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Kaltina Ameriką dėl 
Ekonominio Krizio

Valstybės sekretorius Hull pripažysta, kad 
Amerika yra kalta už dabartinę 

ekonominę suįrutę
VVASHINGTON, bal. 9. - 

Valstybės sekretorius H irti, pa
sikalbėjime su laikraštininkais 
atvirai pripažino, kad Jungt. 
Valstijos yra kaltos dėl pasau
lio įstumimo į dabartinę eko
nominę suįrutę ir todėl pirmo
sios turi pradėti darbų, kad 
išvesti jį iš tos klampynės. Pra
džia to darbo ir bus šaukiamas 
niekurių didžiųjų valstybių gal
vų pasitarimas Wasbingtone.

Be pirmiau* pakviestų į tą 
pasitarimą devynių valstybių, 
tapo pakviestos dar dvi valsty
bės—Kanada ir Meksika. Tokiu 
budu dabar yra pakviesta 11 vals 
tybių: Anglija, Francija, Itali
ja, Vokietija, Chinija, Japonija, 
Brazilija, Argentina, čili, Mek
sika ir Kanada.

Valst. sekretorius liuli reiš
kia vilties, kad šis preliminaris 
pasitarimas Washingtone pri
ves prie didelio istoriško preky
bos susitarimo, kuris bus pa
siektas viso pasaulio ekonomi
nėj konferencijoj, kuri įvyks 
birželio mėn., Londone.

Sekretorius Hull sako, kad 
laikas yra valstybėms suprasti 
visą neišmintingumą, ~ naciona
lizmo, izoliacijos ir statymo sie
nos apie savo valstybę. Tokios 
sienos betgi neišlaikė gerovės 
net ir pačiai apsitverusiai vals
tybei.

Dabartinės administracijos 
programas yra kuoplačiausia 
atidaryti duris tarptautinei pre
kybai, kad farmeriai galėtų par
duoti grudų perviršį, kad dirb
tuvės galėtų išnaujo atsidaryti 
ir suteikti darbą milionams be
darbių.

Jungt. Valstijos pirmosios 
pradėjo vadovauti ekonominiam 
nazionalizmui ir statyti augštų 
muitų sieną. Jas pasekė kitos 
valstybės, taip kad visos jos 
dabar atsidūrė dideliame var
ge. Tad dabar Jungt. Valstijų 
pareiga yra pradėti tas muitų 
sienas griauti, prie to 'darbo 
pakviečiant ir kitas valstybes.

Pakeis valstybės pa
slapčių bilių

__ £
WASHINGTON, bal. 9. — At-, 

stovų butas kelios dienos atgal 
priėmė bilių, kuris skiria 10 me
tų kalėjimo bausmę už paskel
bimą ar išdavimą valstybės pa
slapčių. To biliaus priėmimo 
reikalavo valstybės sekretorius, 
kuris betgi visai nepaaiškino 
atstovams kam tokis bilius yra 
reikalingas.

TečiaUs senate biliaus pri
ėmimą sulaikė laikraštininkai, 
kurie nusigando skiriamos di
delės bausmės, ypač kad dar 
nežinoma kas yra valstybės pa
slaptis ir už ką laikraštininkas 
gali gauti 10 metų kalėjimo.

Chicagai ir aplelinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Lietus ir šalta, gal bus ir 
sniego.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:- 
į24. ' ' " “... .........  1

Senatas dabai- rengiasi bilių 
taip pataisyti, kad jis neliestų 
laikraštininkų.

Prezidentas šiandie 
pasiūlys pagelbą na

mų savininkams
WASHINGTON, bal. 9. —Pir

madienį prezidentas Rooseveltas 
pasiųs kongresui speciali prane
šimą, ragindamas kongresą iš
leisti Už $2,000,000,000 bonų 
refinansavimui morgičių ma
žiesiems namų savininkams, ku
rie ’ yra atsidūrę labai keblioj 
padėty, negalėdami atnaujinti 
morgičių, ar gauti naujų pa
skolų.

V ė 1 mirties nuo
sprendis Scotts- 

boro byloje
DECATUR, Ala., bal. 9.—čia 

užsibaigė nagrinėjimas bylos 19 
m. negro Heywood Patterson, 
vieno iš septynių Scottsboro 
negrų, kurie buvo nuteisti mir
čiai už išgėdinimą dviejų baltų 
mergaičių, kai jos važiavo ta- 
voriniau traukiniu, kuriuo va
žiavo ir tie jauni negrai.

Mirties nuosprendį jiems bu
vo pakeitęs augščiausias šalies 
teismas, įsakydamas padaryti 
naują bylos nagrinėjimą.

šį kartą buvo teisiamas tik
tai vienas negras ir jUry, po 21 
valandos pasitarimo, rado ji 
kaltą ir antru kartu nuteisė 
mirčiai.

Teisme liudijo tik viena mer
ginų ,kad ją negrai išgėdino. 
Kita mergina užsigynė savo 
pirmesnio kaltinimo, prisipaži
no pirmiau teisme melavusi. Ji 
dabar liudijo, kad jos negrai 
nelietę, taipjau ji nemačiusi 
kad ir jos draugė butų buvusi 
išgėdinta. Nežiūrint to teis
mas vistiek negrą pasmerkė 
mirčiai.

Teismas visą laiką buvo sau
gomas valstijos milicijos.

Bando skubinti Chi- 
cagos mero rinkimus

CHICAGO.—Laikinis Chica- 
gos meras Corr išvyko į Hot 
Springs, kur yra susirinkęs 
miesto tarybų komitetų komi
tetas, kad paraginti jį skubiai 
baigti darbą ir gryšti į Chica
go, kad butų galima kuogrei- 
čiausia išrinkti naują Chicagos 
mėrą, kuris turėtų pilnas tei
ses. Laikinis meras neturi tei
sės pasirašyti po taksų vvarran- 
tais ir todėl miestas negali iš
mokėti algų miesto darbinin
kams ir mokytojams.

Manoma, kad mėro rinkimai 
įvyks galbūt dar šj ketvirtadie
nį.

BERLYNAS, bal. 9. — Vo
kietija pradėjo gaminti speciali 
8.2 nuoš. alų eksportu į Jungt. 
Valstijas ir jau išsiuntė j New 
Yorką pirmą siuntinį,

NEW YORK, bal. 9. — Iš 
juros išgriebti dar du lavoną! 
jurininkų, kurie žuvo kartu su 
dirižabeliu “Akron”.

I

Vokietijos naziai ginasi, kad jie niekad nevartoję prieš 
žydus jokių smurto aktų ir skelbia žydams boikotą už tai, kad 
pasaulis rašo apie smurtą prieš žydus. Bet štai paveikslėlis, 
kuris aiškiai įrodo šlykštų nazių smurtą. Miunchene, Bavari
joj, žydas advokatas pasiskundė policijai. Už tai jis tapo su
imtas ginkluotų nazių, buvo kalėjime sumuštas ir paskiau su 
sudraskytais drabužiais ir basas buvo nazių varinėjamas gat-
vėmis, su iškabintu užrašu: “Aš niekad daugiau nebesiskųsiu 
policijai!”

Visos Vokietijos vals
tijos prarado sa

vistovybę
Visos valstijos dabar bus val

domos Hitlerio paskirtų gu
bernatorių ir jų seimai netu
rės jokios reikšmės

BERLYNAS, bal. 9.—Vokie
tijos valstijos, kurios ikišiol 
valdėsi savystoviai, dabar tas 
savo savy stovy bes visai p rara 
do ir pateko Hitlerio diktatū
rom Patekę valdžion naziai 
pirmiausia pradėjo siaurinti 
valstijų teises, vaikyti jų sei
mus, skirti joms komisionie- 
rius, o dabar panaikino pasku
tinius savystovybčs likučius, 
kabinetui patvirtinus įstatymus, 
einant kuriais iš valstijų sienų 
atimamos visos galios.

Einant tais įstatymais, kurie 
yra priešingi konstitucijai, bet 
kurios hitlerininkai dabar vi
sai nepaiso, visą valstijoms 
valdžią skirs centralinė Vokie
tijos valdžia—Hitleris. Valsti
joms bus paskirti gubernato
riai, kurie savo keliu skirs pre
mjerus. Bet tie premjerai bus 
atsakomingi ne valstijoms ir jų 
seimams, bet tiktai cen tralinei 
valdžiai. Jie ir sudarys visas 
valstijų valdžias ir galės jas be 
jokios atidairos šalinti.

Tas dar labiau sustiprins Hit
lerio diktatūrą. '

New Yorke 945,175 šeimynos 
turi nuosavius namus

NEW YORKE, bal. 9.—New 
Yorke ir apielinkėj 9945,175 šei
mynos valdo namus, kuriuose 
jos gyvena. Vidutiniška tų na
mų kaina siekia nuo $4,074 iki 
$20,000, žiūrint apielinkės.

OLEAN, N. Y., bal. 9. —Be
darbis Wm. H. McCann jau ir 
taip turėjo aštuonetą vaikų- 
berniukų ir mergaičių. Dabar 
jo šeimyna dar žymiai* padidė
jo: jo moteris pagimdė trinu- 
kus—visas tris margaites.

Vakarinė Australija 
nori pasitraukti iš 

federacijos
Gyventojai nubalsavo pastinauk- 

ti iš Australijos valstijų fe
deracijos. Darbiečiai laimėjo 
valdžią V

' SYDNEY, Australijoj, bal. 9. 
—Vakarine Australija nutarė 
atsiskirti nuo Australijos vals
tijų federacijos ir pasilikti vi
sai nepriklausoma valstybe. Tai 
nutarė Vakarinės Australijos 
parlamentas ir tą nutarimą pa
tvirtino gyventojai visuotinu 
balsavimu.

Kartu įvykiusiUose rinkimuo
se laimėjo Darbo partija. Ji 
pravedė į valstijos parlamentą 
28 atstovus, kuomet šalies par
tija laimėjo 9 vietas ir nacio
nalistai—8. Kas išrinktas į li
kusias pepkias vietas, dar nėra 
davinių.

Vakarinė Ausralija turi 500,- 
000 gyventojų. Jos plotas yra 
veik lygus visai vakarų Europai. 
Bet federaliniame atstovų bute 
ji turi tik 5 vietas. Ji jaučiasi 
skriaudžiama kitų valstijų. Ji 
yra toli nUo kitų valstijų, ir 
kad pasiekti sostinę reikia vi
są savaitę traukiniu važiuoti, 
užsiima žemdirbyste ir jai la
bai kenkia protekciniai muitai. 
Finansiniai ji geriausia stovi 
už visas kitas Australijos vals
tijas, nors ji įeidama federaci- 
jon neteko didelių pajamų.

Federalinė valdžia sako, kad 
Vakarinė Australija negali at
siskirti, nes tokio dalyko Ausb 
r.alijos konstitucija nenumato.

MONTE CARLo/bal. 9. — 

Garsus Monte Carlo gembleria- 
vimo rūmai,, kurie dar niekad 
nebuvo užsidarę nuu jų pasta
tymo 1862 m., rengiasi užsida
ryti bal. 19 d. trims ar šešiems 
mėnesiams ‘‘pataisymams”. Bet 
gal ir visai nebeatsidarys, jei 
neatsiras daugiau norinčių loš
ti rulete, kadangi dabar, suma
žėjus gemblerių skaičiui, įplsi- 
dare nepelninga užlaikyti jiems 
tokius puošnius rumus.

■i

Hitleris pašalina vi
sus žydus iš val

diškų vietų
Bus pašalinti ir visi tie valdi

ninkai, kurie nepritaria na- 
ziiams. Naziai pasigrobė alaus 
industriją

BERLYNAS, bal. 99. — Hit
lerio valdžia žydus padare ant
ros rųšies piliečiais. Tai ji pa
darė paskelbdama naujus įsta
tymus, kurie draudžia žydams 
užimti bile kokią valdišką vie
tą, nes valdininkais nuo šio lai
ko galės būti tik gryno kraujo 
“arijonai” ir tai tik naziai.

Visi žydai yra pašalinami iš 
valdiškų vietų ir gaus už tris 
mėnesius algą, bet kaipo paša
lintieji, praranda visas teises 
prie pensijų.

Išimtis daroma tik tiems žy
dams, kurie tarnavo valdžiai 
dar prieš 1914 m., dalyvavo ka-
re, arba kurių tėvas ar sūnūs 
yra žuvę pasauliniame kare. Jie 
ir toliau galės pasilikti savo 
vietose.

Prie žydų yra priskiriamas 
.kiekvienas, kurio nors vienas 
protėvis iki trečios eilės yra 
buvęs žydas.

Tuo budu tūkstančiai žydų 
neteks darbo ir bus pasmerkti 
badavimui, nes ir iš visur ki
tur yra šalinami iš darbo, kad 
neužsitraukti nazių rūstumo.

Einant šiais įstatymais, ne 
tik žydai bus pašalinti iš vie
tų, bet ir visi kiti valdininkai, 
kurie tik atsisakys remti Hit
lerio valdžią.

Leipzigo universitetas pa
skelbė, kad baigiantys mokslą 
žydai studentai per penkis me
tus negalės gauti diplomų.

Berlyno elektros dirbtuvės 
pašalino iš darbo visus žydus 
darbininkus.

Naziai pasigrobė ir alaus 
industriją Vokietijoje, pasta
tydami bravorų sindikatą ves
ti šešių nazių tarybą.

Iš Bresslau pranešama, kad 
du naziai liko užmušti ir du 
sužeisti, kai nazių gaujos puo
lė darbininkų kvartalą ir areš
tavo 100 žmonių.

Krutamu jų paveikslų filmų 
gamyba Vokietijoje visiškai ap- 
ssitojo ir teatrai turi tenkintis 
senosiomis filmomis. Apsistoji
mas filmų gamyboųe įvyko to
dėl, kad naziai pareikalavo, kad 
visi paveikslai turi ne tik su
tikti, bet ir skelbti nazių dog
mas, t .y. butų vien nazių pro
pagandos įnagis. Antra, naziai 
pareikalavo, kad iš visos filmų 
industrijos butų pašalinti žydai

Neįsileidžia anglų laikraščio
LONDONAS, bal. 9. — Vo

kietijos valdžia uždraudė įvežti 
į Vokietiją “iki sekamo prane
šimo” anglų liberalų laikraštį 
Manchester Guardian, kam jis 
rašo apie žydų persekiojimus 
ir nazių terorą.

Protestuodamas prieš žydų 
persekiojimą Vokietijoje, lor
das Reading pasitraukė iš Ang
lų-Vokiečių asociacijos, kurios 
pirmininku jis buvo nuo jo įsi
kūrimo .1929 m. ir kuri siekėsi 
Angliją suartinti su Vokietija.
Shaw sako, kad Hitleris pralai

mės kovą su žydais

HAVANA, Kuboj, bal. 9. — 
Garsus anglų rašytojas George 
Bernard ’Shaw pareiškė, kad 
Hitleris pralaimės kovą su žy
dais ir paskui pats bus žydų 
persekiojamas.

