turim aptarti, kurie esa
te už šiuos metus dar nemokėję mokes
čių ant šito susirinkimo malonėkite ap
simokėti. R. S. Kunevičia.

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai —— Notary Public

MIDV/ESTERN ADJUSTMENT 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

co.

Reikale “Sales Tax”
; Matykite J. P. VARKALĄ 
■Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income“ 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persllaldimo re
guliariai Išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra* 
Salinkite nuodijančia medegat Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Senas Auksas 
_________ OldGold

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 VVanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS siuvėjas abelnam 
kostumeriškam darbui, turi mokėti pra
syti gerai ant mašinos. A. Alekna, 
2525 W. 63rd St. Tel. Prospect 9511.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU operatorkos prie siuvimo 
moteriškų rūbų.

2107 So. Halsted St.

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. 
3216 So. Halsted St. 
Tel. yiciory 4965

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III, 

Tel. GROVEHILL 1038 
--------- O---------

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.

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

Business Chances
Ldii _ _ - _ _, -

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

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

GERIAUSIAS pasiulimjs nupirks 
grosernę ir bučernę. Turi būt parduota 
iki pėtnyčios. 915 W. 32nd St.

PARSIDUODA ant bizniavos gatvės 
kampinė grosernė, biznis geras, renda 
pigi, priežastis esu našlė, negaliu, apsi
dirbti arba priimsiu pusininką.

Tel. Hemlock 0391

RENDON kampinis štoras — tinka
mas dėl aludės — fixtures yra. 670 W. 
18 St. Tel. Plaza 2729.

Farmg For Sale
'Učiai Pardavimui

FARMOS PIGIOS —- KAIP PURVAS 
190 
180 
120 
120 
200 
240 
137

akerių — Adams paviete ....
akerių — Clay paviete ....
akerių—Cumberland pav.

akerių — Edwards paviete 
akerių 
akerių — Jackson paviete 
akerių — Sbelby paviete 

220 akerių — Winnebago paviete 
80 akerių — Winnebago paviete

206 akeriai — Wayne paviete $4500 
Visos farmos yra “improved” ant iš

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

M. H. BRINKMAN, 
4724 Oakton St. Niles Center, III.

Fayette paviete

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 7 kambarių namas 
fu mace šildomas, garadžius, gera vieta 
ant South Western Avė. Kaina $3.500. 
truputį įmokėti, likusius po $25.00 Į 
mėnesį, be procentų, parsiduoda greitai 
ir pigiai.

MR. MOLIS 
Tel. Hemlock 8055




