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NEW YORK, bal. 14. — Iskolą Vokietijos 
“Evening Post” Berlyno korės-įkams. 
pondentas Knickerbocker pra
neša :
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Jis jau pirmiau yra apkaltin- Texas atstovų butas priėmęs 
tas už nuJsukimą valdžiai paja
mų takus už 1929 m.

EAST ALTON, III., bal. 14.— 
Reštorantininkas Thomas Duke, 
po barpio, nušovė savo pačią 
ir tada pats nusišovė.

SAN FRANCISCO, bal. 14.
Panamos gen. konsulas Alėman 
liko patrąutktas teisman ir įš 
jo reikalaujama $20,000 atlygi
nimo už paviliojimą Henry Van 
žmopos.
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Hitleris skolina 
pinigus Stalinui

Skolinimas pinigų Stalinui, parodo artimus 
nazių ir bolševikų santikius

liko nepastebėtas sekamas la
bai svarbus faktas.
valdžia paskolino Rusijos 
ševikų valdžiai vieniems 
tams 140,000,000 markių, 
Rusija galėtų i___  ...

Vokiečiai šaudo ir 
koncentracijos 

stovyklose
BERLYNAS, bal. 14. —Trys 

komunistai liko nušauti ir vie
nas sunkiai sužeistas sargybos, 
kai jie buk bandę “pabėgti” iš 
koncentracijos stovyklos Das- 
hau pelkčsi, arti Miuncheno.

Daug žmonių žudosi nebega
lėdami toliau pakęsti nazių pev- 
sekiojimų.
Rengiasi smarkesniam veikimui 

rytų pasieny
Nazių užsienio reikalų sekci

jos vedėjas Alfred Rosenberg 
įsakė suvienyti visas vokiėčių 
organizacijas palei Vokietijos- 
Lenkijos sieną. Jos bus paves
tos žinion Dr. Luedke, kuriam 
įsakyta pasitarti su Prūsijos ir 
Vokietijos valdžiomis apie tai, 
kokio veikimo stvertis ir kaip 
pravesti subendrintą vokiečių 
veikimą ’ rytiniame pasienyje 
(taigi ir prie Lietuvos sienos).

Francija priėmė biudže
tą; nemokės Ameri

kai skolų
PARYŽIUS, bal. 14. — Fran

ci jos atstovų butas po visos nak
ties posėdžio priėmė 1933 m. 
biudžetą. Jame nieko nemini
ma apie mokėjimą skolų Jungt. 
Valstijoms.

Priėmęs biudžetą butas 
traukė posėdžius vienam 
nėšiui.

. DĖS MOINES, la., bal. 14.— 
Senatas 32 balsu prieš 19 nu
tarė legalizuoti alų. Atstovų bu
tas alaus legalizavimą priėmė 

, kelios dienos atgal. Pataisa, 
kuri leistų kiekvienai apielinkei 
apsispręsti ar ji nori alaus, ta
po atmesta.

“Jeigu sovietų valdžia nebū
tų gavusi tos paskolos, ji butų 
buvusi priversta pasiskelbti 
bankrotu. Vienok nuo bankro
to ją išgelbėjo Hitleris”.

Tas faktas parodo, kad tarp 
Hitlerio ir Stalino yra labai

Darbininkai įteikė 
prezidentui viešųjų 

darbų projektą
WASHINGTON, bal. 14. — 

Įvairių darbininkų unijų atsto
vai, jų tarpe Sidney Hillman. 
prezidentas Amalgamated Clo- 
thing Workers of Am., vakar 
apsilankė pas prezidentą Roose- 
veltą ir įteikė jam platų viešųjų 
darbų projektą, kurie reikalau
tų išleisti bonus sumoj nuo $4,- 
000,000,000 iki $6,000,000,000,- 
000. Darbininkai taipgi reika
lavo sutrumpinimo darbo va
landų ir nustatymo minimum 
algos. \

Prezidentas į darbininkų pro
jektą žiurys prielankiai. Prita
ria jis ir nustatymui minimum 
algos, taipjau sutrumpinimui 
darbo valandų, kad parūpinti 
darbą kuodidžiausiam bedarbių 
skaičiui. į

Neiškėlė nazių vėlia 
vos, atšaukė am

basadorių
TOKIO, bal. 14. — Vokietijos 

ambasadorius Japonijoje Dr. 
Ernst Arthur Voretzch tapo at
šauktas, kadangi jis ant amba
sados namo neiškėlė nazių ar 
Vokietijos kaizeriškos vėliavos.

Pinigų cirkuliacija ma 
žeja; didėja depozi

tai bankuose

ši laida susideda iš dviejų dalių
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Rumunijoje susektas 
•masinis vyrų 

nuodijimas

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
bah 14. — šiomis dienomis ta
po susektas masinis vyrų nuo
dijimas. 23 vyrai, kurie nusi
bodo jų moterims, tapo nunuo-; 
dyti, padedant moterei Durna’ 
Fluroca. Ji jau* prisapažino, 
kad ji jau per 10 metų parū
pindavusi nutodų toms mote
rims, kurios norėdavo nusikra
tyti savo vyrų. Ji jau nė nebe
atsimenanti ikiek vyrų, jos pą- 
gelba, nuėjo į kitą svietą.

Jos pačios vyras liudijo, kad 
jis žinojo savo žmonos darbus, 
bet tiek jos bijosi, kad netik 
nedryso niekam apie tai pra
nešti, bet dagi ir valgyti jis tik 
tada valgydavo, kai jo žmona 
pirmiau valgį paragaudavo.

Iš priežasties moteries prisi
pažinimo, tapo areštuota daug 
našlių, kurios dabar yra kvo
čiamos policijos. Joms yra ren
giama didelė byla.

Du metai atgal panašus masi
nis vyrų nuodijimas buvo su
sektas Vilagos apielinkėj, Ven
grijoj, kur moterys buvo nu
nuodijusios kelis desėtkus vy
rų. Ten irgi atsirado viena mo
teris, kuri parūpindavo mote
rims nuodų ir moterys noriai 
jos “patarnavimu” naudojosi.

Vėl apkaltino ban 
kierių dėl nesumo

kėtų taksų

Superior teismo teisėjas 
Louis H. Waii‘d iš San Fran- 
cisco, Cal., įkuris nusprendė, 
kad jei Tom Mooney to reika
lauja, jis. turi būti teisiamas 
dėl kitų apkaltinimų, kurie bu
vo išnešti sąryšy su ta pačia 
byla. Mooney tikisi, kad nau
jas bylos nagrinėjimas įrodys 
jo. nekaltumą ir pagelbės jam 
pasiįiuosuoti iš kalėjimo, ku
riame ji^sč^jaų virš 17 me
tų, nuteistas visam amžiui ka
lėj iman neva už padėjimą bom
bos laike “preparedness” paro
dos 1916 m., San Francisco.

Legislatura tyrinėja 
morgičių foreklo- 

zavima
C HIQA GO.—V aisti j os legisla- 

turos komi tetas ^pradėjo Chica- 
goje viešus tyrinėjimus blogu
mų dabartinėje morgičių ■ fore
klozavimo sistemoje, tikslu su
rasti • visus blogumus ir pra
vesti naujus patvarkymus, ku
rie tuos blogumus pašalintų. 
Tyrinėjimai yra vedami pavieto 
trobesy, kambary 1121.

Pirmiausia buvo pašaukta? 
liudyti Chicago Titlc & Trust 
Co. . prezidentas Pettibone, kai
po žinovas morgičių klausime. 
Jis už blogumus foreklozavimo 
sistemoje daugiausia kaltino ne
didelę grupę advokatų, kurie 
tuojaus užveda foreklozavimo 
bylas, kaip tik nesumokama 
morgičių. Delei to būna daug 
paniavos ir nuosavybės patenka 
j godišių rankas.

Vokietija šalina žy
dus ir kitus nepatin
kamus profesorius

Chicagos mokyklos 
pasilieka atdaros

—■■

Mokyklų taryba nutarė laikyti mokyklas 
atdaras bent iki gegužės 1 d.

CHICAGO.— Naująjam mė- galėjus iki to laiko nors dalį 
rui Kelly pasirašius taksų war- 
rantus, tapo sukelta tiek pini
gų ,kad šiaiidię bus galima mo
kytojams išmokėti algą už vie
ną savaitę. Galbūt dar šiandie 
mokytojai gaus čekius.

Vakar mokyklų taryba laikė 
susirinkimą ir išnaujo svarstė 
klausimą mokyklų uždarymo dė
lei negalėjimo išmokėti moky
tojams algas, kurios yra užši- 
likusios veik metus laiko (nuo 
pradžios pereito birželio mėn.).

Taryba 6 balsais prieš 3 mf- 
tarė palikti mokyklas atdaras 
bent iki gegužės 1 d. ir to klau
simo nebekelti iki balandžio 26 
d. Tuo gi tarpu bus rupinamą- 
si sukelti daugiau pinigų, kad

algų atmokėti.
Taipjau nutarta įsakyti tary

bos advokatams x prirengti bi- 
lių, kuris butų įneštas valstijos 
legislaturoje, ir kurie leistų mo
kyklų tarybai išleisti bonų už 
$50,000,000, vienatiniam tiks- 
ni—atmokėti mokytojams algas. 
Tarybos narys Caldwell tikrino, 
kad jo turimomis žiniomis, to- 
kis bilius legislaturoje praeitų.

Naujasis meras stengsis su
kelti pinigų taksų warrantų par
davinėjimui ir tam busiąs pa
darytas tikras vajus, primenąs 
Liberty bonų pardavinėjimą. 
Algos ne tik mokytojams, bet 
ir kitiems miesto ir net pavie
to darbininkams yra jau senai 
nemokėtos.

Automobilių nelai
mės sumažėjo-“tik” 

29,000 užmušti

Rooseveltas paduos 
kongresui dar ketu 

rius pasiūlymus
1 ■ ■■■■—■-— I ■

WASHINGTON, bal. 14. — 
Atstovų buto pirmininkas Rai- 
ney sako, kad prezidentas Roo
seveltas pasiūlys kongresui pri
imti dar keturius bėdos įstaty- 
iniUL -- f "

905,-įsitarimus apie abipusius muito 
sumažinimus; pravesti geležin
kelių reformas; išleisti viešųjų 
darbų bonus bedarbių šelpimui 
ir pravesti reikalingas bankų 
reformas.

NEW YORKO bal. 14. — 
New Yorko automobilistų kliu- 
bo surinktomis žiniomis, nelai
mės sii automobiliais pernai žy
miai sumažėjo.

Pernai nelaimėse su automo- 
biliais. užmušta “tik” 29,000 
Žmonių—visoje Šalyje ir L. 
00 žmonių liko sužeista, kuo
met 1931 m. užmuštų skaičius 
siekė 33,500 ir sužeistų buvo 
1,120,000 žmonių.

žymiai sumažėjo skaičius ne
laimių, bet pačios nelaimės pa
sidarė didesnės, nes sulig skai
čiaus .nelaimių, užmuštų skai
čius padidėjo 1.3 nuoš., o su
žeistų skaičius pašoko 2.3 ni.'oš.

BERLYNAS, bal. 14. —Na
zių valdžia ėmė šalinti iš uni
versitetų žydus ir kitus naziams 
nepatinkamus profesorius, ku
rie nepritaria nazių “idėjoms”. 
Tarp pašalintųjų yra žymiausi 
Vokietijos profesoriai.

Daugelis mokslininkų ir dak
tarų bėga į kitas šalis, jei tik 
pasiseka iš nazių gauti leidimą 
išvažiuoti.

Laikraščiai skelbia, kad 228 
negeistini gydytojai tapo paša
linti iš Berlyno miesto tarnybos. 
Bet tie, kurie tarnauja laivy
nui ar armijai, pasilieka savo 
vietose, nes laivynas ir armija 
atsisakė pasiduoti nazių anti
semitiškai agitacijai.

Japonai užėmė 1,000 
mylių į pietus nuo

Chinijos sienos
MUKDENAS, bal. 14.— Chi

nijos apsigynimui nusmukus, 
Japonijos armija eina netruk
doma į pietus nuo didžiosios 
Chinijos sienos ir šiandie už
ėmė svarbų ‘miestą Tsienau.

Dabar Japonijos armija valdo 
daugiau kaip 1,000 ketvirtainių 
mylių plotą Chinijos teritorijos 
į pietus nuo sienos.

Bombų teroras Ku 
boję

NEW YORK, bal. 14. —šian
die laivu Bremen atplaukė Dr. 
Hans Luther, naujas Vokietijos 
ambasadorius/ pirmas diploma
tas prisiųstas naujosios Hitle
rio valdžios.

West Virginia irgi turės 
alų

HAVANA, Kuboj, ba.l 14.— 
Po įspėjimo laiškais ir telefo
nais žymesniems asmenims ne
silankyti į bažnyčias, vakar 
prasidėjo sproginėjimai bombų 
bažnyčiose ir kitose viešose vie
tose. Daugely bažnyčių suras,- 
ta nesprogusių bombų.

Bombos užmušė vieną vaiką 
ir tris žmones sužeidė? taip jair 
pridarė didelių nuostolių.

Į miestą tapo pakviesta ka
riuomenė sustabdyti tą bombų 
terorą ir jau prasidėjo masi- 
niai areštai nužiūrimų teroris
tų..

CHARLESTON, W. Va., bal. 
14.—Gub. Kump. pasirašė bi- 
lių, kuris legalizuoja pardavinė
jimą valstijoje 3..2 nuoš. alaus, 
kaip tik bus išduoti pardavė
jams leidimai.

NEW YORK, bal. 14. — Char
les Ą. Mitchell, buvęs pirminin
kas National City Bank, tapo 
apkaltintas, kad jis nesumokė 
jo valdžiai $156,791 pajamų tak
sų už 1930 m.

Prisipažino papildęs 
žmogžudystę, už kurią 

kitas sėdi kalėjime
I , t ...... - ..........

ATLANTA, Ga., bal. 14. — 
Negras James Starks, plėšikas, 
prisipažino, kad keturi metai 
atgal laike plėšimo jis nužudė 
Mrs. Colemian. Už tą žmogžu
dystę užmuštosios vyras Ro- 
bert E. Coleman liko nuteistas 
visam amžiui kalėjiman ir da
bar dirba baisiojoj ‘chain gang.’ 
Dabar bus bandoma jį paliuo- 
suoti. >'

WASHINGTON, bal. 14. — 
Federalinė rezervo taryba pa
skelbė, kad pinigų cirkuliacija 
pareitą savaitę sumažėjo $114,- 
000,(XX) ir dabar siekia $6,- 
147,000,000. 'Sumažėjimas pa
eina delei pagerėjimo bankų 
padėties ir delei sumažėjimo pi
nigų slėpimo. Nuo kovo 8 d. 
pinigų cirkuliacija sumažėjo 
$1,381,000,000.

Užtai didėja 
k irose. Rezervo 
Zitai nuo kovo 
$322,508,000.

Naujų pinigų
apyvarton tiktai $19,890,000.

Ant Telšių ežero rado 
sau mirti Estijos pilietė

A --------——
ŠIAULIAI.—Šiaulių kriminali

nėj policijoj gautomis žiniomis 
kovo 1 d. ant'Masčio ežero prie 
Telšių miesto rastas moters la
vonas. Pagal rastus prie lavo
no dokumentus, nustatyta, kad 
tai yra Estijos pilietė Karolina 
Belau, 60 metų amžiaus mote
ris, iš profesijos— modistė. Iš
aiškinta, kad dieną prieš tai ji 
atvažiavo į Telšius iš Klaipėdos 
ir dingo, palikusi stoty, bagažo 
skyriuje du čemodanu su daik
tais. <

alaus legalizavimą ir visus pa
tvarkymus surištus su alaus 
pardavinėjimu*, nutarė visą 
alaus legalizavimo klausimą pa
vesti išspręsti referendumui, 
kuris įvyiĮcs rugp. 26 d.

RYTOJ
Bal. 16 d. “Naujienų” rąšt'hė 
bus 'uždaryta/ visą • dieną.

“N.” ADM.

ĄRMOND, MEACH, Fla., bąl. 
14.—Savo namuose pasimirė 
gen. Adelbert Ames, 97 m., 
paskutinis ikišiol gyvenęs šiau 
rėš generolas, dalyvavęs civili
niame kare.

LONG BEACH, Cal., bal. 14. 
—A. M. Ridgeway, 71 m., nu- 
troško gasu. Daktarai pripaži
no jį mirusiu. Dedant į gra- 
boriaus vežimą viena akis lyg 
ėmė mirksėti. Už dviejų va
landų pulmotoras jį visai at
gaivino ir vieton pas graborių, 
Ridgeway liko išveštas j ligo
ninę.

SPRINGFIELD, III., bal 
—Fubernatorius Hobner atsisa
kė priimti cemento kompanijų 
kontraktus parutpinimui cemen
to vedamiems keliams, kadangi 
jos atsisakė paduoti kainas taip, 
kaip buvo pažymėta specifika
cijose.

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt giedra ir biskį šilčiau. 
Vėlykų dieną busią apsiniaukę, 
bet lietaus veikiausia nebus, 
temperatūra sieks 40-55 laips
nius.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:- 
30

-----------  , LOS ANGELES, Cal., bal. 14.
SPRINGFIELD, M0., bal. 14. —Gwėn Emerson, 19 m. Cali- 

—Daktarai svarsto ,bet nežino > fornijos universiteto studentė, 
ką daryti su nepasiliaujančiu netekusi lėšų pragyvenimui, bet 
žaksėjimu.

Kelios dienos atgal nuo žak- 
sėjimo pasimirė vienas žmo
gus, žaksėjęs be paliovos per 
9 dienas. Roley, 65 m., žaksi 
jau kelios dienos. Jis pradėjo 
Žaksėti viduriams "]

Farmeris Collier, 63 m., pra
dėjo žaksėti po operacijos ir policistai liko nušauti kautynė- 
žaiksi jau 93 vaalndas. Kitas se su dviem desperatais, ku- 
farmeris žaksi jau dvi savaites, rifems betgi pasisekė pabėgti

nenorėdama mokyklos apleisti, 
per du mėnesius gyveno grio
vy po tiltu, Sužinojusi apie tai 
mokykla skubiai parūpina jai 
darbą, kad galėtų nors kamba
rį pasisamdyti.

pakrikus. ’ ------- —
- JOPLIN; Mo., bal. 14.— Du

• ■ ■ l' 1..... .
SPRINGFIELp, III., bal. 14. 

—^Tikimąsi, kad šiomis dienomis 
gubernatoiįus H^jrner pasira
šys bilių, kuris verčia daktarus 
ir akušeres tuojaus- kūdikiui 
gimus įleisti j akis sidabro ni
trato, kad kūdikį apsaugoti nuo 
aklumo. .

< A ■■
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WASHINGTON, bal. 14. — 
Pašto viršininkas Farley pa
skelbė, kad ateinančią savaitę 
kongresui bus pasiūlytas bilius, 
suteikiantis prezidentui Roose- 
veltui galiąs pakelti ar papigin
ti pašto kainas.

JONAVA.—Jonavos geležin
kelio telegrafisto J. šeimoj į- 
vyko šiurpi • tragediją. Telegra
fistas vaakre buvo tarnyboje. 
Namie bu’vo pasilikusi jo dvide
šimties • metų žmona Marcelė. 
Ji, Įikus^ viena, nusižudė. Apie 
11 vai. vyras grįžo namon, ta
čiau durys buvo užrakintos. 
Nujausdamas nelaimę, jis du
ris išlaužė ir atrado žmoną jau 
nebegyvą. Spėjama, kad ši tra
gedija įvyko dėl nelaimingos 
meilės. Velionė paliko laiškų.

CHICAGO.— Einant kalboms 
apie pinigų y infliaciją ir delei 
prospektų, kad ateinantis derlius 
bus menkas, grudų biržoje ėmė 
sparčiai kilti kviečių kainos.

■»■■■... . i .
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NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litajs.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

y?
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New Britain, Conn.
Buvo areštuotas SLA. 34 kuo

pos sekretorius J. Maksima
vičius.

Laikraščiuose jau buvo rašy
ta, kad SLA. 34 kuopos finansų 
sekretorius J. Maksimavičius 
paspruko su $135 narių duok-

AR
J U S V KŪDIKIS 
IŠAUGS TVIRTAS 

IR SVEIKAS?

Ne lik kad kūdikis išaugtų di
deliu, bet kad jisai butų pil
nai sveiku fiziškai ir protiš
kai, turėtų rūpėti kiekvienai 
motinai ir tėvui. Jus be abejo 
norite, kad jūsų kūdikis butų 
tvirtas, sveikas ir gerai suau
gęs. Maistas kurį jus duodate 
savo kūdikiai turi neabejoti
nų įtekmę į jo išsivystymą, 
(lydytojai seniai įrodė, kad 
maistas kurį jus duodate savo 
kūdikiai nuo pat pirmųjų die
nų, turi didžiausią įtekmę į jo 
tvirtumą ir gerą sveikatą. Ir 
todėl, jeigu norite, kad jūsų 
kūdikis išaugtų tvirtas ir svei
kus, duokite jam maistą, kuris 
artimiausias motinos pienui, 
Borden’s Eagle Brand Con- 
densed M ilk yra geriausias už
vaduotojas motinos pienui.
Negali būti abejonių apie Ea
gle Brand pieno grynumą ar
ba apie jo geras pasekmes, ku
rias tuksiančiai lietuvių mo
linų gavo iš jo. Šitą jau seniai 
be jokio prašimo įrodė tuks
iančiai gydytojų ir dėkingų 
motinų.
Jeigu jūsų kūdikis neįgauna 
svarumo, kaip, kad jam reikė
tų. jeigu jūsų kūdikis nakti
mis neramiai miega, arba jei
gu jus randate, kad maistas, 
kurį jam duodate yra ne ge
ras, pamėginkite Eagle Brand. 
Parduodamas visose geresnėse 
grosernėse ir pas vaistininkus. 

lėmis. Kai tik kuopos valdyba 
patyrė apie tai, tai ji tuoj krei
pėsi į sekretoriaus moterį, ku
riai buvo paaiškintas visas rei
kalas. Jai buvo perstatyta, jog 
Maksimavičius buvo apdraus
tas. Tad, jeigu nebus bandoma 
atsilyginti su kuopa, tai ji pri
versta bus pranešti policijai, 
kas galės padaryti daug nema
lonumų. Apdraudos kompanija 
irgi žiūrės, kad Maksimavičius 
butų tinkamai nubaustas.

