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Italija slapta gin 
kluo ja Vengri ją

Austrijoj sugautas naujas ginklų trans 
portas Vengrijai. Italai kaltina, kad 
Čechoslovakija ginkluoja Jugoslaviją

h'■

Žemaičiai reikalauja Bandys įvesti par- 
tautiškos bažnyčios davjmo faksus VISOJ

Tame judėjime dalyvauja ir 
Teisių kunigų seminarijos 

k lierikai
Illinos valstijoj

Vienna, s. 9. — Socialistų 
laikraščiai paskelbė, kad Hir- 
tenburge, netoli Vienuos, rasta 
50,000 šautuvų ir 200 kulko
svaidžių, kurie buvo siunčiami 
iš Italijos į Vengriją,

Austrijos valdžia oficialiai 
paskelbė, kad ginklai tikrai at
vyko iš Italijos, bet sako, kad 
jie nėra siunčiami Vengrijai. 
Esą tie ginklai yra seni Austri
jos Mauzeriai, kuriuos italai 
užgriebė pasauliniame kare ir 
dabar Italija juos prisiuntė, 
kad juos pataisytų ir atnaujin
tų ta pati dirbtuvė, kuri buvo 
juos pagaminusi.

įvykis veikiausia sukels cen- 
tralinėj Europoj tokią pat sen
saciją, kokią sukėlė keli metai 
atgal įvykis St. Gothard, kur 
didelis Italijos kulkosvaidžių 
siuntinys Vengrijai buvo sulai
kytas Austrijos pasienyje.

Vengrijai teoretiškai yra nu
ginkluota ir mažai tegali turėti 
ginklų, bet slaptai ji turi daug 
daugiau ginklų.

Pasak socialistų, per perei
tas dvi savaites į Ilintenburgo 
ginklų fabriką atėjo keturi va
gonai ginklų, kuriuos siuntė

Verona, Italijoj, komendantas 
Cortese. Tiesa, 50,000 šautu
vų esą seni Austrijos šautuvai, 
bet 200 kulkosvaidžių buvę 
nauji. Tie ginklai iš Hinten- 
burgo trokais buvo nuvežti į 
Vengrijos pasienį, arti Sopron, 
kur juos sukrauta j- Vengrijos 
trekus ir išvežta į Vengriją, 
vekiausia į Budapeštu.

Socialistų vadas Julius De- 
utsch reikalauja iš Austrijos 
valdžios pilno paaiškinimo.

Socialistai yra susirūpinę, 
nes Hintenbergo dirbtuvė yra 
fašistų ginkluotų burių,—heim- 
wehr, tvirtovė. Ir jeigu tie 
ginklai tikrai nėra išsiųsti į 
Vengriją, tai jie gali patekti į 
heimsvehr rankas.

Delei Italijos ginklavimo 
Vengrijos jaučiamas didelis su
sirūpinimas Jugoslavijoj. Jau 
ir taip jugoslavai buvo susirū
pinę delei pavojaus bendro Ita- 
lijos-Vengrijos koperavimo iš
tikus karui.

Italija gi tuo tarpu kaltina, 
kad čechoslovakija per pasta
ruosius kelis mėnesius trims 
šimtais trokų pristatė Jugosla
vijai 700 lengvųjų kanuolių.

[Acme-P. ® A. Photo]

Moderniškas miestas Littoria, Italijoj, dabar turintis |0,00() gyventojų ir visus įrengimus 
patogumus, kuris išaugo ant ploto žetn>3s. atkariautos iš nepereinamų pelkių.

Senato komitetas 
užgyrė prohibicijos 

atšaukimą
.—l —------

Senatas atšaukimų priimsiąs, 
bet atstovų butas atmesiąs, 
kaipo republikonišką

Washington, s. 9. — Senato 
teisių komitetas prielankiai ra
portavo rezoliuciją, kuri atšau
kia prohibiciją.

Tai yra pataisa prie šalies 
konstitucijos, kuri atšaukia tų 
konstitucijos pataisą, kuri bu
vo įvedusi visoje šalyje prohi
bicijų.

Prohibicijos atšaukimo 
taisa yra republikonišką. 
atšaukia prohibiciją, kartu

ir

TRUMPOS ŽINIOS Christian paviete už
Vatikanas.A-Papa Pins galu

tinai kanonizavo Andre Four- 
net, įkūrėją Kryžiaus Dukterų 
ordenb ir įrašė į palaimintųjų 
skaičių Maria Pelletier, įkūrė- 
ją Gerų Piemenų Seserų orde- 
no.

Havvkesbury, Ont.—Trys pa- 
sažieriniai Canadian Pac. gele
žinkelio vagonai nusirito 75 pė
das nuo pilimo. 12 
liko sužeista.

Mount ileasaiit,

pasažierių
1

( , Mich. —
pa- Gaisras sunaikino Central mo 

Ji ■ kytojų kolegiją.
a p- — ---------

draudė unijai rink 
ti viršininkus

Taylorville, III., s. 9. -— Ry
toj naujoji angliakasių unija, 
Progressive Miners of America, 
referendumu renkasi valstijos 
viršininkus. Tečiaus Christian 
paviete rinkimų nebus, nes juos 
laikyti uždraudė šerifas Weine- 
kc, unijai uždrausdamas ati
daryti balsavimo, vietas. Buvo 
atšaukta prie milicijos vado 
pulk. Davis, bet ir tas negelbė
jo.
jo, nes šerifo drausmę panai
kinti atsisakė.

Kaunas.— šiomis dienomis 
Diržių-Bardiškių apylinkės. Žei
melio valsč., šviesesnieji ir įta- 
kingesnieji ūkininkai padarė su
sirinkimų tautiškos bažnyčios 
steigimo reikalu. Susirinkime 
karštai kalbėjo reikalaudamas 
tautiškos bažnyčios ir vienas 
Telšių kunigų seminarijos klie
rikas. Klierikas kalbėjęs turė
damas visų seminarijos auklė
tinių pritarimą.

Nutarta reikalauti, kad Lau- 
sodžio Rymo katalikų bažnyčia 
butų padaryta tautiška bažny
čia ir kad toje bažnyčioje pa
maldos butų' tik lietuviškos, 
maldininkams suprantamos. Su
sirinkimo nutarimas yr<; pra-, 
neštas vyskupui.

Gnuta žinių, kad Žemaitijos 
dvasininkų tarpe prasidedąs ju
dėjimas už tautišką bažnyčią.

17 žmonių užmušta 
Ispanijos riaušėse

Nusižudė Pennsylva- 
nijos kongresmanas

Buvęs poiicistas nu
teistas visam amžiui

Repub- 
Samuel 

iš Penn-

šiandie legislaturon bus įneš
tas pardavimo taksų bi/ius, 
kurį remia valstijos adminis
tracija

VVashington, s. 9. 
likonas kongresmanas 
Austin Kendall, 73 m., 
sylvanijos, nusišovė savo ofise 
atstovų bute.

Paliktame raštelyje jis sako
si nusižudęs todėl, kad jo dar
bas jau yra pabaigtas ir iš nu
siminimo delei jo moteries stai
gios mirties rugpiučio 22 d.

Harlan, Ky., s. 9. —Al Ben- 
son, 37 m., buvęs Evans poli- 
cistas ,liko nuteistas Harlan 
Circuit teismo visam amžiui ka
lėj iman neva už nušpvimą še
rifo mušeikos Jim Daniels.

Tas mušeika ir trys kiti ang
lių kompanijos mušeikos liko 
nušauti Evarts miestely, gegu- 

m., kada mu-

4 basket bąli žaidėjai 
užmušti automobiliam s 

susidūrus
Ely, Nev., s. 9.— Keturi Mc- 

Gill, Nev., high school basket- 
ball žaidėjai liko užmušti ir 
penktas liko sunkiai sužeistas, 
vieškey jų automobiliui susi
dūrus su kitu automobiliu.

Keturi užmušti taksi šo
ferių muštynėse

San A n ton i o, Tex., s. 9.— 
Keturi taksi šoferiai liko nu
šauti persišaudyme, kuris išti
ko vietos taksikabų stoty. Vie
nas pabėgo. Priežasties muš
tynių nežinoma.

Coruma, Ispanijoj, s. 9. — Į 
čia atvežta 25 jurininkai grai
kų laivo Stratis, kuris laike 
miglos užvažiavo -ant uolų ir 
paskendo. Jurininkus išgelbė
jo ispanų laivas.

žės mėn., 1931 
šeikos puolė streikuojančius 
angliakasius.

Du žmonės nušauti gen
čių kaulinėse

Manchester, Ky., s. 9.—Will 
Smith namuose nežinomi puo
likai iš lauko nušovė jo duk- 
terį Esther ^Smith, 17 m. ir 
Bropha Lipps, 25 m.

Buvęs Smith namuose Speed 
Collins dėl žmogžudystės įtarė 
8 žmones, kurių dabar ieško
ma. Tai John Wagers giminės. 
Jo žmona ir du giminaičiai bu
vo nušauti kiek laiko atgal. 
Delei to kaltinta Smith gimi
nes.

Tarp abiejų genčių, dėl neži
nomos piiežasties, kautynės ei
na jau kelinti metai.

Riaušės Indijoj 
bolės

dėl

ORH

Bombay, Indijoj, s. 9. — Ka
dangi induso vaiko mesta bolė 
pataikė praeiviai, mahometo
nui, kilo smarkios riaušės, ku
rios prasiplėtė dideliame Bom- 
bay plote ir kuriose du maho
metonai ir vienas indusas liko 
užmušti ir 26 žmonės sužeisti.

Chicagai ir apidinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę ir bisk) 
šilčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:37.

Leonas Trockis sergąs

Istanbul, Turkijoj, s. 9. -*■ 
Leonas Trockis, gautomis ži
niomis, sunkiai sergąs savo na* 
muose Prinkipo saloj;

saugant sausąsias valstijas ir Ncw York,— New Yorke kas 
kongresui paliekama teisė kon- savaitę gimsta vidutiniškai po 
troliuoti svaigalų pardavinėji- 2,000 kūdikių.
mą ,kad negalėtų gryšti senie
ji saliunai. Pataisą turi rati
fikuoti mažiausia 36 valstijų 
legislaturos bėgyje septynių 
metų.

Manoma, kad ^ohibicijos at
šaukimo pataisa senate praeis, 
ir gaus reikalingus du trečdaliu 
balsų. . .

Demokratų vadai atstovų bu
te sako, kad pataisa nesutinka 
su demokratų platforma ir da
bartinėje formoje atstovi) buto 
busianti atmesta.

Demokratai reikalauja besą
lyginio prohibicijos atšaukimo 
ir kad atšaukimas butų ratifi
kuotas ne valstijų legislaturų, 
bet specialių valstijų konven
cijų, kas žymiai pagreitintų ra
tifikaciją.

Miršta gi kas savaitę viduti
niškai 1,321 žmogus.

•Madison, Wis. — Clarence 
Huet, 34 m. ir jo sūnūs Ro
bert, 11 m.,, automobiliu bandė 
pervažiuoti ledu per Mendota 
ežerą. Ledas įlūžo ir abu pri
gėrė.

Chicago.jNįgalėdama s i šsi- 
versti, užsidarė 'puošniausias ir 
puikiausias hotelis Chicagoj— 
Blackstone.

Parėj nušovė Chicagos 
policistą

Salt Lake City, Utah. —-Al- 
vin A. Jbnes, kuris sėdi Utah 
valstijos kalėjime, nesijaučia 
esąs saugioj vietoj, nes tan
kiai būna susišaudymų ir riau
šių, todėl prašo pardono, kad 
galėtų išeiti laisvėn, kur yra 
mažesnis pavojus netekti gy
vasties.