RASTAS NUSIŽUDĘS 4 
N1Ų UŽMUŠĖJAS

; BEAUMONT, Tex., bal. 9.- 
Dallas Barksdale, 65 m., kuris 
policijos buvo ieškomas Texas 
ir Louisiana valstijose, kaipo 
nnžudęs savo pačią, dukterį, 
žentą ir jų kūdikį, šiandie liko 
rastas pats nusižudęs. Jį ras
ta nusišovusį ant Trinity upės 
kranto, netoli namų, kuriuose 
jis papildė baisiąją žmogžudys
tę.

Prašo apryboti pas
kolas iš apdraudos 

kompanijų
CHICAGO.— 31 valstijų gy

vasties apdrauylos komisionie- 
riai laikė savo suvažiavimą ir 
nutarė griežtai apryboti pasko
las ant apdraudos polisų, taip
gi labai sumažinti grąžinamąją 
polisų vertę.

Kiekvienas komisionierius pa
duos tuos pasiūlymui savo vals
tijos legislaturai, kad ji juos 
patvirtintų ir sulig to pritaikin
tų įstatymus.

Ir New Yorko valsti
ja įveda prekių 

taksus
ALBANY, N.. Y., bal. 9. — 

Ncw Yorko legislatura priėmė 
ir pasiuntė gub. Lehman pasira
šyti bilių, kuris įveda 1 npoš. 
taksų nuo visų parduodamų pre
kių, išėmus maistą. 

• ' r

Manchukuo nukirto 
Liberijos geležinkelį

HARBIN, Manžutijoj, bal. 9. 
—Manchukuo valdžia vakar 
prievarta nukirto Chinijos Ry
tų geležinkelio susijungimą su 
Trans-Siberijos geležinkeliu 
Manchuli stoty, tuo nutraukda
ma geležinkelių susisiekimą su 
Maskva ir Europa. •

šis nukirtimas geležinkelio 
iššaukė krizį ir apie tai sovietų 
valdininkai skubiai pranešė 
Maskvai, dėl instrukcijų.

Pirmas streikas 
bravore

NEWARK, N. J., bal. 9. — 
Gottfried Krueger bravore su
streikavo 8 mašinistai, delei ne
galėjimo susitakinti algų klau
sime. Tai yra pirmas streikas 
bravore, pradėjus gaminti 8.2 
nuoš. alų.

BEAUMONT, Tex., bal. 9.— 
Du jauni aviacijos mokiniai, 
Loftin ir Deer, Užsimušė susi
daužius jų aeroplanui mUnicipa- 
liame aviacijos lauke.

BLOOMFIELD, Ind., bal. 7. 
—William Elkins, 88 m. senis 
šiandie apsivedė Mrs. Emily 
Heacox, 69 m. Tia buvo jo jau 
penktos vedybos.

WASHINGTON, bal. 9.—Gal 
rytoj kongresui bus įteiktas su
manymas garantuoti depozitus 
tų bankų, kurie priklauso ffede- 
ralinei rezervo sistemai.

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Teisėjas išnaujo pa
sisakė prieš pre

kių taksus
Teisėjas Brown vėl juos pripa

žino nekonstituciniais. Valsti
ja apeliuos į augščiausį teis
mą

EDWARSVILLE, III., bal. 9. 
—Teisėjas Jesse R. Brown, ku
ris kovo 29 d. buvo išdavęs lai
kinį draudimą kolektuoti vals
tijos prekių taksus, kaipo ne- 
konstituciniUs, dabar išklausęs 
valstijos prokuroro reikalavimo 
panaikinti tą draudimą, ne tik 
tą draudimą nepanaikino, bet 
dar padarė jį nuolatiniu ir dar 
sykį prekių taksų įstatymus 
pripažino priešingus valstijos 
konstitucijai, todėl negalimus 
kolektuoti.

Valstijas prokuroras sako, 
kad tutojaus bus paduota ape
liacija augščiausiam teismui, 
kad teismas galėtų išnešti savo 
nuosprendį dar prieš gegužės 15 
d., kada valstija pradės kolek
tuoti taksus iš biznierių.

Biznieriai betgi ir toliaus 
rinks tuos prekių taksus.

Dabartinis alus turi 
2.8 nuoš. alkoholio
CHICAGO.—Kilęs ginčas tarp 

sausųjų ir bravorų apie stipru
mą dabar' Chicago j e parduoda
mo alaus, tapo išrištas valdžios 
ehentikų. Sausieji tvirtino, kad 
dabartinis- Chicagoje w parduo
damas alus yra niekas daugiau 
kaip nyr-byris, turintis tik 2.5 
nuoš. alkoholio. Bravorai ėmė 
niekinti sausiuosius, kam jie 
stengiasi pakenkti bravorų biz
niui ir prisispyrę tvirtino, kad 
jų alus tikrai turi 3.2 nuoš. 
“kiko”. Tečiaius valdžios che
mikai padarę naujojo alaus ana
lizę rado vidutiniškai tik 2.8 
nuoš. alkoholio, t. y. beveik 
tiek ,kiek alus turėjo alkoholio 
karo metu.

Matyt, bravorai bijosi nusidė
ti įstatymams ir gamina silp
nesnį alų, kad susenęs alus 
nepasidarytų stipresnis, negu 
leidžia įstatymai.

RYMAS, bal. 9. —Vokietijos 
vice-kancleris von Papen atvyko 
į Rymą pasitarti su Mussolini 
ir su papa apie katalikų baž
nyčios padėjimą Vokietijoje, na- 
ziams kuriant savo oficialę baž
nyčią.

HARRISBURG, Pa., bal. 9.— 
Gubernatorius Pinchot vetavo 
bilių, kuriuo buvo nutarta šauk
ti valstijos konvenciją ratifi
kavimui konstitucijos pataisos 
atšaukimui prohibicijos.

DANVILLE, Ind., bal. 9. — 
Tarp 20 ir 85 žmonių liko su
žeista, Big Four pasažieriniam 
traukiniui įvažiavus į kitą trau
kinį. Manoma, kad sunkai su
žeistų nėra.

ISTANBUL, Turkijoj, bal. 9. 
—Policija užpuolė tris slaptas 
narkotikų dirbtuves, suėmė 500 
svarų kontrabandos ir arešta
vo 27 žmones, jų tarpe ketu
rias moteris.
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KORESPONDENCIJOS
kitokie

nei nemano imti ginklą
Grand Rapids, Mich

EKSKURSUOS

LIETUVON
tos ubaga

Detroit, Mich
Teroras prieš kunigą

kalbėjo

ma 
sai,

šventuosius 
prisispyręs

Jau tapo susitarta 
su laivų Hoiųpani- 
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
I LIETUVĄ

sėdės savo 
dantyse 

cigarus ir 
patriotizmą

Vinikas laimėjo SLA 
40 kuopoje

sveika-
invaly 

jų seimo

kita moteris

tai bus nauja 
prisidės prie 
jeigu jau yra 

kurie be. karo

Iš SLA. 60 kuopos susirinkimo.
Dr. Vinikas laimėjo

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

ola

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą ąrba Kauną.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą. Šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dąu- 

giaus kaip paskirta.

bar net ir į kuopos vąldybą ne
pateko, nors ir kandidatavo. 
O čia Detroito seimas jau ne
toli, tuo tarpu vilties nėra pa
tekti j delegatus. Ot, kad nau
ja kuopa suorganizuos ar, ge
riau sakant, sęną suskaldys, 
tai ponui D. Greičaičiui užtik
rintas mandatas j seimą. Dą 
čia turiu priminti, kad ir po
nas A. Bernotas, kuris dabar
tiniu laiku eina flnąnsų rašti
ninko pareigas, bei jo moteris 
balsavo už kuopos skaldymą. 
Ko tiems žmonėms reikia, kad 
net valdyboje būdami reikalau
ja kuopos skajdymo? To tik
rai negalima pateisinti.

...... . > feika»ngušr kelionei do-
atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

Euro 
iš kiekvieno tuks

iančio'vyrų 120 ten buvo ka
reiviai. 1914 m. kilo pasauli* 
nis kąrąs, kuris tęsėsi per ket
verius melus. Kada karas pa 
si baigė, 
tokioje

tai: Uirm 
te tąiięą", tat Ądllftm.

beriji"

neĮjgvo
p° 

vięjni trečio
TOBOS gyvenfojŲ. Ir ne&urinl 
tokios lekcijos, kai tapo pasi- 

taijfa, 52 valsjybj- turė
jo pą gjuklu 6,000.,000 karei- 
,YiU« W'IlPim UIVO mokina- 
mi karo muštro, o 27 milionai 
buvo. įtraukti i. r.Q&xv&

• Kai karas pasibaig 
biii lyderiai

Brooklyn. N. Y. 
VIENYBE” 

G CO., 
St., Brooklyn. N. Y. 

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

ATLANTIC TRĄVEŲ SĘRVJCE
342 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

“DIRVĄ” 6820 Sdpetiot St., 
i Cle^eland, Qhio.
ĄM^ROZą V; W* 178 Ferry Ąve. 
JOH^SEKYš/433 Park Su 

Hartford. Conn.

valsty- 
jįašidare dar la- 
Mįir Y gilesni 

ii* buvo 
$ tMB r«rpp H1PS pasie- 

Sbįį. tnjfin cijfUteftpijPS la>ps- 
W IfųĮf; ffluiftBĮlftj. imlljptrija, 

>ncdi- 
W IR BJiWh» neRPlii būti 

tankiniais 
tffJBlflifc Vinimi, tie dalykai

W p.PJitinis
ĮBjif------  *------ -------

Tie, kurie skaito save pa
sauliniais protais, apie karus 
kalbą kaip apie paprastą, ne
išvengiamą mažmoži. Jie save 
skaitp dideliais patriotais, bet 
visai; nei nemano imti ginklą 
į raukas ir stoti į kariaujančių 
eiles, kur reikia drąsiai sutik
ti kąnčias ir mirti. Nereikia 
abejoti, kad pirmiausiai į tas 
eiles stos tie, kurie šiandien 
neturi ko valgyti bei kur galvą 
priglausti. O didieji patriotai, 
karų garbintojai 
ofisuose, laikydami 
ilgus ir brangius 
deklamuos apie 
bei reikalingumą savo kraštą 
ginti nuo priešų. Bet kas bus 

įsu tais, kurie neteks 
tos ir liks amžinais 
dais? Kas bus 
mis?

Be abejonės, 
mizerija, kuri 
dabartinės. Bet 
tokių asmenų,

Nors Mąhanpjųs nuo ĮĮąt- 
įpitp iiy įtolį, bęį iš tąp atęįąa 
rajos, jog $t.. Ofguži^ Įp ySĮ 
įifįy^ | apstoiąpijpp, prą^. 
dentus. Dina dar ir kitokie 
gąądai: ijuįeųfo Pę^pitp, 
pos atsisakysiančios- rengti' sek 
mą. Tadą seimas - busima nukels 
tas kur nors į rytines valstijas, 
kad lengviau butų sukviesti 
^pėsčių?’ delegatų, i . ‘

Daug kalbų pas mus eina ir 
apiė 
Esiįj £» 
kadį -’VipByM’' putų 
mn i)

Prieita prie centro sekreto
riaus rinkimų. Duodama įneši
mas, kad butų reikalas ap
svarstytas. Laikas nuskirtas 6 
minutės. Kalba K. Mečioms ir 
visa eilė už Viniką kaipo tin
kamiausi žmogų į sekretorius. 
Pagaliau, D. Greičaitis kalba, 
kad neverta už Viniką bąlsųotą 
nes, girdi, Vinikas esąs dešinę 
Gegužio ranka, ir jei Viniką 
išrinksime, tai Gegužio nieka
da iš prezidento neiškrapšty- 
sime. Bet jo kalba mažai įta- 

tepadarė į narius. Lcidžia- 
balsucti. Už Viniką 56 bal- 
o už Rąginąką 27.

S. Naudžius.

Sklokininkai smarkauja ir 
šaukia į debatus bimbinius. Jie 
norėtų susiremti su Andruliu 
arba kokiu kitu stambiu Bim
bos leitenantu. Tačiau vargu 
iš to kas .išeis. Bet sklokinin- 
kams bus progos pasukanti, 
kad bimbiniai jų pabūgo.

Balandžio 2 d. SLA. 40 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame puvo renkamas cent
ro sekretorius. Balsavimo pa
sekmės sekamos: Dr. J. M. Vi
nikas gavo 37 balsus, Ragiąs- 
kas 6.
- Buvo tikimasi, kad Raginskas 
daug daugiau balsų gaus 40 
kuopoje, kadangi joje randasi 
keli taip vadinami “Vienybės” 
tautininkai, ir jie stikino už 
Raginską.

Jei Raginskas tik tiek telai- 
mėjo 40 kuopoje, tai .kitose 
|Pittsburgho ir apylinkės kuo
pose jisai visai nieko nelaimės.

Narys.

negali apsieiti, lai tegul jie 
susiėję mušasi, kiek tik jiems 
patinka. Tačiau tegul jie ne
traukia į karą tuos, kurie np- 
ri gyventi kaipo civilizuoti 
žmonės,

Tai šitaip kalba moterys, 
kurioms savo ąkimis teko ma
tyti karo baisenybes. — pri- 
žiūrėti sužeistuosius kareivius 
ir juos marinti.

Kareiviai, kuriems teko da
lyvauti karo fronte, dažniau
siai tyli ir duoda progos viso
kiems patriotams — doleri
niams patriotams — kalbėti 
apie tėvynės meilę ir apie tai, 
kdd karas yra neišvengiamas 
dalykas.

Ar ilgai taip bus?
— Jonas Ascilla.

•’»1WW 
kaistąjį hąjgją ąąvo 
girdi, dabąr ne lą&ąą HlnusY’- 
ti vepjiąvhnų, Tau
tų SfDjmspa: ko-
kiij aiilflitp"*!, w vis
sos. tos sitUrlys. j-yą. niekas. 
<iaųgj«w, ka»H tik

Kiek vėliau tame pat sa
vaitraštyje tilpo Jane Addams 
atsakymas generolui MitchęJl- 
čia aš paduosiu iš to straipST 
nio svarbesnes mintis,. Al
dams sako, jog svarbiąusiąą 
argumentas, kuris yra varto
jamas prieš taikos šalininkus 
esti tas, kad žmonija be karų 
negali apsĮieitį. Bet štąi, juųis 
pavyzdys: 1812 m. Amerika 
kariavo su Anglija, šešiems 
metamą praęjus,, abi valstybės 
sutiko tarp jungtinių Valsty
bių ir Kanados ; panaikinti 

Siena tarp tų 
tęsiasįi

Teko patirti, kad Fordas vėl 
nukapojo uždarbius savo dar
bininkams. Mokėsiąs 40 centų 
mažiau per dieną. Vadinasi, 
“kramtymas” uždarbių vis ne
siliauja, ir nežinia, kada jis 
sustos.

tų, kad bankininkai 
kriminališkai nusikalto, 
dydami šimtus milionų 
sudėtų pinigų.