Moteris pareiškė, jog ji visų 
nuostolių padengti negalinti, 
bet sutinkanti duoti $20. Su 
tuo pasiulymu kuopa, žinoma, 
jokiu budu negalėjo sutikti. 
Tad liko nutarta išimti varan
tį, po kuriuo pasirašė kuopos 
pirmininkas. • Tai buvo būtinai 
reikalinga padaryti, kad apsau
gojus kuopos iždų.'Policija tuoj 
pradėjo ieškoti pabėgėlio. Ku
riam laikui praėjus, Maksima
vičius tapo suimtas New Jer- 
sey valstijoje ir, kaip lietuviai 
sako, pasodintas į cypę*. Apie 
tai tapo pranešta jo moteriai. 
Kad išgelbėti savo vyrų iš na
mų nevalios, toji sutiko atmo
kėti kuopai visus nuostolius.

Kuopos valdybai tenka kre
ditas, kad ji griežtai nusistatė 
apsaugoti savo narių sumokė
tus mokesčius. Tai geras pa
vyzdys ir kitoms kuopoms, kur 
pasireiškia finansine betvarke.

Lenkams negarbė
Šiame mieste randasi nema

žai lenkų. Jie yra susimetę žie
mių dalyje. Tai jų centras. Ten 
turi didelę savo bažnyčių, ku
rios aukšti bokštai matosi iš 
tolo. Netoli bažnyčios stovi 
graži parapijinė mokykla. Iš 
šalies žiūrint, atrodo, kad len
kai gana aukštai stovi tarp 
kultūrinių tautų.

Tačiau visai kitokių nuomo
nę apie juos turi vietos anglų 
laikraštis, kuris sako, jog len
kai šiame mieste skurdžiausiai 
gyvena ir yra labiausiai atsili
kę už kitas tautas. Laikraštis 
savo tvirtinimus paremia ir 
“ličbomis”. Jis sako, jog tarp 
lenkų yra daugiausiai nemok-

neouvo ne vieno žmogaus. 
piktadarys valdininkę ir nUšO* 
vė, itačiau visos kaftos apiplėšti 
jam nepasiseki: jis pagrobi tik 
apie 500 litų, o pinigų dėžu
tėj buvo apie 5,00(1 litų. Už 
salės esančiame ekšpedieijos

.šūvį, išbėgo j gatvę, tačiau plė
šiko jau nebematė. Į įvykio 

Indiana Harbor, Ind.į* »*■*&

sų, t. y. tokių žmonių, Kurie 
nemoka nei rašyti, nei skaityti. 
Esą, iš šimto iš “seno krajaus” 
atvažiavusių lenkų tik 13 te
galį susikalbėti angliškai.

Tai nelabai malonus rekor
das lenkams, kurie paprastai, 
mėgsta labai aukštai statytis. I kambary valdininkai, išgirdę

A. J. Viznis. šūvi, išbėgo į gatvę, tačiau plė-

a t minalinė policija jau .suėmėSLA 18, kuopoje Dr. M J V>- Turimo.
nikus gavo daugumą balsų ^jg žiniomig ,(Sllimta3is gerai 

žinojęs pašto ženklų pardavimo 
skyriaus padėlį ir Įvykio dienų 
buvęs pašte. Suimtasis tardo
mas. z

SLA. 185 kuopa balandžio 
7 d. laikė susirinkimų, kuria
me buvo balsuojama Centro 
sekretorius. Atlikus balsavimus, 
pasirodė tokie rezultatai:

Dr. M. J. Vinikas gavo 22 
balsu, M. A. Baginskas 2 balsu.

Agitacijos už kandidatus ma
žai buvo, — nariai balsavo taip, 
kaip geriausiai suprato.

SLA. 185 kp. Narys.

Easthampton, L. I.
New York

Iš SLA. 15 kuopos susirinkimo

Buvo balsavimas Centro sek
retoriaus. Rezultatai tokie:

Dj\ M. J. Vinikas 13 balsų, 
M. A. Baginskas 1. Nebuvo va
roma nė už vieną kandidatų 
agitacijos. —Eksčikagietis.

LIETUVOS ŽINIOS
Plėšikas nušovė valdi
ninką Klaipėdos krašte
Norėjo apiplėšti pašto kasų.— 

Pavogė 500 litų

KLAIPĖDA.—Kovo 20. (El
ta). Praeitų šeštadienį nežino
mas piktadarys, norėdamas api
plėšti Klaipėdos pašto ženklų 
kasa, nušovė ženklus pardavi- 
nė^jifsių valdininkę šmidtienę. 
įPJėšiįas,, rpnėjęs ^'Jpį’ie pašto 
ženklų pardavimo langelio, iš
mušė šalia einantį kitų langelį, 
norėdamas ištraukti čia buvu
sių dėžutę su pinigais. Valdi
ninkė plėšikui pasipriešino ir 
buvo revolverio šuviu nušauta 
vietoj. Pašto salėj tu4o metu

ĮVAIRENYBES
Kaip buvo įrengti ko* 
munistųjįamai Berlyne 

mriri iiiiruiįii n ,

Požemio tuneliai, aliarminiai 
skambučiai,. plieno durys

■ . > ' <■

Berlyno policija, padariusi 
kratų komunistų būstinėj *— 
Liebknechto namuose sura
do tunelį, kuris veda į požemi
nį labirintų, šitame požemi
niam labirinte buvo saugojami 
nelegalus komunistų spausdi- 
niai, kuriems išvežioti buvo 
laikomi sunkvežimiai automo
biliai. Be to, per požeminius

, >>« .h.iiimnii iAį>,riiįrfii

Linksmų pavasario švenčių 
— Velykų linkime, visiems 
Draugams ir Kotdumeriams.

Mrs. M. Makutenas
Birutės daržas “grove” 

Užlaikome geni alaus, kve
piančių cigarų ir visokių 

užkandžių.

Archer A v. and 79 St
........................................................................... ..............................   IĮ / 

—• - ■ 1 I iii / !■   V

........    >iiii iimiim i...............imi t i ik 

Linksmų pavasario Švenčių 
Velykų linkiu Drau

gams ir Koštumeriains

WM. ZIECK
Užlaikome gero alaus ir 

kvepiančių cigarų r

2119 S. Halsted St.
Tel. Coliui 1376 i 

lUUVUUS LIUVV piUYVBU O*aj/Ki 

išėjimai J greta eltmčlus na
mus. per Šiuos slėptus išėji
mus Liebknechto namuose susi- 
Hnfcę komunUlal, netikėtos 
kratos .užklupti, galėdavo pa- 
ąisUptj. V|si namui buvo ap
rūpinti aliuvininiais skambu
čiai^ kurie suskambėdavo, pa- 
spausdus mygtukų, įtaisytų po 
durų sargo rašomuoju įgalu. 
Durų sargas vienu paspaudi
mu galėjo uždaryti kelias plie
no duris. Visi šie policijos 
susekti įrengimai sukėlė dide
lę sensacijų Berlyno i sluoks
niuose.

Skelbimai Naujienom 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos, -—- ---- - - ■ ■. -

RICAN LINEHAMBURG-A

Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimų Sulaikančius Prietaisus 
(Antl-Roll Tanke)

Kurie sumažina garlaivių supimosi iki minimumo.
Regulhriai savaitiniai išplaukimai ii New Yorko j 

Hamburgą su greitu * geležinkeliais susisiekimu į 
Lietuvą.

Iš New Yorkoj Kauną $(| „50 
Trečia Klase . I ■ V

Informacijų klauskitt pat virtinį agentą arba

177 N. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.





‘•m'J ' ' •• .?< ’ • ■ / ' r u- t ■' u; • • •

lin” Nortli Gėrmfln Lįoyd. Išplauks 
ra siunčiamą^p^
stinėj4i* trečioj: klesęse. Jau! Nįaufi

‘ »« 'A f 4 *’» ’

• ■ ’ 

m
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būtent

Geri valytojai

KONSERVATYVIŠKAS
BANKAS

w.*ir$T moterims

VELYKŲ

J. F. EUDEIK
Laidotuvių Direktorius

REPUBLIC 3100

ĮŽANGA 75c ir 50c. PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO PO VAIDINIMO ŠOKIAI KVIEČIA VISUS “BIRUTE

SVEČIAS IŠ SEATTLE, WASIL, LIETUVIU 
BEDARBIŲ ORG. SUSIRINKIME, ERINGIS

3133 SOUTH
HALSTED ST.

Prašau
Teisybę
Vardas
Adresas

ir praeityje 
Ilenderson, 
Company,

Linkime Musų Draugams 
ir Visiems Lietuviams

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

Ežerskis susilaukė 
sunaus

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ — VELYKŲ! 
Linkime Musų Draugams, 
Kostumėriams, Rėmėjams 

ir Visiems Lietuviams

Rengia vakarą bedarbių naudai; lokalas sparčiai 
auga ir veikia

Toliau sekė raportas komisi
jos surengimui biftico party. 
Komisija raportavo, kad viskas

KONSERVATYVIŠKŲ 
ŽMONIŲ

turi “žmogaus protą”, ir klaunas,

Lake apielinkės biznieriai J. *J. 
Ezerskiai, 4600 South Paulina 
SI., šiomis dienomis susilaukė 
dovanos nuo garnio — gražaus 
sunaus. —J. R.

Bridgeporto bedarbių organizacija gavo 
. numeri “63” iš Chi. W. C. 0. U. < 

dabar lokalas 63

Chicago
Tel. Victory 1273

1711 So. Halsted
Tel. Ganai 6830

T0WN OF LAKE -- Seni 
nanjieniečiai ir žymus Town of

4177-83 Archer. Avė. 2536-40 W. 63 St
Cor. Riclnnond .Street ■ Cor. Mąplevvood Avė.

Tol. Lafayette 3171 TėI. Hemlock 8400
CH1CAGO, ILLINOIS , ;

Zaleski’s Laboratory
7554 S. Halsted St.

Tel. Trfangle 8687
CHICAGO. ILLINOIS.

negu jis buvo pirmiau.” 
keturiasdešimta metų 

nusistatymas buvo 
daugiau su kiekvienais 
už žmonių pinigu^. Tas 

kodėl Absorene ir 
susilaukė pasisekimo.
IK Ilendersonas pats iš

rado valytojos, juos užpatenta
vo ir dabar juos gamina. Pro* 

kad 
užtikrinti prielankų sutikimą iš 
vartotojų.

jam buvo paskirtas nu- 
Taipgi Mrs. Mauck 

kad ji jai/iė dideli 
atstovaudama lietu-

. Didysis Ofisas

4605-07 S0. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Du draugai: arklys, kuris
kuris... bet geriau apie tai nekalbėsime. Juos pamatysime Ha 
genbeck-Wallace cirke, kuris atsidaro rytoj Goliseume. „

3003—3039 So. Halsted St
Tel. Victory 1272

Pereito antradienio susirinki 
me, kuris įvyko Fello\vsliip| bendrą 
House, Bridgeporte, Chicagos 
Lietuvių Bedarbių C. W. C. O. 
U. lokalas 63-čias turėjo du kal
bėtojus. Pasitaikė taip, kad 
pripuolamai atsilankė svetys iš 
tolimų vakarų, tiktai kelias die
nas atgal atvažiavęs iš 
VVashington ir nesenai 
baigęs uni versi lėtą,
Steponas Ėringi s.

žada profesoriauti ] 
universitete

rinkimą z laikrodžių ir kitokių 
brangakmenių.—J. J. č.

smagumą
vius bedarbius cen tralini o ko- 
miteto susirinkime. Raportas 
buvo priimtas.
Rengia hunco party bedarbių 

naudai

krautuvę perkėlė iš Marifuettc 
Parko į Ramovos triobėsį, 8514 
S. Halsted Str.

Naujoj vietoj, kuri yra daug 
erdvesnė ir moderniškiau į- 
rengta už senąją, D r. K. N lin
kaitis galės tinkamai išegzami
nuoti akis ir priskirti akinius 
reikalingiems žmonėms. Be to, 
pas j j galima rasti dideli pasi-

- K U PONAS —
prisiųsti man lapolj ‘'Sužinokite 
apio Vidurių Votis*’

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

m i dalis delegatų buk stojusi- už 
frontų ir kilusios gana 

karštos diskusi jos, bet, galų ga
le, didžiuma balsų nutarta su 
komunistias nesidėti, o rengti 
pirmos Gegužės apvaikščiojimą 
atskirai nuo komunistų.

Delegacijos raportas buvo pri
imtas, bet 1-mos Gegužės iš
kilmių klausimas paliktas “ant 
stalo”. Kadangi dalyvaujant 
iškilmėse susidarytų šiek tiek 
išlaidų, ir, kadangi Chicagos 
Lietuvių Bedarbių lokalas 63 pi
nigų neturi, tai dalykas laiki
nai paliktas kitam kartui.

Mrs. A. M. Mauck raportas
Toliau, kadangi šiame susirin

kime J. Ascilla, oficialis lokalo 
delegatas, nedalyvavo, tai ra
portų išdavė Mrs. A. M. Maučk. 
Ji pareiškė, kad lietuvių loka 
las buvo priimtas be jokio pa
sipriešinimo i centralinį komi
tetą ir 
meris 63

Linksniu Vclvkų Visiems
Draugams ir Kostumėriams

J. KL0WAS
SIUVĖJAS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIUK1NI KAIP UZS1SENLJUS1OS h NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specuiiškai gydo ligas pilvo, pbočių. inkstų it pūslės, užnuodijimą krau
ju, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus Ajusmus nuga 
roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą n paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
■♦200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573Truputį vėliau 

musų oficialis kal- 
V. B. Ambroze, k li
nus vietė bedarbių pa- 
smuiknieniškai išaiš- 

. C. O. U. programų.
Svarstė gegužės 1-mos d. iš

kilmių klausimą
Prakalboms užsibaigus sekė 

komisijų raportai. Pirmiausiai 
raportų išdavė specialė delega
cija, kuri buvo pasiųsta į cent
ralinio komiteto konferencijų 
pasitarti kas link rengimo pir
mos gegulės iškilmių. Iš dele
gacijos raporto paaiškėjo, kad j jau esą prirengta, svetainė pa 
konferencijoje buvo diskusuo-: imta, tikietai atspausdinti — 
jamas klausimas sudarymo bcn ;tik reikia juos išplatinti. Taip 
dro fronto su komunistais. Žy- gi komisija atsišaukė j susirin

Nors valytojų (cleaners) kai
nos nupuolė, kaip ir visi kiti 
produktai, jų kokybė pasiliko 
taip gera kaip 
reiškė H. B. 
soreriė M f g.

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI

Moksliškai Preparacija Reko
menduojama nuo Ulcerių 

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 
Taipgi geras tiems, kurie 

neturi apetito.
Ale vaistai (langelio buvo vartoti ir 
davė labui geniu rezultatus, k tuomet, 
kaip kiti vaistai nepagelbėjo. Mes pra
šome, kad Jus išmėgintumėte Juos, jeigu 
Jus kenčiate nuo skilvio vočių, (ulccrs) 
rngStumų (achlosis) arba kitokių skil
vio ligų. Jus gausite greitą palengvinimą.

Mcaicmjc
Valstijų Valdžia. Public Utility Kompanijos iš Chicagos, i . ’ u'* ■
Mcat Packers ir tuksiančiai konservatyviškų Yaisbininkų 
ir Pavienių'Asmenų. Dauginus kaip 55% Drovers 
sudaro Gašli ir Suvienytų Valstijų Užstatus.*

xmwuM1igM—uuuii, iwin

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
8wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis 
seredomis iki 7 v.

k imą, kad butų padidintas Louis, prezidentas.
kom. narių skaičius. Susirinki-| “Mes niekuomet nepablogiho 
mus darinko kelius nauji.’s na-me kokybės”, tęsė prezidentas 

‘rilis, kurie prižadėjo pereiti “Priešingai, ją pągerinonii i, 
per bizrtio įstaigas, kiekvienas dabar musų produktas yra go 
savo apielinkėje, ’ ir paprašyti resnis 
savininkų, kurie prijaučiu be-: Per 

darbiam.-:, ką nors paaukauti bendrovės 
!Aukos gali būti įvairiausios, duoti 
(Biznieriai ir privatiški žmonės metais 
'gali aukaiAJ ką Ų’k išgmi; Vi- paaiškina, 
įsos aukos suteiktos lietuvių be- 11R H 
‘darbių lokalui bus nuoširdžiai1 Ii.
! įvertintos
I Susirinkimą užbaigdamas lo- vo ir dabar juos gamina 
■kalas nutarė gale koresponden- dūktai turėjo t būti geri, 
jcijės patalpinti turinį bilieto i 
įbunco party, kad išvengti ko- 
jkių nors ncsi.’stipratimų. Turi
nys sako:

“G. W. C. O. U. Bunco Par
ty, rengia i Lietuvių Bedarbių 
lokalas 63, šeštadienį, April 22 

|d., 1933 m., Wcodman’s Hali, 
|38rd St. kampas ir So. Lifne 
St. PrAdži?r 7:30 vai. -vakare, 
įžanga 15 c. ypatai”.—-Org.

■ Paskutiniu laiku ji; važinėj? 
po įvairias valstijas ir po už
sienius. Dabar atvyko i Chi- 
cago ir žada užimti profeso
riaus vieta North.vf: tern uni
versitete. Taigi šia pioga S- 
Eringis papasakojo nuims daug 
įdomių dalykų 
atvyko ii 
betojas p. 
ris plačiai 
dėjimą ir 
kino C. M

Dr. K. Nurkaitis nau 
joj vietoj

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
' Kapitonas 

Pasauliniame kare

Dr. Kari Nurkat-Nurkaitis 
savo brangakmenių ir akinių

J. J. BAGDONAS ucnivni gkabokujs
7 Liūdnoj* valandoj paveskite man visus savo rūpesčius.} 

Koplyčia veltui

i Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
duras kaselio nuo 8 v. ryto

, iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

T1R0VER6I Inationalbank JL> TRUST^SAVINGS BANK
Halsted at 42nd St.

Bankinės vąlandos Taupimo Skyriuje ir Vaultosc kasdien
9 ryto - - 4 vai. po piot, Subatoj 9 ryto — 2 vai. po piet.

DIDUTE1 ’ 9 STATO SCENOJE DVIAKTę KOMIŠKA £Dlllll I E. OPERETŲ
Po vadovyste J. BYANSKO

Neddioj, BALAIDZIO-APRiL 16,1933 - Lietuviu Auditorijoj
Vaidintojai: N. Gugis, A. Pečiukaitė, J. Širvaitė-Gapšienė, B. Tverijonaitė, A. Pečiukaitis, A. Kaminskas, K. Pežerskis, S. Rimkus, Dr. K. Kliauga 

. - ‘ v ■ Režisierius p. KL. JURGELIONIS.

ŽALS

BANKS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

fublished Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian News Fub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates 3
88.00 per year in Canada
87.00 per year outoide of CSicago
88.00 per year in Chicago
8c per eopy____________________

Entered as Seeond Class Matter 
March 7th 1914 gt the Post Office 
of Chieago, UI onder the aet of 
Merck 8rd 1879

Naujienos tina kasdien, iiskhriant 
Mkmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halstėd St., Chleago. 
(U Telefonas Roosevelt 8500.

SlalMakyno kalni)
Chicagoje — pafttuj

Metams ----- -------- --
Pusei metą -----------------
Trim* minėdama ____
Dviem mSnedam ............
Vienam minėtini ........ .

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei -■■■.... . ....... ......
Minėtini ... ..........

Suvienytose Valstijoie. na Chlcaaoj, 
paltai

Metams ...............   87.00
Pusei meti _ ......     8.80
Trims minėtiems ...... 1.75
Dviem minėsiantis  1.25
Vienam mtaedui____________ .75

Lietuvon ir kitur nitieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......... —
Pusei meti-------
Trims minėdama
Pinigus reikia dusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

88.00
4.00
2.00
1.50

.75

88.00 
4.00 
2.50

KOVA SU DEPRESIJA

Roosevelto administracija iki šiol daugiausia rūpi
nosi sulaikyti tolesnį depresijos augimą, šituo tikslu ji 
ėmėsi bankų patvarkymo, įvykino stambių sutaupymų 
valdžios išlaidose ir daug-maž subalansavo federalinį 
biudžetą.

Bet neužtenka stabdyt depresijos vystymąsi. Rei
kia rūpintis, kad ekonominis gyvenimas atsigautų ir 
imtų krutėti smarkesniu tempu. Šitam reikalui valdžia 
iki šiol da yra nedaug padariusi. Geras dalykas buvo, 
kad ji paragino kongresą legalizuoti alų. Dabar valdžia 
organizuoja "‘darbo armiją” iš 250,000 vyrų miškarh 
sodinti. Ar daug naudos bus iš šito projekto, tuo tarpu 
da yra sunku numatyti Matant, kaip tuos darbinin
kus, lyg kariuomenės naujokus, ekzaminuoja daktarai 
prie karininkų akių ir kaip juos paskui armijos oficie- 
riai “kempėse” mokina karinio muštro, — reikia pasa
kyti, įspūdis susidaro nekoks.

Tačiau tie 250,000 žmonių tai — tik lašas bedarbių 
juroje. Idant nedarbas sumažėtų kiek žymiau, valdžiai 
teks imtis daug didesnių ir drąsesnių priemonių. Val
džia turės praleisti keletą bilionų dolerių darbams, pir
ma negu kraštas pajus, kad padėtis taisosi. Treji su 
puse metų depresijos išsėmė žmonių sutaupąs; tiesa, 
dar ne tiek išsėmė, kad nebūtų kam gerti naująjį alų, 
bet masių pajėgumas pirkti prekes yra labai sumažė
jęs. O kol žmonės nestengia daug pirkti, tol darbai ne
gali gerai eiti. Kadangi privatinis biznis tuo tarpu, dėl 
kainų žemumo, nepadaro- pelno, tai negalima tikėtis, 
kad jisai parūpintų uždarbių bedarbiams. Todėl palie
ka tiktai valdžia, kuri gali suteikti uždarbį dideliam 
skaičiui žmonių, kurie dabar neturi darbo.