Nusinuodijo buvęs žy
mus Chicagos politi

kierius
Cliicago.—Savo namuose Ber- 

wyno priemiesty nusinuodijo 
advokatas Edward J. Smejkal, 
žymus politikierius, per 17 me
tų buvęs valstijos legislaturos 
narys. " Pastaruoju laiku politį* 
koj nebedalyvavo.

Kaip jis užsinuodijo — dar 
nežinoma.

Stimson tarsis su Roo 
seveltu užsienio rei- 

, kalais
Hyde Park, N. Y., s. 9. — 

Valstybės sekretorius Stimson 
šiandie apsilankys pas išrink
tąjį prezidentų Rooseveltą, kad 
pasitarti įvairiais užsienio rei
kalais.

Vienas žuvo, du sužeisti 
gesinant gaisrą

Riaušės sukėlė sindikia/ stai, pa
dedami komunistų ir mo- 
narchistų

kad riaušių 
komunistai 

sužeis- 
3 mili-

Madri- 
mieste.

Springfield, Ilk, s. 9.— Ry
toj valstijos legislaturai bus 
pasiųstas bilius, kuris įves par
davimo taksus visoje Illinois 
valstijoje. Surinkti iš tų tak
sų pinigai eisią bedarbių šelpi
mui.

Pardavimo taksų bilius legis- 
laturoje praeis, nes sumanymą 
įvesti valstijoje pardavimo tak
sus remia Illinois demokratų 
vyriausias bosas Chicagos me
ras Cermak ir jo nuolankiai 
klausantis naujasis gubernato
rius Henry Horncr. Taipgi 
tiems taksams pritaria ir dide
lė dalis repubilkonų. Tikimąsi, 
kad pardavimo taksai praeis 
prieš pabaigą sausio mėn.

(Legislatura jau pernai buvo 
leidusi Cook pavietui įvesti 
pardavimo taksus, bet vienas 
pavietas nedryso ta teise pasi
naudoti)
Gubernatoriaus Horner inau

guracija
šiandie po piet arsenale, da

lyvaujant keliems tūkstan
čiams žmonių, tapo inauguruo
tas naujas Illinois gubernato
rius, demokratas Henry Hor
ner, buvęs teisėjas Chicagoj. 
Kartu buvo laikomas bendras 
legislaturos posėdis 
—Prtsaikinus gubernatorių,
tuojauš sudėjo priesaiką irki- 
tr valstijos viršininkai.
Horner už alų ir pardavimo 

taksus
Prisaikinus valstijos 

nistracijij, gub. Horner 
pristatytas legislaturai,
pasakė savo ilgą inauguracinę 
kalbą ir išdėstė savo nusista
tymą ir patiekė legislaturai į- 
vairių rekomendacijų. Jo kalba 
buvo labai ilga, tai skaitė tik 
sutrauką.

Savo kalboj jis stojo už į- 
vedimą pardavimo taksų, iš ku
rių surinkti pinigai eitų šelpi
mui Ilinois valstijoje esančių 
1,200,000 bedarbių. Kad suma
žinti taksus ant nuosavybių, 
jis rekomendavo apkrauti tak
sais alų ,kai jis bus kongreso 
legalizuotas. Jis taipjau reko
mendavo tuo jaus atšaukti vals
tijos prohibicijos įstatymus. 
Tą jau dabar svarsto legislatu
ra, kuri yra demokratų kontro
liuojama.

admi- 
buvo 

kuriai

Chicago.—Harry Monroe, 43 
m., buvęs kalinys, labai links- 
mioj girtavimo parėj Ralph 
Zack namuose, 2533 W. 46 St., 
nušovė ‘savo geriausj draugą” 
—policistą Edward C. Post, 46 
m., 6636 S. Hermitage Avė. 
Monroe bandė pabėgti, bet ta
po sugautas už trijų blokų ir 
prisipažino, kad būdamas labai 
girtas policistą nušovęs.

1 Spokane, Wash. — Edward 
Turner Bates, 87 m., per 20 
metų buvo neregys. Trys mė
nesiai atgal jam buvo padaryta 
operacija ir jis regėjimą atga
vo. Dabar gi jis pasimirė nuo 
plaučių uždegimo.

Racine, Wis„ s. 9. — Ugnia
gesių kapitonas Wm. Hansen, 
45 m 
ugnegesiai sužeisti gesinant 
gaisrą, kuris buvo kilęs Oscar 
Brusha, 1514 State St., groser- 
nėj ir malevų sankrovoj.

liko užmuštas, du kiti 
sužeisti

Barcelona, Ispanijoj, s. 9.— 
Mažiausia 17 žmonių liko už
mušta sindikalistų sukeltose 
riaušėse Barcelonoj ir Leridoj. 
35 žmonės liko sužeisti,keli 
galbūt mirtinai. Daug sindi- 
Ralistų ir ko mun i s tų tapo areš
tuota.

Policija įtaria, 
kurstytojais buvo
ir. monarchistai. Tarp 
tųjų yra 5 moterys ir 
cininkai.

Riaušių taipjau buvo 
do ir netolimam' Salert
Daugely vietų buvo bandoma 
pulti kariuomenės barakus ir 
policijos stotis, bet puolikai vi
sur liko atmušti.

Riaušės Ispanijoje plečiasi
Barcelona, s. 9. —Sindikalis

tų ir komunistų riaušės plečia
si daugely Ispanijos vietų. Per 
di dienas riaušėse užmušta ma
žiausia 35 žmonės. 10 riauši
ninkų ir du miilcininkai liko 
užmušti Pedralbes mieste, Va- 
lencijos provincijoj.

Taksų riaušės Italijoj 
žmonės užmušti

3

Rymas, s. 9. —Sassano mies- 
tely, arti Salerno, kilo taksų 
riaušės. Protestui prieš augš- 
tus taksus, gyventojai užpuolė 
valsčiaus tarybą ir sukėlė riau
šes, laike kurių trys žmonės 
liko, užmušti ir daugelis sun
kiai sužeista.

Los Angeles, Cal.— William 
G. McAdoo, išrinktas demokra
tų., senatorium ir prie prez. Uni
sono buvęs iždo sekretorius ir 
geležinkelių administratorius, 
savo aeroplanu išskrido į New 
Yorką pasimatyti su išrinktuo
ju prėkidentu Rooseveltu.

' .............  I ..... ,1 ’ •

Nanking, Chinijoj.— Chini- 
jos valdžia paskyrė Alfred Sze, 
buvusį delegatą tautų sąjungoj, 
savo ambasadorium Washing- 
tone.

Barny už 10c tėvas 
šovė sūnų

nu

9# _
tapo 
savo

Bowling Green, Mo., s.
Orville Clemens, žvejas, 
areštuotas už nušovimą 
sunaus William. Orville Clemens
žmoiia sako, kad tėvas nušovė 
savo sūnų barnyje, kuris kilo 
už 10c.

Stalinas kalbėjo, bet 
niekas nežino ką

Maskva, s. 9.— Diktatorius 
Juozas Stalinas atvyko į ko
munistų partijos centralinio ko
miteto ir kontrolės komisijos 
posėdį ir jame pasakęs labai 
svarbią kalbą. Bet ką jis pa
sakė, niekas nežino, nes kalba 
dar nėra skelbiama, o ją gir- 

nieko nesak.d§ję tyli ir

Leonradto\vn, Md. — Po au
tomobilio sėdyne eksplodavo 
bomba , ir užipušė turtingą p-lę 
Ida Kirk, 76 m.

...u..... . ' ■'

Shanghai, Chinijoj.— Mrs. 
Christoper Mathewson, 23 m.f 
Jr., iš Philadolphia, Pa. lik# 
užmušta, o jos vyras iš Sufanc 
Lake, N. aviacijos instruk
torius Chinijdj, liko sunkiai 
sužeistas, hydroplšnui dėl ne* 
žinomos priežašties nukritus j 
Whangpoo upę<

Teneriffe, Canary salos, s. 9. 
—čia kilo generalinis gatveka- 
rių ir taksikabų 
streikas
ves patruliuoja kareiviai.

darbininkų
Buvo ir riaušių. Gat-

Rymas, s. 9. — Pereitą penk
tadienį pasimirė savo laiku 
buvęs garsus pianistas Vladimir 
de Pachmann, 85 m. Mirė ne
palikęs jokio turto, 

r«■ —«—r     ■■

Tuscaloose, Ala.
Hennirig, 21 m>, iš Racine, Wis., 
studentas Alabamos universi
tete, rastas negyvas lovoj, nu
sinuodijęs karboline rūgštimi.

Robert

New York.—Gilbert Colgate, 
74 m., buvęs galva Colgate & 
Co. muilo išdirbėjų, pasimirė 
nuo širdies ligos.

•s

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
z į zTyz

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie' nėra Ame-^į.. 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, jįj 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-§j 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų. įįc

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami k., 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų ® 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. S5

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Si
Si
aš



»

2 NAUJIENOS, CKicago, III ■ Antradienis, saUs. 10, 193Š

KORESPONDENCIJOS
jau duodama trupiniai, bet ir 
tie jau apčiulpti visokių 
nierių, kaip Easjono ir 
Kapitalistai tik paduoda 
kaitas, kad darbininkai
lytų, kiek dėl jų išleidžia pi
nigų, kad butų ramus, ir ne
sipriešintų prieš juos.

A. S. Kovoljunas

biz- 
kitų. 
sus
ina-

Detroit, Mieli.
Kaip socialistai suliko Naujus 

Metus

Gruodžio 31 <1. Socialistų 
Partijos centralinis skyrius 
surengė vakarų Naujų Metų 
pasilikimui. J svetainę, kuri 
randasi prie llarper ir Jos. 
Campo gatvių, nuvykau apie 
9 vai. vakaro. Iš lauko ta sve
taine atrodo, kaip tikra baž
nyčia, — langų stiklai spal
vuoti, aplinkui visokios statu
los. Pradėjau dairytis aplin
kui, manydamas, kad ne į tų 
vietų patekau. Bet štai pama
čiau kėlėją pažįstamų, kurie 
traukia į vidų. Einu ir aš. 
Pasirodė, kad seniau čia iš tie
sų buvo bažnyčia, kuri dabar 
tapo perdirbta į svetainę. Ir 
svetainė labai šauniai atrodo: 
sienos papuoštos žalių medžių 
šakomis, lubos pagražintos vi
sokiais spalvotais popieriais 
ir juostelėmis. Tikrai jaukus 
įspūdis.

Žmonių tuo laiku dar visai 
nedaug tebuvo susirinkę. Bet 
štai apie 11 valandų prisikim
šo tiek, kad ir erdvioj svetai
nėj pasidarė ankšta. Atvyko 
įvairių talijų socialistai: žydai, 
rusai, lenkai, jugo-slavai, lie
tuviai ir t. t. Visi smagiai 
linksminosi ir šoko. Dvyliktai 
valandai besibaigiant, į svetai
nę atėjo žilas senelis, kuris 
reprezentavo senuolius metus. 
Jis buvo apsirengęs baltais 
drabužiais. Tie seni metai 
tuoj tapo . pašalinti, kadangi 
darbo žmonėms jie nieko gero 
nedavė.

Naujuosius Melus reprezen
tavo jauna mergaitė, kuri la
bai įspūdingai padeklamavo. 
Kai išmušė dvyliktų valandų.

orkestras sugrojo maršų, o vi
si susirinkusieji susikiavo ir 
pradėjo ratu maršuoti po sa
lę. Baigiant maršų, visiems 
dalyviams tapo išdalintos spal
vuotos kepurei Į viršų kai 
kurie pradėjo mesti popierius 
ir kaspinėlius. Ot, '{ikras Ho- 
l.ywoodas.