’ Kadangi kunigas 
bendrai apie Amerikos bankų 
sistemą ir kaip bankininkai be 
jokios atsakomybes gali spe
kuliuoti svetimais pinigais, tai 
jo niekas negalėjo liesti. Bet 
štai kovo 26 d. jis net įvardi
no kai kuriuos bankininkus, 
pasmerkdamas juos už viso
kias finansines operacijas. Vie
nas stambių bankininkų tuo 
labai užsigavo ir ant rytojaus 
kreipėsi į prokurorą, Kad su
valdyti kunigą. Tačiau kuni
gas pareiškė prokurorui, jog 
jam jokios bylos nėra baisios, 
kadangi jis galėsiąs pristatyti 
visus faktus, kokie tik bus 
reikalingi.

Vietoą anglų laikraštis pa
skelbė sensaciją apie kun, 
Coughlin, įtardamas jį paitj 
spekuliacijomis ir nemokėjimu

1 " ............... ........ .......................J. %*•' ...... . ■ » f"( « •.

taksų. Kunigas pąręįškė, jog 
tai yrą ki^irtiinalis šmeižtas, 
kąrio tikslaą eąąs diskretiduoti 
j j. Padarinyje bąlanti iškelta 
byla prieš šmeižikus.

Viąąs taą triukšmus ąe tik 
nesumažėjo, bet juo tolyn, tuo 
darosi didesnis. Ypač daug 
įvairių kalbų pasklido po to, 
kai buvo padarytas pasikėsini
mas išbombarduoti kunigo na? 
mus. Bomba liko padėta skiepe 

pat kunigo miegamuoju 
kambariu. Bomba plyšo, ia- 
čiąu nedaug žalos tepadarė: iš
byrėjo keli langai ir sugadin
ta vandeninės tūtos.

Girdėti, kad daroma spaudi
mas į radio stotį. Esą, norima 
priversti, kad ji neleistų kuni
gui Coughlin kalbėti. Bet pa
starasis sako, jog jis ir toliau 
tęsiąs savo darbą. Trumpoj at
eityje pamatysime, kas iš viso 
to išeis.

Bimbininkų vakarienė ir 
graudžios ašaros

Prieš kiek laiko pas mus 
bimbininkai surengė vakarienę, 
įžangos ėmė tik 20 centų. Bet 
už silkes vargu daugiau ir bu
vo galima imti. Vakarienės lai
ku, žinoma, buvo spyčiai. Kal
bėjo visi iš eilės. Visi Bimbos 
leitenantai verkšleno, jog “Vil
nies” reikalas yra baisioje pa
dėtyje. Esą, reikia ją gelbėti, 
nes kitaip bus kaput.

Kliuvo visiems profesiona
lams ir biznieriams, kurie ne
benori duoti gąrsinimų prole4- 
tarų laikraščiui, o einą su 
“kraugeriais” ir Grigąičių.

Daugiausiai ašarų liejo pabė
gėlis iš Rusijos Baronas. Jis 
visus bolševikiškus 
šaukė į pagalbą ir 
reikalavo dolerių.

Ant rytojaus po 
vimo vakarienės įvyko bimbi
ninkų susirinkimas. Ten aPie 
porą valandų tarpusavyje ba
rėsi dėl ŽJigmo Ramanausko. 
Buvo iškelta aikštėn baisus pra
sikaltimas: Ramanauskas prie 
“vvelfare” stoties Visai draugiš
kai kalbėjosi su poliemonais. 
Liko jis išvadintas šnipu ir ki
tokiais vardais. Ko gero, bim
biniai jį išmes į sąšlaviną.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
> HIIĮI. UI,.,. ! ...... IIJ I........... . .......................

šių narių padavė 
Tarybai prašymą, 
leistų naują kuopą 
zuoti. P. T. praėjusiame savo 
suvažiavime šį reikalą atidėjo. 
O tuo tarpu, sulig konstituci
jos patvarkymų, atsiklausta 
musų kuopos, ar ji sutinka, 
kad šalia jos butų sukurta ki
ta SLA. kuopa. Kada susirin
kime prieita prie šito klausimo, 
tai kilo karštos diskusijos iš 
abiejų pusių. f Norintieji Mdsis- 
kirti nurodinėjo, kad kitiibse 
miestuose randasi net po ke
lias kuopas ir visos gerai gy
vuoja, tai kodėl Grand Ra- 
pids’e negali dvi kuopos gy
vuoti? Pricgtam da pridūrė, 
kad jie į savo naują kuopą ga
lėtų prirašyti apie 50 jaunuo
lių. Bet nariai, kurie gynė kuo
pą nuo skaldymo, nurodė, kad 
musų mieste visai kitokios ap
linkybės, negu kituose miestuo
se. čia lietuviai yra apsigyve
nę vienoje miesto dalyje, todėl 
nėra jokio vargo atsilankyti į 
susirinkimus. Antra, jeigu jau 
jus 
rie

YRA VIENATINIS Lictuviij Graborius, kuris turi ambulance. Reikia dar pąžymėti, kad J. F. EUDEIKIS 
pasižymi su savo ambulance patarnavimu ir su ekspertais patarnautojais, kurie y,r^ visi

Mes nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kmio, į ir^iįsų įstgigą iš kilę 
kurios miešto dalies.

SLA. 60 kuopos susirinki
mas įvyko sekmadienį, balan
džio 2 d., naujoje vietoje, tai 
yra Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
D-jos svetainėj, kur ir ateity
je susirinkimai bus laikomi. 
Susirinkimas buvo sušauktas 
atvirutėmis dėliai centro sekre
toriaus rinkimų. Nors tikreny
bėje, kiek teko sužinoti, ne vi
si nariai tokias atvirutes ga
vo. Well, gal čia buvo tam tik
ras išrokavimas?

Bet kaip ten nebūtų, narių 
susirinko apie 80, ir dar tokių, 
kurie veik niekad susirinkimų 
nelankydavo. Pasirodo, kad 
juos kas nors sumobilizavo. 
Geras daiktas, kad nariai skait
lingai lanko susirinkimus, bet 
tai ne visada išeina ant nau
dos tūliems musų politikie
riams, kurie iš “Vienybes” se
mia sau įkvėpimą. Taip ir į 
viršminėtą susirinkimą jie su
kvietė tokius narius, kurie re
tai susirinkimus lanko tik dėl
to, kad su jų pagalba suskaldy
ti kuopą. Bet tie jų sukviesti 
nariai atsuko jiems nugarą.

Kaip jau buvo pirmiau “Nau
jienose” minėta, musų SLA. 
60 kuopos penkiolika suąirašių- 

Pildomąjai 
kad jiems 

suorgani-

Detroito priemiestyje, Royal 
Oak, gyvena katalikų kunigas 
Coughlin, kuris kiekvieną sek
madienį 4 vai. po pietų kalba 
per radio. Kunigas yra labai 
radikališko nusistatymo ir nuo
lat tarkuoja kapitalistams kai
lį. Kai pastaruoju laiku prasi
dėjo “trobelis” su bankais, tai 
kunigas kelias savo kalbas pa
šventė išimtinai bankų klausi
mui. Iš pradžių jis kalbėjo 
bendrai apie bankininkus, pri
lygindamas juos prie raketie- 
rių. Suminėjo jis daugybę fak- 

tiesiog 
pražu- 

žmonių

fortifikącįjąs 
kaimyninių valstybių 
apie 4,000 mylių. Jąu praėjo 
apie 114 metų nuo tos sutar- 
tiesi pudąryippjo l|^i, šipĮ, cląr 
nebuvo nei vieno atsili^imcĮ, 
kad butų reikęjję stvertis gink
lo.' Santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Kiiilįiclbs yra drau
giški ir visokie \ nesusipndir 
mąi yrą drąugįškąį įšriŠąmi. 
štai -’kodel nėra ' niąžiausio rei- 
kalo nei vicnai|nei kitai vals
tybei laikyti (RUęię kariuose-

, y'1' ’

PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
OctuoiL Mfch.

Montello, Mass.
J. J, URPMS. 187 Oak Street. 

Lawrence, Mąss.
J. ZEMĘNTAUSKAS.

C. Jf WSHNER. 122 Hornaday 
Road, So. Pittsborgb. Pa.

MQ0 ęarW 
Pittsbureh. Pa. ’

A. VELEtCKis} 502 Somb Avė..
Bridgeport, Conių

Laivakorčių Skyrius.
p/, St.j

Prirengiame ir sutvarkome visus 
kumentus. Ofisas 1

turite tiek jaunuolių, ku- 
norėtų prigulėti prie SLA., 
šitą kuopą nenori rašytis, 
juk nereikia 50, bet gau

kite 10 naujų narių ir jums 
tP. T. suteiks naujos kuopos 
numeri ir čarterį. Tada musų 
kuopa tokiai naujai kuopai ne 
tik nesipriešins, bet da visais 
galimais budais padės susior
ganizuoti.

Diskusijas uždarius, leidžia
ma balsuoti, l'ž atskyrimą 38 
balsai, už neleidimą skirtis 45 
balsai. Tokiu budu dabartinė 
60 kuopa dės visas pastangas, 
kad kuopa nebūtų suskaldyta. 
Mano supratimu, nariai labai 
gerai padarė, kad neleido kuo
pą suskaldyti. Pavyzdžiui, mu
sų kuopoj vienas ar du nariai 
kuo nors nepatenkinti eina per 
narių stubas ir agituoja, kad 
reikia kuopą skaldyti. Jei jums, 
ponai, reikalinga kita kuopa, 
tai susiorganizuokite iš naujų 
narių, o paskui galėsite ir pa
tys persikelti, bet nędemorali- 
zuokite šios kuopos senus na
rius.

Kodėl jiems reikalinga nauja 
kuopa?

Ponas D. Greičaitis jaučiasi 
didelis žmogus, bet kaip tik 
ant nelaimės SLA. 60 kuopos 
nariai žiuri į jį kaipo į neišti
kimą savo organizacijai. Jau 
dveji ar treji rinkimai delega
tų j seimą praėjo, o tokis di
delis žmogus nebuvo išrinktas, 
ųors jau ir gana siūlėsi, Da-

LIEPOS 18 DIEN4
Laivu “LEVLLTHAN”

į Bęemeną, iš ten gęlžkeUu i KUijĮtedą. ąrha- j Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nęą yrą remia

mos per visus Liet. Laivakorčių. Agentuą Amerikoje, 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis, prie sąvo lai
vakorčių agento, pasitarti dcl dokumentų ir vietų apt 
laivo. •

I ■ *

Chicagoje vieninėlis Liet. LąivakorČHj Agentų. Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose niįęs(ųpąe galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLJTAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St.

UTHUANIAN
PŲPLJSHIN
193 Grand

tai Europa atsidūrė 
padėtyje,^ kokioje ji Suzannc Dųnne

BALANDŽIO DIENA
Laivu “GRIPStiaLM” 

ir New Yorko j Gothenburgą, iš ten gelžkelių j Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES IR 4 Laivu “DERLIN” 
tiesiai į Klaipėdą

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

GEGUŽES 29 DIENĄ 
Laivu “STATENDAM” 

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą-

rencija ir daugelis kitų neda
vė jokių teigiamų rezultatų, 
šiandien militaristai vėl atvi
rai pradėjo kalbėti, jog karas | 
yra neišvengiamas dalykas*

Kąrą su visomis jo baiseny
bėmis labiausiai smerkia mo
tinos. Š;tai Chįcągos angjų i 
laikraštyje “skaitytojų balį- 
suose” tilpd ponios Auna M. 
Hėrrnianty straipsnis, kuriame 
maždaug- tąip rą^orąa: Lygiai 
tokie plėšįkįški interesai, kiį 

ęąųs įyėjl į pakulinį kąrą, 
įjrya ipąųięvruojąmi ir dabar, 
(Ląd ir vėl įsiįvėlįus į Azijos ka
rą, kurią siąųęią tarp Kinijos 
ir Japonijos. Ar Amerikos jau
nuoliai ir vė| turės būti žudo- 
ini dėl kapitalistinių dolerių, 
investuotų užsienyje?

Jeigu kapitalistai perdaug 
jau yra nutukę ir Apierikoje 
nebegali išsitekti, tai tegul pa
tys, savo plėšikiškus invest- 
mentus gina, o nesiunčia ka- 
riąuti jaunuolius, kuriems nuo 
tų iųvestmcntų nėra nei šilta, 
nei šalta.

O štai ką rašo tame pačia
me laikraštyje

S priva-
<WI0Į>gWinis? 

Ttim om wM^’ome 
i i)a” 

sąpjįplo kam padarytus nuo- 
mes daug dau- 

gją^ privąlįtume
Irejpli, i; tąjį, kaip t^vengji bu- 

karo.
šiiandie«f Addams, jau 

yrą, kelios slmphm ir įtakin
gos organizacijos, kurios ru-| 
.pjpąsi taikos ižilaikymų, Jos 
jau yra. nemažai nuveikusios, 

ūgi joiną vis dar ne- 
ęąsiseka sutaikinti tyinijją su 
bąponais,
i Kaip tik Um la.ikrn, ka» pą- 
sirodė aukščiau minimas strair 
psnis, Genevojc rinkosi nusi- 
ginkląvimo. konferencija. Bu
vo (ledanut dąug vilties, kąd 
ląi konferenciją i pasisek^ su-

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

" ' ’ ' DIDYSIS ; OFISAS
46Q5”7 SO. HERMITAGE AM 

” • CHKAGO. ILLINOIS '
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Urvų Karalius
L. S. S. 19 Kuopos 

Atsišaukimas
Tarp Ghicagos 

Lietuvių

25,000 įvairių gėlių 
Pavasaryj hortikul- 

turinėj parodoj

(Tęsinys)
Tuščios pastangos,

Delgardo geroką laiką 
jo. Sukaupęs mintis, jis vėl

tvlė-v

pradėjome baliavoti. Kaip il
gai mes ten buvome, — tikrai 
nežinau. Atsimenu, jog anksti 
rytą aš išbuvau kokiame tai 
tamsiame užkampyje. Tuoj 
man į galvą dingterėjo min
tis jAiži urėti, ar tebėra kiše
nėje pinigai. Bet, beje, ne tik 
pinigų nesuradau, 
vo nei kišenės, 
sisavino beveik 
drabužius.

alc nebu- 
kažkas pa- 

visus mano

nema-
tikrai pajutau 
ant savo kaklo, 
nesinorėjo. Pra-

—Ar žinai, ką aš tada da
riau?