Iš Washingtono ateina žinių, kad šituo klausimu 
Rooseveltas turėjęs ilgą pasikalbėjimą su Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentu ir pasakęs jam, kad val
džia ketina išleisti darbų finansavimui nuo vieno iki 
šešių bilionų dolerių. Jeigu Rooseveltas tikrai tokiam 
sumanymui pritaria ir ims jį vykinti, tai atgis viltis ne 
tik tarpe bedarbių, bet ir kituose visuomenės sluoks
niuose; kraštas pradės išsikasti iš depresijos. x

AR NE KEISTA?

Vo-Užvakar, kaip telegramos pranešė iš Romos, 
kietuos vice-kancleris Von Papenas “priėmė komuniją 
iš paties popiežiaus rankų.

Von Papenas yra barbariškos “nacių” valdžios na
rys. Jisai daugiausia prisidėjo prie to, kad Vokietijoje 
tapo įsteigta fašistiška diktatūra, kuri savo nežmoniš
kais darbais iššaukė pasipiktinimą visame civilizuotame 
pasaulyje.

Von Papenas atvyko Romon kalbėtis su Mussoliniu 
ir su popiežium vardu tos valdžios, kuri diena iš dienos 
lieja nekaltų žmonių kraują, trempia konstitucines pi
liečių tefees ir rasine bei religine neapykanta nuodija 
tautos sielą.

Bet Von Papenui popiežius davė komuniją. Prieš 
duosiant komuniją, žinoma, atleido jam visas nuodė
mes. Visus tuos kruvinus smurto žygius, kuriuos Von 
Papenas kartu su Hitleriu buvo iki tos valandos atlikę; 
Gavęs nuodėmių atleidimą, vice-kancleris galės namie 
ir toliaus darbuotis fašizmo naudai.

Atėjo Velykos — 19 šimtų metų sukaktuvės nuo 
krikščionybės steigėjo mirties. Krikščionybės, kuri savo 
vyriausiu įstatymu laiko artimo meilę!..

Ar ne keista, kad oficiąlis krikščionybės vadas pa
saulyje šiandie tokį baroną Von Papęną laiko ištikimu 
bažnyčios sunum ir perK jį reiškia savo pasitikėjimą 
tiems, kurie jį Romon atsiuntė?

Jeigu tai yra paprastas dalykas,. tuomet nereikia 
stebėtis, kad vienoje šalyje po kitos, kur tik žmonės iš
sivaduoja iš priespaudos,. Romos katalikų dvasiški jos 
jėga susmunka, kaip senas trobesys, kurio pamatai yra 
supuvę.

'"' '■ V. *■'.

Apžvalga
IR TOSTERIS PASIPIKTINO 

KOMUNISTŲ ADVOKATU

Komunistų advokatą Leibo- 
witz, kuris gynė vieųą Scotta
boro negrų (ir neapgynė), vie
šai smerkia už jo netaktingu- 
mą net ir komunistų lyderis 
W. Z. Foster. Privatiniam laiš
ke, iš kurio ištraukos tapo pa
skelbtos komupistų spaudoje, 
Foster sako:

“Tasai Leibowitz’o pareiš
kimas teisme buvo labai ne
tikęs, užginant vyriausį lin- 
čininką teisėją 1 Horton ir 
pasmerkiantis visas pietinių 
valstijų mases be jokios iš
imties, kaipo silpnapročius ir 
t. t.

“Toki pareiškimai bus nau
dojami prieš mus toj milži
niškoj kovoj, kuri laukia 
mus, kaip teisme, taip tarpe 
masių. Partijos pareiškimai 
turės atskirti mus nuo tokių 
Leibowitz’o pareiškimų ir 
pastatyti visus dalykus tik
roje šviesoje.”
Tasai komunistų advokatas 

elgėsi ir teisme, ir už teismo 
sienų taip, kad ir pasamdytas 
kaltinamųjų negrų priešas var
giai butų galėjęs jiems daugiau 
pakenkti. Savo “gynimo” kal
boje jisai grasino pasaulio opi
nijos pasmerkimu, jeigu ji ne
išteisins jo kliento. Išgirdęs 
teismo sprendimą, jisai pasakė, 
kad teismas “spiove” ant Ab
raomo Lincolno karsto. O par
važiavęs į New Yorką, Leibo- 
witz viešose prakalbose prily
gino Alabamos prisaikintuosius 
teisėjus prie idiotų, savo iš
vaizda nepanašių į civilizuotus 
žmones.

Jisai žino, kad netrukus bus 
svarstomos teisme kitų Seotts- 
boro negrų bylos. Kada jisai 
šitaip viešai iškoneveikė Ala- 
banlos gyventojus, tai galima 
įsivaizduoti, kokiais jausmais 
publika ir teisėjai pasitiks Lei- 
bovvitz’ą arba kitus komunistų 
advokatus, kuomet jie vėl nu
vyks į Alabanią negrus “gin
ti”!

Fosteris ir komunistų parti
ja dabar bando Leibowitz’o iš
siginti, skelbdami, kad jisai 
nesąs komunistų partijos narys. 
Bet kas gi atsako už jo provo
katorišką taktiką, jei ne komu
nistai, kurie spyrėsi būtinai pa
imti į savo rankas Scobtsboro 
negrų bylą ir atstume rimtes
nius advokatus? Pats faktas, 
kad komunistai pavertė parti
jos bizniu bylą, yra neatleisti
nas dalykas.

I ' j ■

Oscar Wilde Verte A. kartonas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

toki, kaip fašistai arba

KŪDIKIŠKA ŠNEKA

Neseniai Brooklynp tautinin
kų laikraštis rašė, jogei so
cialistų teorija pįrmiaus buvu
si tokia, kad ekonominis krizis 
pastūmėsiąs darbininkus prie 
socializmb; bet šiandie, po įvy
kių Vokietijoje, jau jie tos 
“teorijos” atsižadėjo. Dabar ji
sai vėl posteringauja:

“Bet jei alkis ir badąs ne
stumia darbininkų prie revo
liucijų ir socializmo, tai per
teklius nestumia nei į ramias 
demonstracijas. Sotus darbi
ninkas greičiau nueis j 
‘movies’ ar Fordu važiuos 
pasivažinėti. Taigi į revoliu
ciją ir socializmą darbininkų 
niekas nestumia.’^
Niekas nestumia,, o betgi 

daug milionų darbininkų įvai
riose pasaulio šalyse jau pri-\ 
klauso socialistų organizacijoms 
ir kovoja už sozializmo princi
pus 1 Visoje eilėje šalių socialis
tų partijos pavijo ir praaugo 
visas kitas partijas; kai kur 
joms jau nedaug tetrūksta iki 
absoliučios daugumos parla
mentuose (pav. Danijoje ir Šve
dijoje).

“Vienybė“ kalba, lyg mažas 
kūdikis, kuris nemoka atskirti 
gyvenimo tikrovės nuo savo 
/užgaidų ir įsivaidąvimų. Jai

■

vaizduojasi, kad darbininkai bū
tinai turi arba kęsti badą, ar
ba gyventi pertekliuje, kuomet 
tikrumoje taip badas, kaip ir 
perteklius' žmonių masėms yra 
laikinas stovis. Normalėse są
lygose dauguma darbininkų ne
badauja, bet ir negyvena per
tekliuje, ir kaip tik per tuos 
normalius laikus darbininkams 
paprastai sekasi geriausia ko
voti dėl savo būklės pagerini
mo ir dėl ateities.

Tautininkų organas, be to, 
visai be reikalo verčia į vieną 
krūvą socializmą ir revoliuciją. 
Politiškos revoliucijos įvyksta 
tenai, kur nėra laisvės — kur 
viešpatauja despotizmas: žmo
nės sukyla prieš valdžią, ka
dangi jie neturi teisės ramiu 
budu ginti savo reikalus. Bet 
tęnai, kur darbininkai kartu su 
visais kitais žmonėmis turi po
litiškas ir pilietiškas teises, t. 
y. demokratijos sąlygose, dary
ti sukilimus yra nėsąmonė. De
mokratiškose valstybėse revo
liucijų nori tiktai laisvės prie
šai,
bolševikai.

Socializmas yra 
ta. Socializmas yra tam tikra 
ekonomijos sistema. Be valdžios 
pagelbos ją įvesti, žinoma, ne
galima, bet vien gerų valdžios 
norų nepakanka ekonominei 
sistemai pakeisti. Ekonominis 
gyvenimas turi savo vystymo
si įstatymus, kurie nevisuomet 
duodasi* keičiami, štai, pav. 
Rusijos bolševikai jau 15 me
tų kamuojasi, stengdamiesi per
dirbti krašto ekonominį gyve
nimą ant savo kurpalio, o savo 
tikslą pasiekti vis negali; bol
ševikiškas eksperimentas atne
šė Rusijos žmonėms tik badą, 
vergiją ir rytojaus nęužtikri- 
nihią; dėl jo Rusija susilaukė 
daugiau nelaimių, negu Ameri
ka dėl “kilniojo” prohibicijos 
eksperimento.

Socializmo tvarkai įvesti rei
kia atatinkamų ekonominių są
lygų. Bot tenai, kur žmonėms 
tenka dar kovoti už politišką 
laisvę, tų sąlygų paprastai nė
ra. Kur nėra demokratijos, te
nai ekonominis gyvenimas yra 
vienu arba kitu atžvilgiu (arba 
net ir daugeliu atžvilgių) atsi
likęs. Antra, kur dar nėra įsi
gyvenusi demokratija, tenai 
žmonių mases nemoka visuo
menės reikalus tvarkyti. Tą 
mokėjimą žmones įgyja tiktai' 
patyrimo keliu.' Todėl nedemo
kratiškos šalies darbininkai dar 
nėra psychologiškai pribrendę 
socializmo tvarkai. Ryškų pa
vyzdį to davė Vokietija, kur 
17 milijonų žmonių • davėsi su
žavėti humbugieriui Hitleriui.

Taigi, jei kurioje šalyje dar 
yra reikalo kelti (politišką) re
voliuciją, tai jau vienas šis 
faktas rodo, kad tuojaus ženg
ti į socializmą ta šalis dar nė
ra pasiruošusi. Socializmas bus 
įvykintas tada, kada politiškų 
revoliucijų darbas (bent svar
besniosiose pasaulio šalyse) jau 
bus atliktas. Bet tai, žinoma, 
nereiškia, kad socialistai iki to 
laiko sėdės rankas sudėję. Jie 
skleidžia savo idėjas masėse, 
jie organizuoja darbininkus ir 
kovoja, stengdamiesi pašalinti 
iš kelio klintis, trukdančias po
litinį ir ekonominį žmonijos 
progresą. z

Kūdikiškoje “Vienybes”, ra
šytoją vaizduotėje tas socialis
tinis judėjimas gal. neatrodo 
svarbus, bet yra faktas, kad 
didesnio už jį reiškinio šių die
nų pasaulyje nėra. 7

visai kas ki

v (Tęsinys)
“Jau veik prirengti, Zigmon- 

tai,p ji atsakė, neatitraukda
ma savo akių nuo darbo. Per 
keletą praeities mėnesių ji 
jautė neramumą, kada ji bū
davo viena su savo šiurkščiu, 
rimtu sunumi. Jos negili pa
slaptinga prigimtis nerimavo, 
kai jų akys susitikdavo. Ji ai
manuodavo, ar jis neįspėja 
bent ką. Tyla, nes jis nedavė 
jokių patėmijimų, pasidarė jai 
nepakenčiama. Ji pradėjo iš
metinėti. Moteris apsigina sa
ve užpuolimais, lygiai kaip jos 
užpuolimais staigiai ir keistai 
pasiduoda. “Aš turiu vilties, 
kad jums patiks jūreivio gy
venimas, Zigmonte,” tarė ji 

"“Jus privalote atsiminti, jogei 
tai buvo paties pasirinkimas. 
Jus būtumėte galėję įstoti į 
advokato kabinetą. Advokatai 
yra pagerbta klasė, o provin
cijoje dažnai jie pietauja su 
geriausiomis šeimomis.”

“Aš neapkenčiu kabinetų, 
ir aš neapkenčiu valdininkų,” 
jis atsakė. “Bet jus teisybę sa
kote. Aš pats pasirinkau savo 
gyvenimą. Viskas, ką aš turiu 
pasakyti, tai dabokite Sibylę. 
Neleiskite ją įpulti į kokią 
nors nelaimę. Motin, jus pri
valote daboti ją.”

prisiunčia, yra malonios.*9
“O vis-gi jus nežinote jo 

vardo,” šiurkščiai tarė vaikė
zas.

“Ne,” atsakė jo motina. “Jis 
(Jar nėra pasisakęs savo tik
rą vardą. Aš manau, kad jis 
elgiasi gan romantiškai. Jis 
greičiausia yra . narys aristo
kratijos.”

Zigmontas Vane tukando 
savo lupą. “Dabokite Sibylę 
motin”, jis šaukė, “c______

' Sunau mano, tu baisiai kan
kini mane. Sibylė visada esti 
ypatingoj mano priežiurėje. 
Žinoma, jeigu šis džcntelmo- 
nas yra turtingas, tai nėra prie
žasties, dėl kurios ji negalėtų 
daryti sutartį su juo. Aš tikiu, 
kad jis yra vienas aristokra
tų. Aš turiu pasakyti, kad jis 
turi visus panašumus tam. Ga
lėtų būti skaisčiausios sutuok
tuvės Sibylei. Jie sudarytų ža
vėtiną porelę. Jo gera išvaiz
da yra gan stebėtina; visi tą 
patėmija.”

Vaikėzas sumurmėjo kažką 
sau ir storais pirštais barškino 
į lango stiklą. Jis ką lik buvo 
atsisukęs sakyti ką tai, kuo
met durys atsidarė ir įbėgo Si
bylė.

“Kaip rijnti jus abu esate!”, 
ji rėkė. “Koks-gi čia reika
las ?p

bate labai keiktai. Žinoma, 
kad aš daboju Sibylę.”

“Aš girdėjau, kad džentel- 
monas ateina į teatrą kas na
ktį ir eina už scenos pasikal
bėti su ja. Ar tas gerai? Ką 
pasakysite apie tą?”

“Jus kalbate apie daiktus, 
kurių jus nesuprantat, Zig- 
montai. Musų profesijoj mes 
esame pripratę r priimti labai 
daug malonioji-atidos. Aš.^ paU 
gaudavau daifg bukietų ant 
syk. Tas būdavo, kada loši
mai būdavo tikrai suprantami. 
O kas link Sibylės, aš neži
nau šiuo laiku, ar jos tas pri
sirišimas yra rimtas, ar ne. 
Bet nėra abejonėm, kad jau
nas vyras, apie kurį kalba
me, yra tobulas džentelmonas. 
Jis visada esti labai manda
gus man. Prie lo>, jis išrodo
turtingas, ir gėles, kurias jis įsivaizduotos galerijos.

“Joks”, jis atsakė. “Tu r būt, 
kai kada reikia buti rimtam. 
Sudie, motin. Aš busiu ant 
vakarienės penktą valandą. 
Viskas jau sukrauta, išskiriant 
marškinius, tad jus nesirū
pinkite.”

“Sudie, sunau mano”, ji 
sake, visoms pastangoms 
didžiai nusilenkdama.

.Jo nusistatymas link
baisiai erzino ją, ir jo išvai
zdoj buvo kažko, verčiančio ją 
prie išgąsties.

“Pabučiuok mane, motin,” 
tarė mergele. Lyg gėlės, jos 
lupos palietė nuvytusį skruos
tą ir apšildė jo šaltį.

“Mano kūdikis! Mano kūdi
kis!”, šaukė ponia Vane, pa
žvelgdama į lubas, ieškodama

KULTŪRA No. 2 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
no,; kur parduodami įlafy 
kraščiai.pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
•ienai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
jumo delei. . .

Jie išėjo į virpančią vėjo 
pučiamą saulės šviesą ir nu
ėjo Eustono keliu. Praeiviai 
stebėjos pažvelgę į paniurusį, 
įlinkų jaunuolį, apsirengusį 
negerai primieruotais šiurkš
čiais rūbais, ėjusį su taip gra- 
cioziška, švelniose išvaizdos 
mergele. Jis buvo lyg papras
tas daržininkas, einantis su 
rože.

Protarpiais Žygis raukėsi, 
tpatėmijęs žingeidaujantį žvil
gsnį kokio nors nežinomo as
mens. Jis neapkentė tų žingei- 
daujančių žvilgsnių. Genijus 
ta neapykanta pagauna tik 
vėlesniame jų gyvenime, ir 

, jau nebeapleidžia juos. Žino-
dabokitelma» Sibylė veik nejautė kokį 

.įspūdį ji sudarė. Jos meilė 
Ijuokais virpėjo ant jos lupų.
Ji svajojo apie Žavėtiną Ka
ralaitį, ir kad daugiau svajo
jus, ji nekalbėjo apie jį, o 
čiauškėjo apie laivą, kuriuo 
Žygis plauks, apie auksą, ku
rį jis tikrai turės rasti, apie 
stebuklingą vienturtę, kurios 
gyvastį jis išgelbės nuo rau
donais marškiniais dėvėjančių 
miškuose besislapstančių va
gių. Nes jam nelemia buti jū
reiviu, ar laivo komerciniu 
urėdu, ar kuo jis nebūtų bu
vęs. Ne, ne! Jūreivio gyveni
mas buvo baisus. įsivaizduo
kite sau uždarytą bjauriame 
laive, o kriokiančios kupro
tos vilnys bando įsibriauti vi
dun, ir tamsus vejas stiebus 
laužo bei drasko buores į spic- . 
giančius kaspinus! Jis apleis 
laivą Melbourne, pasakys 
mandagų sudie kapitonui ir 
tuojaus nueis į aukso laukus. 
Dar vienai savaitei nesuka
kus, jis suras didelį šmotą 
gryno aukso, didžiausi šmotą 
ligi to laiko surastą, ir atveš 
jį prie kranto vežimu, saugo- 
jarim šešių policiantų. Miški
niai vagys užpuls juos tris sy
kius, bet vagys bus nugalėti 
didžiausiu išskerdimu. Arba, 
ne. Jis visai neis į aukso lau
kus. Tai biaurios vietos, kur 
smuklėse vyrai prisigerdavę ir 
šaudydavę vienas kitą ir ne
padoriai kalbėdavę. Jis bus 
geru avių ūkininku. Jr vieną 
vakarą jam jojant namo, jis 
pamatys gražią vieturtę raito 
ant juodbėrio arklio vagies 
nešamą, o jis pasivys ir išgel
bės ją. Žinoma, ji įsimylės į 
jį, o jis į ją, ir jie susituoks, 
ir sugrįš namon, ir gyvens la
bai dideliame name Londone.

(Bus daugiau)

at- 
ir-

los-

“AR MATAI KĄ PINIGŲ SLĖPIMAS PADARĖ?”
■■■■   111 i nu i ■ ,

ICOLtVTC^M

gffSoAO PHOPB«TV 

N0 TRESp*ss,N& <

^•■*oo*** i».

3*24
0 t9»- KtnS I.h .

- 11 . ....... ....." " ........................... .. , ■ ,»■

v-



Bobų kraštas

Politinės kaukės

CIRKAS CHICAGOJE!

reikalų
patare-

augštoms algoms, 
ofisams, smagioms 
ir prievartai, kad 
padarius unijistais

da- 
pas- 
ypa- 

Jeigu

Del platesnių informaciją, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

Nereikią nei vizų nei pereiti parubežiių 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.
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šeštadienis, balan. 15, 1933 NAUJIENOS, ChicagC, III.

Padaužų švietimo ministeri
jos ekspedicinė geografijos .ko-, 
misija vos tik grįžo iš sovietų 
žemės ir skelbia svietui savo 
moksliškus patirimus:

Rusija yra milžiniška konti- 
nentalė šalis, tai yra plačiau
sias žemes plotas, kuris su ju
romis beveik nesusisiekia. Todėl 
oras Rusijoj yra sausas ir ne
palyginamai šaltesnis už to pa
ties geografiško pločio kraštus, 
kurią randasi prie jurų, žemė 
netoli visoj Rusijoj sušąlą spa
lių mėnesyj ir atsileidžia tik 
balandžio mėnesyj. Reiškia, per 
6 mėnesius ji kai akmuo. Ba
landžio ir gegužės mėnesyj ji 
baisiai pablurusi ir negalima 
jos arti. Darbai ant laukų pra
sideda gegužės pabaigoj arba 
birželio pradžioj. Taip sakant, 
ūkininkai laukų darbo negali 
dirbti apie 8 mėnesius per me
tus.

Ką gi daro vyrai per visą ši
ta laiką? Miega po 16 valan
dų ir ilgiau kas dieną. Atsibu
dę valgo ir ergeliojasi su bo- 
bomis, kurios ir per žiemą tu
ri įvairaus darbo: auklėja vai
kus, šeria gyvulius, ruošia val
gius, siuva, verpia, mezgia, au
džia. Vyrai, nulipę nuo pe
čiaus, bastosi iš kampo į kam
pą, painiojasi, ieško priekabių 
ir pykdina bobas. Gyvulių Ru
sijos ūkininkai turi mažai, pa
prastai vieną arklį, porą kar
vių, porą kiaulių, penkiatą viš
tų. Taip pat ir kooperatyviai 
ūkiai iš gyvulių nesiverčia. Be
veik nieko nedirbanti per žie
mą vyrai taip šubliura, kad pa
vasariui atėjus menkai begali 
dirbti. Nestebėtina, kad iš ki
tur atvykusiam žmogui rusas 
išrodo baisus tinginis, neran
gus ir nešvarus. Sausos, šaltos 
ir ilgos žiemos jį tokiu padaro. 
Kad da įvyktų dažnai didelės 
audros ir perkūnijos, mužikas 
pegyvetų, bet ir šito Rusijoj 
visai menkai, žemė netoli vi
sur lygi, miškų mažai, žemės 
lygumas ir jurų tolumas pa* 
daro eilės pelkių ir raistų. Dėl 
jurų tolumo ir lietaus Rusijoj 
mažai vasaros laiku, todėl saus
ros naikina javų derlių. Krašto

begalinės lygumos, su pelkėmis 
ir nusususiais krūmais daro 
ruso gyvenimą monotonšiku, 
nuobodžiu. Sausas oras, ilgos 
ir šaltos žiemos, monotoniška 
lyguma, stoka audrų ir perkū
nijų migdyte migdo Rusijos 
kaimiečio protų, stabdo jį nuo 
fizinio lavinimosi ir pastovaus 
našumo dirbti, šitokie kaimie
čiai sudaro apie 85 procentą 
visų Rusijos gyventojų. Iš 
miesto atsiųstam valdininkui 
jie išrodo tyčia pasivertusiais 
kvailiais ir tinginiais, kad pa
kenkus revoliucijai. Ištikrųjų 
kaimietis nėra nė už revoliuci
ją, nė prieš revoliuciją. Tokiose 
gamtos aplinkybėse, kokiose jis 
gyvena, protas jo yra atbukęs 
ir fizinis našumas neįmanomas. 
Nepalanki gamta neapdovanoja 
jį ir gausiu javų derliumi. Tik 
kada valdininkai atima nuo jo 
ir tą dalį, kuri jam reikalinga, 
jis ima zurzėti ir da labiau su- 
bliura.