Grotame kambaryj buvo vi
sa eilė gražiai parengtų sta
lų. Ant stalų sudėta visokių 
visokiausių valgių. Kas tik 
nori gali eiti prie stalų ir 
“Help yourself”. Pažįstami 
daugiausiai susiorganizavo į 
buriąs ir ėjo prie stalų kartu 
valgyli. Taip linksmiau. Vi
sur smagu, Linksma.

Kai kurie lietuviai pirma 
kartų dalyvavo socialistų pa
rengime. Jie buvo labai pa
tenkinti ir vis kartojo: girdi, 
daugelis tvirkina, kad socia
listai yra apmirę ir nemoka 
linksmintis. Bet jie nežino, ką 
jie kalba. Dabar mes matome, 
kad socialistai moka ne tik 
rimtą darbą dirbtinei ir li.nk- 
sminjis.

Vakaras tikrai puikiai pasi
sekė. Atrodo, kad liks nema
žai ir pelno dėl pavasario agi
tacijos. Nuo lietuvių socialistų 
kuopos F. Lavinskas paauka
vo “torkę”, už kurią penktu
kais lapo surinkta $9.95.

---- O-4-.

Sekamas lietuvių socialistų 
susirinkimas įvyks sausio 28 
d. pas draugus Strazdus, 7115 
Prairie avė. Prasidės 6 vai. va
karo.

Visi nariai ir tie, kurie no
rėtų prie kuopos prisirašyti, 
yra kviečiami atvykti į susi
rinkimų. —F. Lavinskas.

K
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Avantiūristas Harry S. Ger- 
guson, mėgstantis vadintis 
Princu Mykolu Romanovu, buv. 
caro giminaičiu, jau ne sykį 
sėdėjęs kalėjime, dabar sėdi 
Ellis Island, Amerikai nežinant 
ką su juo daryti. Jis slapta nu
vyko Franci jon, ten už tą sė
dėjo kalėjime. Dabar' tiek pat 
slapta atvyko i Ameriką. Bet 
nežinoma kokiais keliais ir ko
kiu laivu. Amerika jį depor
tuotų Francijon, bet Franci ja 
sako, kad ji jo neįsileisianti. 
Jis sakosi esąs gimęs New 
Yorke, bet kiek žinoma, jis gi
męs Rusijoj, nors rusikai ir ne
moka. Deportuoti į Rusiją ir
gi negalima, nes nėra diploma
tinių santykių su ta šalim. Tai 
ir nežino valdžia ką su juo da
ryti. Amerika jau sykį buvo jį 
deportavusi Francijon, bet jis 
vėl sugryžo. Nors jis yra au
gęs be jokios globos ir be jokios 
pastogės New Yorko gatvėse 
beturčių kvartale, bet jis mo
ka puikiai lošti augšto aristo
krato rolę ir iš to gražiai gy
vena, važinėjasi po įvairias ša
lis ir visuomet turi užtektinai 
pinigų, nors nieko nedirba.

Toronto, Ont.
Trumpai apie viską

Kada sovietų Rusija pasiū
lė Kanadai užmegsti preky
bos ryšius* apsimainimui pre
kių už 7,()00,0()() dolerių, tai 
tuojaus anglų spaudoje pasi
pylė šimtai nuomonių kaslink 
los sutarties. Vieni siūlo, kad 
jokios prekybos sutarties ne
būtų daroma dėl to, kad ten 
bolševiku valdomas kraštas. 
Antri džiaugiasi, kad einama 
prie draugiško susitarimo su 
tokia valstybe, kuriai reika
linga produktų, kaip tai gyvu
lių, odų ir kitokių prekių, ku
rių Kanadoj yra perviršis.

Sudarymas sutarties su Ru
sija daug atneštų naudos Ka
nadai ekonominio gyvenimo 
pagerinimui.

Eksperimentai Farm prie
vaizdas Dr. W. H. Fairficld 
štai ką sako:

“Aš esu linksmas, kad tarp 
Rusijos ir Kanados daroma 
prekybos sutartis. Kanada 
naudodamasi laja sutartimi 
galės pasikeisi prekėmis už 
7,OOO,(XM) dolerių.“

Dar antras stambus biznie- 
rrius profesorius C. B. Sissons 
štai kų pasakoja:

“Kanados farmeriams reika
linga nauja rinka dėl produk
tų. Mes bukime linksmi, kad 
galime parduoti gyvulius ir 
odas į kitas valstybes, kaip lai 
į sovietų Rusiją.“

Žinoma, biznieriams ir tra
sių galvoms kvepia tokios su
tartys, nes iš jų galės gerai 
pasinaudoti ir padidins savo 
milijonus.

—o—
Labor partijos prezidentas 

A. R. Mosher kongrese štai ką 
pareiškė:

“1914 metais jau buvo gali
ma matyti, kas atsitiks ir ko, 
susilauks pasaidis, pabaigęs 
karą, tai yra kad įvyks katas
trofa, kuri sukrus visą žemės 
kamuolį. Toji katastrofa su
daužys visų kapitalistinę in
dustriją iš pat pamajų. Nuo 
tos katastrofos jokiu bud u ne
galės atsigauti kapitalistinė

NAUJIENŲ KONCERTAS“ 
Vaa. 26 Liet. Auditorijoj

y, A-
[Acmc-P. W A. Photo]

Sušaudymas Jose de Leon Torai, kuris liepos 17 d,, 1Q28 m. n.ušove išrinktąjį Meksikos pre
zidentą gcn. Aivaro Obregon. Torai liko sugaudytus gruodžio 24 d., 19$2 m., kalėjimo kieme.

Fotografiją slaptai nuimta vieno iš kelių (mačiusių tą egzekuciją.

industrija ir vėl stoti į tas pa
čias vėžes, kuriomis ėjo se
niau.

“Prie sudaužytos industri
jos ir prekybos reikalinga 
daug naujo kapitalo, kad vis
ką atitaisius ir pastačius į 
normales vėžes, šiandien pa
sauly eina didelis darbininkų

kurie bijosi daugiau investuo'j 
kapitalo į industriją. Jie pini
gus laiko sukrovę bankuose ir 
laukia nežinodami nei patys 
ko. Kad atitaisyti susmukusią 
industriją ir prekybą, tai rei
kalinga griebtis koperacinės 
produkcijos visam pasauly.”

Be‘} kaip mes galime tai pa
daryti? Tas klausimas pasi
liekama tolimesniam laikui 
spręsti, šiandien dar nėra vie
nybes darbininkų tarpe. Dar
bininkų jėgos susikaldžiusios, 
taip kad apie kooperacinę in-

dustriją ir prekybą nėra ko

darbininkai sujungti į vieną 
galingą organizaciją ir tik ta
da pradėti galvoti apie pakei
timą kapitalistines industrijos 
ir prekybos į ko,operacinę.

—o——-
Artinantis Toronto miesto 

valdybos rinkimams, galima
išgirsti visokių naujanypių ir 
pažadų iš tų žmųijių, kurie 
kandida’Aibja į kokią nors vie
tą. Labor partijęs kandidatas 
į miesto kontroį^fius, George 
Wcston, štai ką. [ ęurado: kad 
nuo 1929, metų iki šiam lai
kui Toronto mieste atsirado 
36 nauji milijonieriai. Tokiu 
bud u Toronto įpiestas dąb.ar 
turi 121 milijonierių sulyginus 
su gyventojų skaičium, tai 
vienas milijonierius randasi 
tarpe 8,500 žmonių. Nors per 
tą laiką siautė depresija, beį
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NAUJIENOS tik ką atspausdįno gražią, didelę '^alyųątą 
MADŲ KNYGĄ. Jpje rasite ųe tik madas, bet, iii įiaip nu-

Todyiųuts įr išsiuvinėjjma^
. . „ . ....... . . ... •

. ■ * y ‘

Kainą tik 10 centų.
Užsisakykite tuojaus 

“NAUJIENOS” ’ .' 
1739 Sp. Street

milijonieriai augo, kaip gry
bai po lietaus. Bet kas jiems 
sukrovė tuos milijonus?

—o—
Praeitais metais Toronto 

miestas šelpė 10,000 šeimynų, 
o šiais—19^000. Miestui bedar-' 
Jjių šelpmas kainavo 2,750,000, 
dolerių. Bet' kas daugiausia

šku, kad] tie )patyą.,kapitalistai 
ir biznieriai, .kurie sėdėjo prie 
valdžios. Darbininkams taip 
. i....... ..i,..., i,L i'..'—....,..

CROSLEY
RADIO 1933
KAINOS 5 TŪBŲ

•19.99
10 TŪBŲ

•39,50

Kur jus ne busite su CROS
LEY Radio visur jus pasie
ksime. Pagausite visas stotisl

Croslcy Radio ir Victroja 
kombinacija groja rekordus 
gražiai, flft.... . 4ĮSMJU

Budrikę, krautuvė pardup- 
(Ją lengvais išmokejimąįs.

Kiekvienas pirkėjas g&us 
gražią dovaną.

Dėl pataisymo jūsų Ra
dio pašaukite Boulevard 
8167 arba 4705.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St
Pirmieji ir nuolatiniai leidėjai lie

tuvių Radio Programų: WCFL sek
madieniais nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. WH^ę kje.ęyergo vakarais nuo 

4 7:30.
; Nępfirnirškite užsfątytį tavo Radio.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
Atėnai esti *ugadinama ko» 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra plukti jeigu gali taip 
1 ' padaryt Jog Wtįem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neiyąruK tei jus n<u 
roms ar nenorom* turėsime ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu, gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

•nstata 
kurs Htikro iveičia nedrasky
damas dantų amalas M tas sun
kas uždąripi* pagalio* tapo ii- 
ristMa

Eat this fine 
ęheese food 

oftenerl

(TRIPIE PIUS)

Nestcbėtlna, kad milijonai žmo
nių mėgta Kraft Velveet* ... 
ap»ltcpk duoną, suaipJMistyk ar
ba virk su Juo.

Švelnus, skanus, Ii R«ro Clied- 
dar sūrio padarytas. Siplriklna 
taip lengvai kaip pienas. Uiglr- 
ta* ‘ Am<yikos Medlkalės Maisto 
KoinisJJo*. Yra ta|>«J malstipfU*.

Nusipirk dgr viena suėj pas sa
vo grosernlnka Šiandie.

KRAFT
• ‘fc/ r-;;’

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Ęonvertus

D R A U G I Ji O M &
Atsišaukimu?
Lapelius
Korteles
Programa 
'Mietus

PAVIENIAMS:
Vizitinės Kortelė? 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelė? 
Pasveikinimai, eta.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamu Knygos yrą 
Musų Specialybe. Patferoift jas ant specialių, užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgąlviais.

■. d'

1739 South Halsted Street
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VIC

apieteturi

ĮVYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ 120 METU

jos vyras

Daktaras
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Perkame Lietuvos Laisvės Bonus,

mu

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOSnaktį Maskvos armija pradėjo rališkas dvaras^ Vilniuje jo vie
lietuvaitei ir lenkaitei

pora

IN OUR OFFICE

IMMJLTED

MeSTCRVAN !?
sevreRMN y

Kapitonai 
Pasauliniame kare

Didybė teikėsi priimti bajorų 
ir dvasininkų atstovus, o bir
želio 30 imperatoriaus buvo pri
imta visa universiteto vadovy
bė. Su profesoriais Napoleonai 
kalbėjęsis apie įvairias mokslo 
šakas.”

■ ||r C. .