—Vargu galėčiau įspėti? — 
atsakė kukliai koresponden- 
tasi

Nelaukdamas paraginimo, 
Delgardo vėl pradėjo savo pa
sakojimą :

“Šį kartą 
skurdo kilpą 
o mirti visgi
dėjau galvoti, kaip iš tos keb
lios padėties išeiti. Matomai, 
motinos paskutinis testamen
tas pusėtinai mane paveikė. 
Pas mane gimė pasiryžimas 
sutvarkyti savo gyvenimą. Ki
tais žodžiais sakant, gyventi 
taip, kaip dauguma žmonių 
gyvena. Tad pirmiausiai nuta
riau susirasti sau darbą. Nu
klampojau į Indianos valstiją 
ir ten be didelio vargo gavau 
darbą prie geležinkelio. Per 
aštuonis mėnesius dirbau su 
atsidėjimu ir sutaupiau net 
šimtą dolerių. Tai buvo toks 
didelis turtas, kokio aš nie
kuomet savo gyvenime nebu-

“Padėtis tikrai buvo 
loni. Nežinojau nei ką 
štai vakar buvau turtingas, o 
dabar netekau visko, — dingo 

štai tau 
sunkaus 

tikrai

pinigai. drabužiai, 
aštuoniu mėnesiu 
darbo vaisiai! Buvau 
desperacijos apimtas. Tuo lai
ku pastebėjo mane policmo- 
nas ir nugabeno į stotį. Pradė
jo kamantinėti, kodėl aš pus
nuogis) bastausi. Papasakojau 
tikrą tiesą, kaip viskas atsiti
ko. Policmonai aprengė mane 
senais drabužiais ir paliuosa- 
vo, duodami tėvišką patari
mą, kad ateityje bučiau at
sargesnis.

“Tai buvo man geriausia 
pamoka. Nuo to laiko aš nu-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
19-tos kuopos susirinkime, lai
kytam šių metų vasario mėn. 
24 d., buvo pakeltas klausimas, 
kaip praplėsti lietuvių socialis
tų veikimą, ir tuo tikslu išrin
ko komisiją, kuri pagamintų 
atsišaukimą į visas gyvuojan
čias LSS. kuopas, pavienius 
narius ir socialistinio judėjimo 
simpatizatorius.

Draugai!
Ekonominė ir politinė suiru

tė, kurią iššaukė pasaulio ka
ras, suardė darbininkų judėji
mą šioje šalyje ir labai paken
kė lietuvių socialistų organiza
cijai. Daugelį darbininkų bu
vo sužavėjusios Įvairios dikta
tūros, atsiradusios tam tikrose 
Europos šalyse. Jie užmiršo tą 
seniai patirtą tiesą, kad darbo 
žmonės gali išsivaduoti tiktai 
patys savo pastangomis, ir pa
tikėjo, kad jiems gerovę ir 
laisvę suteiks diktatoriai, ku
rie dengiasi “revoliucijos” ir 
“komunizmo” skraiste.

Rūpinasi 1-mos Ge 
gūžės iškilmių 

surengimu

šeštadienį parodą atidarė Gar- 
field Parke; gėlių mėgėjai 
raginami ją aplankyti; Įžan
gos nėra

Parodoje išstatyta 4,500 į- 
vaij’ių gėlių iš šiltųjų kraštų ir 
apie 25,000 Įvairiausių rusių 
Jungtines valstijose augančių 
gelių. Gėlių mėgėjai ir bend
rai visi lietuviai raginami pa
rodą aplankyti. Adresas Lake 
St. ir Central Park Boulevard 
(3800 West).

ekonominis
Jisai yra kaiptalizmo

Kapitalizme

Roselando C.VV.C.U. lokalas 58 
rengiasi prie darbininkų šven
tės paminėjimo

West Chlcago park komisio- 
nicriai kviečia publiką aplanky
ti 1933 Velykinę ir Pavasarinę 
gelių parodą
buvo atidaryta Garfield Parko 
Conservatory. 
balandžio 23 d.
8 vai. ryto iki 10 vak. papras
tomis dienomis ir sekmadie
niais. įžangos nėra.

kuri šeštadieni

“Pradėjau ir vėl nerimti. Po 
sunkaus darbo, ar ne laikas 
bus* truputį atsikvėpti? Reikia 
juk gyvenimas nors truputį 
paįvairinti, nes kitaip jis pa
sidaro labai jau nuobodus. Ir 
juo daugiau apie tai galvojau, 
tuo labiau pradėjau pasiduoti 
pagundai. Pagalios, mečiau 
kastuvą į žemę ir nusprend
žiau ‘pagyventi.’

“Ant rytojaus aš jau buvau 
Chicagoje, kur tuoj susiradau 

-savo senus draugus. Kaipo sc- 
ni draugai, nutarėme tinka
mai paūžti. Vakare su buriu 
savo draugų aš jau buvau ka
barete. Atsirado ir iš seniau 
pažįstamų merginų. Visi kartu

veninio sunkiai .nebedirbti ir 
nebakrauti kitiems turtų. Na, 
ir pradėjau klajoti. Jei kur 
išdirbau kelias dienas, tai už
dirbtus pinigus tuoj stengiau
si išleisti. Ir turiu pasakyti, 
jog taip gyventi man neblogai 
sekėsi, kol neužėjo šis depre
sijos laikas. O kadangi dabar 
biudžeto nebegalima subalan
suoti, tai aš pradedu priprasti 
gyventi visai be pinigų. Atro
do, kad tai galima. O kadangi 
aš jau esu senas ir darbą var
gu kur begalėčiau gauti ir ge
resniais laikais, tai 
toliau gvventi taip, 
bar.’’

šiandie jau visi mato, kad 
tie diktatoriai nieko gero dar
bininkams nedavė, tik atėmė 
jiems žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvę, 
panaikino visuotiną balsavimo 

despotizmą, pa- 
teroru. Kartu 
komunistų dik- 

darbininkams
materialinį skurdą,

teisę ir Įsteigė 
remtą žiauriu 
su priespauda, 
tatura atnešė 
begalinį
taip kad net ir jos garbintojai 
dabar jaučiasi didžiai nusivy-

urvu

turėsiu ir 
kaip da

karalius” 
Delgardo pasakoti. savo atsi
minimus korespondentui.

(Galas)

Iš Newfoundland salos pranešama, kad ten rasta griaučiai 
dviejų žmonių, kaip spėjama, franeuzų aviatorių kapt. Francois 
Coli (kairėj) ir kapt. Charles Nungesser (dešinėj), kurie pra
puolė 1927 m., skrisdami iš Franci jos į New Yorką.

Per metų metus jie veikė su
tartinai, kovodami prieš socia
listus, griaudami visas pažan
gias darbininkų organizacijas 
ir fanatiškai atakuodami kiek
vieną asmenį, kuris tik nepri
tardavo jų aklam Įsitikinimui 
į bolševikiško komunizmo išga
ningumą. Dabar jau jie yra 
suskilę į priešingas frakcijas 
ir, kaip pikčiausi neprieteliai, 
ėdasi tarp savęs. O betgi jie 
dar vis nesiliauja piršę save 
lietuviams darbininkams į va
dus. Tie “tikri revoliucionie
riai” sudemoralizavo žvmia da
li lietuvių darbininkų ir padė
jo visokiems atžagareiviams 
sustiprinti savo Įtaką masėse.

Kuomet 
už Maskvos 
sirado kiti 
tojai, kurie 
pasitikėti “tautos vadais”, šie 
žadėjo su diktatūros pagelba 
išgelbėti tautą. Bet ir jų pa
žadai taip pat pasirodė apga- 
vingi. Tenai, kur tie tautiški 
diktatoriai viešpatauja, yra 
panaikinta žmonių laisvė, dar
bininkų teisės suvaržytos ir 
jiems apsunkinta kova prieš 
išnaudotojus. Ne tauta susi
laukė gerovės iš tų diktatorių, 
bet tik dvarponiai, kunigai, ka
pitalistai ir biurokratai.

Taigi yra neišmanymas sek
ti paskui vienus arba kitus 
diktatorius. Jeigu darbininkai 
nori pagerinti savo būvį, tai 
jie turi pasitikėti tiktai savo 
jėgomis. Darbininkų galybė . t ;

yra vienybėje ir apšvietoje. 
Todėl jau laikas lietuviams dar
bininkams ginti lauk iš savo 
tarpo visus diktatūrų garbin
tojus ir burtis į daiktą.

Jau ketvirti metai šioje ša
lyje ir visame pasaulyje siau
čia pasibaisėtinas 
krizis.
sistemos vaisius, 
darbo žmogui negali būti už
tikrintos gerovės. Mes turime 
kovoti už geresnę visuomenės 
tvarką. Į šiltį kovą privalome 
stoti ir mes, lietuviai darbinin
kai.

Todėl LSS. 19 kuopa krei
piasi Į visus savo vienminčius, 
ragindama juos sukrusti ir pri
sidėti prie atsteigimo ir sustip
rinimo socialistinio veikimo.

Kiekviena gyvuojanti LSS. 
kuopa turėtų stengtis pritrauk
ti prie veikimo musų buvusius 
draugus sąjungiečids. Tose ko
lonijose, kur nėra kuopų, tu
rėtų susidaryti veikimo komi
tetai, kurie išjudintų prie dar
bo visus socialistines minties 
darbininkus savo apielinkeje ir 
atgaivintų organizaciją. Tarpe 
kuopų ir pavienių draugų tu
rėtų būt užmegsti artimesni 

v • •
ryšiai.

Musų kuopa yra pasiryžusi 
išvystyti platų veikimą Brook- 
lyne ir aplinkinėse kolonijose. 
Todėl visus suinteresuotus so
cialistine idėja draugus;, šioje 
apielinkeje mes prašome atsi
šaukti i musų kuopos sekreto
rių, drg. A. Žilinską (74-1 
McDonough St., Brooklyn, N. 
Y.), ir išreikšti savo nuomo
nes, kad galėtume išdirbti tin
kamą veikimo planą.

LSS. 19 kuopos vardu: 
Simoh Cibulskas, 
A.’ .K Viznis, 
V. M1. Michelson.

BOSELAND.—šeštadjenį Ro
selando Strumilos svetainėje Į- 
vyko vietinio Chicago Workers 
Committee on Unemployment 
lokalo 58 vakarėlis. Pelnas ski
riamas lokalo lėšų padengimui.

v • 1 1 1 • . _ • • *ši bedarbių organizacija yra 
labai veikli ir priskaito virš 600 
narių. Ji turi savo raštinę, yra 
padariusi sutartį su daktarais 
narių aprūpinimui medikaliu pa
tarnavimu1 ir rūpinasi jų reika
lais šelpimo įstaigose.

Nariams draudžia eiti tiesio
giniais skųstis į stotis. Jie turi 
skundus įteikti lokalo centrui, 
kuris tuoj aus klaidas atitaiso 
stotyse. Dabartiniu laiku lo
kalus rūpinasi 1-mos Gegužės 
iškilmių suTengimu.—D.

C h i c a g o ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX.

tkob REALLY

Garsinkite “N-nose

Garsinkitęs Naujienose

Don’t 
neglect 
Colds

Tokia iškaba turi rastis 
kiskpifiąoje biznio vie
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c
ga-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ji nusitęs iki
Valandas nuo Teprašo Lietuvosžmonės'r 

taip pataria Lietuvos bankai
Garsinkitės Naujienose

Didžiosios South Sidės Gy
ventojai gali pilnai pasinau
doti patarnavimu kuri šis 
Bankas siūlo.

Stokite i eiles 17,500 linksmų 
depositorių atidarydami tau
pymo sąskaitą šiame tvirta
me Nationaliame Banke.
Jus taipgi galite pasiųsti pinigus j 
Lietuvą per • musų Pinigų Siuntimo 
Skyrių, kurio vedėju yra p. Wm. J. 
Szepietowski ir būti užtikrintas, kad 
jie greitai bus pristatyti.

Mes parduodame Laivakortes ir pa
darome rezervacijas ant visų laivų.

THE LIVE STOCK NATIONAL BANK 
0F CHICAGO

4150 So. Halsted Street

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare i -Cit

WISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ-IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Wt»t 26 St. kampai Keeier Avė. Tel. Cravrford 5573

le omunistai agitavo 
diktatorius, tai at- 
diktaturos garbin- 
ragino darbininkus

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi- 
daryti labai rinitas. Palengvink ji 
į 5 minutes su Musteroie. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

PROBAK
suteikia 

barzdaskuty klos i 
mhm komfortą 
■ skutimos ' 

namie

( PROBAK BLADE)

THE GEEVVM GIRLS
" ' S ,n- t

TXJNT‘ORY,GOtb»E’ 1LL.SHOW 
Noo HOW TO MAKE DAD BUY 

jK"TYO<J A HAT*

B- BŪT HE JUST BOUGHT 
MAMMA ONE —AND 

..........-n 5------

***»!■»» *111

anww<BiuuMuniiHuiiiuiuuiiiiiiinmim
fHĄVE A CHA^.DAD’

YOOfi» IAPJ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

p nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATH^

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

Vanos, lietaus n dtusko* vanos. ifo.
svvimming pool.

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

J

i

REPUBLIC 3100

J. BAGDONAS
III.TIIII GKABOBIUS

i ;

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius.j 
Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street
. • . ■ . *

SH*. Y/HEN HEVl^DSHESBEEN 
VTING. ON YOUR HAT, HE’U HAVE 
“g -TC ouy irai: JA IPNEĮ SEE?TC eus*

TvSat^ou | 
Sfi!« IMEAN ME?«I
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SĮfebakyao kaina)
Chicagoje —• paltui

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year In Chicago

Pusei metu -------- -------
Trims minėsiantis 
Dyįem minusiam -------
Vienam minėsiu!

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopiją 
Savaitei 
tylneptai

SiMenytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu: 

Metams ... ...■■■■■■ 
Pusei metu —— 

Trims minesiams__________ ,
Dviem mėnesiams----------- 1.25
Vienam minėsiu! __ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
^Atpiginta)

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
45

8c 
18c 
75c

mo programą milžiniškos visuomenės daugumos būviui 
pagerinti. Iš šįto judėjimo gali kilti ir nauja didelė po
litikus jėga Amerikos gyvenime, ųes jeigu susijungs 
pažangusis elęmeptas tarpe farmerių sodžiuje ir tarpe 
darbininkų miestuose, tąi su juo teks skaitytis ir val
džiai ir politikos partijoms.

Osčar Wilde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
i., n tu tim n

Maroh 7th 1914 ai tha Post (Mfice 
of Chicago, UL under the act of

Naujienos eina kasdien, iiskiziant 
•ekmadianius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 a Halsted St. Chicago.

. 17.00 Apžvalga
KITA ĄNTIS

NENORI TIKŠTI, BET TIKI

Metams ......     88.00
Pusei metu 4.00
Trims minėdama —........ ....... *50
Pinigus reikia siusti palto Money

Qrder|u karto »n užsakymu.

KODĖL PRIEŠINASI SOVIETŲ PRIPAŽINIMUI

Vienas Chicagos advokatas, buvusiu aukšto Ameri- 
' kos valdininko sūnūs, parašė valstybės sekrętoriui Hull 

laišką, ragindamas jį nekeisti Jungtinių Valstijų poli
tikos linkui Rusijos. Savo laiške jisai nurodo, kad 
Charles Hughes (dabartinis vyriausiojo teismo pirmi
ninkas) dar 1924 metais surado, jogei šioje šalyje gy
vuoja “disciplinuota partija, kuri savo pro^rame turi 
tikslą jėga ir smurtu nuversti šios šalies Įstaigas”. Ta 
partija, anot laiško rašytojo, dar tebegyvuoja ir šian
die.