Valdyti jį lengva bile kam.
Per 7 ar 8 žiemos mėnesius 

jį stumdo, bara ir valdo bobos 
namie. Jos smarkesnės ir stip
resnės, nes visuomet dirba. Ne
stebėtina, kad rusų bobos yra 
našesnės dirbtuvėse, mainose 
ir raštinėse už vyrus. Jos ir 
mirties legionus organizavo ka
ro laike. Ir pačius bolševikus 
jos įtikino, kad jos gali būti 
geresni kareiviai už vyrus. Pa
tys bolševikai giriasi, kad Ru
sijoj moters dirba šalia vyrų 
visose industrijose. Net Ame
rikos bolševikai pradėjo tikėti, 
kad turint kokį faitą visuomet 
geriau iškišti bobas į priešakį.

Butų ne pro šalį visą Rusiją 
pavesti valdyti boboms, tuo
met dalykai ten žymiai page
rėtų. Ką sakote, vyrai?

Padaužų geografijos 
ekspedicija.

Toje musų smetoninėj Lie
tuvoj atsitinka visokių zbitkų. 
Lietuvos laikraščiai štai pra
neša, kad Kaune buvo su
rengtas maskaradas. Tame 
maskarade kai kurie piliečiai, 
taip žvalgyba raportuoja, dė
vėjo politines kaukes. Vaje, 
vaje, koks skandalas... Su to-
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mis kaukėmis, numatyta, no
rėjo nuversti Smetoną ir visą 
jo dinastiją. Taigi už šitokią 
nederamą hereziją artistų 
draugija “Linija” buvo visam 
karo amžiui uždaryta, o to 
maskarado rengėjai pasiusti į 
džėlą atsipakutavoti už politi
nes kaukes.

Kaip tos politinės kaukės at
rodo, dar nei Padaužoms ne
teko patirti. Padaužų užsiienių 
reikalų ministeris įsakė savo 
agentui Kaune nupirkti vieną 
politinę kaukę ir atsiųsti Pa
daužų politiniam departamen
tui. Tokius retus eksponatus 
renka Padaužų politinių rei
kalų ministerija ir deda juos 
muzejun. Jei kam iš piliečių 
teko matyti panašus paukštis, 
prašome prisiųsti mums vie
ną ^o kopiją ištyrimui.

Pad. Polit. Dep.

Musų menininkų 
domesiui

Jau nuo senų senovės musų 
menininkai nusiskundžia, o 
dažnai ir su ašaromis akyse, 
kad jų meno niekas nenori 
remti, kad jų talentų nesu
pranta, kad jų parengipių nie
kas nelanko. Tai iš tikrųjiį 
rimtas reikalas ir vertas vi
suomenės susidomėjimo.

Padaužos, kaip jau visiems 
žinoma, visiems panašiems 
reikalams begalo giliai simpa
tizuoja ir prie mažiausios pro
gos deda visas pastangs, kad 
kaip nors pagelbėti. Tad ir 
šiame atsitikime Padaužų me
no štabas nemiegojo ne vieną 
naktį, kad tik sugalvojus ką 
nors kuo butų galima pagelbė
ti menininkams. Galų gale 
priėjo išvados, kuris ir trokš
ta (tai labai geras žodis, kuris 
buvo labai madoje, kaip tik 
buvo prohibicija įvesta, 
bar mažai vartojamas) 
kelbti visam svietui, o 
tingai menininkams.
šiuo išradimu, reikia prie pro
gos priminti, kad jia jau Pa
daužų užpatentuotas, musų 
menininkai mokės pasinaudo
ti, tai nuo šio laiko nė vienas 
lietuvis nei svetimtautis artis
tas daugiau badu dėl savo tau
tos ir dėl meno labo nemirs.

O tas sekretas yra tik vienas 
žodis, kuris susideda iš šių rai
džių TESONAKTS.

Kurie menininkai sudarys 
žodį iš šių raidžių ir darys tai, 
ką tas žodis reiškia, tai Pa
daužos gali jau dabar tikrinti, 
kad tie menininkai badu ne
mirs. O tie artistai, kurie nei 
vieno žodžio iš aukščiau pa
duotų raidžių nesudarys, gali 
eiti tinkamesnio sau užsiėmi
mo pasieškoti.'

Padaužoms už šį išradimą 
pinigų nereikia siųsti. Jeigu 
kas norite gauti paparčio žie
dą, kas visą gyvenimą būtu
mėt* laimingi, tai kreipkitės į 
kiaušinį. Padaužos į “retail” 
biznį kol kas dar neina.

Pad. Invencijos Depart.
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Vėliausia Klaipėdos uosto nuotrauka. Tai Lietuvos durys į pasaulį.

kad jis yra buvusi sužeista. 
Dabartinio Vokietijos diktato
riaus Hitlerio vidaus 
ministeris ir artimas 
jas, taipgi fašistų vadas Geo-
ring net dviem atvejais yra bu
vęs beprotnamio įnamis. Bu
vusia’Lietuvos nykštukas dik
tatorius Voldciiiaras juokinda
vo pasaulį saVcį elgesiu ir kal
bomis. Smetona pavedęs Lie
tuvos armiją diriguoti savo 
bobai lenkei. Amerikos ultra- 
patriotų (ku klux klan) orga* 
nizuotojas ir vadas Clark ir
gi turėjo atsidurti beprotna- 
myj, nors jis stengėsi išgelbėti 
savo tėvynę nuo nigerių, atei
vių, žydų, katalikų ir radikalų.

Da iki šiol teberašoma ir te- 
beaiškinama, kad pasaulinis 
karas išgverino daugelio žmo
nių ' protą. Nstebėlina, kad 
jie seka savo luomo didvy
rius. Todėl diktatūrų galima 
tikėtis • da daugiau. Reikalą 
galima paskubinti beprotna- 
namius atidarius. Tuomet di
delių svieto gelbėtojų nesto-

amato darbininkai galės susior
ganizuoti į atskirą uniją. Tos 
atskiros unijos, jeigu panorės, 
galės susijutigti į federaciją. 
Federacijoj bbs viskas tvarko
ma taip, kad senųjų viršinin
kų negalima butų prašalinti. Jie 
ims augštas algas ir diktuos, 
kas, kaip ir kada turi būti da
roma ar nedaroma. Žymi nat
rių duoklių dalis eis i federa
ciją, nes pinigai reikalingi vir
šininkų algoms, kelionėms, pa- 
gelbininkams, ofisams, politi
kai, kad vėl tapus išrinktais 
ir kitiems reikalams. Atskiros 
unijos organizuosis ne būtinai, 
kad darbininkams pagelbėjus, 
kaip daroma tūluose kituose 
kraštuose, o kad rinkus iš na
rių duokles, kurios reikalingos 
viršininkų 
puošniems 
kelionėms 
neunijistus
ir privertus duokles ir ase,s- 
mentus mokėti. Išimčių gali 
būti ir bus leista tūloms uni
joms rūpintis darbininkų rei
kalais, bet svarbiausias pagrin
das amerikoniškosios unijos 
bus raketas: versti į uniją 
stoti net ir tuos, kurie dirba 
pas save, rinkti iš jų pinigus 
ir skverbtis į viršininkus tik 
tam, kad pasinaudojus. Vadi
nasi, kova už viršininkų vietas 
bus svarbesnė, negu už darbi
ninkų būkles pagerinimą.

Unijtetas.

ta esanti per menka dideliam 
žmogui. Da juokingiau, kada 
prieteliai maldauja: “Visįi ma
lonu butų, kad tamsta nerezig
nuotum”. Juokingiausia, kad 
net laikraščiai xima burbulus 
pusti apie į valdininkus skiria-

mų asmenų gabumus, talentą, 
mokslumą, teisingumą ir kitas 
augs tas savybes.

Padaužos ne tik geografiją, 
o ir politiką, žino, todėl negar
bina didelių žmonių.

Pesimistas.

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII 
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

— Užsienio ministeris.

Unijos
dvi 
ki-

Rytoj Chicagos Coliseume atsidarys Hagenbeck-Wallaee 
cirkas, kuris, sako, turįs didžiausį žvėryną, štai keli pavyzdžiai 
—Butukai ir jų “papa” su savo treniruotoj ir. Nebūtų labai amą-* 
gu atsiradus jų tarpe. Cirkas užsibus Chicagoje dvi savaites.

Beprotnamiuose yra žmonių, 
1/urie išsivaizduoja esą Napo
leonais, karaliais, generolais, 
dievais, svieto išganytojais ir 
kitokiais didvyriais. Jeigu 
kas juos paliuosuotų, turėtu
me nemaža perversmų, judėji
mų, naujų religijų^ karų ir 
komiški ausiu reformų. Didvy
riškumo maniją turintieji be
pročiai yra drąsus ir pozity- 
viški. Svarstyti ir abejoti pie 
negali. Tai tinkamiausi žmo
nės į diktatorius.

Padaužų respublikom užpa
kalinių reikalų ministerija iš
siuntė mokslini Ūkų ekspedici
jas tyrinėti kiekvieną po karo 
atsiradusi diktatorių, kad su
radus, ar jis nėra pasprukęs 
iš beprotnamio, o jeigu ne, tai 
kodėl nebuvo uždarytas. Pre
liminariai raportai yra, kad 
Leninus sirgęs amegenų liga ir 
nuo jos miręs, ko ne vienas 
bolševikas ueužginčys,'nes aiš
kiai žino. Mussolini turi ran- 

Idius ant galvosy kąs parodo^

Padaužos organizuoja 
unijas — vieną sovietišką, 
tą amerikonišką. Tai darbinin
kų būklės pagerinimui.

Į sovietiškąją uniją arba 
profsojuzą. verstinai turi rašy
tis kiekvienas darbininkas, 
amatininkas ir profesionalas, 
nes kitaip nė darbo, nė maisto, 
nė buto, nė drabužio, nė kita 
ko negaus ir turės dvėsti.. Uni
jos viršininkus gali išsirinkti 
nariai, bet tik tokius, kuriuos 
valdžia užgirs arba pačius val
džios atstovus. Unijos mitin
guose sėdės valdžios atstovai 
ir šnipai ir pasakys, kas valia 
ir kas nevalia svarstyti ir nu
tarti. Upija gyvuos .tam, kad 
gelbėti valdžiai, kuri yra dar
bininkų bosas. Duokles turės 
mokėti visi nariai ir da laiks 
nuo laiko bus asesmentai ir 
aukų/ rinkimas, kad įkūnyti 
valdžios užmanymui. Unijis- 
tams bus uždrausta kovoti 
streikais, protestais ir kitokiais 
budais už bent kokius/pageri
nimus. . ' '

Amerikoniškoji unijaz bus vi
sai kitokia. Į ją stoti valdžia 
nevers. Jeigu1 pajėgs, tai da 
bandys suardyti. Kiekvieno

Paieškojimas
Kažin kur dingo Lietuvių 

Republikonų Federacija, kuri 
taip greit už Roosevel'tą ėmė 
agituoti, kaip greit patyrė, jog 
Hooveris neturi jokios progos 
tapti prezidentp antram termi
nui. —išikšnosparnis.

........ ...... ..-— (t)

Po .rinkimą
i į

Kada republjkonai laimi rin
kimus, jie iššluoja iš visų val
diškų darbų demokratus ir į 
juos pastato savo nartijos sėb
rus. Ne kitaip elgiasi ir demo
kratai. Menkai atsižvelgdama į 
busimo valdininko gabumus, 
patyrimą ir tinkamumą skiria
mam urėdui. Todėl po kiekvie
nų rinkimų padaužos turi gar
daus juoko, kada senieji valdi
ninkai iš prievartos rezignuoja, 
vienok savo draugams pasako
ja, buk nusibodę tarnauti, vie-

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 No. LaSalleSf., |

• Chicago, III.
27 Whitehall Su 
New York. N. Y.

248 Wasbington St 
Boston, Mass.

■ - - -............................. .............-r f -............ - t------------

DIDELĖ VASARINĖ I I IFTUM 1 
EKSKURSIJA į LltlUVĄ

* < Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D.. 1933 
PAGARSĖJUSIU-GARLAIVIU 

STATENOAM
(Keleiviai bus leidžiami j laivų gegulė* 19 d., po 8 vai. vakare]

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagų* Ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip jvalrųs žaistai, 
koncertai* judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurios 
su reguliarėmis lovomis Ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražio* 
viešosios salės, ruimingi dėniai

4 Reikalaukite Iliustruoto* Brošiūrėlės su Kainomis ■?'..-.. . —....... 1 ...... ..
# Tai yra reta proga keliauti tekiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kurt* pagarsėję tarpe lietuvių pasėtojo 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokie didelio 
pasisekime.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
AMBRAZIEJUS, J.' TREČIOKAS, A. S.

148 Grėnd Street, Brooktyn, N. Y. 197 Adams Street, Newark, N. J. 
BARTKEVIČIUS. P. , URNAS. J. J.

fe 478 N. Maln Street, Montello, Mas*. . 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
„bl<VA.’’ • VARA1IUS, A. S.

4820 Suparlor Ava., Clevoland, Ohio 12th & Carson St, Plttsburgh, Pa. 
MOLIS, P. ‘ ,.VIENYBE,"

1730—24th Street, Detrolt, Mlch. 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
„NAUJIENOS," VELECKIS, A.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 602 Soutk Avė., Brldgeport, Conn. 
s» w H.H^, c.„„ r..

342 W.SBroadway, So. Boston, Mas*.

HOLLAND-AMERKA L1NB



NAUJIENOS, Chicago, JI]

Chicago, III

REIKMENIS

jam linksmų Velykų

Poneli & Judyuigšeiau

25c iki 6:30—40c Vakarais ir Nedėlioj

m e

M?

Atarta Masalskis

PEŪPLES visokių rūšių po tiktai $37.50 $59.50

FURNITURE CO
COLUMBIA ROYAL BLUE

f.’ 'a;-

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

$153.50
$192.00

Mirė senas Burnside 
gyventojas Wayęhys

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA

Rytoj “Birute” atne 
ša chicagiečiam “Ra 

ganiaus” burtus
Stato komiškų dvejų aktų ope 

rą Chicagos Lietuvių Audito 
rijos scenoje

346 North Michigąn Avė 
CHICAGO, ILL.

Cirkas Chicagoje!
Šiuo kartu naujas cirkas. Po 

penkiolikos metų protarpio Ha* 
genbeck-Wallace cirkas grįžta. 
Sako, turi didžiausių pasaulio 
žvėryną. Išbus Chicagoje 16 
dienų, pradedant balandžio 15 
d. Duos du seansus kiekvieną 
diena Colliseume.

Cirke pasirodys apie 1,000 i-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų įstaiga turi dideli 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

Pranešu visuomenei, jog dabartiniu 
laiku viskas labai nupigo; nereikia nei pu
ses mokėti už grabus kaip kad pirmiau 
buvo. Dabar galima labai gražiai palai
doti su mtižai pinigų.

3307, AUBURN AVENUE 
Boulevard 4139

BURNSIDE.—Senas Burnside 
gyventojas Jonas Waychys, 52 
m., mirė balandžio 7 d. Sirgo 
apie mėnesį laiko plaučių už
degimu. Buvo bedarbis. Paliko 
žmoną Adelę Waychienę, 2 sir- 
nus ir dvi dukterį. Priklausė 
prie šv. Jono Krikštytojo drau
gijos ir poros lenkų organiza
cijų, nors gyvas niekuomet ne
lankė bažnyčios. Bet-gi numi
rus, bal. 11 d., buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Kazimiero kapinėse.—Dzūkas.

Motorlaivis “Gripshol 
Klaipėdą. Jo dydis: i 
įtalpoj 23,600 tonų.

Trečia Klase 
Turistine Klase

$35.00
$69.50

$119.50
$14.95

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Koslumeriams

Siūloma už depresijos 
mažiausias kainas

PEOPLES 
FURNITURE 
Krautuvėse!

SCENOJE STATO OPERETĘ “RAGANIŲ

4177-83 Archer Avė.
Corntr Ricbmond Street/

2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

CHICAGO. ILL.

KODĖL PIRKTI KITUR IF 
MOKĖTI DAUGIAU?

PIRKITE ČIA IR TAUPY 
KITĘ!

MRS. ir MR. JOKANTAS
BRIGHTON PARK ALUDĖ

vairių akrobatų^ klounų, trene
rių, etc.: Hanneford šeimyna, 
Billetti akrobatų grupė, Shar- 
ab’as su! savo arabų trupe, Ca- 
nestrelly trupė ir daugelis kitų.

žvėrynas yra atskiras nuo 
cirko ir treniruoti galvijai, ku
rie pasirodys arenoj neturi nie
ko bendro su žvėrynu. Įžanga 
i cirką ir žvėryną viena. Bilie
tus galima gauti Coliseume ir 
pas Lyon A Healy.

Nereikia pamiršti, kad “Biru
tė”, linksmindama chieagiečius 
per 25 metus, su virš beveik 
ne kartą nėra suvylus savo pub
likos. Dabar, kuomet musų jau
noji karta, vėl stoja prie darbo, 
tad reikia tikėtis, kad jie šiuo 
kartu mus dar geriaus palinks
mins ,negu kuomet nors pir- 
miaus. Taipgi, nepamirškite šį 
sekmadienį, kaip 7 vai. vak., 
durys atdaros nuo šešių. Publi
ka nuoširdžiai prašoma nesivė- 
luot atvykti j Liet. Auditoriją, 
pasiklausyti “Raganiaus” bur
tų ir paragauti meilės alšų, ku
riuos Raganius padalins visiems.

4916 West 14th Street Tel. Cicero 1329
Atdara kas vakaras iki ,10 vai. vakaro pirm Velykų

SPARTON — Vėliausio išradimo

“Birutes” choras, kuris Velykų sekmadieni, bal. 16 d., Ghicagos Lietuvių Auditorijos scenoje stato dvejų aktų 
Gi 1bert A Sullivan operetę—“RAGANIŲ”—“The SORCERER”. Operetėje dalyvauja žymiausi lietuvių solistai, 
Pečii.‘kaitis, Kaminskas, S. Rimkus, Pažerskis, N. ‘Gugienė, Pečiukaitė, B. Tverioniutė, Gapšienė. Chorą dabar 
veda J. Byanskas. ' ~

Ant Radio — Skalbiamų Mašinų — Šaldytuvų 
Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvėje 

Radios LENGVI IŠMOKĖJIMAI
.................  j...... ........  $5.00 ir aukščiaus 
.......................... •............................. .......................... 9.95 
..................     14.99 
....... ..........................................  15.00 
...................... ...................................   18,75 
...... ............  t.......... ................ 37.95 

59.50

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Garsinkitės Naujienose yra naudingos.

Pasirinkimas visokių ge
riausių refrigeratorių, Norgt 
Gibson, Majestic, Sparton 
King Hobi ir kitų — po—-

S9 89.50

“GRIPSHOLM” — “BALTOJI GULBĖ’'
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 

Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte
Priplaukia Klaipėdą birželio 8 d.

yra didžiausias laivas iš plaukiančių tiesiog 
Igio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 reg. tonų

—/š Neto Yorko į Klaipėdą —
-— $92, Ten ir atgal
—$115. Ten ir atgal

"Revenue” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamsios vietinio 

laivakorčių agento arba
“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Autorizuota Agentūra.

SWEDISH AMERICAN LINE

Drabužių ploviklos, šių 
tų mados. Standard padary 
mo, gražios ir tvirtos, ver 
tos $75.00 už

(Per Southamptoną) 

Išplauks iš Neiv Yorko *
J U N E 29 -anksti ryte 

' f ■

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoj’u Ekspresiniu Laivu 
, BĖRENGARIJA

Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 
į / Lietuvą keleivis 
į .

— šią Ekskursiją Užgyrė —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGAz

1 . t. . ■ • •

Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

sekamą laišką: '
“Dear Naujienos:

“VVill you‘ please put thesc 
BIRUTĖ” stato sco-!few words in Ihe paper for me. 

komišką operą I want to ‘pasveikinti’ Mrs. N. 
Gugis. I am the little giri Helen 
vvishing Mrs. Gugis S' TIappy 
Easter and lota of good luck.

“Helen Beinar”.
Mažoji Elenutė yra mergai

tė, kuriai laike Kalėdų Nora 
Gugis ir Ghicagos Rietuvių Mo
terų Draugija lošė “Kaldėų'Die
duko” rolę. Jos tėvas mirė, o 
motina, būdama bedarbė, nega
lėjo suteikti jaunajai mergaitei, 
to ko kiekvienas kūdikis trokš
ta. Elenutė atsimena...

3934 So. Rockwcll St., “
Tel. Lufnyette. 5277

Ryt, Velykų dieną, Lietuvių 
Auditorijoj musų dailės ir meno 
draugija 
noj dviaktę 
“RAGANIŲ’

Veikalas yra labai komiškas 
ir aprėdytas gražia,' malonia 
muzika ir dainomis. Manau ne- 
klysiu pasakęs, kad tas, kas 
turės progą matyti tą taip pui
kų veikalą bus pilniausiai pa
tenkintas, ir nesigailės atšilau-

ŽEMIAUSIOS KAINOS
Geri Elektrikiniai Radios, po tiktai ...
Nauji Midget Radios ...... ................. .
Crosley Midget Radios ........................
Philco Midget Radios ........... .
Philco Midget Radios — Police Calls 
Console Radios .......... ................ .
Radio ir Phonografas kombinacijos setas parsiduoda tiktai .....

VISI PILNAI GVARANTUOTI

. Skalbiamos Mašinos
' SPECIALĖ KAINA .