Antradienis, saus. 10, 1933

as dokumcnfps taip
Sugrąžinau kortą 

kur vėl pradėjo kai-
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KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ .

kur kadaise Algirdas, Vytautas, 
Steponas Batorais ir kiti gra
sė visai Rusijai. Įdomu pažy
mėti gandas per Napoleono bu
vimą Vilniuje. Esą imperato
rius, raitas jodinėdamas, pama
tęs Šv. Onos bažnyčią ir prijo
jęs prie jos nulipo nuo arklio 
ir gėrėjosi. Negalėdamas atsi
gėrėti taręs: “Jei galėčiau, tai 
šią gražią gotikos bažnytėlę 
ant delno paimčiau ir nunešęs 
Paryžiun pastatyčiau greta 
Notre Dame.” —Scr.

korpusą 
jos vadu 

Kanopką. Į 
prijungta ir 
Lietuvos to- 
išleistas Na- 

eska-

jog norėčiau pailsėti. Jie tuoj 
man prirengė lovą. Pasirodė, 
kad mano šeimininkai — vy
ras, žmona ir sūnūs
tik vieną lovą, kurią jie pa
vedė man, o patys sugulė ant 
grindų. Ant rytojaus aš padė
kojau jiems už nakvynę ir iš
sikrausčiau gyventi j viešbutį,

Liepos 18 dienos “Kurjer Li- 
tewski” rašo: “Prieš dvejus 
metus mes stebėjome Rusijos 
rengimąsi karti i. Tada mes ma
tėm kaip nėla'uktai . maršavo 
pulkai iš gilumos Azijos su to
toriais pryšaky. Dar balandžio 
menesį atvyko kalmukų ir baš- 
kyrų ordos ginkluotos lankais. 
Kovo mėnesio buvo suvaryti 
žmonės ir rengė tiltus per Ne
muną, taisė svarbesnius stra
tegijai kelius. Netrukus atvyko 
rusų gvardija su visu caro dva
ru pryšaky. Buvo kalbama apie 
užpuolimą svetimos valstybės. 
Birželio 23 d. caras Aleksand
ras 1-as buvo iškilmingam ban- 
kiete, surengtam jam anglų ša
lininkų, o tą pat naktį jau Na
poleono armija kėlėsi per Ne
muną. Caro, dvare ir mieste ki
lo sąmyšis ir baimė. Tuojau iš
bėgo caras su visa savo svita. 
Rusai bėgdami priverstinai ėmė 
visus arklius mantai ir ligo
niams išvežti. Birželio 27 d.

negalėjau suprasti, kas tas per 
ypatingas dokumentas, kuris 
man tiek daug privilegijų tei
kia. Kadangi Kostromoj neil
gai tegyvenau, tai man nete
ko pasinaudoti kokiomis nors 
malonėmis”.

“Mane tatai labai suįdomi
no”, pareiškė p. Bard, “ir aš 
paklausiau panelės, ar kartais 
ji neturi pas save tą kortą. Pa
sirodė, kad kortą ji $uri. Pra
dėjau ją egzaminuoti. Nieko 
ypatingo, tik visokių visokiau
sių raudonų brūkšnelių ir pa
liudymas, kad tai turistė iš 
Amerikos. Pasirašo G. P. U. 
Įdomus dalykas, manau sau, 
bet vis dar negaliu suprasti, 
kodėl 
svarbus, 
panelei, 
bėti:

OO»fe - THB 
1% a 

ISAMIN'MfcNlAC

TU INC MOU 
\ OlD 
vevreRDAN

• -J .j.-.:

tininku paliko kunigaikštis 
Bassano, užsienių reikalų mi- 
nisteris, kuris eina general
gubernatoriaus pareigas.”

Toliau tas pats laikraštis ra
šo: VNapoleonas perkėlė savo 
vyriausiąją būstinę iš Glubokoj 
į Kamencą, o Aleksandras I-sis 
išsikėlė į Vitebską. Nepergali
ma Napoleono kariuomenė 
peržengė 1772 metų sienas, 
rios prieš 40 metų Rusijos 
vo neteisingai atplėštos, 
poleono armija jau stovi tenai

Kitamez numery “Kurjer Li- 
tevvski” vėl rašo: ‘IPasitraukus 
rusams ir jų valdininkams, mes 
palikome be policijos, be pašto 
ir be jokios administracijos. 
Liepos 1 d. jau buvo išleistas 
aukščiausios prancūzų vadovy
bės įsakymas dėl sutvarkymo 
apleisto krašto. Napoleono no
ras yra, kad kuo greičiausiai 
sutvarkyti kraštą ir laiduoti 
maisto išteklių jo kariuomenei 
ir miestui. Krautuvės, kurios 
rusams traukiantis buvo užda
rytos, užėmus miestą Napole
ono kariuomenei, savininkų bu
vo tuojau atidarytos. Impera
torius mieste kasdien lanko ka
riškus paradus, kurie įvyksta 
didesnėse aikštėse. Jų atvyks
ta pažiūrėti minios žmonių, ku
rios visur pasirodžius Napole
onui sukelia nepaprastų ovaci
jų. Atvykus Napoleono kariuo
menei į Vilnių, buvo išleistas į 
lenkų kariuomenę atsišaukimas 
datuotas Vilkavišky birželio 22 
d. kaip vyriausioje karo būsti
nėje.” Vadinas, anais laikais 
Napoleono kariuomene žygiavo 
gana smarkiai, nes atstumą nuo 
Vilkaviškio ligi Vilniaus apie 
160 kilometrų nužygiavo per 
penkias dienas.'f ' ?

Liepos 4 d. imperatorius da
vė audienciją laikinosios val
džios komisijai ir tautinės 
gvardijos komendantui. Liepos 
6 d. Napoleonas raitas jodinėjo 
Vilijos krantais ir iš tolo gėrė
josi Gedimino kalnu ir sena 
pilimi. Liepos 8 d. imperatorius 
šnipinskių lygumose patikrino 
savo gvardiją. Ir tenai nuvy
kę miestelėnai sukėlė Napole
onui didelių ovacijų. Tą pat 
dieną Napoleonas įsakė sustip
rinti dešinįjį Vilijos krantą, 
kur buvo kariuomenės stovyk
los. Ant kalno, kur kadaise bu
vo Jogailaičio rūmai, įsakė pa
statyti citadelę. Liepos mėn. 
13 d. įvyko iškilmingos pamal
dos bazilikoje, kuriose dalyva
vo laikinoji vyriausybė. Po pa
maldų buvo paskaitytas Lenki
jos konfederacijos aktas, o mi
nios šaukė: “Tegyvuoja Didy
sis Imperatorius Napoleonas!” 
Tai iškilmingai dienai atminti, 
komisijos buvo pasiūlyta sudė
ti dviem neturtingom mergai
tėm
— po 1000 auksinų, kurios tu 
re j o ištekėti'viena už lenko, ( 
kita už lietuvio. Viena

trauktis. Iš Kauno pusės trauk
damiesi rusai varėsi dideles gal
vijų bandas, avis ir arklius, at
imdami iš vietinių gyventojų. 
Birželio 28 d. 9 vai. ryto kazo
kai padegė žaliąjį tiltą ant Vi
lijos ir kai kuriuos sandėlius. 
Apie 12 vai. į miestą įžengė 
nugalėtojų armija, kuri buvo 
priimta su didžiausiomis ova
cijomis. Galima įsivaizduoti, 
kokos buvo ovacijos, kad vie
nas pilietis iš džiaugsmo net 
mirė. Po Gedimino sostinės at
vadavimo Napoleono armija pa
sistūmėjo Dauguvos ir Dniepro 
link. Narsaus Napoleono ka
riuomene paveikė jaunuolius, 
kurie mielai stojo į lietuvių 
gvardijos pulkus, generolo Ka- 
nopkos vedamus. Liepos mėn. 
14 d. mieste buvo didelis judė
jimas. Vakare teatras buvo pri
pildytas žmonių, o miesto na
mai papuošti 1000 žiburių, žmo
nių minios veržėsi prie grafo 
Paco ąikštės, kuris tą dieną kė
lė didelę puotą. Ant lempų bu
vo pakabinti peršviečiami pa
veikslai su Napoleono atvaizdu, 
Vytimi ir lenkų ereliu. Netikė
tai į balių atvyksta Napoleonas 
ir gėrisi tautiniais šokiais ir 
pasilinksminimu, kuris truko 
ligi 5 vai. ryto. Apie karo 
veiksmus galima pasakyti, kai 
prancūzų armija eina nuolatos 
pirmyn, o priešas traukiasi. 
Jau aštuonios dienos praėjo 
kaip nugalėtojai paėmė Mins
ką. Pulkininkas Radzminskis 
nukovė kazokų pulkininką. Vi
sa armija, kuriai vadovauja 
kunigaikštis Bagratijonas, sten
giasi susijungti su Barklai de 
Tolli armija, rodos atkirsta ir 
jai jau nepavyks susijungti. 
Liepos m. 16 d. vidudieny Jo 
Karališkoji Didybė apleido 
sų miestą. Dar nepraėjo 
mėnesio kaip musų priešo 
šytojas atvadavo kraštus 
Nemuno ligi Dniepro ir 
Dauguvos ligi Pripetės. Kartu 
su imperatorium išvyko ir ka-
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vakaro 
Jie statė visokius visokiausius 
klausimus apie gyvenimą 
Amerikoj. Pagalios, aš pusė
tinai pavarau ir pareiškiau,

(Napoleonas Vilniuje 1812 m.)
{žengęs Vilniun 1812 metais 

birželio 28 d., rašo “T-tas”, Na
poleonas sustojo netoli Vysku
pų rūmų, o liepos m. 16 impe
ratorius visai išvyko ir dau
giau negrįžo. Tiktai aikštė pa
vadinta Napoleono vardu. įdo
mu kaip tuo laiku Vilniaus 
spauda aprašė Napoleono įžen
gimą į Vilnių ir jo buvimą mu
sų senoje sostinėje. To meto 
Vilniaus laikrašty “Kurjer Li- 
tewski” rašoma: “1812 m. bir
želio 28 d. musų miesto istori
joje pasiliks visam laikui at
mintina.- Šią dieną mes buvo
me laimingi pamatyti miesto 
sienose Jo Didybę imperatorių 
Prancūzų ir Italijos karalių Na
poleoną. Nespėjus pasitraukti 
rusams per Antakalnį ir ža
liąjį tiltą, mieste tuojau pasi
rodė pirmieji prancūzų ir len
kų kariuomenės būriai. Miesto 
magistratas, didelės žmonių mi
nios lydimas, išėjo už miesto 
sienų pasitikti Jo Didybės, kur 
Pohuliankoje imperatorius tei
kėsi priimti atstovus. Po šios 
pirmos ceremonijos miesto at
stovai nuvyko į Panerj atiduo
ti garbės Napoleonui. Jie buvo 
labai maloniai priimti. >Po to 
Napoleonas davė įsakymą savo 
armijai įžengti į miestą. Krito 
visiems į akis tarp prancūzų 
kariuomenės būriai lenkų ka
riuomenės, vedami Sapiegų, 
Badvilų ir kitų. Žmonių minios 
pasirodžiusį impei^torių’ lydė
jo visur ovacijomis. Iš Panerių 
Napoleonas nuvyko į jam skir
tus rumus, bet tenai nesilsėjo, 
o netrukus atvyko Vilijos pa
krantėn, kur buvo statomi du 
tiltai. Jie buvo per dvi valan
das pastatyti. Tuo laiku Napo
leonas teikėsi kalbėti su visais, 
kam teko laimė prie jo prisi
artinti.”

ta bazilikoj amžinais moterys
tės ryšiais. (Sakoma, lietuvaitė 
už lenko tekęti atsisakiusi). 
Napoleonas užėmęs Vilnių davė 
įsakymą suformuoti 
lietuvių gvardijai, 
paskyrė generolą 
tą korpusą buvo 
vienas eskadronas 
torių. Į juos buvo 
poleono atsišaukimas, 
drono vadu buvo paskirtas Mu- 
stafa-Achmata. Pažymėtina, 
kad totorių eskadronas buvo 
ištikimiausias Nepoleonui jo ne
laimėse, ypač traukiantis iš Ru
sijos, nes vietiniai totoriai ge
rai pažino apylinkes, kas pa
lengvino Napoleono armijoj li
kučiams pasprukti nuo rusų. 
Užimtą Lietuvą Napoleonas lai
kė kaip savo žemę. Uždraudė 
kareiviams piešti ir savavališ
kai imti iŠ žfridnių maistą. Kad 
tai buvo, rahdama skelbimų 
laikraščiuose apie sušaudymą 
plėšikai!jančių-i kareivių ne tik 
italų ir vokiečių,, bet ir prancu-

ker- 
nuo 
nuo

n’cs nebenorėjau jų daugiau 
bevnrginli. Viešbutis buvo ga
na švariai užlaidomas, M k 
baldai labai senos mados. Ko
stromoj aš praleidau tris sa
vaites laiko. Man teko ap
lankyti ten daug įdomių 
tų. Beje, p. Bard, ar tamstai 
teko ką nors girdėsi 
‘Bausmės Bokštą’?”