Taigi dėlto, kad Amerikoje yra komunistų partija, 
tai valdžia yra raginama nepripažinti sovietų Rusijos. 
Šitokiam argumentavimui trūksta logikos. Komunistų 
partija Amerikoje ir sovietų valdžia Rusijoje yra du 
skirtingi dalykai. Tai supranta kitos šalys. Pavyzdžiui, 
Ųietuvos valdžia su sovietais palaiko diplomatinius ir 
prekybinius ryšius, nors komunistus ji šaudo arba kiša 
į kalėjimą. Italijos valdžia taip pat nepakenčia komu
nistų, o betgi Stalinas su Mussoliniu niekuomet nesi
pyksta.

Kadangi Amerikoje komunistų partija yra legališ- 
ka, tai jos gyvavimas juo labiau neturėtų būti kliūtis 
sovietų pripažinimui.

• Tiesa, kad komunistai yra akli Maskvos tarnai ir 
už jų darbus Maskva pilnai atsako. Jeigu Rusijos dik
tatoriai palieptų savo klapčiukams ramiai sėdėti už- 
pečkyje, tai jie susyk nutiltų. Bet Maskvai reikia, kad 
komunistai Amerikoje skandalintų. Komunistai šioje 
šalyje yra reikalingi Stalinui ne -tam, kad jie čia kovo
tų už “darbininkų paliuosavimą”, nes Maskva yra pa
vergusi darbininkus daug aršiau, negu kokia nors ka
pitalistiška valdžia. Bet jie yra reikalingi tam, kad jie 
čia darytų neva “revoliuciją”, idant sovietų spauda ga
lėtų rašyti, jogei “turtingiausioje pasaulio šalyje pro
letariatas jau kyla prieš kapitalizmą” ir leninizmo idė
jos greitai “užkariaus visą pasaulį”.

Šituo opiumu svaigindami Rusijos žmonių galvas, 
bolševikai sugeba išsilaikyti valdžioje. Jeigu išbadėju
sios rusų darbininkų ir valstiečių masės žinotų, kad 
Amerikoje ir kitur komunistai neturi jokios reikšmės, 
tai joms seniai butų išsisekusi kantrybė vilkti komisa
rų jungą.

Bet yra neišmintinga laukti, iki Rusijos žmonės 
patirs tiesą apie tai, kas dedasi užsieniuose. Kol Rusi
ja bus kiniška siena atskirta nuo pasaulio, tol diktato
riškai valdžiai, bus lengva juos apgaudinėti. Jeigu Ame
rika užmegstų santykius su Rusija, tai bolševikų pa
vergta liaudis galėtų nors iš oficialių šios šalies atsto
vų pareiškimų įgyti teisingesnį supratimą apie šią ša
lį. Juo daugiau ryšių bus tarp Rusijos ir kitų šalių, tuo 
sunkiau bus diktatūrai žmones mulkinti.

“Nauj. Gadynė” rašo, kad 
vienas Vokietijos socialdemo
kratų atstovas (P.Hertz), bū
damas Kopenhagene, pareiškęs, 
jogei “neteisingi pranešimai 
apie nacių terorą gali tik pa
žeisti Vokietijos demokratiją”?

Iš kur ji šitą žinią paėmė, 
ji nepaaiškina. Gal būt, kad 
tai yra visai neteisįpgas pra
simanymas. Bet toliaus “sklo- 
kininkų” organas paduoda jau 
tikrą melą. Jisai rašo:

“Jei tikėti pranešimui, til
pusiam ‘Daily Workery’ (ko
vo 27), tai ‘Vorwaerts’, ant 
rytojaus po rinkimų, rašė se
kamai: ‘Mes pripažįstam, 
kad šiuomi laiku, po rinki
mų, Hitleris turi moralę V 
deipokratinę teisę valdyti 
Vokietiją... Mes, Socialdemo
kratai, užimsim poziciją kon
struktyvių kritikų...’

“Nesinorėtų tikėt, kad tū
li žmonės taip žemai galėtų 
nupult.”
“Nauj. Gadynė” sakosi neva 

nenorinti tikėti, kad socialde
mokratai “taip žemai nupultų”, 
bet ji vistick nuolatos skelbįa 
tokius dalykus, kurie rodo jų 
“žemą nupuolimą”. Pereitame 
“sklokininkų” organo numeryje 
Butkus rašė, kad socialdemo
kratai reichstage susilaikė nuo 
balsavimo, kuomet buvo pasiū
lytas Hitlerio 
tas, 
kad 
si, 
vo”

Vę ką pasąkoja brooklyniš- 
Kįų bimbjnįpkų organas apie 
Vokietijos sęcialęlerųokraitus:

“Otto Wels ir visa parti
jos viršūnė puolė Hitleriui 
j glėbį; partija ištraukė sa
vo narystę iš Antrojo Iptęr- 
naęionąlo už tai, kad to In
ternacionalo Pildantysis Ko
mitetas (nors ne nuoširdžiai) 
pasisakė už ..sudarymą bend
ro fropto su komupistaįs 
prieš fašistus.”
Iš kur bimbininkai šitas “in

formacijas” gavo? Amerikos 
spauda, kuri turi savo kores
pondentus įvairiuose Vokietijos 
miestuose, tokių dalykų nėra 
pranešusi. Tik vienoje žįnįoje 
iš Berlypo buvo minėta apie 
Wels’o (socialdemokratų parti
jos pirmininko) rezignavimą iš 
Socialdemokratų Darbininkų In
ternacionalo vykdopiojo komi
teto. Prie tos progos korespon
dentas, kuris tą žinią padavė 
(ji dar iki šiol nėra patikrin
ta), padarė keletą spėjimų, kad 
visą Vokietijos socialdemokra
tų partija, gal būt, pasitrauks 
iš Internacionalo ir stengsis 
prisitaikyti prie naujų ąplin-

nenusįkalsta, Dę

paremta 
kad tik

balsavo 94 socialdemo- 
(visi, kurie galėjo at- 

reichstago posėdį). Bet 
Gadynė”, dar neatitai-

JAU IŠRINKTA 1,300 DELEGATŲ Į KONGRESĄ

Kontinentalis Darbininkų ir Farmerių Kongresas, 
apie kurį šioje vietoje neseniai buvo rašyta, žada būti 
stambus įvykis. Iki kongreso dar yra beveik mėnesis 
laiko, o jau į jį tapo išrinkta trylika šimtų delegatų. 
Delegatus renka darbininkų unijos, socialistų partijos 
skyriai ir farmerių organizacijos įvairiose dalyse Ame
rikos.

Įdomu, kad kongreso idėjai pritaria daugelis uni- 
jistų darbininkų, kurie iki šiol sekdavo paskui konser
vatyvius vadus. Taip pat didelis susiinteresavimas kon- 
Sesu reiškiasi ir tarpe farmerių. Stambi farmerių de- 

Sacija, pavyzdžiui, ketina ątvykti į Bąshiųgtoną
Nety-ąskos. Tikimasi, kad kongrese bus atstovaujanti 
Organizuoti fermeriai daugiau, kaip iš 15 vąlstĮjįį.

Turėdami galvoje tą faktą, kad dauguma kongreso 
dąlyvių bus ąnenkai aprūpinti finansĮškąi, kongreso ren
gėjai kjeroęsi į vyrĮąusyfeę Washingtone, prašydami 
ipayeąti kefetą neužimtu valdžios trobų delęgątų nak- 
vynęms. įoęgreaąs tena laikomas didžiulėje Washmgton 
AudiUpijoję/ gegužes ir T dienas.

MKėtis, kad šis i WasJtįųgt^
iną’Muos JJpsėfeų, negu tie lygiai, kuriuos
nai organizavo ek&-kareįvįai Įr kamųpistaj.
KonlijSfllafe £ Yra ne kovoti apeci^
liūs reikalavimus kokios nors atsijos -grupės, kuri 
jaučiasi esanti .privilegijuota, bet išdirbti bendrą veiki?.

diktatūros ąk- 
ir nuo savęs jisai pridėję, 
socialdemokratai, vadipa- 

savo tylėjimu “saiikcioąa- 
Hitlcrio diktatūrą.

Tai buvo netiesa, 
klaidingu pranešimu, 
4 balsai reichstage buvę pa
duoti prieš diktatūrą. Vėlesnės 
žinios daugelyje Amerikos ir 
Europos laikraščių tą klaidin
gą pranešimą atitaisė, paskelb
iamos, jogei prieš Hitlerio dik
tatūrą 
kratai 
vykti į 
“Nauj.
siusi savo neteisingo prasima
nymo apie “diktatūros sankcio
navimą”, paduoda dabar naujų 
tokios pat rųšies “faktų”.

Ji galėjo suprasti, kad “Daily 
Workeris” meluoja, rašydamas 
apie “Vorwaerts’ą”, nes “Vor- 
waerts” kai buvę uždarytas 
prieš reichstago rinkimus, tai 
ir dabar dar neina. Pačiam 
reichsitago posėdyje Hitleris 
pareiškė, kad socialdemokratų 
laikraščiai Vokietijoje tol bus 
uždrausti, kol nepasiliaus “na
cius” atakavę užsienių socialis
tai. Amerikos korespondentai, 
be to, atkartętinai minėjo 
reichstago rinkimų laiku ir po 
rinkimų, kad visa kairioji spau- 

Prusuose yra uždarytą. Jei- 
“Vorwaerts” butų pasirodęs, 
šitą faktą, be abejonės, bp- 
pažymojusios visos žinių 

(iPagaliaus, “Vor- 
ateidavo ne mažai

da 
gu 
tai 
tų 
agentūros.
waents’o” 
ekzempliorių ir į Ameriką; 
jeįgų jisai totų w “ant ry- 
tojąąs >o ri^Ktoų”,. ! y. kw 
e tai jąų s^i jisai 
pąsięKęs W įh
gas toKąs, W i AmęviKą 
ncątęipą.),

Taigi
kąd “Ęąily 'Worįęrię” prąsi- 
lųaųymąs ąpįę ta <5Y6?, 
wąerts” rusė' rytojau^ po
rinkipių”, yrą toMWskas b(į^ 
šęvikiškas meląs. Tąčiąu “NaųĮį 
Ga$y#ė’\ Kąd ir ^nąnore^ąmą

# at^incų igel- 
WąRlQ. <ąl)r(KaciĮąs /

s:-------------- ''V

SOJA1 
No. 7. Galima gau^ ia

Kas skąitė tuos koresponden
to išvadžiojimus, galėjo aiškiai 
suprasti, kad tai yra niekas 
daugiau, kaip tįk jo “pranašys
tės” (gal būt, dagi įkvėptos 
ĮJitlerio propagandistų). Apie 
tai, kad partija jau išėjo iš 
Interpącionąio, toje telegramo
je nebuvo užsiininta nė vienu 
žųdžiu; priešingai, korespon
dentas darė tik spėjimą, kad 
tai gali atsitikti ateityje. Jo
kių kitų žinių apie socialdemo
kratų pasitrąukjmą iš Interna
cionalo niękun spaudoje, iš
imant komunistų melo fabrikė
lius, nebuvo.

Todėl aišku, kad komunistai 
šitą melą patys sugalvojo. Iš
kreipdami žinią^ kurioje buvo 
minėta apie WėTso rezignavimą 
iš Internacionalo vykdomojo 
komiteto (kuriame jisai dabar 
vistiek negali dalyvauti, nes fa
šistų valdžia neleidžia nė vie
nam socialdemokratui išvažiuo
ti į užsienius), jie sufabrikavo 
istoriją, kad jau visa socialde
mokratų partija pasitraukusi iš 
Internacionalo.

Musų bimbininkai netari nei 
sarmatęs, nei smegenų. Kuone 
kiekvieną dieną telegramos iš 
Vokietijos praneša apie social
demokratų areštus ir žvėriškus 
hitlerininkų užpuolimus ant jų 
(aną dieną pav. rudmarškinių 
gauja sumušė nabašninkp Eber- 
to, buv. respublikos prezidento, 
sūnų!), o žiopli Maskvos davat
kos bando įtikinti publiką, kad 
socialdemokratai “puolė Hitle
riui į glėbį”.

Kadangi bolševikiški malu- 
nai nuolatos šmeižia Vokieti
jos socialdemokratų prijos 
pirmininką Otto Wels’ą, tąi 

‘^ąųjįęno^e” pąduęsime. 
ištraukų iš jo kalbos, pasaky
tos reichstago posėdyje, kur 
vieni tik socialdemokratų at
stovai turėjo 
sinti fašistų smurtui. Kąlbps 
tekstas tįK dąbar gąątas. 

t ■ 
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ai įdomu leidin

(Tęsinys)
“Žniopės, kaip jus — atsi-; 

davę saulės spinduliams gy
venime 
rianai. Bet vis?gį ačiū jums už
komplimentus. O dabar pasa
kykite man — pąsįekite man 
degtukų, kaip geras vaikas: 
ačiū 
reikaląi su Sibyl Vape?”

Dorįanas Gray’jus staiga 
pašoko ant kojų, pąkąitusįąįs 
veidais ir degai^ionųs aki
mis. “Hepriau, Sibyl Vape 
yrą šveplą!”

“Tai tik šventi daiktai yra 
verti paliesti, Dorianai,” 4ąrė 
lordas Henrius, truputį nuliu- 
dusiu keistu balsu. “Bet k9<ičl 
gi jus susierzinate? Aš ma
nau, ji priklausys jums kada 
nprs. Kada eąi įsimylėjęs visa
da pradedi prigaudinėti pats 
sąve, p visąją užbaigi pri- 
gaųdįpedamąs kitus. Tą tai ir 
vądįną žmones romanu. Kaip 
ten nebūtų, aš jnąnau, jus pa
žįstate ją?”

“Be abejo, aš pąžįstu ją. 
Pirmą vakarą man atsilankius 
į teatrą, tas biaurąs senas 
žydas atėjo prie mano ložos 
po perstatymo ir pasiūlė nu
vesti mane už scenos ir per
statyti mane jai. Aš buvau 
nuožmus jam, ir pasakiau, 
kad Julieta buvo mirus, jau 
per šimtmečius metų, ir kad 
jos kūnas guli marmuro kar
ste, Veronoje. Aš manau, kad 
jis pamanė, jogei aš buvau gė
ręs perdaug šampano, ar ką 
panašaus.”

“Manęs tas nenustebina.”
x “Tada jis paklausė manęs, 

ar aš nerašau kokiems nors 
laikraščiams. Aš atsakiau kad 
aš jų nei neskaitau. Atrodė,, 
lyg jis butų buvęs labai ap
sivylęs tuo, ir prisipažino 
man savo paslaptį, kad visi 
dramos kritikai buvo konspi?, 
racijoj prieš jį, ir kad kiek
vieną jų galima papirkti.”