“AUTOMATIC” Skalbiamos mašinos, po tiktai .........,.........
“THOR” Skalbiamos mašinos — 
‘.‘MAYTAG” Skalbiamos mašinos
“CINDERELLA” Skalbiama mašinėle . r
Geri gvarantuoti ELEKTRIKINIAI DULKIŲ VALYTOJAI parsiduoda po tiktai $7.95

Elektrikiniai Šaldytuvai
parsiduoda žymiai
.......................... . $114.50

Naujos mados gesiniai pe
čiai, su stalo viršų, gražus^ 
paranki ir nebrangus, verti 
$58.00 už

29.95

suteikia 
barzdaskutyklos 
HM, komfortą 

skutimos 
I namie

Mažoji Elenutė neuž 
miršo “Kalėdą 

Dieduko”

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

Į KLAIPĖDĄ 
i persėdimų)

\\\A Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

pilnai gvarantuoti 
nužemintomis kainomis, po tiktai ...........................

Vėliausi lietuviški rekordai
RADIO TŪBAI, Specialė kaina — po tiktai ........... ............

Muzikos ir Radio Krautuvė
Cicero,- Illinois

DABAR! JŪSŲ PASKUTINĖ PROGA! 
PAMATYTI

“Road to Life”
(Kelias į Gyvenimą) 

RUSIJOS DIDŽIAUSIAS KALBAMŲJŲ PAVEIKSLŲ« TRIUMFAS 
EPOKA RUSIJOS MILIJONO “LAUKINIŲ KŪDIKIŲ” 

Išgirsite jų Dainas! Pamatysite jų Šokius!
PIGESNĖ ĮŽANGA! TIKTAI į ŠIĄ KALBAMĄ FILMĄ 

25c iki 6:30
- PAMATYKITE JĄ ŠIANDIEN! !

Teatras ‘ 
VAN BUREN ARTI 

Michigan Blvd:

Tai pilnai užtikrina dar ir 
artistų mėgėjų sąstatas, į ku
rį įeina geriausios chicagiečių 
meno žvaigždės. Tik pasiskai
tykite čia žemiaus sekančias da
lyvių pavardes, o pagal tai ga
lėsite rimtai spręsti ir apie kal
bamo veikalo gerą vaidinimą. 
A. Pečiukaitis, A. Kaminskas. 
S. Rimkus, Dr. K. Kliaugą,, K. 
Pažerskis, Nora Gugienė, p-lė 
Pečiukaity te, B. Tverijonaitė,! 
J. Gapšienė. Prie to dalyvauja i 

j visas “BIRUTĖS” choras, or- i 
kestra, baletas. P-s J. Byans-i 
įkas vadovauja choru ir orkest-į 
ru, režisieriauja Kl. Jurgelionis. 
Manau, kad komentarai yra ne
reikalingi, nes gerbiamų meno 
mėgėjų vardai pilniausiai užtik
rina gerą ir tikslų vaidinimą.1 
«J*r * Į
Linksmino chicagiečus per 25 

metus

PROBAK

(PROBAK BLADE)



šeštadienis, balan/15, 1933 NAtMteNOš, Chicagd, iii.

Klaipėdos žuvų uos
tas pasižymi grožiu 

ir tipingumu
Sjmet uostas susilauks daugelį 

ekskursijų iš Jungtinių Val
stijų; North German Lloyd 
siunčia laivų “Beri i n”.

Žvilgterėkite į Klaipėdos uos
to paveikslą, kuris telpa šioje 
“Naujienų” laidoje. Ar nesuke
lia jis norą tuojau sumesti ke
lius marškinius ir siutą į valizę 
ir traukti į Lietuvą ir savo 
akimis pamatyti tuos tipingus 
namus, pavaikščioti uosto ka
nalų krantais, sekti tipingus

Klaipėdos žvejus, melancholiš
kai dirbančius mažuose žvejų 
laivuose; ar nesukelia jis išsil
simą pamatyti savo kraštą ir 
vėl pasitrankyti po gimtinį kai
mą, po laukus pievas ir po ar
timiausio miestelio gatves, ir, 
žinoma, Kauno ?

Daugelis amerikiečių šįmet, 
aplankys Lietuvą, Tą nujausda
mos kelios laivų bendroves 
siunčia ekskursijas tiesiai į 
Klaipėdą ir tam tikslui pasky
rė didelius ir gerus laivus.

Viena
North German Lloyd 
siunčia laivą “Berlin” iŠ New 
Yorko į Klaipėdą. Laivas ap
leis Jungtines Valstijas gegu
žės 10 d., o Klaipėdoje bus ge-

gūžes 25 d. Lietuvoje tuomet 
bus gražiausias metų sezonas 
ir kiekvienas nuvažiavęs tuo lai
ku gaus daugiausiai malonumo 
iš apsilankymo.

“Pažangos” paskai
tos

Laiškai Pašte
.... ’ • ■
■■4.' Z,1"1 » i'.-' :

šie laižkai yra i* Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausIJi paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tlsed Window” lobčj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame surašė pažymėta

MARIJONA LEVICKIENĖ 

Mirė balandžio 16, 1932.

Lietuviai Gydytojai
Res. 6600 South Artesian Avemu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

tų bendrovių yra 
kuri

Pereitą sekmadienį adv. Kl. 
Jurgelionis skaitė labai įdo
mią paskaitą apie Omar Khay- 
yamą, senovės persų poetą ir 
filosofą. Paskaitą 
rino skaitymas 
yamo ketureilių, 
Jurgelionis yra 
išvertęs.

Dėl Velykų šventės rytoj pa
skaitos nebus. Bet sekamą sek
madienį, balandžio 23 d., “Pa
žanga” v21 rengia paskaitą. 
Tema bus pranešta vėliau.

ypač paįvai- 
Omar Khay- 

kuriuos p. 
labai gražiai

10
20
36
46
54

Gerdziunas Antoni 
Krūmas John 
Rumbutas K. 
Smuike Stapaniei 
Zvaginaite Miss B.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
iaįp pataria Lietuvos banlor

MIKOLAS DAPKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 14 dieną, 12:40 valandą 
po pietų 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kražių parapijoj. 
Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 20 met.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Jievą, sūnų Aleksandrą, 
dukterį Liudviką, brolį Adolfą. 2 
pusbrolius Antaną ir Stanley Pet
kus. pussesesę Mikaliną Belskienę 
ir švogerį Belskį ir švogerį Ar- 
molį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4 5 50 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks utarninke ba
landžio 18 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į §v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mikolo Dapkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris. Sūnūs, Duktė.
Brolis, Pusbroliai. Pusseserės, 
Švogeris. Švogerka ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

SYLVESTRAS GUDLEIKIS

Mirė balandžio U d., 1933 m., 
7:30 vai. ryto, 54 metų amžiaus, 
Žigaičių parap., Prismaftto kaimo, 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Domicėlę, tris dukteris. Cecili
ją. Aleksandrą ir Eleną Parmentier, 
Gudleikius ir žentą Joną ir gimi
nes Amerikoj ir* Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 2515 W. 45 
St. Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Balandžio 17 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Šv. parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
minės. draugus-ges ir 
mus-mas dalyvauti šiose 
vėse.

Nubudę.

Moteris. Dukterys, 
ir Giminės.

visus gi- 
pažysta- 
laidotu-

Žentas

rius Lachavich, Telefonas Canal 
2515.

PADfeKAVONĖ

MORKUNAS 
šiuo pasauliu ba- 
sulaukęs 33 metų 
Lietuvoj. Paliko

ANTANAS KUNČ1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 13 dieną. 8:30 valandą 
ryte 193 3 m., sulaukęs beveik 16 
metų be dviejų dienų amžiaus, gi
męs Chicago. 111., balandžio 15, 
1917.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marcelę (po tėvais Garbin- 
čaitė) tėvą Antaną, brolį Petrą, 
seserį Zoziją. ciocę Emiliją ir Sta
nislovą Butkus. 3 pusbrolius Liu
dviką ir Domininką Garbinčius it 
Stanislovą Butkų, pusseserę Vale
riją Butkus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 922 
W. 33rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
balandžio 17 dieną. 9 vai. iŠ ryto 
iŠ namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kaži* 
mero kapines.

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

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis, Sesuo, Ciocė, 
Pusbroliai, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

13 Mėtų Mirties Sukaktuvės 
JUOZAPAS LEVICKIS

Mirė kovo 22, 1919, o dabai 
abu ilsis šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris Josephine ir Anna, sū
nų Joną ir giminės .

Liūdnai atminčiai musų bran
giausių tėvelio ir motinėlės bus 
laikomos dvejos šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke, balandžio 21 d. 
1933. Pirmos .Mišios bus laiko
mos 7 vai. ryto, antros šv. Mišios 
bus laikomos 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
bažnyčią ir išklausyti Šv. Mišių. 
Mes Jus musų brangiausi tėvelis 
ir motinėle niekuomet neužmir
šime. Jus pas mus jau nebesu- 
grįžšite, bet mes ankščiaus ar vy
liaus pas Jus ateisime. Laukite 
mus ateinant.

Nubudę lieka,
Dukterys ir Sūnūs.

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykĮ { valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Graboriai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisast 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

STE NAS
Persiskyrė su 

landžio 10 d.. 
amžiaus, gimęs 
giliame nubudime žmoną, dukterį, 
motiną Magdaleną Morkūnienę, 
brolį Juožą, seserį Antaniną Dap
kienę, Stepu nę, švogerį Praną Dap
kų, dėdes, tetules, pusbrolius ir 
gimines.

Palaiodtas pereitą ketvirtadienį 
balandžio 13 d., J 933 m., Mt/ 
Greenvvood kapinse, lydimas labai 
skaitlingo draugų. pažystamų ir 
giminių būrio.

Jo netikėta mirtis suteikė di- 
džiausį skausmą ir liūdėsi visai jo 
šeimynai is esame labai dėkingi 
skaitlingiems draugams ir gimi
nėms už suteiktą mums paguodą 
tokioj didelėj nubudimo valandoj. 
Dėkojame visiems draugams ir pa
žystamiems, aukojusiems vainikus 
ir tokiu skaitlingu buriu lydėju- 
siems paskutinėn mylimo sūnelio 
kelionėn; Jūsų parodytą užuojautą 
visuomet atsiminsiu ir visuomet 
busiu jums giliai dėkinga.

O tu, mielas sūneli, anksti už
baigęs gyvenimo kebą ir išsiskyręs 
iš musų tarpo, ramiai ilsėkis šal
toje žemelėje, gyvųjų visuomet at
menamas ir apverkiamas.

Nubudusi Motina. 
10555 Edbrooke Avė.

JUOZAPAS MASLAUSKIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną, 9:10 valandą 
vakare 1 933 m., sulaukęs 61 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tverų parap., Lopaičių kaimo.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Domininką, dukterį Kotriną,

Kazimierą Elenorą ir Apoboniją. 
sūnų Fortūnatą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4122 
S. Albany Avė. ::

Laidotuvės įvyks pirmadienį ba
landžio 17 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Maslauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Sūnūs, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
Tel. Republic 8340.

Ofiso Telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS 

Valandos Kasdieną
9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30

756 W. 35th St.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad • neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

. 718 W. 18 St
T«l. Roo,.velt 7532

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomic ir nedėliotu is pagal sutarti 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Reoublir 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninksu i> 
Ketvergais.

Ra Tel. HYDB PARK 3395

lietuviai Gydytojai

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS 

3201 W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917 

Rez. Pullman 3224

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 13 

Phone Booltvard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo l iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

įvairus Gydytojai

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milutaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. HERZMAN
- 1$ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pc: 25 me 
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris. I '
, Gydo-staigias ir chroniškas ligas vyrų 

moterų i: vaikų pagal naujausius aas 
todue X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisus •

Ofisas ir Laboratorijai
<025 W IStb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefoną: 

tiydt Park 6755 at Central /4O*

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

1' T ' r '' K > "k '>Nepalikite Jušų ‘ Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN 
MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103

Mes padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS
Berkshire 1487

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Griie U Europos it vėl psaktikeroja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

M

4 ! 6

iLl.

Adelė Daubarienė
(PO TĖVAIS STOKAITĖ)

V £

VIKTORAS RADAVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną, 1933 m.,
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr.. Užgirių kaimo, Pa
vandenės parap.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nubudime 3 

pusbrolius Leoną Navickas ir šei- 
miną, Valerijoną Navicką ir šei- 
miną ir Antaną Navicką, pussese
rę Kazimierą Dzedzulskienę ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
balandžio 17 dieną. 8:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Viktoro RadaviČiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteiktai jam pasku- 

"tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Pusbroliai, Brolienės 
Pusseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo*' 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

' I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel, Boulevard 5203 ir 8413

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

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

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

. Tel. Seeley 73J0
Namų telefonas Bransvick 0597

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

. OFISAS
4729 South Ashland Ava.. 2 lsM>« 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Phone Midway 2880

Lietuvės Akušerės

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 dieną. .6:15 valandą ryte
1 93 3 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Šiaulių apskr., Radvi- 
liškės parap.. Antanavos kaime.

Amerikoj išgyveno 6 metus.
Priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Moterų Apšvietos Draugijų.
Paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą, seserį Albiną ir švogerį 

Juozapą Dailidonius. 3 brolius Petrą ir brolienę Oną. Dominiką, ir vin- 
cislovą Stokus, švogerką Eleną ir švogerį Boleslovą Tenzegolskius, 2 švo- 
gerius Povilą ir brolienę Marijoną Daubarus, Joną ir Kazimierą Tubius,
2 pusseseres Rozaliją ir Joną Petkus, Barborą ir Viktorą Petkus, dėdyną 
Eleną Galkienę. 5 anūkus ir gimines. Amerikoj, Lietuvoje, dukterį Pran
cišką. seserį Pranciška. 2 brolius Viktorą ir Ramoldą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3702 West 63rd Place.
Laidotuvės įvyks antradienį balandžio 18 dieną, 9:30 vai. iŠ ryto iš 

namų bus nulydėta į Tautiškas kapines. *
Visi a. a. Adeles Daubarienės giminės, draugai ir pažystėamt esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo, Broliai, Brolienės, Svogeriai, švogerkos, Pusseserės ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tek Boulevard. 4139.

B O R I A I 
patarnavimas prieinamas

EUDEIKIS IR SŪNŪS
* f G R A

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ' 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo 

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių Visuomenę 
su savo puikiausios rųšięs patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti. . ,
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. į 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj viętoj jau 25 
metai. >
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šią, įs
taigą. v

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605*07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741'—1742 CHICAGO,
........... . w.ii iiiii..,i .. ...... . ...................

Mrs. ANELIA K. JARUSH

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 ik: 3 po pis:

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

Physical Tberapy
W Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso > Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 919*

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31 st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 V.» 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St

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

Nedlldieniais pagal sutartį.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kurie esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama |, mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 t. Nedėliotais pagal 
lutattį. Akinių kainos per pusę pigtaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589.
»

" > ■ •. - ; ;

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

'■■e    n—mumimlu mum    Įabami^iliiieįiHui   i*.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas VirginU 0036

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

kampas 67th ir Artesign Aw. 
Telefonas Grovąhffl/ ||95 , 

Valandos nuo 9 iki 11 <ryto, ntio 2-4 
ir 7-9 po pietų, leredums po pietų Ii 

nedėliotas pagal w»itarisn«

. i /

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 
___ *

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Teį^ja©ųlevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS - 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 0—6 
West Sidet 2151 W. 22nd St.

PanodSUo, Seredos tr Pėtnyčios v»k. 0 Iki 0 
Telefonas Booaevelt ©000 

Namai: 6459 S. RockweII Strefl 
ūtaruinko. Ketverro ir Subatoa vak. T iki U

Telefonas Republic ©600

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, 111.

Spėja, kad mokyto

pirmadienį
Naujas majoras Kelly pradėjo 

eiti pareigas; seks Cermako 
pėdomis, *

Edward J. Kelly, užvakar- iš
rinktas Chicagos majoru užpil
dyti Cermako paliktą vakanciją, 
vakar metėsi į darbą, pareikš
damas, kad “seks Cermako pė
domis”. Jis buvo demokratų 
kandidatas ir gavo 47 balsus 
aldermanų taryboje.

Vakar Kelly jgaliavo kontro
lieriaus raštinę pasirašyti mo
kesčių varantus $1,760,000 ver
tės. Manoma, kad jie bus par
duoti tuojau ir mokytojai gaus 
dviejų savaičių algas už birže
lio m., 1932, pirmadienį.

Kadangi mokyklų taryba 
skolinga mokytojams algomis 
$33,000,000, o miestas savo dar
bininkams —- $20,000,000, ma
joras žada kreiptis į federalę 
valdžią ieškoti pagalbos.

Štai kaip aldermonai 
balsavo Chicagos 
majoro rinkimuose

Užvakar Chicagos miesto ta
ryba išrinko majorą Edward J. 
Kelly, štai kaip aldermonai 
savo. Už: (d demokratai; 
republikonai).

Coughlin (d), Dawson 
Jackson (r), Cronson 
Cusack (d), Healy (neprikl.), 
Daley (d), Sutton (d), Rowan 
(d), Doyle (d), Hartnett (d), 
Egan (d), McDermott (d), Ko- 
varik (d), Moran (d), Corr (d), 
Perry (d), Northrup (r), Pa- 
celli (r), Lagodny (d), Sonnen- 
schein (d), Toman 
(d), Bovvler (d), 
(r), Sain (d), Kelis 
(d), Clark (d), 
Kostenkowski (d),
Poren (d), Orlikoski (d), Ro- 
sinson (d), Kiley (d), Wieland 
(d), Hurley (d), Ross (d), 
Crowe (d), Bauler (d), Grealis 
(d), Meyer (d),. Schulz (d), 
Massen (r), Williston (r), 
Quinn (d). Nebalsavo: Lindell 
(r), Moreland (r) ir Melson

r—

(d), Arvey 
Konkowski 
(d), Terrell 
Keane (d), 
Kadow (d),

Lopšyje sudegė 5 mėne
sių kudikis

Gerald Anderson. penkių me
tų kudikis sudegė lopšelyje, 
kuomet namuose, 1435 East 
60th street, kilo gaisras. Mo
tina tuo laiku buvo išėjusi.

Penki mirė nuo žaizdų paneštų 
automobilio nelaimėse

trenki chieagiečiai vakar mi
ni nuo žaizdų, kurias panešė 
įvairiose automobilių nelaimė
se. Nuo šių metų pradžios Chi- 
cagoje užmušta 237 žmones.

DALYVAUJA RAGANIUJE

Dainininkas Stasys Rimkus, 
kuris dalyvaus operetėj “Raga
niuj”. “Birutė” stato operetę 
rytoj, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj.

Ii

DALYVAUJA “RAGANIUJE”

žymi dainininke Nora Gugiene, kuri dainuos 
Sangaizienė rolę “Birutes” choro statomoj operetėj 
“Raganiuje”.

' I
Teatras ir Ekranas I EXTRA1!

PRANEŠIMAI
„i*..,.,. . »

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliuho 
Amerikoj atsibus Rožinis Balins balan
džio (April) 16 d., 1933 m., Jono 
Garbuzo svetainėj. 3749 So. Halsted 
St. Pradžią 5 vai. vakare. Muzika bus

Tautinės Parapijos
Balius

su ialaimejimu
Nedėlioj, Balandž. 16, 1933 i

PARAPIJOS SVETAINĖJ 
3501 S. Union Avc.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c.
Tikkitas geras laimeli dovaną.

Kviečia visus 1
KLEBONAS IB KOMITETAS.

m.

Reikale “Sales Tax”

šeštadienis, balan. 15, 1933
f iš paties Kauno, gros visokius šokius, 

kaip amerikoniškus taip ir lietuviškus ir 
galėsite pasišokti kaip jauni taip ir su
augę. Prašom atsilankyti visų draugai 
ir draugės ir pažystami ant Rožinio Ba
liaus. Įžangą tik 25c. Užprašome visus.

» Komitetas.

Draugystė Švento Antano iš Padvps 
balandžio 16 d. susirinkimo , nelaikys. 
Sekantis susirinkimas bus gegužio 21 d. 
šių metų. ,

NAUJOJ VIETOJ

CLASSIFIED ADS

Mokame cash už ku
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus

Matykite J. P. VARKALĄ 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus "Sales ir Ine.ome" 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės 
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT. CORPORATION

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... Wv

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $ |

3214 So. Halsted St

Business Service

RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavo- 
jirno bei kvietkaviino savo na
mo — vidų ar lauką, tai ma
lonėkite kreiptis pas mus. 
Gražus, greitas ir prięnama 
kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tol. Brunswick 9131

Partners Wanted
PusininkųReikia

REIKALINGAS pusininkas ant fir
mos su $300 iki $600. pavienis .ar su 
Šeimyna. Partneris, 821 W. 35 St. Tel. 
Yards 1433.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

* s/'rfV*VWW^^*<^MWMWMW*e*M*A^*******i*ie*»

IEŠKAU nupirkti už cash Soda 
Fountain kaunte[į, 6 pėdų. Pašaukite 
Canal 1068, adresas 2244 W. 23 Place.

For Rent
RENDON puikiausi; saliunas ir res- 

taurantas, biznis išdirbtas per 30 metų. 
Dabartinis savininkas nori pasitraukti iš 
biznio. Puiki proga apsukriam biznie
riui, o ypač prieš Decoration dieną, tai 
čia tikras pasipelnymas. Atsišaukite tuo- 
jaus pas

George

■ Viena

ekrana v 
Secrets”, kuriame lošia

Bridžius” 
veikale 

Lukas ir

Kasputi n

CHICAGO — Joan Crawford 
ir Gary Cooper vadovaujamose 
rolėse filmo “Today We Live”. 
.Jiems vykusiai asistuoja Fran- 
chot Tone, kuris pasižymėjo 
veikale “Gabriel Over the 
White Tlouse” *ir Robeut Young. 
Scenoje vodevilis su 
Price.

UNITED ARTISTS 
labiausiai pagarsėjusių 
Mary Pickford grįžta į 
filme
ir Leslie Howard; Filmas ne
blogas.

ROOSEVELT — 
įsibrauna į filmus 
“Grand Šiam”. Paul 
Loretta Young.