“Tai man visai nežinomas 
dalykas”, atsakiau aš jai.

— F. B.
(Bus daugiau)

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslh, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Td. Cravrford 5573

Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

Rusų rašytojas E. Želimbors- 
kis šiaip nusako Napoleono 
įžengimą į Vilnių: “Atvykus 
Napoleonui su savo armija 
prie miesto sienų, išėjo pasi
tikti visa universiteto vadovy
bė su studentais ir miesto ma
gistratas, minių žmonių1 lydi
mas. Jaunos mergelės baltais 
rūbais apsirengusios ir ant gal
vos vainikais apsikaišiusios ve-* 
dė Napoleono arklį į miestą, o 
diduomenė kėlė Napoleono gar
bei dideles puotas. Būdamas 
Vilniuje Napoleonas net manęs 
tenai tvirtovę pasistatyti.”

Toliau “Kurjer Litewski” ra
šoma: “Vakaro metu tą pat 
dieną, t. y. birželio 28, miesto 
gyventojai savu noru apšvietė 
namus. Visas miestas buvo la
bai iliuminuotas. Kitą dieną, t. 
y. birželio 29, Jo Karališkoji tuojau atsirado ir buvo sujung

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Nakvynė 
vienuoliktos valandos 

kalbėjausi su rusais.

[Acme-P. A. Photo]

Garsi Anglijos aviatorė Amy Johnson, kuri viena' skris 
dama iš Londono j įPietų Afriką ir atgal padare naujus rekor 
dus, iškilmingai pasitinkama Londone. Šalę jos 
kapt. J. A. Mbllison, irgi žymus aviatorius.

TAS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėja pakrikusius ink- 

sius ar pūslės įdegimą

GREITAI susidomėkite aštriu strėnų
diegimu, su pūslės nereguliarumais jriM

ir jautimu nuvargusiu, nervuotu, be ūpo. ■&&&
Tai galbūt įspėja kokį inkstų ar pus- 
lės pakrikimą.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s lĮr 
Pilis. Pardavimas milionų dėžučių kas- 
met parodo Doan’s populiarumą. Jūsų j *
aptikininkas turi Doan’s.

Doan’s Pilis

(Tęsinys)
“S7o t y chočei?”

“Kada aš atvykau į Gostro 
mą”, tęsė toliau savo pasako 
jirną panelė iš^ Amerikos, “ta 
mane stotyj v 
dovas. J 
įsakė jam nuvežti mane į nu
rodytą vietą. Pasitaikė taip, 
kad nieko nebuvo namie. Ta
da šoferis pasiūlė man tokį 
planą: girdi, aš nuvešiu tams
tą į viešbutį, kur galėsi paval
gyti ir apsiprausti, o paskui 
vėl čia atvešiu. Sumanymas 
buvo geras ir aš mielai jį pri
ėmiau. Kai antru kartu su
grįžome į tą vietą ,tai man 
reikalingi žmonės jau buvo 
namie. šoferis padavė sar
gui kažkokį raštelį. Pastara
sis tuoj mane nuvedė į kam
barį. įėjusi į vidų, aš pir
miausiai paklausiau, ar čia gy
vena p. G. Kažkokis vyras 
šiurkščiai paklausė: “što ty 
cliočeš?’ (Ko nori?). Pakar-

, jog noriu matyti p. G. 
aš’, pareiškė vienas vy- 
Aš jam padaviau laiškelį 

brolio G. labai nudžiugo 
ir tiesiog norėjo griebti mane 
į glėbį. Bet aš nuo tos malo
nės atsisakiau, — perdaug jau 
tas rusas atrodė nušepęs ir ap
žėlęs. Pradėjau klausinėti, ar 
jis negavo žinios iš savo brolio 
apie mano atvažiavimą. At
sakė, jog jokios žinios iš bro
lio neturėjęs. O paskui dar 
pridūrė: ‘Matote, visi laiškai, 
kurie ateina iš užsienio, yra 
cenzūruojami. Galimas daik
tas, kad brolio laiške buvo 
kas nors netinkamo parašyta’. 
Man tai pasirodė keista ir aš 
su ironija pastebėjau: ‘Visgi 
jis nerašė, kad atvažiuoju čia 
bolševikišką (tvarką aukštyn 
kojomis apversti’.

Ne pa prastas dokumentas
“Kambaryj, į kurį aš pate

kau, gyveno dar (hi šeimynos. 
Tuoj visi apspito nflancMur pra
dėjo rūpintis vakarienės ga
minimu. Aš paaiškinau, kad 
vakarienės man nereikia, ka
dangi atvažiavau tiesiai iš N. 
viešbučio, kur ką nk paval
giau. Rusai labai nustebo ir 
negalėjo suprasti, kaip aš į tą 
viešbutį patekau. Girdi, pa
prastiems žmonėms ten nėra 
vietos; viešbutyj sustoja tik 
komisarai ir kiti aukšti či- 
nauninkai. Paaiškinau, jog aš 
esu amerikietė, tad, gal būt, 
dėliai to ir suteikė man tą ma
lonumą. Bet rusams visvien 
buvo keista, kad aš galėjau 
patekti į tą šaunų viešbutį. 
Dar labiau jie stebėjosi iš ’o, 
kad mane atvežė automobiliu. 
Tada man atėjo į galvą paro
dyti kortą ,kurią gavau sto- 
tyj. Vos tik jie pamatė tą kor
tą, kaip pradėjo šokti, kaip 
avinai. Esą, Kostromoj tau 
visur bus atidarytos durys, —

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos
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ROJUS SMUGELN1NKAMS

Sovietų Sąjungos užsienių reikalų komisariatas pa
siūlė viršininkui diplomatinės misijos vienos šalies, ku
ri dar nėra formaliai pripažinusi Sovietų Sąjungą, kad 
butų atšaukti iš Maskvos du tosios misijos valdininkai, 
nes jie, po priedanga diplomatinės neliečiamybės, veda 
šmugelį brangiais paveikslais ir kitokiomis brangeny
bėmis. Sovietų vyriausybė susekusi, kad tie. diplomati
nės misijos tarnautojai už pusdykę supirkinėja Rusi
joje červoncais įvairias brangenybes, daugiausia gar
siųjų artistų pieštus paveikslus, ir diplomatiniuose pa
ketuose gabena į užsienius, kur už tuos daiktus jie gau
na kelioliką kartų aukštesnę kainą.

Mat, sovietų valiuta (pinigai) yra labai nupuolusi. 
Už červoncą, kuris yra vertas 10 rublių, moka užsie
niuose arba slaptoje Rusijos biržoje apie 20 ar 30 ame
rikoniškų centų. Taigi tos rųšies šmugelis duoda pasa
kiškus pelnus.

Vokietijos spauda, kuri padavė tą žinią, nepasako, 
kurią valstybę ta diplomatinė misija atstovauja. Bet ji 
praneša, kad du valdininkai, prieš kuriuos Maskva iš
kėlė kaltinimą, buvo savo valdžios atšaukti.

Prie šitos progos primenama, kad neseniai į tokį 
pat skandalą buvo. įveltas ir Latvijos pasiuntinys Ozols, 
kurį sovietų vyriausybė apkaltino pardavinėjant už
sieniuose brangius rusų meno dalykus. O prieš keletą 
savaičių, kaip musų skaitytojai atsimena, buvo paskelb
ta, kad ta dėmė palietusi ir kai kurias Lietuvos diplo
matines atstovybes (ta žinia dar iki šiol nebuvo atšauk
ta). ■ ■ ■ ' ■

Taigi Maskva su savo nusmukusia valiuta yra di
delė pagunda norintiems greitai pralobti įvairių valsty
bių diplomatams. Seniaus buvo spekuliuojama sachari
nu, dabar meno kurmiais.

/ ,
New Yorko komunistų parti

jos distriktas išmėtė iš parti
jos ątambų komunistų šulą, 
Milton Stone,. Jisai per keletą 
metų buvo veiklus bedarbių ta
ryboj ir komunistų partija sta- 
te jį savo kandidatu j valstijos 
legislaturą. Bet dabar staiga 
pasirodė, kad jisai elgiąsis ‘‘pro
vokatoriškai”, ir taip pat juo 
esą negalima “pasitikėti finan
siškai”.

Taigi, pradedant nuo Frainos 
laikų, komunistai vis negali at
sikratyti nuo provokatorių.

PRISISAPNAVO

redakto

Bostono, 
■i New

“Am. Lietuvio” reporteris 
praneša baisią žinią, kad Nau
jus Metus pasitinkant pas pp. 
Vitaičius svečiuose buvo treje
tas Pildomosios Tarybos narių 
(mat, tuo laiku Pild. Taryba 
buvo susirinkusi New Yorke) 
ir taip pat “‘Keleivio’ 
rius Michelsonas”.

Drg. Michelsonas iš 
žinoma, nevažinėjo
Yorką Naujus Metus pasitikti. 
Aukščiaus paminėtas Michelso
nas, veikiausia, yra brooklynie- 
tis, rubsiuvys ir SLA. 38 kp. 
narys. Bet reporteriui buvo 
taip svarbu parašyti sensaciją, 
kad Vitaitis draugauja su “Ke
leivio” redaktorium, jogei ji
sai nepasistengė patirti, kas 
per vienas yra tas Michelso
nas. Matyt, jisai rankioja pa
kampėmis paskalus ir nepaiso, 
ar jie teisingi, ar ne.

GĄSDINA BYLOMIS

KOVA DĖL “TAUTINĖS BAŽNYČIOS” LIETUVOJE

Yra Lietuvoje tikinčių katalikų, kurie nori atsimes
ti nuo Vatikano ir įsteigti “tautinę bažnyčią”. Prane
šama, kad jau Žeimelio valsčiaus dviejų kaimų ūkinin
kai tuo reikalu padarė susirinkimą ir padavė prašymą 
vidaus reikalų ministeriui, kad butų duotas leidimas 
tokią bažnyčią steigti. Susirinkime dalyvavęs ir vienas 
kunigų seminarijos auklėtinis, Karolis Kiršauckis (ku
ris esąs už tai iš seminarijos pavarytas).