“Aš neabejoju, kad tąipc 
jis buvo ganą teisingas. Bet, 
iš kitos pusės, sprendžiant iš 
jų išvaizdos, didžiuma jų ne
turėtų būti ląbai brąngųs.”

“Gerai, jis, atrodė, laikėsi 
tos nuomones, jogei jie buvo

kokie yru j ąsų tikri

rianas. ‘‘Bet tuo laiku jau pra
dėjo gęsinti teatre šviesas ir 
man reikėjo išeiti. Jis norėję, 
kad aš pabandyčiau cigarų, 
kuriuos jis labai rekomenda
vo, bet aš atsisakiau. Sekantį 
vakarą, žinoma, aš vėl nuke
liavau ton vieton. Pamatęs 
mane, jis žemai 
man ir užtikrino, jogei aš esu 
duosnus meno mėgėjas. Jįs 
buvo biauriai nepriimnus gy
vulys, nors jis ir turėjo ne- 
.pgpraątps aįstros prię Šekspi- 
>rq. jis iųąn sąkė, pąsi- 
did^uodanuis, jogei jo penki 
jMmkrutąi visąi paėję nuo 
Bardo, kurį jis taip be palio
vos vaidino. Rod°si. jis ma
nė, kftd tai yra skirtinga taip 
vadinti.”

°Tai ir buvo ^kirtinga, 
no brangus Dorianai — yra 
labai didelis skirtumas. Did
žiuma žmonių subankrotuoja 
iš perdidelio investavimo į 
gyvenimo prozą. Kai žmogų 
sunaikina poezija, tąi esti gar-, 
bė. Bet kadą jus pirmą sykį 
kalbėjotės su panele Sibyl 
Vane?”

‘^Trečią naktį. Ji lošė Rosa- 
diiųlą. Aš negalėjau išsilaiky? 
tų nepamatęs ją. Aš buvau 
pumetęs jai gėlių, o ji buvo 
pažvelgusi į maneJ 9 gal Uk 
mąn taip atrodę. §cnis žydas 
nępalįovę kalbinęs mane, At
rodė, jogei jis buvę nuspren
dęs nuvesti mane už scęnęs^ 
tadęi aš ir sutikau. Tąi yra kei
stą, Kad ąš nęporėjąu susipa- 
žįnų su ja, ąr nę?”

“Ne; aš taip ųemapaų.”
“Mano brangus Henriau, ko

dėl?”
“Aš jtpns pasakysiu ki(ą sy- 

' kį. Dabar aš noriu žinoti apie 
mergelę.”

“Sibylę? Q, ji buvo taip ne
drąsi it* taip maloni. Pas ją 
yęą kaž kas yąilęišUo. Jos akys 
išsiplėtė iš nusistebėjimo, Kai 
aš pasaKiąu. ką aš maniau 
apie jos lošųiią, ir ji atrodė 
veik nejaučianti savo spėkų. 
Aš manau,

Aęiys 
žinios Stumi.. Sa-
liųjfl Mtwtlwy ir

ipęąiKąĮbią

Pamatęs 
nusilenkė

ma

yiepąs į kitą, lyg maži vai
kai. Jis nepaliovė vadinęs 
mane ‘Mimo lordas,’ tai aš bu- 
vąu priverstas užtikrinti Siby- 
Ję, j°g aš nesu jokis Idrdąs. 
Ji gap paprastai pasakė man, 
‘Jus atrodote labiau panašus 
į karąlaįtį.’ Aš turiu vadinti 
jus Žaviyanajiu Karalaičiu? ”

“Mano garbės žodis, Doria- 
nai, panele Sibyle žino, kaip 
KomplupcnUs duoti”

“Jus pe&uprantate ją, Hen- 
riau. Ji paskaitė mąnc tik 
kaipo asmenį perstatyme. .Ji 
nieko nežino apie gyvenimą. 
Ji gyvena pas savo motiną, 
nuvytusią suvargusią moteriš
kę, kuri lošė ponią Kapuletę, 
ąpsisįatusi kaž kokią rausvai 
jpirpirinę skarą pirmą vakarą 
Atrodo, kad ji yra mačiusi ge- 
ęesnj gyvenimą.”

“Aš žinau tą išvaizdą. Tas 
mane slogina,” murmėjo lor
das Henrius, apžiūrinėdamas 
savo žiedus.

“Žydas norėjo papasakoti, 
man jos istoriją, bet aš pasa
kiau, kad man tai neįdomu.”

“Jus gan teisingai pasakėte. 
Visada esti kažkas begaliniai 
nemalonaus, kitų 
gedi jose.” .

“Sibylė tai yra 
ktas, apie ką aš
man galvęj, iš kur ji peina? 
Nuo. jos mažos galvelės ligi 
jos mažų kojelių ji visa yra 
absoliučiai dieviška. Kiekvie
ną vakarą savo gyvenime aš 
einu pamatyti ją lošiant ir 
kiekvieną vakarą ji darosi la
biau stebuklinga.”

“Dėl tos priežasties, tur 
būt, jus niekad nevakarieniau- 
jąte su manim dabar. Aš ma
niau, kad jus būtinai turite 
kokį nors keistą romaną. Jus 
turite; bet tai nevisai tas, ko
kio ąš tikėjausi.”

“tyfano brangus Hęnriąu, 
ipes sykiu arba pietus arba 
vakarienę valgome kasdieną, 
ir aš esu buvęs operoj kele
tą sykių su jumis” tarė Do- 
rianąs, išplėtęs savo mėlynas 
akis iš nusistebėjimo.

“Jus visada ateinate basiai 
vėlęi.”

“Taip, nes aš negaliu susi
laikyti nuo ėjimo pažiūrėti 
Sįbylės lošimo,” jis rėkė, 
“nors tai butų tik ant vieno 
akto. Aš išalksta pamatyti ją; 
o kai aš atsimenu apie nuo- 
stąbįą aieją, paslėptą jos dra
mbliu kaulo spalvos kūną, aš 
pasidarau pilnas dieviškos pa- 
ga^bus jąi?’ (Bus daugiau)

šinon iuc

vienatis 
paimu.

t ra

dai- 
Kas

inės abu buvome,

jam neprieinami,” juokėsi Do- W Šįmrčijome jai
JLVJ.gL1

TIK ta 
niaus ląį 
“PRIE#! 
Jklausoii^ 
ęolititap 
gauti ose. ka>na i
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Corr nori pagreitinti 
Chicagos majoro 

rinkimus

€ook ligoninėje mirė 
lietuvis Simonas 

Tenikis'

Išvyko į H oi Springs, tartis su 
aldermanų komisija

rių pastangos užko 
vot alaus biznį

Suęmę troką su 400 keisais 
Luko apskrityje; Chicagoje 
policija budi; alaus grįžimas 
pakėlė apyvartą.

Chicagos gengsteriai darė 
paskutines pastangas šeštadie
nį ir sekmadienį užkovoti le
galizuoto alaus distribuciją. 
Lake apskrityje, netoli Wau- 
egano, keli gengsteriai suėmė 
trolęę su 400 keisų alaus, va
žiuojanti iš Milwaukee į Chi- 
cagp. Kita gauja mėgino su
imti troką su 250 keisais prie 
Westcrn ir Lexington gatvių 
Chięagoję, bet policija laiku 
pasirodė ir užkirto tam kelią.

Keliose kitose vietose, Chi
cagos priemiesčiuose “haidže- 
keriai” veikė, bet grobis buvo 
menkas. Policija ir prokuro
ras Courtney planuoja vesti 
kovą su gangsteriais, kurie alų 
legalizavus nustojo stambaus 
įplaukų šaltinio, ir juos sunai
kinti.

Penktadienį naktį bomba 
Prima Bravore, Blackhawk 
gatvėje ir padarė apie $1,500 
nuostolių. Spėja, kad tai bu
vo arba gengsteriai arba uni
jų vadai. Pasirodo, kad- yra 
kelios alaus išvežiotųjų unijos 
tarp kurių eina kova.

Bendrai Chicagoje šeštadie
nį ir vakar alus smarkiai pa
kėlė apyvartą. Visi restau- 
rantai, krautuvės, viešbučiai 
darė didžiulį biznį su alumi ir 
jau šeštadienį į pavakarį buvo 
jaučiamas alaus trukumas. 
Beveik visi bravorai dirba 24 
valandas, bet nepajėgia reika
lavimų pilnai sutikti.

Chicagos laikinasis majoi^ąs 
Corr šeštadienį išvažiavo į 
Springs, Ark., tartis su polė
kiais Chicagos miesto tarybos 
pariais, -kurie tep išvyko .pla
nuoti sekančios miesto tapy
bos sudarymą ir majoro rin
kimus. Corr neturi teisės nu
sirašyti mokesčių varau t,up
apmokėti mokytojų ir darbi
ninkų algas. Jis buvo tik lai
kinai išrinktas, iki valstijps 
iegislatura autorizuos miesto 
tarybą išrinkti majorą su pil
nomis teisėmis.

Trys banditai užpuo
lė banką; pašovė 

darbininką
Pinigų neėmė; pabėgo prie 

banko stovinčiame au
tomobilyje

šeštadienį trys banditai įsi- 
briovė į Univcruity State Bank, 
1354 E. 55 st., ir sunkiai pa
šovė Craiton J. White, banko 
darbininką. Banke tuo laiku 
buvo daug moteriškių.

Kodėl banditai pašovė dar
bininką niekas nežino. Jie vi
sai nesistengė surasti kur pi
nigai. Paleido kelias kulkas į 
White ir pabėgo.

Su mirtimi kovoja ban
ditų pašąųtas banko 

kasierius
Harry Mueller, First Natio

nal Bank of Niles, kasierius, 
kuris buvo sunkiai pašautas, 
kuomet banditai banką užpuo
lė ir pavogė $6,0(X), kovoja su 
mirtimi St. Frances ligoninėje, 
Evanstonc. Greičiausiai mirs.

Šuo prišaukė policija per 
telefoną

Tūlos Mildred Kink, 40, 
7543 N. VVestern avenue, šuo 
šeštadienį lodamas į telefoną, 
prisišaukė policijos pagalbos, 
kuomet jo šeimininkė apalpo 
ir sukritusi grindyse išgulėjo 
ilgą ląiką. Policija spėja, kad 
šuo pastebėjęs, jog kas nors 
negerai su šeimininke, . užlipo 
ant stalo, nuvertė telefoną ir 
pradėjo į jį loti. 

" f 1

šeštadienį Copk apskričio 
ligoninėje mirė Simonas Teni
kis, 48 metų lietuvis, 909 Cub 
lęrton avė., kuris persiskėle 
galvą parpuolęs tavo namų 
kambaryje.

Teismus pulaikč baus
mę paskirtą, buvusiam 

bankieriui

Sužeisti penki žmones 
važiuoją vogtame 

automobilyje

Penki žmones šeštadienį 
vo sužeisti, kuomet vogtas 
tomobilis, kuriame jie buvo, 
įvažiavo į trafiko signalus prie 
Grand ir Ashland gatvių. Su
žeistieji yra Dudy Stefancik, 
16 m., 1746 Grand avė., Harry 
Appelt ir Margaret Appelt, 
6128 South Whipple, Joseph 
Pollis ir Sophie Merozinski, 
4338 S. Failfield avė.

nu-

SIMONAS ČERNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 8 dieną. 8:30 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės * apskr., 

. Kaltinėnų mieste.
Paliko dideliame nubudime 3 

brolius ir švogerkas. Dominiką, 
švogerką Juzefą. Antaną, švoger- 
ką Oną. Kazimierą ir švogerką 

' Oną. dvi seseris ir švogerius. Ka- 
1 zimierą Petronienę, švogerį Pran

ciškų. Juzefą Borokienę, švogerį
1 Joną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. ba
landžio 12 dieną. 8:00 vai. ryto 

. iš koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

' dalingos pamaldos už velionio 
j sielą., o iš ten bus nulydėtas į šv.

Kazimiero kapines.
Visi a. a. Simono Černausko 

giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
kutinj patarnavimą ir atsisveiki- 

' nimą.
Nuliūdę liekame,

Broliai, Seserys, iŠnogerkos, 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-
? riusrius Mažeika, Tel. Yards

1138.

pas-

TEOFILIUS KUKIEVICZ 
(Cook)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 8 dieną. 2:35 valandą ry- 

t to 1933 m., sulaukęs pusės am- 
» žiąus. gimęs Telšių apskr., Luo- 
K kės parap.. Vertelių kaimo. 
L* Amerikoje išgyveno 20 metų. 
L Paliko dideliame nubudime 

moterį Stanislavą, po tėvais Kaz-
■ lauskaitė. du sunu Bronislovą if 

Teofilių, seserį Emiliją ir švogerį 
Bronislovą. Misevičius, brolį Sta-

■ nislovą ir giminės, o Lietuvoje 
L motinėlę Elzbietą, du broliu Joną

ir Simoną, 2 brolienes ir gimines.
Kūnas pašarvotas ran^si 6616 

L So. University Avė.
Laidotuvės įvyks antradieny, 

^balandžio 11 dieną, 8 vai. ryto ii 
| namų į Užgimimo Panelės šv. pa- 
L ra p i jos bažnyčią,* kurioje atsibus 
f geduligos pamaldos už velioniu 
I sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv, 
Į Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teofilio Kukievicz 
r giminės, draugai ir paŽįsfatrtt esat 

nuoširdžiai kvięčianv dMyvąąti 
lai4oą»vės« ir sutęi|tt^ jam 
tini patarnavimą ir atsisveikimthą.

I Nuliūdę liekame.
Moteris, 

' Brolį* ir 
Laidotuvėse patarnauja grabo 

k rius Eudeikis, Tel. Yardr 1741.

Sunai, Sesuo, 
Giminė* 
patarnauja grabo-

leis-United States Circuit 
mus šeštadienį palaikė baus
mę, kurią federalis tek ėjas
Barnes paskyrė bankieriui 
Ralph L. Peck, buvusiam pir
mininkui First National Bank 
of Palatine. Jis buvo nuteis
tas 18 mėnesių kalėjimo ir 
$2,500 piniginės pabaudos už 
$25,000 išeikvojimą. Bankas 
užsidarė 18 mėnesių atgal.

Pasikorė policijos nuo 
vados celėje

Areštuotas už flirtavitną su 
tūlo John Harskey žmona, Jo- 
seph Machowicz, 42, 1911 West 
19 st., šeštadienį pasikorė Mar- 
(fuctte policijos nuovadoje. 
Pasikorė su savo diržu.

Muzikų unija išėjo prieš 
svetimtaučius artistus

rm

Plėšikas šeštadienį pašovė 
jauną mergaitę Anna Strzal- 
ka, 15 m., 1625 W. Superior 
avė., kuomet ji nuėjo į namų 
skiepą anglių. Jis ten buvo 
pasislėpęs.

Teatras ir Ekranas
»■ ......... ...............................................................................................

, , K

apie “Karmeliuką” legęndariąj 
banditą. Jo rolėje Stepan Sha- 
gaila. Filmo direktorius F. Lo- 
pashinski, scenario — Samush- 
kin ir Whiting fotografija — 
A. Kaliushny, dekoracijos M. 
Simashkevič.