McVICKERS —
and the Empress” apleido Chi
cago teatrą ir apsislos vienai 
savaitei šiame teatre. Nors 
John, Ethel ir Lionei Barry- 
mere turi svarbiausias roles — 
filmas nėra pergents. Ypatin
gai metasi į akis istorinių fak
tų iškraipymas.

ORIENTAL — Maurice Che- 
valier “A Bedtime Story”. Kaip 
ir visi kiti Chevaliero filmai.

PALACE — Chicago atsidu
ria ekrane filme “Svveepings”,! 
kuris rodomas šiame teatre j 
pradedant penktadieniu. Vado-J 
vaujamoje rolėje Lionei Barry- 
more. Scenoje - vodevilis.

PUNCH and JUDY — Vie-! 
nas geriausių sovietų Rusijoje 
pagamintų filmų “Road to 
Life” •— “Kelias j Gyvenimą” 
grįžta į Chicagp vienai savai
tei. Jame nušviečiama metodos, 
kurias sovietai naudoja kovo
je prieš “bezprizornyje” — 
gatves vaikus. Filmas Įdomus 
ir įspūdingas. Įžanga į prieš
pietinius seansus — 25c.

West Park darbininkai 
gavo dviejų savaičių 

algas
Vakar West Chicago (Park 

komisionieriai užmokėjo algas 
darbininkams už kovo 1—16 d., 
19337 pirmas dvi f iškaliu mė
ty savaites. Penktadieni darbi
ninkams buvo išdalinti čekiai. 
Apie dvejų metų algos yra už- 
silik usios.

Pp. Vaidmanai sušilau 
kė sūnausx ‘

ROSELAND — Juozas ir Mi
kalina Vaidmanai, 10528 Wa- 
bash avenue, susilaukė gražų 
sūnelį. P-a Vaidmanienė sveiks
ta, o naujagimis sūnelis gra
žiai auga. —Dzūkas.

VARJCC'iE CTSIOS
Užgydomos Nauju Metodu

''...... _ _ _
Ra opefadjoH ar |člr8kimų. Be prtvernHno 
pollRto. paprastai* tryilvmaste namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus. kaip papras
tai—žinoma. Jei nesate tiek palierę. kad 
esate priverkti milžti lovoje. Tokiame atsitl- 
kime. BmnrnM OH veikia taip fcreltai, kad 
nžarydyti jusų kolų žalsdas. sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
į trnmpk Talka ff’fllčslte atsikelti. Tiktai lai. 
kykitSs lenrvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
relMs. Jtisu apffelkinlnkas nepasiTalkys jūsų 
piulaų, Įeitu uenorMta.

CLASSIFIEDADS

PERKAME LIETUVOS
LAISVĖS BONUS

Senas Auksas
OldGold

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIALIS PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina, už priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus kėsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage' 295]-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40

ANTANĄ BITINĄ 
3958 W. 111 St. 
Tel. Beverly 0005

ŠTORAS RENDON, gera vieta dėl 
Ice Cream Parlorio arba saliuno, fikče- 
riai yra jau ant vietos, dėl saliuno, 
kampinis namas randasi Bridgeporto apie- 
linkėj. Savininkas

3341 So. Halsted St.

Furnished Rooms
IŠRENDAVOJIMUI kambarys pigiai, 

dėl vaikino, merginos ar vedusiai porai, 
6802 S. Maplewood Avė., antros lubos.

-------- O—

metų

už

SIUNČIAME PINIGUS 
Į SENĄJĄ TĖVYNĘ ■

Parduodame Laivakor-. 
tęs ant visų Geriausių 

Laivų.

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 So. Ashland Avė-
sale Aptiekos

B. ZALESKT, Managerfe.
25 metai patyrimo.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jusų 
gerklę, kada bakterijos ją su-Į | 
skaudina. Ir Listerine yra I 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102,žmonių lai--i 
ke 2 Va žiemos mėnesių pa- U 
rodė, kad tie, kurie plauna I 
gerklę su Listerine tiktai % * 
tesirgo šalčiais, turėjo % B 
trumpesnius ir % lengvesnius ’ 
už tuos, kurie nesiplovė. i 
Lambert Pharmacal Co„ St į 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

tkaU REALLY

Business Service
Biznio Patarnavimas

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

KAS "TTY T Ą 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Peter Conrad
.j, J ./''i-
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

MORTCAGE BANKERS

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardayė- 
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančių SALES 
TAX. ■
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie-

Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga 
Įima gauti už tiktai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

PRIEPERSIŠALDYMAS VEDA 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

\p8lnaugoklte nuo persi Saldi mo re* 
millarlai išvalydami savo, vidurine) 
Laikykite savo vidurine lluosai, pra- 
šalinkite nuodijančių medes?! Vartoki! 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 
PAUL M. SMITU « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

PASIRENDAVOJA gražioj apielin- 
kėj I arba 2 gražus kambariai dei pa
vienių arba vedusių žmonių, prieinama 
renda. 6408 S. Francisco Avė.

PASIRENDUOJA kambarys, apšil
domas, prie mažos seimynds, 2 lubos.

3427 S. Emerald Avė.
---------O---------

“Greitas ir

Tel. Yąrds 4754

AUŠROJE
; KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

, Chicago, III.

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

DRAPERY ANT UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia, say. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas, 6821 South 
Western Avė., Tel. RepubHc 5730, 
Chicago, III.

WEST CENTRAL WINDOW SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig, kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVE
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Pęrkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
33 58 So. Halsted St. Chicago,

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

> Tel. Victory,'4965

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

PERKAME, PARPUO 
DAM IR, MAINOME

valstijose. Taipgi darom Įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai. pirkimui arba iš
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

Pasinaudokite musų apie 20 

tas jums bus naudinga.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už, pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980
< : J. OKSAS

*2649 W. 43 St.

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, 
Eugeene, Gabrielene'\...............
Circulene ...................................
Bathers ........................................
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų 
Pirmas 4.dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

geriausios. 
.... $5.00 
..... 3.50 
....... 2.50 
.... $1.00

Penk. ir Šešt. — 35c.

DIRBTINI DANTIS
Jeigu jūsų platės yra liuosi, maistas su
sirenka. Daro nesmagumu laike Valgimo 
ar kalbėjimo; mes pritaikome pagal naują 
metodą, kad jie butų tobuli, apsaugoda
mi dantų smegenis nuo ligų. Kiekvienas $5 
PATAISOM SULAUŽYTUS PLATĖS 
2 valandų patarnavimas. $2 ir aukščiaus 

SCIENTIFIC DENTAL SERVICE'
162 N. State Butler Bldg. Kambarys 1005 

Tel. Deatborn 9070

Automobiles
PACKARD PASKIAUSIO 1931 MO- 

DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra kaip naujas. Originališkas gra
žus pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
tairai — kaip nauji. Turite pamatyti, 
kad įvertinti. Kainavo man virš $3,200. 
Man reikia cash, paaukausiu už tiktai 
$450. 1715 Humboldt Blv., Ist flat.

STUDEBAKER COMMANDER SE* 
DAN. Visai kaip naujas ir puikus kaip 
tą dieną kuomet ji nupirkau. Tai yra 
geriausias ir ekoobmiškiau;is karas ku
rį kada nors turėjau. Geriausias užbai
gimas ir tairai. Priimsiu $250. 3149 
Lyndale St. netoli Kedzie Avė., 2 flat.

LA SALLE PASKIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDAN. Mart reikta 
casb ir todėl priverstas esmi paaukoti 
mano beveik naują karą. Beveik visai 
jo nevartojau, yra kaip naujas. Turi 
šešius dratinius ratus, gerus tairus. Ka
ras yra tokiame pat stovyje, kaip dieną 
kuomet išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $300. 2020 North Spaulding
Ąve., 2nd flat.

AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
$450 

375 
250 
250 
100 
225 

.. 95 

.. 50

Chrysler 1931 Sedanas .............
Nash 1930 Sedanas ....................
Ford 1931 Sedanas .....................
Chrysler 1930 Sedaans ................
Chev. 1929 Coupe .....................
Nash 1930 Sedanas :....................
Franklin Coupe, geram stovy ...
Buick Sedanas ..................................

ANTONISEN MOTORS 
6455 S. Wcstern Avė. Hemlock 6900 

Kalbame lietuviškai

PAIE&KAU pažystamos, Marijonos 
Janutienės su kuria važiavome kartu ant 
laivo 1909 metais. Ji vežėsi vaiką ir 
mergaitę iš Essen Vokietijos pas savo 
vyrą. Labai bučia dėkingas, jeigu ji 
pati ar kas kitas apie ją praneštų. 
Ftank Onusaitis, 6113 S. Keneed Avė. 
Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAS NR. 54
Šie asmenys gyvena Amerikoje yra 

ieškomi
Balčiūnas, Viktorai Kilęs iš Krekeną- 

vo vals., Panevėžio apskr.
Čepulis, Vincas. Kilęs iš Joniškio

Edvardas. Kadaise gyveno su- 
2263 East 73rd Street,

miesto, Šiaulių apskr.
Giniotis, Edvardas, 

lig adresu: !" 
Cleveland,. Ohio.

KURSINSKAITE, Matilda. Kilusi iš 
Joniškio miesto. Šiaulių apskr.

Sadauskai, .Pranas ir Antanas. 1927 
m. gyvenę Ch'icagoje.

Sadauskaitės, Petronėlė Ragauskienė it 
Marcijona Šimkienė. Gyvenančios Chi- 
cagoje.

Zlotkus, Romas. Kilęs iš Pandėlio 
miesto, Panevėžio apskr. Gyvenąs Chi- 
cagoje.

Rook
Lietuvos Konsulatas. 

1904-r-201 N. Wells Street.
Chicago, III.

PASIRENDUOJA fornišiuoti kam
bariai, pavieniams, gal ir valgį pasiga
minti. 5119 So. Wentworth Avenue. 
Tel. Boulevard 1317.

ANT RENDOS kambarys dėl pavie
nio arba vedusios poros su valgiu ar be 
valgio. 6228 So. Sacramento Avenue, 
Tel. Republic 7180.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI batų taisymo šapa. 
visi įrengimai beveik nauji. Parduosiu 
pigiai į trumpą laiką iš priežasties li
gos. 1 W. 112 PI. Tel. Pullman 5606 

- ------ o--------

________ NORINTIEMS APSIGY
VENTI LIETUVOJE!

Atsitiktinai parsiduoda Lietuvoj, Kau
ne miesto centre, gerai veikiančia, virš 
30 metų vyno ir gastronomijos prekyba 
su plačia ir geriausia klijentura. Labai 
patogios sąlygos. Susižinoti pas

L. SADAUSKĄ
Kaunas. (Lietuva) Laisvės alėja 56 nr.

SVARBU

NAMŲ REIKMENŲ — Linoleum ir 
Molto Štoras, gera apielinkė ant South 
Halsted St., pagyvenimui kambariai, pigi 
renda, pigiai už cash. Rašykite Box 1548 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA gerai įrengtas saliu- 
nas su visais fixturiais, geras biznis, bet 
vienas negaliu apsidirbti. Galiu priimti 
partnerį, vyrą arba moterį. Kreipkitės 
ypatiškai 1928 Canafport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ, be impruvementų prie 
žviruoto kelio, yra elektriką, medžių, 
geras vaisinis sodnas, arti kelio, Grover 
Harbaugb, No? Liberty, Ind.

NAUDA IR SAUGUMAS
Graži farma, ant highway, tik 4 5 

mylios nuo Chicagos. 80 akrų, sodnas, 
miškas 8 x kambarių namas, su skiepu, 
nauja barnė, kalvė ir kiti budinkai. Vi
sur elektra. Kaina tik $4,500, įmo
kėti $2,500.

80, akrų sodnas, miškas, upelis, prie 
miesto »r highway, kaina tik $800, 
įmokėti $500. be budinkų.

Kreipkitės
2226 W. Garfield Blvd.

m ii..........................................    .

FARMERIĄMS PROGA
40 akerių farma, Michigan valstijoj, 

parduosiu, mainysiu arba renduosiu. Vi
si budinkai kas reikalingi. Ganykla yra 
skarbava. milijono akerių šalyj tos far
mos. Atsišaukite bile kada. 

3140 So. Wallace St.
Tel. Victory 4606

$5 IR AUGŠČIAU UŽ AKRĄ
Didžiausias pasirinkimas visokių di

delių ir mažų farmų: Ind. Illinois. Wisc. 
ir Mrch. valstijose.

Musų žmogus važinėja keletą dienų 
kas savaitę ieškodamas' jums bargenų.

Nepirkite farmos pakol nepamatysite 
musų bargenus. Sutaupisite ne trk daug 
pinigų, bet ir savo laiką.

J. SINKUS « CO.
• 1039 W. 69 St.

Real Estate For Sale
' Namai-žemS Pardavimui

SAVININKAS parduoda mažą namą 
ir lotą 30x157. Kaina $800 cash, jei
gu tuo jaus nupirks. 3857 Ottawa Avė. 
Blokas į pietus nuo Irving Park Bou- 
levardo.

PARDAVIMUI Brighton Parke 7

už $2, 3037 S. Throop St.
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Žiūrint į Ateitį
Depresijos dugnas

Laike “National Bank Iloli- 
day”, geriau sakant, uždarius 
visus bankus ir visas kitas fi
nansines Įstaigas, teko man 
kalbėtis su vienu stambiu biz
nierium. Užklausiau, ką jis 
mano apie dabartinę padėtį. 
Jis pareiškė, kad tas, kas da
bar buvo padaryta, reikėjo pa
daryti 1931 metais, ir tas bu
tų apsaugojęs šalį nuo tos su
irutes, kokios dabar susilaukė
me. įraukta, tariaus, depresijos 
dugno, ir dabar jis yra pasiek
tas.

Bet kas bus toliau? Kaip 
mes iš tos depresijos išeisime? 
Jis atsakė, kad blogi laikai 
gimsta gerais laikais, o geri, 
— blogais. Gerbūvis 1927-1929 
metų buvo išpustas, kaip pūslė, 
žmonių optimizmu. įsitikini
mas, kad atėjo laikai begalinio 
kilimo kainų ir nuolatinio pel
no perkant ir parduodant ver
tybės popieras, prekes, nekil
nojamąjį turtą, pagimdė neap
ribotą pareikalavimą, skatina
mą teikimu neapriboto kredi
to. Niekas nepaisė, kas kiek 
yra tikrenybėje vertas. . Ūpas 
kėlė kainas, sudarė pareikala
vimą, o esant kreditui, visi pir- 

• ko, kas tik papuolė, ant bargo.
Skolos augo. Kredito sistema 
traukė isj to didelį pelną. Paga- 
liaus, taip išpustas kreditas 
nustojo realio pagrindo. Oras 
kredito pūslėje pasidarė karš
tas ir pūslė sprogo.

Spalių mėnesį 1929 metais 
staiga pasidarė reakcija. Stai
ga kainos vertybių lakštų kri- 

. to žemyn. Visi-spekuliantai pa
nešė baisius nuostolius. Verty
bių rinkoje pasireiškė panika,

išgąstis. Reakcija ta plėtėsi į 
visas biznio sritis. Visų ekono
minė sistema pradėjo irti. Visi 
nusiminė ir padėtis pasirodė 
be išeities. Pareikalavimai ir 
žemiausiomis lamomis išnyko. 
Skolos, infliacijos laikais pada
rytos, pasidarė nepakeliamos, 
žmonės prarado savo biznius, 
savo namus. Bankai pradėjo 
griūti, ir tie, kurie laikė savo 
pinigus bankuose, juos prara
do. Pramonė suiro ir nedar
bas plėtėsi, mažindamas per- 
kančiąją visuomenės jėgą. Val
džia, infliacijos laikais užsimo
jusi pravesti drąsius sumany
mus, krovė nepakeliamus mo
kesčius. Skolos iš vienos pusės, 
valdžios mokesčiai iš kitos ne
leido bizniui atsigriebti. Vieti
nės valdžios organai, pripratę 
prie išlaidumo, nepaisant blo
gų laikų, nepaisant sumažintos 
namų savininkų išgalės, vis dk 
d i no mokesčius, kurie pasiekė 
tokį laipsnį, kad retas kuris 
galėjo mokėti. Ir tik kada mo
kėjimas mokesčių sumažėjo, 
pradėta rūpintis sumažinimu tų 
mokesčių. .

Einant tokiai defliacijai, kai
nos vėrtybės lakštų, prekių ir 
namų taip sumažėjo,' kad vis
kas pasirodė be vertės. Ir taip 
kaip’ infliacijos metu visi pir
ko, kas papuolė, mokant aukš
tas kainas be atsižvelgimo į 
tikrą vertę, dabar niekas nie
ko nenori pirkti ir žema kai
na. Bet dabar yra pasiektas de
presijos dugnas, žemiau nėra 
galimybės kristi. Pasilieka vie
nas kelias — eiti aukštyn. Ir 
kada ūpas sukils,, kils kainos, 
ir kas dabar ką nusipirks že
ma kaina, tas pelnys. Tokiu tai

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkiu Visiems Sūdo Draugams 

ir Kostumeriams

WESTERN AUTO SERVICE
J. BLOZDIS ir ŠURNA, Savininkai

4318-20 S. Western Avė., Chicago, III.
Tol. LAEAYETTĘ 1790

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ -—-.VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

LIETUVIU VIEŠBUTIS
✓ W. NEFFAS, Savininkas

2435 So. Leavitt Street
Tel. Roosevelt 3352
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Neužilgo tarp Chicagos ir New Yorko pradės skraidyti dideli ir greitus pasažieriniai aeropla
nai. Išskridę iš Chicagos ir skrisdami viršuj nurodytu keliu, jie už puspenktos valandos bus 

jau New Yorke. 1'okiu aeroplanų manoma turėti apie 60. f

budu atsiras nauji turtuoliai, 
kurie pasinaudos dabartine de
presija. f :

Prezidentas Rooseveltas
■ 11 ' ■: " - - Z ' - ■ . : •

Nejaukiai turėjo jaustis bu
vęs prezidentas Hooveris kovo 
4 d. 1933 m.,' atiduodamas ša
lies vairą naujam prezidentui 
Franklin Delano Roosevelt. 
Dramatiškas buvo tai momen
tas, kada po keturių metų jo 
šeimininkavimo bankai visoj 
šaly, patvarkymu įvairių gu
bernatorių, turėjo užsidaryti, 
nes panikos apimti žmonės 
traukė iš jų pinigus, auksą. 
Kredito sistema pasiekė laip
to galo. Toliau buvo pražūtis. 
O kadangi visa ekonominė tvar
ka remiasi kredito sistema, tai 
rodėsi, kad visas dabartinis 
ekonominis draugijos surėdy
mas turės žlugti.

Tokiu momentu naujas pre
zidentas Franklin Delano Roo
sevelt atsistojo prie tautos vai
ro. Ir štai, nepaisant visos su
irutės, nepaisant tamsios padė
ties, žmonių ūpas pagerėjo. 
Kokioje tai intuicijoje gimė vi
suomenėje viltis sulaukimo ge
resnės ateities.

Rooseveltas laike rinkimų 
kampanijos pažadėjo suteikti 
tautai “New Deal” — naują 
tvarką. Jis pažadėjo susirūpin
ti likimu “užmiršto žmogaus’’. 
Ką jis darys, — niekam nebu
vo žinoma. Jokių planų jis ne
paskelbė. Tačiaus žinoma buvo, 
kad jis nagrinėja tautos pa
dėtį su keliais mokslininkais. 
Žinoma buvo, kad jo artimiau
siu patarėju buvo profesorius 
Raymond Moley iš Columbia 
universiteto, juristas, politinis 
mokslininkas, labai pažangių 
pažiūrų žmogus. Jam tai Roo-

centrą, 
kiti moksli- 
iš Columbia

grupę laik-

faktų rinkimo kūnas, 
pats Rooseveltas daro 
Pastebėtina yra tai, 
nariai to “Smegenų

seveltas pavedė ištirti kiekvie
ną klausimą, surinkti faktus, 
padaryti išvadas. Dabar tas pa
sirodė per didelis vienam žmo
gui, ir profesorius Moley pasi
kvietė talkon kitus savo drau
gus, profesorių Tugnell, ekono
mistą, ir profesorių Berle, ju
ristą. Jie tai sudarė 
apie; kurį spietėsi 
įlinkai, daugiausia 
universiteto.

Šitą mokslininkų
raštininkai pramanė Roosevelto 
“Brain Trust”. Mokslininkai su 
tuo nesutiko. Jie pareiškė, kad 
tas kūnas yra tik “Faktokra- 
tija” -- 
iš kurių 
išvadas, 
kad visi
Trusto” ar “Faktokraitijos” yra 
pažangus ;žmonės, kurie ieško 
geresnio draugijos sutvarkymo, 
negu mes turime.. Pastebėtina 
yra ir tas, kad pats Roosevel
tas rinkimų kampanijos prakal
bose didžiavosi net tuo, kad jį 
kiti vadina radikalu, net komu
nistu, nors komunizmo idėja 
jam 'nėra artima. Jis yra indi
vidualistas geriausia to žodžio 
prasme, bet jis mato,'kad daug 
kas yra dabąrtiniame draugijos 
sutvarkyme nepageidaujamo, 
keičiamo. /

šituo savo pažangumu Frank
lin D. Roosevelt įgijo žmonių 
pasitikėjimą ir simpatiją.

Pręzidento Roosevelto 
kabinetas

- Mokslininkai, su kuriais F. 
D. Roosevelt tarėsi, besiren
giant paimti tautos vairą, da
vė gerą supratimą, kokios pa
kraipos jis pats yra. “Pasakyk 
su kuo draugauji, o aš pasaky
siu, kas esi’’, sako sena patar-

to kabinete/ Ji yra pasižymė
jusi socialė darbuotoja New 
Yorke. Wallace buvo redakto
rius farmerių laikraščio.
kabineto nariai yra taip pat
pasižymėję savo patyrimais ir 
gabumais. Profesoriai gi, kurie 
pirmiau sudarė

Kiti

lė. Tačiaus prisiruošimas yra 
vienas dalykas, o veikimas, pa
ėmus valstybės vairą, - - kitas. 
Nuolatiniais prezidento patarė
jais ir vykintojais jo sumany
mų, nusistatymo; yra , jo kabi-' 
lietas, kuris sudaro jo oficialę 
šeimyną. Visiems buvo žingei
di! žinoti, ką jis pakvies į tą 
atsakomingą kūną.