Žinoma, bus triukšmo prieš šitą judėjimą pas tuos, 
kurie giriasi mokiną žmones “artimo meilės”, kaip aną
met kad buvo prieš “marijavitus”.

PILSUDSKIO KARALYSTĖJE

Lenkijos seime socialistas Dubois iškėlė protestą 
prieš opozicinės spaudos persekiojimą. Bėgiu pereitų 
metų, pavyzdžiui, socialistų organas “Robotnik” buvęs 
daugiau kaip 100 kartų konfiskuotas! O Lenkijos so
cialistų vokiečių žurnalas “Der Volkskampf”, kurio iš 
viso išėjo dar tik 20 numerių, buvo konfiskuotas 17 
kartų!

Gruodžio 22 dieną 6:30 vai. ryto buvo pakarti 
Lwowe du lenkų teismo pasmerkti ukrainiečių veikė
jai: Danylycyn ir Bilas. Trečiam pasmerktųjų, Žura- 
kovskiui, valstybės prezidentas suteikė “malonę”, pa
keisdamas mirties bausmę 15 metų kalėjimu.

♦Prieš mirsiant Danylycyn gavo teisę tarti “pasku
tinį žodį”. Jisai pasakė: “Aš žinau, ką aš dariau ir kas 
manęs laukia, ir esu visam kam pasiruošęs. Man tik 
gaila, kad aš nebegaliu daugiau darbuotis savo motinai 
Ukrainai.” O Bilas, stovėdamas prie kartuvių, pasisakė 
esąs susipratęs revoliucionierius ūkininkas ir pareiškė, 
kad savo darbų jisai parodęs, “kaip reaguoja ukrainie
čių sočius” į lenkų valdžios politiką.

Toki dalykai šiandie dedasi Pilsudskio valdomoje 
Lenkijoje, — to paties Pilsudskio, kuris kitąsyk buvo 
pats despotiškos valdžios persekiojamas ir baudžiamas. 
Ig laisvės kovotojų pavirtę valdovais, daugelis žmonių 
sąvo idealus sutrempia. Taip, sakysime, pasielgė ir Ru
sijos bolševikai ir ne vienos kitos šalies buvę revoliu
cionieriai.

Tas pats Worcesterio fašis- 
tuojančio laikraščio reporteris 
rašo, jogei SLA. centre esą to
kių blogų dalykų, kad reikią 
laukti bylų teismuose. Sako:

“Jeigu organizacijai gero 
velyti, tai SLA. nariai pride
rėtų visą Pildomąją Tarybą 
perrinkt. Kitaip yra pavojus, 
gali visas SLA. reikalas per
eit į apdraudos departamen
tą — nuodugniam kelių SLA. 
bylų ištyrimui. O pasekmė 
to visko gali būt, kad ne vie
nam SLA. Pildomosios Tary
bos nariui prisieis su Krimi
naliu Teismu (!—“N.” Red.) 
susidurti.

“Tūla ‘nuskriausta’ mergi
na žada šitą ‘spiktaklį’ iš
kelti — ir visai už dyką. 
Mat, jai rupi tą reikalą vie
šumon iškelti, kad įrodyti 
nariams ant kiek jie akli, 
kad iki šiol nemato kas Su
sivienijimo centre dedasi.” 
Toliau “reporteris” rašo apie 

Pild. Tarybos “šlykštų pasiel
gimą”, kad ji neišrinko naujo 
sekretoriaus, bet pavedė prez. 
Gegužiui paskirti laikiną se
kretorių, ii’ sako:

“Vadinas p. Vitaitis dabar 
ims dvigubą algą. Kam tas 
parėdymas nepatinka tegul 
bando pataisyti. Bet kaip 
girdėti tas dalykas be teismo 
neužsibaigs.

“Na, kuo dabar gali Tam- 
many Hali pasigirti: Lietu
viai dabar ir juos pralenkė.”

NEMOKA SKAITYTI

Jau ne kartą mums teko pa
rodyti, kad tie “literatai”, ką 
redaguoja Brooklyno “Vieny
bę”, nesupranta ką jie skaito. 
Dabar štai dar vienas pavyz
dys:

Sausio 7 d. numeryje “Vien.” 
redakcija kritikuoja “Naujie
nų” straipsnius apie keturių 
Lietuvos komunistų sušaudymą 
po gruodžio 17 d. perversmo ir 
apie komunistų vaidmęm Lie
tuvos 1926 metų politikos gy
venime. Pirmame tų straipsnių 
(“Kruvinos smurto aukos”) par 
rodyta, kad apkaltinimas tiems 
keturiems komunistams dėl

—Elžbietėle, mane suvedžio
jo šiandien, ir aš...

—Ir vėl?! — sielvartauda
ma suplojo rankomis Elžbie
ta ir sušuko: — Panele, ką gi 
tamsta manai? Juk mane iš 
kampo veją, kūdikis miršta, į 
burną neturiu ko įdėti!...

—Mieloji štai visa, ką aš tu
riu: SI skatikai, imk juos, o 
likusius rytoj. Rytoj aš kur 
nors gausiu paskolinti. Išeisiu 
anksti ryto ir atnešiu. Ot, lai
kai, tai laikai, — nemažiau 
sielvartaudama kalbėjo Virtai- 
te, brukdama į rauplėtą Elž
bietos ranką pinigus.

Elžbieta sugniaužė juos pūs
lėtoj savo saujoj ir pradėjo 
vėl išme'Jnčdama kalbėti: 
Tie pinigai ją tik dar labiau 
suerzino.

—84 skatikai! Kas man iš 
jų! I gatvę vis viena išmes I 
Kam skalbėją kviečiate, kad 
jau ir dviejų auksinų neturi
te? Pati išsiskalbtum, o tai 
dar matyk!... Jus vis tik ir 
kambarį turite, ir virdulys 
verda, ir šį ir tą užkąsti turi
te, o aš ką? Kūdikis ant ran
kų, ir pats mirštanl|is. O Die
ve, Dieve! Vargas vienas, dau
giau nieko.

Tuo tarpu Virtaitė stovėjo 
prisišlijusi prie sienos, užsi
dengusi veidą abiem rankom.

Elžbietos balsas sudrebėjo ir 
jinai prabilo, tarsi elgeta, iš
maldos prašydamas?

—Panelyte, mieloji, brangio
ji, paieškok tamsta, gal gi su
rasi, ar gi daugelio čia berei
kia, du auksinėliu?... Juk ma
tai tamsta kokį vargą kenčiu. 
Brangioji mano... kitą kart 
aš...

Virtaitė užlaužė rankas.
—Netui-ių, neturiu daugiau 

nei vieno skatikėlio, — isteriš
ku balsu sušuko Virtaitė, bet 
Elžbieta neklausė ir tęsė to
liau:

—Juk išeiti iš jūsų tuščio? 
mis aš negaliu. Šeimininkė 
laukia ir jeigu neparnešiu pi
nigų, tuojau gatvėn išmes. Ką 
jai reiškia 84 skatikai? Jai 
reikia pusantro auksino sumo
kėti! Aš čia pas jus stoviu, o 
tuo tarpu kūdikis gal miršta 
arba verkia, o jį keikia... Pa
nelyte, aukseli mano... — ėmė 
vėl maldauti Elžbieta.

Virtaitė negalėjo klausyti tų 
maldavimų ir kritusi į lovą 

piniginę, pribėgo prie stalo ir ma, atsigrįžo į ją, ir jausdama pradėjo karčiai verkti.

dymas buvo biaurus sauvalės 
aktas. Antram straipsnyje 
(“ ‘Revoliucinis’ apsvaigimas”) 
parodyta, kad komunistai, 'ko
vodami prieš demokratinę tyąr- 
ką ir šmeiždami demokratįnę 
idėjų, prisidėjo prie paruošimo 
dirvos fašistiškam perversmui, 
kurio rezultate keturi jų vei
kėjai patapo tautininkų smur
to auka.

Tose dviejose straipsnių min
tyse “V-bė”. surado “prieštara
vimą”. Girdi, “Naujienos” jo
džiusios du priešingus dalykus:

“kad komunistai paruošė per
versmui dirvą, ir kad tauti
ninkai juos keturis ■‘nekaltai’ 
sušaudė, įrodyti, kad paruošę 
tokią dirvą. Logiškai galuo
jant, gali būti tik viena: ar
ba komunistai buvo visai ne
kalti avinėliai, arba prisidė
ję tam perversmui dirvą pa
ruošti.”
šita Brooklyno fašistų orga

no “logika” yra paremta tuo, 
kad jisai tautininkų perversmą

Mes nė trupučiuką neabejo
jame, kad Lietuvos komunistai 
savo besmegeniška taktika la
bai daug prisidėjo prie paruo
šimo tų sąlygų, kuriose įvyko 
gruodžio 17 d. “pučas”. Jeigu 
ne jų amžinas demokratines 
respublikos niekinimas, jeigu 
ne jų jonvaikiški triukšmavi- 
mai gatvėse ir viešuose mitin
guose; jeigu ne jų demorali
zuojanti propaganda masėse,— 
tai “tautiški didvyriai” vargiai 
butų drįsę pakelti ranką prieš 
respublikos vyriausybę. - • . ' F«'‘

Bet Smetonos karo lauko 
“teismas” apkaltino keturis 
komunistų agitatorius juk ne 
už tai, kad komunistai padėjo 
tautininkams padaryti pervers
mą. Jisai kaltino juos už tai, 
kad jie patys buvę suplanavę 
savo perversmą daryti!

Nejaugi Brooklyno fašistų 
“beibės” nė to nestengia su
prasti ? Redaguoja laikraštį, 
kaip dideli vyrai, o nemoka 
skaityti! •

Juk matai, kad nepuri. Pasku
tinius atidavė!... Eik sau, eik, 
ketvirtadienis nebetoli!

Elžbieta tartum įdiegia sto
vėjo. Paskiau rankas užlaužu
si balsu suvirko:

—O varge, mano varge. Kū
dikėli mano brangiausias, 
pražuvę mudu, visiškai pražu-

M ŽMONES MANO
Tautiška pirštinė 

Chicagos lietu
viams

Vingis.

:“Kujis Kūjį Varo, o Pleiškis Visus...”

—Na, na, na, nesirūpinkite, 
dievai nematė! Ar gi aš nesu
prantu. Ligi ketvirtadienio, tai 
ligi ketvirtadienio! — ramin
dama ją atsakė Barbora ir .ra
iniai paklausė: — o virdulį ar 
užkaisti?

—Labai prašau.
šiek tiek aprimusi Virtaitė 

įėjo į savo mažytį kambarėlį 
šalip virtuvės ir nusirenginė
dama jau buvo bepradedanti 
niuniuoti savo įprastą dainelę.

—Ar niekas įiebuvo? —pa
klausė jinai atsigrįžusi į duris.

Niekas, liktai skalbėja El
žbieta, — atsake iš virtuvės 
šeimininkė, — ketinusi 
kartą ateiti.

—Elžbieta!
tai te ir, suplojusi delnais, 
to į lovą. j

—Viešpatie, Viešpatie ! ją tai 
visiškai pamiršau, kas dabar 
bus, kas bus?...

Jinai skubiai išsitraukė savo

-garsiai atsa-
Talnsta pas

sušuko

dar

Vil
kti

išpylė ant jo visus pinigus, 81 
skatikus.

—Ponia Barbora, širdele! — 
sušuko jinai, — paskolinkite 
man pusantro auksino.

—Ir ką, tamsta, juokiesi iš 
manęs, ar ką?
kė Barbora. -
Barborą ir 10 skatikų nesu
graibysi. Nei jokios praktikos. 
Kad bent katė .gimdytų, — o 
tamsta nori pusantro auksino. 
Namų savininkas ryto prisi
kabino. Duok jam, girdi, tris 
auksinus... Kur juos gauti?...