APOLLO — “Counsellor at 
Law”, Šįvakar įvyks šios Elmer 
Rice parašytos komedijos prem
jera su žymiu scenos ir ekrano 
artistu Paul Muni. Kinomato-

' Lietuviai Gydytojai
Rts. 6600 Soutfr ArtMum Apmn» 

Phone Pfospect 6659 
Ofiso Te^ Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
9YPYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. — Penktadienį 
šiame teatre pradėta rodyti 
kritikų išgirtas filmas “Raspu- 
tin and the Empress”, kuria
me dalyvauja. pagarsėjusi ar
tistų šeimyna Barrymores-— 
EtheJ, Lionei ir John. Kaip 
matyti iš vardo, filmas nušvie- 

Romanovų viešpatavimo 
Svarbiausias 

vienuolis Ras-

Chicagos muzikų unija pas
kelbė, kad unijos nariai nega
lės akompanuoti vokaliams ar 
instrumentaliams artistams, 
kurie nėra Jungtinių Valstijų 
piliečiai. Unija sako, kad na
riai išmoka apie šitmtą tūks
tančių į metus bedarbiams 
muzikams, o tuo tarpu iš sve
timo krašto atvažiavę artistai 
pelno didžiulius pinigus ir 
juos išveža su savimi.

Išrinkti į Morton mokyklos

PRANEŠU 
grafų ląnkytojai jį gerąi, atsi-1 QfriknFin M D 
mena iš filmo “I ąm a FųgitiveĮ*/!. iJllltkvI ivj nl. I/*

Sngryžimą 

Ofi»M: 4645 S. ASHhAND ĄYE, 

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
™kj Nedėjioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

čia 
laikus Rusijoje 
filmo asmuo — 
putinas. Jo rolėje — Lionei
Barrymore. Scenoje vodevilis.

UNITED ARTISTS — “Gab- 
riel over the White House” te
beeina su dideliu pasisekimu. 
Įdomus filmas apie preziden
tūrą. Prezideptu filme — Jud- 
ąop Hąnąmępd (Wal<ter Hųs- 
ton). Vertą pąmatytį,

ORIENTAL — Garsine ver
siją filmo “White Sisters”, ku
riame praeitie^ žvąį^dės Lil- 
liąn Gisį rolėje yra Helen 
Hayes. Ji yrą bępe geriausia 
filmų artistė. Filmąs nušviečia 
nelaimingą meilę, kuriai kelią 
užkirto vienuolyno durys. Fil
mas patiks visiems — ypatin
gai moterims.

McVICKERS — “Cohens and 
Kellys in Touble” — nekoks.

Charles E. Mitchell, buvęs 
pirmininkas direktorių tarybos 
New Yorko National City Bank, 
kurį federalinis teismas apkal
tino dėl nusukimo valdžiai pa
jamų taksų.

ROOSEVELT — “The Mind 
Reader” — su Warren Wil- 
liam ir Constance Cummings.

TIVOLI ir UPT0WN — “The 
Keyhole” — Kay Francis ir G. 
Brent. Įdomus.

PUNCH and JUDY — “Falše 
Uniforms’
sovietų filmas iš caro laikų Ru
sijos gyvenimo. Akcija sukasi

“Karmeliuk

From a Chain Gąng”.
“Counsellor-at-Law” susilau

kė labai didelio pasisekimo Chi
cagoje apie du sezonu atgal, 
Ėjo ilgą laiką viename didesnių 
miesto teatrų.

Kainos nuo 55 centų iki $2,20 
AUDITORIUM — “Of TheeV ■ . v • ' • » ■

I Sing”. — Labai vykusi mu?1 
zikalė komedija apie Jungtinių 
Valstijų politinį gyvenimą ir 
prezidento rinkimus. Ir šis vei
kalas Chicagoje buvo labai 
prielankiai sutiktas pereitais 
metais. Ėjo “Grand Opera” te
atre kelius mėnesius. Vadovaus 

Mamose rolėse Oscar Shaw, H.
Lake, Donald Meek, Ceci] Lake, 
Kainos — 55c—$1,55, Tik vie
nai savaitei,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 
Residencije 662* So. Richmond Strrot 

Tclffongy Rapnblic 7*6*

Dr. Sązana A. Slakis 
ifotsrų it Vaiką ligą SptcUlitU 

4145 Archer Avė.
L Ofiso m lafaybttb 7337 
Ofiso vaL kiekvieną dienų nuo 9 iki 
12 ryto (iiskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakarė. Utarninkafe u 
Ketvergais.
. Re*. Tel, HYDB PARĮ 33*5

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse įt kokianąe ręl; 
kale visudinet esti sąži
ningas ir nęhrapgVf to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių, 

3307 Auburn Avė 
ęHięAGO. ILL.

Efmund S. Placzck, Parent 
— Teachers Association kan
didatas ir R. W. Hoffmąn, de
mokratų kandidatas, buvo iš
rinktas į Cicero Morton moky
klos tarybą.

Bežvcjodamas paskendo 12 
metų berniukas Rosįs Lpoker, 
1901 Argylc st. Jis nuėjo su 
meškere prie Ifoster avenue 
ežero kranto ir negrįžo. šeš<- 
tadienį motinai, nuęjųs, prie 
ežero kranto ieškoti sūpaus 
kūno, vilpys jį išnešė į tyran^

i Lietu via 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
fel. Rooseyelt 7532

1F.RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystėe

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

...-rrr -t...................  —T-1 ............

I

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Ncdėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersonas 
KOJŲ SPECIALISTAS

W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917

Rez. Pullman 3224

3201

'I.1 . . .■ /'‘U ■M-.1-1R-BHBV

Lietuviai Gydytojai

DR. M ARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogęsnf vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Bouleyatd 8483

Graboriai -|DR. C. k. .KLIAUGA
Telefonas Yards 1138 * x x

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiljuą visokiemą reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dentistas 
Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
atti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828,

Daktaras .V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofi»e patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nao 7 iki 9 ▼. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Sotdh Habtrd Strut 

TeL Boulevard 1401

Į Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihoaakrt Antntu

I Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. H. 

Seredos vakarė uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 3572 
J; Liulevičius 

GRABORIU* ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV,

Į llii ■ 1.

PATARNAVIMAS DIENI ® NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausioj rųšįe j patarnavimu 
laidotuvėse ir ąemomis lįaiponųH
Kadangi J. F. Eudeįkio lietuvių graborių

■ įstaiga yra sepiausia, iodėj tusti daugiau
sia šermenų, q turini; daug šermenų, gali- 
ma, pigiau patarnauti.
J. Ę. Eudeikis yj’ą yienatini^ lietuviu gra-. 
boiĮius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didinę dalis grabų, tuo 
bucįu sutaupymas pirkėjams, yra kuodi- 
džiausias.
Niekui: kitur negausite tekios geros gra 
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj viętej: jau. 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliūdimo valandoje, pašaukite šia įs
taigų,

J. F. EUDEIKIS j
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HĘRMITAGE AVĖ.

Viū TMoptl 174t—i7«Ž. CHICAGO. ILL.
-----------aaa

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskis
DBNTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR.HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me 
tus kaipo patyria gydytojai chirurgai b 
akušeris.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs

DR. C. KASPirtlS
DBNTISTAS 

Grii* U Btuopot ir cB graktikuoja 
unojoį nirtoį.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2r* P.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halstea St
T<1. BOULBVARD »199

todue X~Ray ir- kkokiue elektros prie 
tauro.

Ofisas ir Laboratorįja* 
1025 W. IStb St., netoH Morggn 8t 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
■uo 6. iki 7:30 vai. vakaro.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ryde Park 6755 ar Central 7469

A. MONTVTD, M. D.
Weit Town Šute Bank Bldg. 

2400 W. Mgdison St,
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6. iki S rak. 

Tel. Seeley 73*0
Namą, telefonai Brunswick 0597

A. L, Davidonis, M.D
LIETUVIS GRABORIUS |mQ So. Michigan Avenue 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia, Į T1 Kenwood 5107 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų VALANDOS:

darbu busite užganėdinti. nno ų iki U valandai rytet
ZCxirC4oao 2J /u'6 W 9 iki, 8 valandai vakare.

2314 W« 23rd Pl«$ ChicaRo apart foentadienio it kstnittaditmio
SKYRIUS: ' ................... .........—— ------- —  —

1439 I1L A. K. Rutkauskas, M.I>.
Tel. Cicero 5 2 | 44'42; South Westėm Adentu

Tel, Lafayette 4146 VALANDOS^ 

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

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANĘLIA K. JARUSH 

Phvciral ThRranvPbysical Therapy
B Midwife Ofiso Tel. Boulevard 5913

6109 South Albanp Rez. Tel. Victory 2343 

.-S.,. Dt MTĄSH
Patarnauja prie gim- 756 W. 35th St
dymo namuose ar h- Cof of 35th y Stt)

■ « • ma" Ofiso vaįandoe nuo 1-3, nno 6:30-8*30
ssage, eleetrie treat- Nedėldieniab pagal, sutartį, 
ment ir magnetic I 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai,

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5914

DR. NAIKELS
Akių Gydytojai ~~ Į 8^h!?.«? s"«)

•um^Mempiroe*^^^****^*********^*******^****^^**^**^***** i ęUrOfo o r o riaisicci o t*/
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-*,

Nedėldieniais pagal sutartį.

M

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

DR. VAITUSH, OPT. 4645 So. Ashland Ava.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS "rti 47?h Street

Palengvins akių Įtempimą, kuria esti Valandas nuo 9. iki 8 vakare, 
pr ęžastim: galvos skąudęjąup, migimo Scr(!doj pagal sutartį. .
ajelą aptemimo, nervuotumo, skaudąmąI —     . . , ,    
akių karštį, nuima m nrnmTTvrn

sra.i ’®TU5S DR. T. DUNDULIS 
dS’TaS^ GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS.
atkrriUma i ■vaL..ML’ Td.fVBJVkJinU^OOJ«
do, nuo 10 Iki 8 v. N«daįo3ta piBal1 ™rfoo„ Virtini. 003«
sutarti. Akinių kainos per puse pigiąus,' s kaip buvo pirmiau.

Daugely atsitikimų ąkya ati
taisomos be akiniu Kainos pi-, 

giau kaip pirmiau. 
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589/

DR. A. L. YUSKA' 
2422 W. Mgrątutte Rd. 

lempai M k A*
Telefonu Gror.M11 159S 

Va'landoą uqo 9 iki 11 buc» 2r4
| it 7-9 po pietų, eeudomi p« piltą M 

. taedllioms pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
472*. AtįUmd Anę.. 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo Ž iki 4 
vai. po pietų ir ano 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. ano 10 iki 12. y, dkai 

Phone Midwąy 2880
■ 1 ..... ... »H I «■ IIIII ■           IOI I' —

Telefonas Yards 0*94

Dr. MAURICE KABN 
4631 South ApiUmd Antnuę 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pii» 

7 iki 8 vak Nedėk nuo *10 ikį 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso* TeL Victory 6893
• 191

Rusas Gydytojas it Chirurgas 
Sprtisdįttsu odos ligą ir sfrmrUką ligą

3102 So. Haisted St
kampas 31st Street

4« 7—-»V,ė
Ntd|bomh, h, Įventądiępjaią, IQ—2

Advokatai
■ m > ii.... i> *

A, A. ŠLAKU
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 vaL 
4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ane.
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rockutll St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

J Telefonu BepubUc 9000
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PRIIMS VYRUS NUO 18 IKI 25 METU AMŽ.
I “DARBO ARMIJA”

Chicagos kvota-4,000; rinks bedarbius, ku
rie jau gauna pašalpą iš valdžios

Jokių aplikacijų nereikės paduoti; parinktiems 
vyrams prisius pranešimus

Chic. Liet. Aud. B es 
1927 metų anglių 

sąskaitos reikalu 
ir

Auditorius J. P. Va r kala aiški
na kodėl bendrovė išmokėjo 
už anglis tais metais $1,440. 
99.

i

Užsidarė Roselando Sako, tarp Roselan- 
“mainos”; keli ang- do lietuvių pasireiš- 
liakasiai areštuoti kęs ūpo pakilimas

dirbtuvėse dirbdavo virš 20,000. | 
Minėti 500 greičiausiai neilgai 
dirbs, nes eina kalbos, kad dirb
tuvės gavo tik mažą užsakymą.

— Senas Petras.

CIASSIFIEDADS
.----------------- ------------ --------------------- .

Business Service

“Mainos” veikė ilgą laiką; jos 
buvo prie 104-tos ir Hiarvard 
Avė,
ROSELAND. — Boselando 

“mainos” užsidarė.

Kai kurie bedarbiai jau grįžę 
| darbą; prie ūpo pakilimo 
prisidėjęs ir alus

ROSELAND.—Roseland kiek
Jauni vyrai, nuo 18-kos iki 

25-ių metų bus parinkti į 
“darbo armiją“ miškų sodini
mui ir tie, kurie jau ima pa
šalpų iš Emergency relief 
commission, gaus pirmenybę, 
paskelbė komisijos ekzekuty- 
vis sekretorius Wilfred S. Rey
nolds, gavęs visas informacijas 
iš darbo sekretoriaus Wash- 
ingtone.

Chicagos kvota $5,000
šiomis dienomis visuose 

Jungtinių Valstijų kampuose 
pradėjo tų armijų organizuoti. 
Į jų bus sušaukti 250,000 be
darbių. Chicagos kvota yra 
4JXM).

Sekretorius Reynolds toliau 
sako, kad jis gavo įsakymų iš 
darbo sekretoriato skirti į 
“darbo drmijų“ tuos vyrus, 
kurie gauna pašalpų iš val
džios ir kuriu vardai ir visos 
informacijos liečiančios jų as
menį yra šelpimo įstaigų ran
kose.
Pirmenybė 18 m. — 25 m. 

vyrams
Pirmenybė bus suteikta 

tiems vyrams, kurie yra neve

dę, tarp 18 ir 25 m., amžiaus, 
bet kurie pelno pragyvenimų 
ne vien sau, bet ir savo tė
vams ir kitiems “dependants“.

Be to, iš tarpo gyventojų tų 
apielinkių, kur darbo “armi
ja” dirbs darbus, į jų bus 
įtrauktas mažas skaičius be
darbių, patyrusių reikalingose 
darbo srityse.

Mokės dolerį algos į dieną
Chicagos “darbo armijos’’ 

dalys bus pasiųstos į Fort Shc- 
ridan, į Jefferson Barracks, 
Mo., ir Camp Custer, Mieli. Ar
mijos tvarkymų perims regu
liarūs armijos karininkai.

Bedarbiams bus parūpinti 
rūbai, pastogės, maistas. Ka
rininkai lavins bedarbius fizi
nėje kultūroje. Didesniuose 
armijos centruose bus įsteigti 
knygynai, specialūs mokyklos, 
etc., kad suteikti visiems na
riams išsilavinimų. Jie gaus 
po dolerį algos į dienų.