Kada tapo paskelbtas Roose- 
veRo kabinetas, visuomenėje 
pasireiškė didelis pasitenkini
mas. Nesimato jame senų gar
sių politikierių, nesimato jame 
stambių finansierių. Vienas tik 
iždo sekretorius Woodin yra 
buvęs prezidentu American 
Foundry Co., bet ir jis yra 
savotiškas žmogus — poetas, 
muzikas.' Jo kompozięijos .mar
šas buvo grojamas .laike inau
guracijos. Be to, jis yra re- 
publikonas, taip pat, kaip Dar
bo Sekretorė, Frances ’Perkins, 
ir sekretorius žemės Ūkio, 
Wallace. Frances Perkins yra 
pirma moteriškė, užimanti- to
kią atsakomingą vietą preziden-

“Smegenų

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

P. NOVER
LAIKRODININKAS

4148 Archer Avė
Tel. Lafayette 3847

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

B. PUŽAUSKAS
Lietuvių užeiga ir geras 

alus.

645 West 18th St
Tel. Canal 2594

Trustą”, yra .visi pakviesti j 
kabinetą pagelbininkų rolėje. 
Ii\ štai, Franklin Delano Roo
sevelt yra pirmas Amerikos 
prezidentas, kuris remiasi mo
kslininkais. ' Net prezidentas 
Woodrow Wilson, kuris pats 

(Pabaiga aiit 2tro pusi.

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems

W. M. LINKIS
Pirmos Klesos 

Barber Shop 
Patenkinu visus

. . ■ ' ■ ' . " ' r'

1827 So. Halsted St
Chicago, III.

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

J. 0RLAK1S
Lietuvių Užeiga

1730 So. Halsted St

I LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Draugams

ir Kostumeriams

UNIVERSAL RESTAURANT
A. NORKUS, Savininkas \

Kepame stekus pagal naujausią madą. Išradimas yra 
. naujas; kuris palaiko steką arba porčiapą karštą 

iki kol suvalgai ir prie (o nėra taksų.
750 West 31st St. Tel. Victory 5371

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ
I " "•t-*w - * , x * , » , > ■

AUDITORIUM RECREATION'CENTER
JULIUS,.!. JANELIUNAS, Savininkas

3133 So. Halsted Street
Tel. VICTORY 9163

f
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ 

Linkime Musų Draugams ir Visiems Lietuviams

ALEXANDRA MASALSKIS
LIETUVIS GRABORIUS

3307 Aubum Avenue
Tel. Boulevard 4139

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ

A F CZESNA’S BATUS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS, 

SULFURINeS VANOS

1657 West 45th Street
Tet BOUEEVARD 4552

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkime Musų Draugams,' Kostumeriams, 

Rėmėjams Ir Visiems Lietuviams s

VALDYBA '

SVEIKINU SU ŠVENTOMS VELYKOMS 

Visus Savo Draugus ir Pažįstamus ' 
PRALOTĄ KRUŠĄ, KUNIGĄ ŠIAULINSKĄ 

KUNIGĄ PETRAUSKĄ ir Visus kitus Kunigus^ 

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0.
. 3238 So. Halsted St.

Tel. Victory 4088

..LlNKSM[f PAVASARIO ŠVENČIŲ — ’
' Linkiu Savo Draugams, Kostumeriams 

ir Visiems Lietuviams

J.P.EWALD
PERVEDIMAI IR APDRAUDA

840 West 33rd Street
Tel. YARDS 2790 .

. r1';. įSj «

DIREKTORIAI

Metropolitan
State Bank

2201 West 22nd Street
,,. /'..? ■ t ,l ■'

kampas Leavitt Street



NAUJIENOS, CKIcags, Ui

Jonas Kibarlas

rei

GRABORIUS

RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

PALAIDOJA UŽ $25.00 DOLERIUS

RADZIUS
i StreetLINOLEUM 9x12

Tel. CANAL 6174
CHICAGO, ILLINOIS

našta palengvės vi-

..Va»<S<i

V1S- 
kad

3261 So. Halsted St
Tel. Victory 5048

M. P* Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

lik jų gyvenimas 
pagerės ir padėtis 
gaminančių Uis

4138 Archer Avė., Chicago, III

Linksnių Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkių Visiems 
Draugams ir Pacijentams

A. JUOZAITIS, 
D. D. S.

3319 Auburn Avė
Tel. Yąfds 1138

Tel. YARDS 3408
SVEIKINU SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS Savo Draugus, Kostumerius 

Visus Lietuvius

BROLIAI JOKANTAI
LIETUVIŠKA ALUDE

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Koslumeriams

Nariai taip pat norėtų žino
ti, kam yra reikalinga Kont
roles Komisija? Kodėl komi
sijos nariai nieko neveikia ir 
nepildp seimo nutarimų? Juk 
sčimo b|tx;o nutartu išlaidas su
mažinti, tačiau ligi Šiol nieko 
nėdaroula.

darhiniukų skaičių. Toks išlai- 
4umuo jokiu budu negali būti 
pateisintas, štai kodėl nariai 
piktinasi ir reiškia savo nepa- 
^lenjkininių.

Kadangi musų organe tapo 
įvesta cenzūra, tai teįika apie 
Susi vienijimo reikalus kalbėti 
pašalinėje {pandoje. Tai la
bai nemalonu, bet kitokios iš
eities nėra.

thok skalbimui mašina gg
GELEŽINES LOVOS ..................... $1 QK

gresas užgyrė jo patvarkymų 
uždaryti bankus ir juos sutvar
kyti, ir suteikė jam neapribo
tų galių taip elgtis bankų klau
sime, kaip jis matys reikalin
ga. Nuspręsta atidaryti tik sau
gius bankus ir \ atspausdinti 
tiek pinigų, kiek jų reikia iš
mokėjimui visų depozitų, su
dėtų tokiuose bankuose. Tie 
pinigai paremti vertė iki 80% 
Federal Reservę Banko turto. 
Uždrausta išvežti auksas sve
tur ir paliepta jį grąžinti į 
bankus. ( Visi bankai perėjo 
kontrolėn valstybės iždo. Ir štai 
grižo pasitikėjimas bankais, 
auksas pradėjo grįžti iždan, de
pozitai sudėta bankuose, taip 
kad nauji pinigai pasirodė ne
reikalingais. Galutinas pertvar
kymas bankinės sistemos palik
tas ateinančiai kongreso sesi-

13 tilpo ne
pamatuoti priekaištai. Klau
simas kyla: ar gerai P. T. pa
sielgė neišrinkdama Centro 
sekretoriaus, o pavesdama tų 
reikalą nariams. Kodėl nebu
vo pasielgta taip, kaip konsti
tucija nurudo? Juk, kai sek
retorius rezignavo, tai P. T. 
gulėjo išrinkti naujų sekreto
rių iš teisėtų kandidatų. Tada 
butų buvę išvengia didelių iš-

2.95
Didelis pasirHi'ldrąąs visokių spalvų

Sumažėjus mokesčiams, pa
didėjus uždarbiams, susidarys 
didesnė perkamoji jėga šaly. 
Kainos kils ir gerbūvis atgims.

Jau dabųr jaučiama kilimas 
ūpo ir kaipų. Pranašaujama, 
kad už kelių mėnesių kils nuo
mos namų, Chicago Real Estate 
Board ir kitos panašios įstai
gos neduoda "leasų’’1 ilgesniam 
laikui, kaip 6 mėnesiams arba 
iveniems metams. tRer pastarus 
keturis metus gyvenamų namų 
nebuvo statytu Jų yra dabar 
perteklius dėl to, kad po dvi- 
tris šeimos gyvena viename 
bute! Pagerėjus laikams, butų 
stoka greit pasireikš. Nuomos 
kils, o kylant nuomoms ir su
mažėjus mokesčiams nuo namų, 
namų kainos kils irgi.

Dabar kas turi grynų pini
gų yra proga pasinaudoti že
momis kainomis. Už keletos mė
nesių viskas pasikeis. Praside
da nauji gadynė, kurioje ge
riau bus visiems gyventi.

VICTOR BAGDONAS
Rakandų ir. Pianų Perkraų^tytojas 

3358 So. Halsted Street, Chicago, III

Linksmų Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkime Musų 
Draugams, Koslumeriams 

ir Visiems Lietuviams

NEW PROCESS
BAKINGCO.

Kuchinskas Bros., Sav.
3401-5 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 1048

Sakoma, kad apdraudos de
partamentai reikalauja kažko
kių raportų. Bet kiek žino
ma, sli tuo paprastai yra pa
laukiama, kol. P. T. atlaiko sa
vo -reguliarį susirinkimų.

šiais sunkiais laikais reikė
tų kiek 'galima labiau mažinti 
išlaidas. Tačiau to visai nesi
mato. Ne įik nemanoma pa- 
gelbiįlinkus paleisti, bet dar 
planuojama padidinti ofiso

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
buvo profesorius ir net uni
versiteto prezidentas, nesirėmė 
mokslininkais. eĮ mokslininkus 
žiūrima buvo kaipo į teoreti
kus, svajotojus, radikalus. Ma
noma buvo, kad jie netinka 
prie valstybės vairo, ir kad 
prie valstybės vairo geriausia 
tinka stambus biznieriai, ka
pitalistai, kurie sugebėjo su
krauti didelius turtus ir juos 
ugdyti.

šiuo tai žvilgsniu prezidento 
Roosevelto kabinetas skiriasi 
nuo visų, kokie Amerikoje bu
vo, nors ir seniau prie valsty
bės vairo buvo labai gerų, idea
liškų žmonių krizio metais.

Prie valstybės vairo
Užimdamas prezidento Vietų, 

Franklin Delano Boosevelt 
trumpoje prakalboje pasmer
kė senųjų tvarkų, pasmerkė 
stambųjį kapitalų, spekulian
tus ir pareiškė, kad tauta pri
valo eiti naujais keliais. Jis nu
rodė visų blogumą dabartinės 
ekonominės padėties, ir pareiš
kė, kad gana tuščių kalbų, 
kia darbo, ir tai tuojaus.

Pastarais laikais, mat, 
kas rėmėsi pasitikėjimu, 
gerbūvis stovi už kertės 
•‘prosperity around the corner”, 
ir kad viskas savaime pagerės, 
kada depresija pasieks dugną. 
Hooseveltus rado ekonominę pa
dėtį amt suirimo dugno, bet 
suprato, kad ta padėtis nepa- 

jeigu nebus sudarytos 
pasigerinimui. Taigi,

(Pažymėtina yra ir tas, kad 
tuoj po inauguracijos įvyko pa
sitarimas prezidento su visais 
gubernatoriais, kas reikalinga 
buvo dėl to, kad Amerikoje ne 
visais klausimais gali rūpintis 
federalė valdžia, čia kiekviena 
valstija turi pilnų saviyaldų 
ir todėl, kada susidaro kebli pa
dėtis įvairiais klausimais, rei
kalinga yra kooperacija atski
rų valstijų.

Greta bankinės 
opiausias klausimas 
buvo prohibicijos 
Su šituo klausimu

padėties, 
Amerikoje 
klausimas.

negalima* 
buvo jokiu budu apsidirbti. Bet 
Rooseveltui pasisekė jį labai 
greitai išrišti. Kongresas pra
vedė rezoliucijų, atšaukiančią 
XVIII konstitucijos pataisą, pa
likdamas galutiną klausimo iš
sprendimą valstijoms. Ir pra
vedęs tokią rezoliucijų, ėmėsi 
modifikacijos Volsteado Akto, 
taip kad galima butų gaminti 
gerą alų ir lengvų vyną.

Trečias opus klausimas yra 
padėtis farmerių, kurie daug 
kenčia dėl stokos rinkos savo 
produktams, dėl mažų kainų

gerus, 
sąlygos 
tuojaus ėmėsi rimto darbo.

Nespėjo inauguracijos iškil
mės užsibaigti, kaip jis išleido 
patvarkymų uždaryti visus 
bankus ir kitas finansines įstai
gas, kad dalykus sutvarkius. 
Vienkart pakvietė Kongresų 
specialėn sesijon, pravedimui 
reikalingų įstatymų, kad su
tikti nepaprastą padėtį. Kon-

linksmų pavasario švenčių 
— VELYKŲ

tiems produktams ir sunkių 
skolų, {statymas pagerinimui 
farmerių padėties yra jau Kon
greso priimtas suteikiant pre
zidentui ncapribotą galią jį vy
kinti.

Fermeriai sudaro daugiau-, 
negu 25% visų šalies gyvento
jų, ir jeigu jie turės išgalės 
pirkti sau reikalingas reikme
nis, tai ne 
pagerės, bet 
miestiečių, 
reikmenis.

Nedarbas ir padėtis miestie
čių yra labai opus klausimas. 
Jis yra gal svarbesnis už kitus 
ir sunkesnis išrišti. Todėl jis 
yra paliktas vėlesniam laikui.

Dėl sumažinimo bedarbių 
planuojama yra vieši darbai. 
Be to, yra programe kėli kiti 
dalykai,, kuriuos reikės pada
ryti. Čia randasi klausimas ta
rifų, tarptautinių sutarčių ir 
daug kitų. Tų kitų eilėje yra 
nustatymas algų, “minimum 
wage scale” ir nustatymas dar
bo valandų, taip kad visiems 
užtektų darbo ir uždarbio pa
doriam pragyvenimui.

Pastebėtina yra, kad guber
natorius New Yorko valstijos, 
Lehman, Roosevelto įpėdinis, 
ir gubernatorius Pennsylvani- 
jos, Pinchot, jau rūpinasi pra- 
vedimu įstatymo, nustatant ata
tinkamų atlyginimų už darbą. 
Lehman pareiškė, kad nors vy- 
riausis Teismas rado, kad toks 
įstatymas yra priešingas kon
stitucijai, tačiaus įstatymas pa
tarimo formoje yra- pilnai tega
lįs. Be to, jis pareiškė viltį, 
kad dabartinis Aukščiausias 
Teismas gali pakeisti senąjį 
nuosprendį.

Naujoji gadynė
Tiek tai jau pasikeitė nuo 

laiko inauguracijos prezidento 
Franklin Delano Roosevelto, 
taip federalės valdžios nusista
tyme įvairiais klausimais, kaip 
ir tautos pasaulėžiūroje.

Dauguma žiuri į tų permainų 
kaipo į fašizmo pasireiškimą 
Amerikoje. Bet faktai kalba ki
taip. Dvasioje prezidento Roo- 
sevelto nėra fašizmo, bet nuo
sakus demokratiškos idėjos su
pratimas. Tas matoma iš jo el
gesio. Mat, kada įvyko jo pir
ma* konferencija su laikraštinin
kais, tai jis pasielgė su jais 
kaipo su savo draugais. Su vi
sais pasisveikino padavimu ran
kos, o tuos, kuriuos nepažinojo, 
paprašė, kad butų jam persta
tyti. Kada su visais susipažino, 
tai sėdo jų tarpe, ir rūkyda
mas cigaretę, kalbėjosi įvai
riais klausimais.

Antras charakteringas įvy
kis, tai vizitas teisėjų Aukš
čiausio Teismo naujam prezi
dentui. Iki šiam laikui preziden
tai , slinkdavo vizitiuojainius 
teisėjus, stovinčius pusraty, 
"pasikalbėdamas su jais trum
pų valandų. Rooseveltas pasiel
gė kitAip. Jis užkvietė visus 
teisėjus ir jų žmonas pas save 
ant arbatos, kaipo svečius ir 
tęn draugiškai praleido laiką.

Na, ir ar galima čia stebėtis, 
kad visi jam pritaria? Ar gali
ma stebėtis, kad Kongresas se- 
ka jo vadovybę? Kad suteikė 
jam galią veikti taip, kaip bu
tų gerai visiems?

Iš tikrųjų, yra tai nauja ga
dynė.

Ūpas visuomenėje' yi'a pra
kilnus ir pasitikėjimas prezi
dentu auga kas dieną. Tvar
kymas visokių dalykų eina taip 
sparčiai, kad ir sekti visas per
mainas yra sunku.

Suminėjus įvairias permai
nas, patvarkymus, negalima 
aplenkti svarbaus dalyko —. 
suteikimą prezidentui galios su
mažinti federalės valdžios iš
laidas. Tikimasi, kad nuo 700 
iki. 1,000 milionų dolerių to
kiu budu bus sutaupyta tautai 
be sumažinimo vertes patarna
vimo. Tokios ekonomijos pa
vyzdys turės atsiliepti ir vie
tinės valdžios grupėse, ir kad 
mokesnių 
siems.

Linkime Musų Draugams, 
Kostumeriams ir Visiems 

Lietuviams

Linksmų Pavasario Švenčių
Velykų Linkime Musų 

Draugams, Koslumeriams 
ir Visiems Liet indams



Atsisveikiname

Chicago, III817 West 35th St.
LINKSMŲ VELYKŲ!

VELYKŲ

Krata

3316 South Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

ir Visiems Lietuviams

ir Visiems. LietuviamsA. BELSKIO APT1EKA

ROSELAND BEVERAGE CO
STANLEY SUDENTAS.'Sav

11515-17 Prairie Avenue
Tel. PULLMAN 5625

Užlaikome gero alaus ir kvepiančių cigarų

IMPERFECT IN ORIGINAL

2156 W. 23rd St
Tel. Roosevelt 5054 '

Linksmų Pavasario Švenčių 
Velykų Linkime Musų 

Draugams, Koslumeriams 
ir Visiems Lietuviams

Vienas 
lipo -lėkš-

4111 So. Richmond St 
' Tel. Lafayclte 2727

Linksmų Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkime Musų 

Draugams ir Pacijentams

6755 So. Western A v 
Tel. Grovehill 1038

3401 So. Halsted St 
’ Tol. Yards 3557

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

tai milteliais
ir galvoju:

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams 

ir Koslumeriams

1643 West 69th St 
Chicago, III.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams

1 ir Koslumeriams

6109 So. Albany Avė 
Tel. Ilemlock 9252

J. NAMON 
FINANCE CO

Linksmų Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkime M jūsų 
Draugams, Koslumeriams 

ir Visiems Lietuviams

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
\ Linkiu Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams

2324 SO. LEAVITT STREET 
Tel. CANAL 1678

skandina 
italai, graikai

Ellis Island — ašara sala

Linksmų Pavasario Švenčių 
—Velykų Linkime Visiems 
Draugaus ir Koslumeriams

Deportuojamam gana sun
ku gauti kaucijų. O juo la
biau tokiam, kuris bando išsi
sukti melavimu. Tuos, kurie 
pasako visų tiesų, paliuosuoja 
už bondsą. Na, o jei su
gauna bemeluojant, tai kau
cijų pakeliama ligi pusantro 
ir dviejų tūkstančių dolerių. 
Ir tų kaucijų arba užstatą rei
kia padėti “American Liberty 
Bond.”

perėjo smrpis, o į 
dėjo skverbtis 
mintys.

Prisiartino jau

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkime Musų Draugams, Koslumeriams 

ir Visiems Lietuviams

Sylvia Dean, 25 m., sekreto
re atstovo Carroll Beedy iš 
Maine, tapo prileista praktikuo
ti augščiausiame Jungt. Valsti
jų teisme. Ji patapo advokate 
būdama 22 m. amžiaus ir yra 
jauniausia advokate, kuriai leis
ta stoti prieš augščiąusjjį teis-

JUSTIN MACK1EWICH
MOKTGAGE BANKER

Linksmų Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkime Musų 
Draugams, [Koslumeriams 

ir Visiems Lietuviams

Linksmų Pavasario Švenčių 
—Velykų Linkiu Savo 
Draugams ir Pacijentams

GREEN VALLEY 
PRODUCTS CO.

\Wm. J. Kareiva, Sav.

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

M. MESSAR
Lietuvių Aplieka

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams, Koslumeriams 

ir Visiems Lietuviams

šeštadienio rytų mes jau 
buvome prie vandens netoli 
Ellis Island. Pirmiausiai iš
krovė musų bagažus ir sukro
vė į nedidelį laivuką. Paga-

Mano numeris buvo 204. 
Kartu su visais kitais, kurie 
turėjo tą patį numerį, numar- 
šavau į kitą Salę, kur buvo 
pakankamai suolų ir vandens.

čia susirinko apie 150 žmo
nių. Visi svetimi, visi nepažįs
tami. Vienas antrą niekuomet 
pirma nematę. Tai buvo tik
ras tautų mišinys 
vai, vokiečiai 
ispanai, arabai, serbai, bulga
rai, negrai iš Jamaikos ir mes 
du lietuviai. Žydų ir rusų ne
teko pastebėti.

draugai. Visi susijaudinę, 
šluostų ašaras.

Antroje peronos pusėje pa
stebėjau du “Pullman” vago
nus. Langai apkalti geležinė
mis štangomis. Įspūdis tikrai 
nejaukus. Per visą mano k.nią 

galvą pra- 
nemalonips

901 West 35th Street
Tel. Yards 6802

Praėjo kiek laiko ir štai 
žiūrime, įeina net keturi juo 
dūkai. Atnešė jie lėkštes, kati 
lą ir kažkokį viędrą 
juodukas! .tuoj 
tesy o 'kitas pradėj . 
kokį jovalą su ‘mėsgaliais. pa
dalino dar duoną ir šaukštus, 
bet nei peilių, n,ei Šakučių ne
davė, — mat, pavojinga. Ga
vome ir pu kąvos puoduką. ,

DOMININKAS SLOTKUS
LIETUVIŠKA UŽEIGA

JAGIELLO PHARMACY
J. KAZLAUSKAS, Sav.

J.BLACKE
Užlaikome gero alaus, kve 

čiančių cigarų

DR. d. MOCKUS
DENTISTAS

< *

Na, manau sau: kad papuo
liau, tai papuoliau, net plau
kai ant plikes pasišiaušė. 
Penktadienį 4:30 vai. ryto at
sidūrėme Buffalo, N. Y. Ten 
turėjome išlaukti apie trejetą 
valandų, kol neatvežė depor
tuojamų transportą iš Detroi
to. Tokiu budu siuddare net 
trys vagonai.

Kai viskas buvo sutvarkyta, 
traukinys vėl pasileido bėgti 
per Lchigh Valley. Bėgo daug 
smarkiau negu “Nickėl Plato” 
iš Chicagos. Valgyti čia davė 
nepalyginamai geriau. Patar
navo balti, švarus ir manda
gus vyrai. Kiekvienam atnešė 
po atskirą lėkštę, tad/ nerei
kėjo kabinti iš bendro katilo. 
Kava taip pat buvo gera.