Tuo tarpu ' pasigirdo bilde
sys į duris. -S

užbaigė
....___ , ( apimta

Virtaitė išgirdo;' kaip sužvan
gėjo duryse faktas.
; Sutaršyta galva, niekuo ne
pridengta, išblyškusiu veidu, 
tarsi baidyklė kokia,- įėjo Elž
bieta ir nei žodžio neprataru
si atsistojo kambario duryse.

1 Virtaitė, tarsi drugio krečia-

—Štai ir jinai! — 
Barbora, o baimės

aLinksmą, bundanti pasaulį glamonėja tekančios saulės spinduliai”

rv«si
Ns, • **»•'?.&'

'♦rrfy

“Vienybės” redaktorius pa
darė atskaitą iš skridinio į 
Lietuvą Fondo ir sužinojo, 
kiek kuri kolonija surinko 
dolerių į fondą. Iš “Vieny
bės” atskaitos pasirodo, kad 
New Yorkas, Brooklynas kar- 
ląi su New Jersey ir Newark 
sukirto visas kolonijas ir di
džiulę Cliicagą. Pasak “Vieny
bės” redaktoriaus, dėlto New 
Yorkas taip gerai pasirodė ta
me patriotiškame darbe, kad 
New Yorko kolonijoj vado
vauja “Vienybės” tautininkai, 
100 procentų patriotai. Su 
Chicaga tai esą labai blogai, 
—tokiame dideliame patriotiš
kame darbe taip prastai pa
sirodė.

Kadangi: “Chicago — did
žiausia lietuvių kolonija, ku
rioj gyvena daugiau lietuvių, 

i negu Kaune viso yra gyvento
jų,. ir daugiau, negu 4 did
žiausiųjų Amerikos lietuvių 
kolonijų lietuvius sudėjus į 
krūvą, kur yra 14 lietuvių pa
rapijų ir bažnyčių, eile mo
kyklų, ligoninė, auditorija, 
daug salių, šimtai daktarų ir 
advokatų, šimtai biznierių, ei
lė bankierių ir bunkerėlių — 
vos-ne-vos pasirodė nežymiai 
antroj vietoj... su šešiais šim
teliais dolerių... f|ik apie po 
puseentį nuo kiekvienos šiau- 
jdinės dūšios...” 
; Tai taip kalba “Vienybės” 
i redaktorius apie Chicagos lic4 > 
-tuvius per savo “Vienybę” 
No. 151. Ir todėl Chicaga taip 
įprastai pasirodžius, kad ten 
lietuviams vadovauja “inter- 
,nacionalistų spaudos trys dien
raščiai.

Prikalbama ir .daugiau vi
sokių nesąmonių apie Chica- 
gą ir, ant galo, pareiškiama, 
kad turint šiuos garsiai kal
bančius faktus galima mesti 

į pirštinę Chicagai. Tai reiškia, 
į tikrai “riteriškai”, tik nepasa
koma, kokia ta pirštinė, — 
milinė, ar geležinė.

« Vytauto laikais “ritieriai” ir
gi mėtydavo pirštines, bet tos 
pirštinės būdavo geležinės. Ri- 
tieriai dažniausiai būdavo vo
kiečių kilmės, o ponui Valai
čiui, kaipo tikram Vytauto ai
niui* lyg ir nepriliktų su pirš- 
Uuėmis svaidytis.

Rimtai' kalbant, nereikė’ ų 
kdp labai didžiuotis dėl New 

■Yorko pirmos vietos ir nerei
kėtų taip rūstauti dėl Chica
gos antros vietos. New Yor- 
kiečiai sukėlė daugiau pinigų 
dėl. lėkime j Lietuvą gal todėį 
kad lėkimas prasidės iš New 
Yorko. O Chicaga nors ir dide
lė bęi daug visko turi, bet 
mažai davė dėl lėkimo į Lie
tuvą gnl dėl tos paprastos 
priežasties, “kad kas daug 
visko turą tai tam daug ir rei
kia.”

Clucąga turi pakankamai 
daug įvairių’ savų reikalų, ir 
savais reikalais pirmiausia 
prisieina rūpintis.

Sų pirštinių metimu nieko 
gero nebus atsiekta nė dėl 
lėkimo į Lietuvą, nė dėl tau- 
tiškos garbės.

Jonas.

NAUJtEN© KONCERTAS 
. Vas., 26 Liet. Auditorijoj

KULTŪRA No. n Naijr 
įas įdomus pjiRieris. Kaįoa 
45c. Galina gauti Naujie
nose. 7 ' . ■ . ;
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Prie kopid&elo ,prisideda ŠIĄ.
Turiu pranešti, ka4 SLĄ. 

galutinai nutarė prisidėti prie 
komiteto, Vadinąu* depozi- 
tųpti: sąvę bęjuus, JR* JTM; 

|pirkęs ąž $|5,POO . Tas fuktąs 
Į turėtą pąrnginti ir kiįtu# boųų

C I A nriaidAfl a |sąvimu,ku^ tą pat padaryti, 
r’ * ųų • Trumpoj ateityj komitetas pa-

ravin I ia4 A nrli^nyii/Įg skelbs laiką, iki kurio bus pri- [)TW LIvU rlttttllUl ŲŲb imami bonai. Kas ligi to lai- 

‘gold bonų’ komiteto
Depozituos bonus, kuriu yra 

pirkęs už $15,000, Stock 
Yards Trust and Savings 
Bank.

imami bonai. Kas ligi to lai
ko nepasirūpins atnešti ir pa
dėti į banką savo bonus, — 
tai galės vėliau nerugotj.

— A. B.

Lietuve kaltinama
Chicagos Lietuvių Auditori

jos bonų komitetas daug dir
bo be jokio atlyginimo, kad 
sužinoti su bonų savininkais.

licijos priežiūroj
To komiteto nariai vaikštinė- Įtariama Hose/ancljete Muriji
• _ „ «... —M I,, I • 'jo po stubas ir prašė žmonių,' 
kad jie Auditorijos bonus su
neštų. į Stock Yards Trust and 
Sąvipgs banką ir ten juos de- 
pozituotų. Tam tikslui buvo 
praleista labai daug laiko, bet 
pasėkos nekokios. Beveik vi
si pasižadėjo bonus depozituo- 
ti, bet savo pažado neišpildė.

Trukdo komiteto darbą
Kodėl taip atsitiko? Ko

mitetui teko pąitrti, jog vienas 
senas biznierius duoda patari
mus nesidėti prie Auditorijos 
komiteto ir tuo budu trukdo 
visų darbą. Tačiau keisčiau
sias dalykas yra tas, kad tas 
pat ponas “split morgičių“ 
savininkams visuomet pataria 
sueiti į daiktą ir veikti bend
rai.

Gausiene; buk padegusi na- 
mus, kad gauti apdraudę

Šiomis dienomis Kensington 
policijos nuovadoje buvo su
laikyti Juozas ir Mariją Gru
šai (Jougai), 663 West ITZtįh 
Street, įtariami padegimu savo 
medinių namų, prie 12246 
Union Avė.

Iš vyro J. Gauso ir medinio 
namo nuomininkų Mitchellų 
Ijudijimų spėjama, kad Gąušie- 
ąė išmėtė popiergalius namuo
se ir juos padegė. Buk maniu
si, kad namui sudegus gaus $3,- 
000 apdraudos.

Policija ir detektyvai prave
dė tyrinėjimą ir nuteisė p. Gau
sienę šešiems mėnesiams “pro- 
bation”, t. y. tam laikui paliks 
policijos priežiūroje.

šiandie adv. Kl. Jurgelionis kalbės Chi- 
cagos Lię,tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašelpps susirinkime temoje “Lietuvių 

dainos ir meno) nupuolimas“.

zantas, 45—South Hcrmitage ’body kasyklų ofisą Chicagos! Lietuviai Gydytojai 
Avė., kurios vyrą policija su- operos rūmuose, bet policija “ 77^77 **1 1 Rez. 6600 South Arteuan AvenueDe- Pbone Prospect 6659

monstracija buvo surengta ry- __ Oįj‘° ?įį7
šy su neramumais Christian DR. P. Z. ZALATORIS 
nnakrifviP GYDYTOJAS IR CHIRURGASapSKlliyje. 1821 So. Halsted Street

CHICAGO. ILL.

kurios vyrą policija su- operos rūmuose, 
laikė už užpuolimą žmonos su demonstrantus išvaikė, 
“mirtinu“ ginklu.
Kaip ten nebūtų, bet panašus 
įvykiai nėra malonus nei žmo
noms, nei vyrams, ir tuo labiau 
vaikams, kurių akyse jie tik 
pastato tėvus labai nepalankio
je šviesoje. EKRANAS

SaZZy“ ir “No Man Of Her 
Oum”

Stone bendrovės virši
ninkai įkalinti; apeliuos

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK UHIRURGA* 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
•vflao valandoe aoo 9 Iki 4 Ir ,m S Iki 

S vai. v,k. NedSUomi* p»ga> aatertl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

CHICAGO: — Šią savaitę] Namų Tel.: Prospect 1930

i iki penktadienio “Chicago” 
' ------ i"t bus statoma

"Sally“ — operetė, kurią sa-
Henry F. Norcot-, ir keturi teatre scenoje 

kiti nusjbanfcrutij,tįsios H. O. ' A - . ...
Stone & Co„ bendroves virži- vo te>ku statė impresano (jau 
ninkaj, kurie buvo nuteisti 20 ,n,r«s) F1°rence Ziegfield. 
metų kalėjimo, uždaryti kalė
jimam Jie, tačiaą, mano ap.e- filmas su Clark Gablc ir Ca- 
liųoti. Jeigu teisėjas Wood- rolc Lombard. 
ward ir sutilps* juos paleisti iš nori skaniai pasijuokti

No Man of Hcr Own” —

Pbone Cahal 6122

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

Valandps: 1—3 ir 7—8. 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868.

kalėjimo už kaucijų, ii busian
ti labui aukšta.

Protestuoja prieš Pea- 
body kasyklų ofisą

patiks.

Tiems, kurie 
jis DR. A. L, YUSKA 

2422 W. Marguette R4. 
kampai 67tb ir Artetian Art.

Telefoną* Grovebill 1595
Lietuviai Gydytojai Į | ir 7-9 po pietų, seredojns po pietų u

BR. ! nedėliotai pagal •oiitarim*.

Tarp “split morgičių“ ir 
“goki bonų“ didelio skirtumo 
nėra. Tačiau “split morgičio” 
dalininkai kurtais daugiau 
laimi, jeigu neprisideda prie 
“foreclosure“. Darantis “fore
closure“ pasiima namą, bet 
nuo kitą “split morgičio“ d.ą- 
liųinkų nepasilidbsuoja.

Kaip yra sy “yold bernais”
Su “goki boijais” yra kiek 

kitaip. Kada “foreclosure“ da
roma, tai visi bpnų savininkai 
yrą pąljesli, nežiūrint į taį, ar 
jie savo bonus depozitavo, ar 
ne. Ir štai čia dažniausiai, 
padaroma taip, kad depozita- 
vusieji savo bonus ir sudariu
sieji komitetą paima trobesį už 
labai mažą kainą. Pirmiau
siai išmokama “foreclosure” 
išlaidos, taksai, etc., o paskui 
po kelis centus už dolerį atmo
kama tiems bonu savinin
kams, kurie savo bonų nede- 
pozitavo. Depozitavusieji bo
nus lieka trobesio savininkais 
ir mažiau nuostolių tetari.