Bedarbiams parinktiems į 
“darbo armijų“ bus pasiųsta 
pranešimai įstoti. Jokių apli
kacijų, sako Reynolds, nerei
kia priduoti į šelpimo stotis.

Kovo 7, 1933, “Naujienose” 
buvo pateikta žinia, kad vie
nas iš anglių kompanijos atsto
vų išklausęs Auditoriaus pra
nešimą Auditorijos bendrovės 
metiniame susirinkime patėmi- 
jo, kad “Auditoriaus raporte 
pasakyta, jog 1927 m. už ang
lis buvo išmokėta $1440.99. Ne 
tik tų metų, bet ir kitų metų 
bilos nesutinka”. Toliaus sako
ma, kad jis yra anglių kompa
nijos atstovas ir tikrai žino, 
“jog ta kompanija nei vienais 
metais tiek pinigų iš Auditori
jos Bendrovės nėra paėmusi.”

Į mano raštinę atsilankė iš
skirtas komitetas iš direktorių 
Chicagos Lietuvių Audit. B-vės, 
kad patirti ar pranešimas 
“Naujienose” atitinka tikreny
bei ir kuom galima išaiškinti, 
kad vienais metais tiek daug 
anglių Lietuvių Auditorijoje 
sudeginta.

Išaiškinimui šios skaitlinės aš 
komitetui parodžiau sąrašą vi
sų receipčių, sulig kurių už 
anglis buvo sumokėta.

240 NUOŠIMČIU | METUS UŽ $20 PASKOLĄ 
NUO “LOAN SHARKS”

Išviso per 7 m. $6,796.95

1925 metuose $1,074.91
1926 563.09
1927 1440.99
1928 M 878.08
1929 99 986.61
1930 99 811.88
1931 99 1,041.39

Toje apielinkūje “anglių ka
syklos” veikė kurį laiką ir tik 
paskutiniu laiku policijai pra
dėjus griebtis aštrių žinksnių 
prieš “angliakasius” jos turėjo 
užsidaryti.

Prie 104-tos ir Harvard ave
nue yra Roselando “pu’mping 
station”, kurios kieme yra di
delės krūvos anglių. Kiek laiko 
atgal tūlas sumanus bedarbis 
nakties laiku išlaužė skylę kie
mo tvoroje, prisikrovė maišą 
anglių ir parsinešė juos savo 
šeimynai apšildytu Juo pasekė 
ir kiti bedarbiai, .kurių namuo
se vėjai švilpė.
Policija nesiėmė aštrių priemo

nių “'angliakasius” sudrausti
Bet kol bedarbiai ūme anglis 

iš to sandėlio, nei policija, nei 
pačios stoties darbininkai nesi
ėmė griežtų žinksnių anglių sė
mimą uždrausti. Kartais susi
rinkusius. bedarbius nuvaryda
vo, bet tuo viskas ir pasibaig
davo. J apsireiškimą žiurėjo 
pro pirštus.

Bet paskutiniu* laiku į daly
ką įsimaišė didelis, skaičius 
žmonių, kurie anglių prisiėmę, 
nešdavo jas parduoti, o pinigus 
prašvilpdavo. ;Jie, nieko ne
kliudomi, pasidarė labai drąsus 
ir laikui bėgant atsinešdavo vis 
didesnius maišus ir pagaliau vė

la iko atgal susiorganizavo ne
paprasta muzikalė organizacija, 
“šakar-Makar” choras, prie ku
rio priklauso 8 lietuvės, nei vie
na nesverianti mažiau 200 sva
rų. Jos pačios, be jokio mo
kytojo pagalbos, išsilavino dai
nuoti.

Choras padarė savo debiutą 
J. F. Ęudriko konkurse, kur 
pasirėdžiusios tautiškais rūbais 
sudainavo kelias lietuviškas dai
neles ir pasuko kadrilių.

Puošia svetainę
žmonių ūpas Rožių žemėje 

yra gerokai pakilęs, bet dau
giausiai optimizmo turi A. Bal
čiūnas, Strumilos svetainės sa
vininkas. Paskutiniu laiku iš
leido nemažai pinigų išpuošimui 
salės, kur užlaikys naujį alų ir 
įvairius • valgius.

Kai kutie darbininkai irgi tu
ri geresnj ūpą, nes jau pradėjo 
dirbti.
Pullmano dirbtuvės pasamdė 

500 darbininkų
West Pullman dirbtuvės, ku

rios stovėjo uždarytos per porą 
metų, pradėjo judėti ir priėmė 
apie 500 darbininkų. Kai kurie 
lietuviai irgi gavo darbus. Bet 
500 darbininkų tėra tik lašas 
jutoje, nes gerais laikais tose

Biznio Patarnavimas

(APART NEDELD.) 
IŠ STOTIES

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victorv 4965

žirnelius. t
Matyt ir stočiai ir policijai PRANEŠIMAI

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

1 3 6 0 KILOCYCLES.

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.

Investigacija parodo kaip 'paskolų rykliai’ 
išnaudojo darbininkus; lupo 

nežmoniškus nuošimčius
Prokuratūra suėmė 17 ž/ppptų 

operavusi ii tuos paskolų biu
rus; daugelis lietuvių buvo 
jų aukomis. 

■■ ■■ I ■■■ ■■ ■ H—— I
“Naujienose“ jau buvo pra

nešta, kad šio mėnesio pra
džioje valstijos prokuroro 
Courtney policija ir detekty
vai padarė kratas sekančiose 
paskolų biuruose — paprastai 
vadinamose “loan sharks” — 
“paskolų ryklių“ — įstaigose:

Daniel & Co., 81 W. Van 
Buren St.

Dillon Collcction Co., 74 W. 
Washington St.

Gardiner & Co., 180 Wcst 
Adams St.

Leonard & Co., 111 W. Jack- 
son Blvd.

Walker &.Co., 37 W. Van 
Buren St.

Carl M. White, 35 S. Dear- 
born St.

Neal & Co., 400 S. State St. ir
Burnside Finance Co., 9255 

Cottage Grove Avė.
Areštavo 17 asmenų

Valstijos prokuroro asisten
tas Emmet Moynihan, kuris 
vedė investigacijų ir areštavo 
15 vyrų ir dvi moteris su pa
galba kap. Daniel A. Gilbert, 
suėmė visas tų įstaigų knygas 
ir dokumentus. Suimtieji as
menys buvo pašaukti prieš fe- 
lony teismo teisėjų Hartigan, 
bet tardymas buvo atidėtas iki 
bal. 17, kad prokuroras ga
lėtų peržiūrėti suimtas kny
gas. Visi buvo paleisti už 
kaucijas, kuri siekė kiekviena 
po $5,000.

Investigacija, kuri privedė 
prie areštų buvo vedama ilgų 
laikų. Jų pradėjo Chicago 
Better Business Bureau ir vė
liau perdavė prokuratūrai su
rinktų medžiagų, kurių prok. 
Moynihan papildė.
Ir lietuviai skolinosi pinigus 

nuo "ryklių”
Dabartiniu laiku, bedarbei 

įsigalėjus ir algoms nupuolus, 
labai didelis skaičius darbi
ninkų imdavo paskolas nuo tų

“ryklių” ir save beveik pra- 
žudydavo, mokėdami nežmo
niškus nuošimčius. Tarp as
menų, skolinosių pinigų, yra 
nemažas skaičius lietuvių dar
bininkų.

240% į metus
štai kaip tie paskolų biu

rai veikė. Yra dvejos rūšys tų 
biurų. Vieni skelbiasi “algų 
supirkėjais’’ — “salary buy- 
ers”. Jie sakosi neskoliną pi
nigus, bet perku algas. Pavyz
džiui: darbininkas noris,pasi
skolinti $20, gali parduoti biu
rui savo sekančią algų, su są
lyga, kad ją atpirks už $22 kai 
algą gaus. Jis turi sumokėti 
$2 mokestį, nežiūrint ar jis al
gą gaus sekančią dieną ar už 
dviejų savaičių. Bet skolin
tojas paprastai nėra geresnėse 
finansinėse aplinkybėse pirmą 
algą atpirkęs, todėl biurams 
palyginamai lengva nupirkti ir 
sekančias jo algas, ir toliau 
imant $2 mokestį. Tokiu bil
du skolintojas moka $2 į mė
nesį biurui už naudojimą $20. 
Į metus laiko sumokėtų $48, 
o $20 tebebūtų skolingas. Tai 
butų 240% į metus. Kai ku
rie darbininkai buvo tų biurų 
išnaudojimo per 5-8 metus.

“High Raters”
Antroji rušis biurų “high 

raters” skolina pinigus už 
7% palūkanų. Skolintojas pa
sirašo notą, sutikdamas mokė
ti tą nuošimtį, bet, be to, yra 
priverstas žodžiu prižadėti 
mokėti daug daugiau palūka
nų, kurios kartais siekia yirš 
200%.

Jeigu suimtieji “rykliai” bus 
rasti kalti, skolintojai neturės 
mokėti nei nuošimčių nei pas
kolos, nes teismas nuspręs, 
kad jos buvo nelegaliai pada
rytos.

arba $971.00 per metus. Iš 
rašo paaiškėjo, kad tais pačiais 
metais anglys buvo perkamos 
ne iš vienos, bet iš kelių kom
panijų, ir todėl suprantama, 
kad viena anglių kompanija nė
ra gavusi visos už anglis išmo
kėtos sumos.

Įsigilinus į detales anglių 
nupirktų už jas sumokėtų pi
nigų 1927 metais, pasirodė: 
kad gale 1926 metų buvo nu
pirkta, bot 1927 metais sumo
kėta S. M. Coal Co. iš viso už 
162,900 Ibs. $647.05; nuo Vili
ja Coal Co. 1927 metais buvo 
nupirkta ir 'sumokėta dviem 
atvejais už 182,180 Ibs. $724.94. 
Nuo J. Vasniausko 1927 me
tais buvo nupirkta ir jam su
mokėta už 14,350 Ibs $69.00. 
Iš viso per 1927 metus buvo 
sumokėta už 359,430 Ibs arba 
179 tonus anglių $1440.99 ar
ba po $8.18 už toną, aplamai 
imant kaip kad ir buvo pra
nešta mano raporte.

Kodėl gi .tiek daug 1927 me
tuose? Dėl to, kad vienas va
gonas buvo dastatytas dar ru
deni 1926 metų, bet už juos 
užmokėta tik 1927 metuose, 
todėl ir pakliūna į sąskaitą tų 
metų, kuriuose bila buvo ap
mokėta, nes inventorius lieka
mų anglių gale metų dėl atei
nančių -metų nebuvo daromas.

Viršuj pateikta, atskaita su
mokėtų pinigų už anglis aiš
kiai tą liudija. 1926 m. išmo
kėta tik $563.09, o 1927 me
tuose $1440.99.

Sulig prašymo komisijos, iš
skirtos iš direktorių Chicagos 
Liet. Auditor. Brvės, viršmi- 
nėtas paaiškinimas yra talpi
namas “Naujienose”, kad skait
linės butų teisingai suprastos.

J. P. Viarkala,
Valstijos Registruotas 

Auditorius.

są- pritruko kantrybės, nes nese
nai “angliakasius” užklupo ir 
kelius areštavo, o “kasyklas” 
taip užbarikadavo, kad nei vie
nas negalėtų | jas įsigauti.

Chicagos Liet. Bedarbių susirinkimas, 
kaip ir visuomet, įvyks antradieny, ba
landžio 11 d., 7:30 val.zvak„ Fellow- 
ship House, 831 W. 33rd Place. Visi 
darbininkai ir bedarbiai, vyrai ir mote
rys, kviečiami skaitlingai atsilakkyti. Jo
kių mokesčių nebus. Org.

MAt)OS MADOS MADOS
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Night and Momlng to keep 
themClean, Clear and Healtny

or *'
S.,9 B.

Frce “Eye Care' 
: Becmfy” Pnok

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendaanninkais. 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. [žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namą savininką 
biuro - Chicago je.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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 namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

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

Viriminėuis reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St, 

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

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musą spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago, 111.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KNYGVEDYS gali v«ti jus, kny- 
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks. Ben Franklin, Haymarkct 
7800.

NAUJOJ VIETOJ

MORITZ NUPIGINTŲ KAINŲ 
BUŠŲ STOTIS. Pigiausia busų trans- 
portacija kada nors buvusi, paduškos. 
porteriai, kortomis lošti stalai. Rezerva
cijos. Webster 2480, 628 S. State St. 
į pietus nuo Harrison.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PLUMBINGAS IR ŠILUMA. Mes 
mokame augščiausią cash kainą už var
totus plumbingus, vartotas sinkas, mau
dynes, boilerius, toiletus. 2118-32 S. 
State St. Victory 2456.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: ė f*
Sienoms popiera rolelis .......... v V

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

IEŠKAU nevedusio vyro ne pijoko 
ir ne jaunesnio 40 metų amžiaus, kuriam 
galėčiau įtaisyti janitoriaus darbą. Atsi
šaukite Drexel 3689, Anna J.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

BEDARBIAI VYRAI IR MOTERIS 
pardavinėti naują pastebėtiną 15c. na
mams neatbutinumą; greit paantrina
mas. 90c duos pradžią nuolatiniam už
darbiui. 100% pelno. Atsišaukite 17 
No. Wabash Avė. Kambarys 505.

PKRtjlSALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

A p«i auti ko kitę nuo persišaldltno ro> 
Kullarlal išvalydami tavo vidurius I 
Laikykite savo vidurius Ruošai, pra
šalinkite nuodijančią medegųl Vartoklt 

TRINKRIO KARTŲJĮ VYNĄ

Automobiies

Pavasarinė Sporto suknelė. Gražiai atrodys iš vienos spalvos lini
nes arba šilkines materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18. 20, taipgi 36, 38 fr 
40 colių per krutinę. 

■ • ’ ■
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
na, prisiųsti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Ealsted StM Chicago, IU.

2948 — Pavasarinė Sporto suknelė. <_____
arba šilkines materijos. Sukirptos mieros 14

CIASSIFIEDADS

ATIDA! Ne pirkite naują 
karą pirm negu mus nepamaty 
site. Męs galime jums sutau
pyti daug pinigų.

205 W. Wacker Drive 
Room 1217

Gali

Financial
Finansai-Paskolos

NAUJIENOS Pattsen Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Čia {deda 15 centą it puŠau 

siųsti man pavyzdi No 

Mitros

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI 

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public 

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

NAUJI ir vartoti barams fixturiaį ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

For Reni
RENDON 4 kambarių f lauš, 3 lu

bos, iš fronto su visais parankumais už 
$13.00 į mėnesį.

’ 913 W. Cullerton St.

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Senas Auksas

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 luboti

Real Estate For Sale
Namai-žemė  FąHayinitiL,.,.  

PARDAVIMUI pigiai už cash mūri
nis namas, krautuvė dėl saliuno, taipgi 
6 kambariai viršui, 2 karų gaudžius, 
lotas 50x125 pėdų. šaukite Yards 
2026i