’ Tie 
padėti užstato ir todėl turėjo 
pakutavoti pavieto kalėjime 
nuo trijų ligi astuonių mene
sių. Vadinasi, kol susidarė pa
kankamai didelė partija de
portavimui.

Staiga valdininkas pareiš
kė, kad jau ir mums laikas ei
ti į vagonus. Tuo pačiu laiku 
atsivėrė vartai. Mes dar kartą 
atsisveikinome su palydovais, 
nusišluoslėme ašaras. Bando
me ir šypsotis, bet lai kažkaip 
nevyko. Dar praėjo kelios se
kundės, ir mes jau atsidūrėme 
anapus linijos.

Sulipome į vagonus. Ten 
mus pasiliko valdžios agentai, 
kurie tuoj pradėjo čiupinėti 
musų kišenius. Paėmė pinigus, 
laikrodžius, britvas, peilius ir 
kiluskdaiktus. Kratė gana pa
viršutinai,, sakydami, jog tai 
daroma musų pačių apsaugo
jimui. Girdi, jus sutikste viso
kio plauko žmonių, kurių, 
kaip sakoma, pirštai į save 
yra linkę. Atimtus daiktus su
dėjo į didelius konvertus ir 
užrašė savininkų pavardes.

Po los ceremonijos atlikimo 
muš įstūmė į vagonus, kurių 
langai buvo štangomis užba
rikaduoti. Prie durų pastatė 
po “angelą sargą”. Visus sura
kintus paliuosavo. Deportuo
jamų kontingentas iš Chica
gos susidėjo iš 70 asmenų, įs
kaitant vedusius su šeimomis. 
Nuo 2:40 vai. po pietų trauki
nys išstovėjo ligi 11:35 vai. 
vakaro. Pagalios, / traukinys 
sujudėjo ir mes pradėjome 
važiuoti.

Atėjo baliai apsirengęs juo
dukas ir šiikamandavo prisi
rengti vakarienei. Atsinešė 
septynias, teptas, kurias mes 
turėjome pasidėti ant kelių, 
kad padaryti savotiškus sta
lus. Kai “stalai” buvo jau 
gatavi, tai juodukas išėjo, o 
mes laukiąme, kas bus toliaiū

Mrs. A. K. Jarush
Physical Therapy 

and Midivife

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkime Musų Draugams, Koslumeriams

Deportuotas. \

Kaip, aš Buvau Deportuotas į Lietuva
Išsiplepėjau ir patekau į bėdų

Dėl Amerikos imigracijos į- 
statynių turėjau apleisti Jun
gtines Valstijas. Vadinasi, ma
ne deportavo. Daugeliui yra 
žinoma deportavimo procedū
ra: pagauna tave apie pirmą 
ar antrą valandą nakties, o 
jeigu dieną, — tai prie darbo 
ar kur kitur. Tatai peikiamo 
nuo to, kur parankiau imigra
cijos agentams tave sučiupti. 
Imigracijos viršininkai jau iš 
kalno turi visas reikiamas in
formacijas apie tavo nelega- 
lišką * atvykimą į šią šalį. To
dėl išsisukti nėra jokios gali
mybės.

Dažniausiai tenka pakliūti 
dėl savo gerų “draugučių.” 
Taip bent su manimi atsitiko. 
Turėjau neatsargumą kai ku
riems savo “prieteliams” pa
pasakoti, kaip aš antru kartu 
į Ameriką atvykau. Papasa
kojau viską, kaip tikrumoje 
atsitiko. Vėliau, žinoma, ne
reikėjo stebėtis, kad geri 
“draugai” tas informacijas 
pridavė ten, kur reikia.

Kai tave suima už nelegalų 
įvažiavimą, tai tuoj' prasideda 
tardymas ir teismas. Paskui 
pasijunti už grotų, nejaukioje 
kameroje, kur sienos geleži
nėj o grindys cementinės. Na, 
ir ten prisieina laukti tol, kol 
tave išves. Paprastai už grotų 
tenka sėdėti nuo trijų ligi as
tuonių menesių. Viskas pri
klauso nuo to, kaip greit su
tvarkomi deportavimo doku
mentai.

LINKSMŲ PAVASARIO
ŠVENČIŲ - VELYKŲ

< Linkime Į Musų Drąu^ms, 
‘ Koslumeriams ir - Visiems ’

r Lietuviams

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

J. J. MASKOLIŪNAS
ALUDĖ

Simanas Balickas
Rūbų Siuvėjas Moterų 

ir Vyrų

Linksmų Pavasario Švenčių 
—Velykų Linkime Visiems 
Draugams ir Koslumeriams

Mr. and Mrs. P.
Pranškiečiai

Užlaikome šaltkošės, gero 
alaus ir kvepiančių cigarų.

2439 W. 69th St
Tel. Ilemlock 5570

lios, ir mus kartu su visais 
bagažais tuo laivuku nuvežė į 
Ellis Island.

Keleiviai pusėtinai prastai 
atrodė: nuvargę, suodini, nesi- 
skutę. Kaip kareivius, po du 
išvedė mus iš laivuko ir nu
varė į didelę salę, kur buvo 
daug suolų. Susėdome ir lau
kiame, kas bus toliau. Praėjo 
gerokai laiko, kol atvyko val
dininkai. Ant musų dokumen
tų jie pradėjo kažką rašyti. 
Paskui visus iššaukė pavardė
mis. Kai visa tai tapo atlikta, 
tai deportuojamus padalino į 
du buriu. Vienam burini prie 
švarko atlapų prisegė numerį 
202, o kitam — 204.

Iš ten suvarė į kitą salę, — 
vieną būrį į aukštutinę salę, o 
kitą į žemutinę. Susėdome ant 
suolų, kaip liepė, ir laukiame.

paskirto 
laiko paskirta minutė. Paste
bėjau, kad iš stoties pro gro
tus veda mano sankelcivius, 
kurie buvo po du sukabinti 
rankžiedžiais. Juos suvedė į 
vagonus su užkaltais langais.

Daktaras apžiūri.
Štai iš kažkur išlindo asmuo 

su atraitytomis rankovėmis ir 
pradėjo mauti ant rankų gu
mines pirštines. Paskui jį se
ka du kiti vyrai ir barsto pir
štines kokiais 
Žiūriu į visą lai 
kas čia dabar per velnias? 
s Iš sargų pasigirdo koman
da, kad nuo pirmo suolo visi 
sustotų ir prisirengtų su dak
taru pasimatyti. Daktaras pir
miausiai žiuri į akis ir į kitas 
griešnasi kūno dalis. Kol mano 
eilė atėjo, tai surado aštuonis 
venerikus.

Kada visi dokumentai de
portavimui sudaroma, tai 
apie tai pranešama laišku: 
girdi, buk prisirengęs ir kai 
gausi antrą pranešimą, tai 
atvyk paskirtu laiku į paskir
tą vietą. Prisirengimui lAiko 
paprastai duodama nuo trijų 
ligi šešių dienų.

Man prisiuntė laišką, kad 
už šešių dienų, būtent, sausio 
26 d. turėsiu apleisti Chicagą. 
Nurodyta taip pat buvo, *kad 
reikia pribūti į La Salio stotį 
2:30 vai. po pietų. Gclžkclio 
bėgių No. 16. Tačiau bagažą 
reikėjo pristatyti 10 vai. ryto. 
Vežtis buvo galima kad ir dvi 
skrynias.

Sausio 26 d. iš Justice Park 
atvežė mane pusserė Ed. 
Kumpus. Stotyje sutikau be
laukiančius gimines, draugus 
ir pažįstamus. Visi jie susirin
ko atsisveikinti su manimi. 
Prie bėgių No. 16 buvo susi
rinkę gana daug žmonių. Tai 
vis deportuojamų giminės bei

2422 W. Marąuette Road
Tel. REPUBLIC 8222

rfUV.' ■ ■
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Kieta Širdis
(Iš M. Zoščenko)

žinoma. Baigta! Jokio pa
sigailėjimo mano širdyje link 
žmonių nebeliko.

Vakar dar ligi šeštos valan
dos vakaro atjaučiau ir ger
biau žmones, o dabar jokiu 
budu nebegaliu. Ligi pasku
tinio taško dasirito žmonių 
nedėkingumas.

Vakar, turiu jums pranešti, 
d?l artimo meilės baisiai nu
kentėjau ir, galimas daiktas, 
trumpoje ateityje reikės prieš 
žmonių teismų stoti.

Basta. Sukietėjo mano šir
dis. Tegul artimi iš manęs 
nieki nebesitiki.

Linksmų Pavasario Švenčių
— Velykų Linkime Musų 
Dranga ms, K osl ūme r i a'm s

ir Visiems Lietuviams

E AGLE 
RESTAURANT
W. C. LUKAUS, 

Savininkas

1745 So. Halsted St.
Tel. Canal 1517 

Chicago, III.

O ėjau vakar aš gatve. Ei
nu aš vakar gatve ir matau — 
žmones lyg susirinkę prie var
tų stovi. O kažkas* dejuoja ir 
aimanuoja. Kažkas rankas 
krato. Bendrai imant, matau 
— nepaprastas įvykis. Priei
nu. Klausiu, kame dalykas.

— Matote, sako, čia vienas 
pilietis kojų nusilaužė. Eiti 
dabar nebegali.

— Taip, taip, sakau, kur jis 
čia apie ėjimų begalvos.

Prasimušiau pro žmones ir 
priėjau prie įvykio vietos, žiū
riu — kažkoks žmogiukas iš 
tiesų guli šaligatvyje. Jo mur- 
za baisiai išblyškusi, o koja ke
linėje tabaloja. Vadinasi, nu-, 
laužta. Guli tas vargšas ir 
vis murma:

— Patys matote, kad pusėti
nai slidu. Dovanokite, pilie
čiai. Ėjau ir pakritau, žino
ma. Koja — daiktas gana silp
nas. Nulūžo.

Mano širdis karšta. Daug 
gailesčio link žmonių. Ir ben-

LINKSMŲ VELYKŲ!

K. Karanauskas
BUčERNe ir GBOSERNĖ

2901 W. 38th PI.
Tel. Lafayette 4611
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' LINKSMŲ VELYKŲ

MALELO
ELECTRIC C0.

Elektriški Fikčcriai ir 
Rcikmcnos

3336 So. halsted St.
Tel. Boulevard 1969 

drai imant, negaliu žiūrėti, 
kaip žmogus žūva gatvėje.

— Broliai, sakau, gal jis ir 
sųjungos narys. Reikia kas 
nors daryti.

Ir pats, žinoma, nusiskubinu 
į telefono budelę. Skubu pa
šaukti greitųjų pagalbų. Sa
kau: žmogus išsilaužė kojų; 
pasiskubinkite atvykti lokiu ir 
lokiu adresu.

Atvyksta karieta. Išlipa 
baltais balachonais1 keturi dak
tarai. Išvaiko publikų ir pa
deda į neštuvus nukentėjusi.

O tuo tarpu aš matau, kad 
tas žmogus visais budais prie
šinasi, — nepasiduoda deda
mas į neštuvus. Stumia visus 
keturis daktaru sveikąją koja 
ir neprisileidžia prie savęs.

— Eikite, sako, jus visi ke
turi 'daktarai ten ir ten. Aš, 
sako, gal skubiu namo.

O pats, žinote, beveik never
kia.

7— Kas čia su tuo žmogum 
pasidaro? — galvoju aš sau. 
— Matomai, jam protas susi
maišė.

Ir staiga pasidarė mažas su
mišimas. Klausau — mane 
šaukia.

— Tai, sako, tu, dėde, pa
šaukei greitosios pagalbos ka
rietų?

— Taip, sakau.
— Gerai, sako, dabar tau 

reikės už lai atsakyti. Visu 
griežtumu prieš tave bus pa
naudoti revoliuciniai įstaty
mai. Daugiau tu tokių šposų 
nebekresi, — šio piliečio me
dine koja nulūžo.

Užsirašė mano vardų bei pa
vardę ir nuvažiavo savo ke
liais.

Ir kad po šio atsitikimo aš 
dar kada nors savo širdį jau
dinčiau dėl keno nors kentė
jimų, — niekados! Tegul žu
do žmogų manp akyse — nie
kados nepatikėsiu. Nes juk 
gali atsitikti, kad žudo žmo
gų dėl judžių.

Apskritai imant, niekam da
bar nebetikiu — laikas toks 
nepaprastas.

PASTABOS

NAUJIENOS, jCŪčago, UI? 
■■ ■...................... * ........ ■ ... .. .............. . .. ...................... ------—

■Alfred M. Bingham yra bai
gęs Yale universiteto teisių 
skyrių. , Prieš, kiek įniko jis 
įsteigė ir pradėjo leisti laikra
štį “Common Sense”. Laik
raštis yra gana radikališkos 
kryplcs.

Balandžio 20, d. Stamfordc 
Bingham kalbės Knights of 
Pylhias .ovelaineje. Prakalbų 
surengimu rūpinasi vielos so
cialistų kuopa. Patartina vie
tos lietuviams skaitlingai da
lyvauti prakalbose. Juo la
biau, kad įžanga bus dykai.

Stamfordo piliečiai scilę ri
ja, bežiūrėdami į New Yorkų, 
kur žmones be jokių varžymų 
gukšnoja gintarinį skystimėlį 
— alutį. Tuo tarpu Conncc- 
ticut valstijoje laikinai už
drausta pardavinėti alų.

— Iš I ros kelis.

Galima fotografuoti ant 
medžio ir lapų

Kiekvienas galės daryli nuo
traukas be aparato

Prof. dr. Molisch ir dr. Os- 
vald Richter padare labai įdo-

Linksmų Pavasario Švenčių 
—Velykų Linkime Musų
Dranga m s, K ošiu m e r i a n i s 

ir Visiems Lietuviams

MIDLAND MOTOR
SALES

A. KASULIS ir 
J. IT. ZABUKAS, Sav.

4492 Archer Avė.
Teį. Lafayette 7139 

mių išradimų fotografijos 
sritv.

Bus galima fotografuoti be 
aparato, be fotografinio popie
riaus ir be tamsos, vien lik 
vartojant kaikuriuos papras- 
čiusius chemikalus, gaunamus 
bile vaisių sandėly.

Neperseniai prof. Molisch 
skaitė referatų Vienos mokslo 
akademijai apie fotografavi
mų ant žalių^nedžio lapų. f*a- 
kanka tik fotografinį negatyvų 
pridėti prie bile kokio lapo ir 
palaikyti saulėtų dienų maž
daug nuo ryto ligi vakaro, per 
šešetų valandų, taip kad nega
tyvas su lapu butų atsukti į

Vakare nuėmus negatyvų, 
lapų reikia nuskinti ir padėti 
į šiltų spiritų. . -Spirite chloro
filas ištirpsta ir lapas pabal- 
luoja. Po to lapų reikia įdėti 
į paprastų juodo skiedinį van
deny, į kurį dar įlašina drus
kos:* rūgšties, ir lape išsiaiškina 
visas vaizdas, Ipks buvo prieš 
negatyvų.

Linksmų Pavasario Švenčių 
—Velykų Linkime M u s ų 

Draugams ir Visiems 
Lietuviams

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

718 W. 18th St
Tel. Roosevelt 7532 

ėjo su medžio lentelėmis. Ima 
ma balta nuobliuota ir nušli
fuota lentelė; prie jos prideda
mas negatyvas ir taip pat pas
tatoma su visa lentele šešioms 
valandoms saulėje. Vakare 
negatyvų nuėmus nieko nesi
mato, bet patepus lentelę gele
žines sieros skiediniu arba dar 
geriau nmono - geležinės sie
ros skiediniu, gaunasi pilkas 
arba tamsiai pilkas pozityvas.

Dar geresnės nuotraukos 
gaunamos lentelę paplovus 
geltonojo geležinio-cijano po- 
tašo dvi procentiniu skiediniu. 
Gaunamas labai aiškus ir de
talus fotografinis vaizdas.

Garsinkitės Naujienose

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Draugams

ir Koslumeriams ■

EMMA SONGAILIENĖ
Lietuviška Užeiga ir Užkandžiai

6425 So. Western Avė
Tel. Hemlock 2398

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Draugams 

ir Kostumeriams

ARCHER AVĖ. FURNITURE C0
Klimas ir Kazikaitis, Savininkai.

4140 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3516

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Draugams 

ir Kostumeriams

K. LAUCIUS
SIUVĖJAS

Šeštadienis, balan. .15, 1933 
r**

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

------------------------------------------------------------------------------------------

Linksmų Velykų Visiems 
Savo Koslumeriams ir 

Draugams Linlci

A. P. CUKUR
Cigarai, cigaretai ir geras 

alus.

732 W. 22nd Street
Tel. Canal 6070

Linksmų Pavasario Švenčių
— Velykų Linkime Musų 
Draugams, Kostumeriams

ir Visiems Lietuviams

J. Sinkus and Co.
Re ai E statė ir Farmų 

Pardavinėtojai
1039 West 69th St.

Tel. Normai 4400
.4

Linksmų Pavasario Švenių 
—Velykų Linkime Musų 
Draugam s, Kostam eriam s 

ir Visiems Lietuviams

Simanas Balickas
Rūbų Siuvėjas Moterų

* ir Vyru
2156 W. 23rd St.

Tel. Roosevelt 5054

Linksmų Pavasario Švenčių—Velykų 
Linkime Musų Draugams, Kostume

riams ir Visiems Lietuviams

LIBERTY
RESTAURANT

ONA STATKIENĖ ir 
ONA KRENČIENĖ

4915 W. 14th St
Tel. CICERO 3564

T
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LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
. Linkiu Visiems Savo Draugams 

/ ir Kostumeriams

GRANT W0RKS COAL YARD
ADAM BERNADIŠIUS 

Savininkas \ •

16th St. & 49th Cdurt
CICERO, ILL. Tel. CICERO
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Stamford anglų laikraštyje 
teko pastebėti žinių, kad Alf
red M. Bingham, senatoriaus 
iš Conn. valstijos sunūs, 
griežtai yra nusistatę^. prieš 
kapitalizmų. Kaip žinia, sena
torius Iliram Bingham yra 
stambus republikonų partijos 
šulas, o sūnūs ne tik smerkia 
republikonus, bet ir visų kapi
talistinį surėdymų.

Prieš kiek laiko Alfredu A. 
Bingham pasakė kalbų, kuri 
susilaukė daug komentarų. 
Tarp kitko, jis padare tokį pa
reiškimų: “Aš pilnai tikiu, 
kad kapitalistine sistema jau 
yra atgyvenusi savo dienas”. 
O kiek vėliau jis pridūrė :“Aš 
buvau tvirtas mano tėvo parti
jos (republikonų) pasekėjas. 
Tačiau prieš kelis metus aš 
pastebėjau didelį skirtumų 
tarp savo ir mano tėvo nuo
monių politikos klausimuose. 
Aš nepriklausau neį socialis
tams, nei komunistams. Ta
čiau dviejų metų tyrinėjimas 
mane įtikino, jog dabartinė 
sistema yra netikusi. Per pas
kutinius dvejetų metų man te
ko aplankyti Vokietijų, Italiją, 
Aziją ir praleisti porų mėnesių 
Sovietų Rusijoje. Iš savo pa
tyrimų aš įsitikinau, jog pasau
liui būtinai yra reikalinga ra
dikalė permaina. Kapitalistinė 
sistemd turės užleisti vietų 
naujam surėdymui. Jeigu mes 
nesugebėsime tų " sistemų per
mainyti dėl visos žmonijos ir 
kartu dėl savo gerovės^ tai mes 
negalime ir neturime teisės 
skaitytis civiliuotais žmonė
mis*'.

Tai gana teisingas pasaky
mas. Iš tiesų, paskutini keli 
metai aiškiausiai parodė, jog 
kapitalistinė sistema yra neti
kusi. Milionai žmonių badau
ja, o tuo tarpu maisto produk
tų yra tiek, kiek reikalinga. 
Būtinai turi būti kas nors da
roma, kad tatai pašalinti.

Linksmų Pavasario Švenčių
— Velykų Linkime Musų 

D ra uga m s, K oslumeriam s 
ir Visiems Lietuviams

Nancy’s Beauty
Shoppe

2302 So. Leavitt St
Tel. CANAL 4074

Linksmų Pavasario 
Švenčių — Velykų 
Linkime Visiems Musų

Lietuviams 
Kostunteriams

TURNER BROS.
CLOTHING C0.

Cor. Halsted Street 
at Roosevelt Road

Tel. Canal 1476
f

3317 Auburn Avenue
t Tel. Boulevard 4057

‘ . C' 1 . r

Linksmų Pavasario Švenčių
— Velykų Linkime Musų 

Draugams, Pačijentams 
ir Visiems Lietuviams

DR. SERNER
Optometristas

756 West 35th St
Tel. Yards 1829

Tinkime Visiems Draugams 
ir Kostumeriams Linksmų 

VELYKŲ

Grant Works Drug 
Store

Joseph Keserauskas-Keser, 
R. Ph.

4847 West 14th Street 
CICERO, ILL. 
Tel. CICERO 39

Linksnių Pavasario Švenčių 
— Velykų Linkime Muty 
Draugams, Kostumeriams 

ir Visiems Lietuviams

S. ŠIMKUS
LIETUVIŲ UŽEIGA

1400 So. Cicero Avė.
Cicero Tel. Cicero 79

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENfilŲ — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Draugams

ir Koslumeriams

A.STUKAS
PERSHING LUNCH ROOM
Užlaikome Gero Alaus ir it.

1834 W. Pershing Road

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkių Savo Draugams ir Kostumeriams

JUOZAS BRUŽAS
J Užlaiko valgyklų ir patogius kambarius pavieniams. 

Greitoj ateityj atidaro gražių vietų—svetainę, kuri 
' bus veltui baliams, šokiams ir tt.

2100 West 59th St.
Tel. Republic 5322

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

J. and S. ARMATURE SERVICE
ELECTRIC ENGINEERS

1926 So. Wabash Avė.
C. P. J. Phone Cahnnet 5492

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams 

ir Kdslumeriams

DIXIE RESTAURANT
Gaminame lietuviškus ir amerikoniškus skanius valgius. 

x Lietuvaites savininkes

3502 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 2075

IMPERFECT IN ORIGINAL
■1 ■ ______________