Vaikai daužą per
daug . langų, misi- 
skundžia mok. tar.
Supąripteųdentąs Bpgan krei

piasi j tėvus ir ją organiza
cijas prašydamas kęopęravi- 
m,o bom su tuo apsirei^ki-

I mų

4!
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Chicagos mokyklų 
šiais metais turėję 
$148,303 sudaužytų rūtų pa
keitimui, sako mpkykjų super
intendentas W. J. Bogan. Tik 
vienoje mokykloje, pitinėje 
miesto dalyje, šiąįs metais bu
vo išmušta. 1,676 langų. Kitoje 
—504 į menes j.

Ta s ų pi a galėtų ąprupip.ti 
tūkstančius maistu

Atsiminus, kad tojii palygina
mai milžiniška suma pinigų bu
tų parūpinusi maistą keliems 
tukstančiaųis mokiąią arba nu
pirkusi 300,000 vad,ov.ėljų, ne
galima j šį apsireiškimą šąljtai

........ t-".'."'y   Tf ■ i  '—.į

tarybą 
išleisti,.

i

IERAS PLUNGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 7 dieną, 3:30 valandą po pietų 

1 933 m., sulaukės apie 76 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių apskr., 
Šeduvos parap.. Šalaikonių kaime.

Amerikoj išgyveno suvirs 40 metų.
Priklausė prie Dr-tės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus*
Paliko dideliame nubudime moterį KlzJjietą (po tėvais Dirkaitė) 

3 dukteris Elzbietą ir žentą Joną Kiauklius. Anelę ir žentą Stanislovą 
Loveikius. Julijoną ir žentą Antaną Pukus. 2 sūnūs Kazimierą ir marčią 
Juzefą. Joną ir marčią Marijoną. 5 anukus, seserį Saliomiją ir švogerį 
Kazimierą Petkus, švogerį Rayinond Rulis ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Aubųrn Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį sausio 11 dieną, 8 vai. iš ryto iš 

koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Plungio giminės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. Nuįiudę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai, Žentai, Marčioj, Sesuo, 
švogeriai, Anūkai ir Giminės.

baidotųvėse patarėją ąraboriu; A. Masalski?* T81* Boulevard 4139.

K

T’“

žiųręti*. sako sMPWtpnd<entas- 
v,ai. .

tuo ląbiąu kov9kk langai 
paprastai buųa išdaužomi šeš- 
įądieniais, sekmadieniais, arba 
popiečiais, kuomet ęąpiokų nė- 
ra, ypatingai vasaros laiku.

Todėl, W. Bogan kreipiasi j 
mokyklų mokytojus ir tėvų or
ganizacijas, kaip improvement 
kliu.bųs, įvairias draugijas 
pavienius tėvus, kad 
galėdami kooperuotų 
kyklų taryba kovoje 
blogumu.

Vi#na tų moteriškių K. Kuk-sčityv SMPyAAr1 vpiiUFUuao. į vikiui ujujbCĄaon.ių x>. 
i^ųj yąnęlaįi^ųĮMt Keikią ■ ticnė, 39. metų, 18—Washburnc

Avė. atsidūrė Cook apskričio 
ligoninėje, pankui ją Jackienė 
Ieva, 38 metų, 10,— West 16th 
Stpeet, nukentėjo ir Božė Vy-

Keli šimtai progresyvių ang
liakasių simpąUzatorių šešta
dienį mėgino suruošti protes
to demonstracijų prieš Pea-

Graboriai

jie 
su 

su

ir 
kiek 
mo- 
tuo

Lietuvių vyrai eina 
smąrkyn? J 1 dienų 
3 žmonos ligoninėn

Ncsmagųs apsireiškimai lietu
vių šeimyniniame gyvenime
Ai- nąujj metai pridavė dau

giau smarkumo lietuviams vy
ramą ir ar panašųą įvykiai an
kščiau ('praeidavo \ nepastebėti, 
nežinia, bet faktai yra kelios 
žmonos šiomis dienomis buvo 
gana sųųkiąi sumuštos ir turėjo 
ieškoti pagalbos ligoninėse.

Tik į vieną dieną 3 lietuvės 
jnęįerys ątąidurė pąs daktarus 
s,u žaizdomis, kuriąs anot jų ir 
appt policijos, padarę jsmarkė- 
j,ę vyrai.

P.nikai.n i erdve,n, ir pMogMn{ vier, D*« VmCOnt C. Steel® 
- - ----- ----- 1 Demtistss

4180 Archer Avenue3325 So. Halsted Št.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

_______Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tujiu autįompbiliųp visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR ĘALSAMUOTOJAS

1646 W. 46xSt.
Tel. Boulevard 5201 ir 8413

1327 Sq. 49 Ct
Tel. Cicero 3724 

Koplyčia dykai

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel, Rooseędt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel, Cicero 5927

...... ............................... ......——-
> Tel. Republic 3100-3101 

KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergaii ir Subatomii 
2420 VV. Marquette Rd. arti Wsetsrn Au 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliaii. Seredomi* ir Petoyčiomti 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

G riko U Euro po t ir vėl praktikuoja 
senojoj pietoj.

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

niąis pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOULEVARD 9199

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 7330 
Namų telefonai Brnniwick 0597

Pbone Boulevard 70*2

DR. C Z. VEZEUS
Deotjstas

4645 So, Ashland Avė.
arti 47t^ Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
nedėbomii pagal sutarti 
4.84.7 West 14tb Str*ęt

CICERO. lįLL. 
X-Ra.y . . Pbone Cicero 1260,

Ofiso tcl. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatėm į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms. Bankietams ir Pagrąbaiųs VainiK?)

3316 S.. Halsted St. Tel. Boulevard 7$14

J. F. KADŽIUS
PIGIAUŠIAŠ' LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidptuvėąe patarnau
ju geriau ir pigiau 
nlgu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes 
" OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6J174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted $t. 
TeL Victory 40.88

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dįdplė ir graži koplyčia dykai 

, 718 W. 18 St
Tel. Rooseyelt 7532

URBAGEL,N1NKAS
3324 S. Aubųrn Avė

, V1. Y »’ 1 į ■ T

VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
Ik PAGRABĄMS VAINIKAI

■ r ' :''

i PRISTATOM J VISAS MIESTO DALIS.

Pbone Boulevard 4139 
Ą. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet estj sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
du*

3307 Auburn Avė.
CHICĄGO, ILL.

iu.zow
Graboirio ChjcagQj:

1646 W. 46th St.
» ■ •* f

f

Tel, Boulevard 2035
* ........... 111 ' " I-1 "I1 h. 'J.-J lUJLJdl.il

■ r',:. ~ '■ > ’ "

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVI V

GRABORIU ĮSTAIGA
ĘPOEUPS ir vįl nusĮębinp publjjia mi nupl^nto- 
■l^a kftMpfc ijž, rųžies palaidojimą. Hm nieko

uį atvfižinją nuirusio žmogaus kūno | mum 
H bjlę kokip3 ąaHeu.

Rejkrtųl ewit, ąutemoblliu, atvažiuM | jūsų
fe S^»M* ęaipątyti di-

■ dŽiaM «raby ijr kjHų ręikmenų (r tą pa-
' tvnayimą jui#s visai nfeku mokyti,

L « Jjis kft B^siteĄ g- iįĮ,
ĘŲPEIKIS yrą vięflatįąį^. lietuvių grabinius, kurte 

teW ąąihuląncę pątarąąvįąĮą sii ekspertų lietuviu pa- 
i feiRBĮMft PjM MuirtaflUire dm 
L Sei^ną. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreipėtės kur

1

i

Telefonai

Boujeyard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

i
i

t

Akiij Gydytojai^

EUDEIKIS
: y-

i 46054)7 South Hermitage Av«nue
Virt ’Tdefąnaii YARDS 1741 ir 17,41

<•

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris, esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
tei&ingaį akinius. Vi^os? atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią m3Ž‘aU?‘as klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo T 0 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Paugely atsitikimą akys % ati- 
taisomęs be akinią. Kainos pi> 

giau kai}), pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
""r.!'z'i !.".į. .u i. i' .............i........ -................. ......... .................. ......................

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

"‘ l' ■ patyrimąi
Komplikuotuose 

Ątsitikjmuose

&
kampas Halsted St.

Valandos nuo' 10—4» nuo 6 iki 
®«d$<Įi9iJ s«o 10 iki U

8

i'H..... l IHII'JIIIH J'■■■r.gn'im myai
įvąirus Gydytojai 

•^•^<^**FWwwiu^»^wo^***h4'm"h*^f****<l****a*********^**** 

D R. HERZMAN
— Iš susuos -

A. L. Dayidonis, M.D Į Itus kaipo patyręs gydytojas cbirursasb 

4910 So. Michigan Avenue a Gpdo staigias ir chroniškas ligas vyrų.
Tel. Kenwpod 5107 moterų ir vaikų pagal naujausiai me

VALANDOS: todpi X-R>y « kitokiu^ elektros orio
nuo 9 iki 11 valandai ryte: taisuik. < •
nuo 6 iki 8 valandai vakare. Ofisas ir Laboratorijai

apart Šventadienio ir ketvirtadienio 1025 W I8tb Sfr, netoli Morgan St 
r'? , i Valandos: nup 10—12 pietų ir

ano 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tek Cana) 3110 

Rezųiencijos telefonai 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

E: s9 iV 9'US’UiI™ DR. CHARLES SEGAL
■_________________________________ Prakukuoja 20 metai

OFISAA
Ofįo td. Prospect 1028 4729 fahland Ava., 2 luboer

^Lez. ir Ofisas 2359 So. Leavttt St. CHICAGO. ILL.
Canal 0706 SPECIALISTAS DŽIOVOS

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 10 iki 12 vai. ryte, ųuų 2 iki 4 

24.03 W. 63rd St., Chicago vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Ofiso valandos.: 2-4 ir 7-9 vai. vak. yakįąp .Nedą, nuo 1Q 12 dįsn<.

šventadieniais pagal susitarimo ' Pbone Midway 2880

Office Valandųi, 2-4; 7-9
4140, Archer Avemie

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res, 2136 W. 24th St.

Tel, Capal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 099,4

Dr. MAĖRICE KAM 
4631 South Ashland Avaoaa 

Ofląo valandos:
Nuo 10 iki, 12 dta* Z ijri 3 no pi* 

7 iki 8 vai. Nedėl nup 10 iki U
Rez* Telepbone Pįaza 3200

............—— —        r-      Įn"' 11  T1* 

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35tb St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

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-

Nedėldieniais pagal sutartį.
9

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išpu^upias 
blauzdų gyslas, '

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

Tel. Boulevard 1401 
i" JJ",.i'į!Jll"JJ 'SBl'iCT ; M!1;!*!    

Dr. Suzana A. Slakis
ifpterų it Vaiku ligų Specialiai

4J45 Archer Avė.
pfiso Tel. LAFAYETTE 7337 

OfUo* vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
121 m j ••fredomirV1i2F?iP? 
nuo 1 iki 8 vąj vąkaję. U^ųįjį^MS Ir 
Ketvergau.

Tel. HYDE PARK 3395
i . ,

9

DR. T. DUNDULIS
ša®®-

Jelęfogaą Virgiųjų Q036

T.L

DR. A. A. ROTU
Rusai Gydytoj it Cbkuiiąs 

Specialistas odos ligų u veneriką Itęą

3102 So. Halsted St
kampas 31M $tr«t

Vai.: 1,0--r 1.1. ▼, tną, 7—9 Vf>
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—2.

Advokatai '

A. A. SI AKIS
Advokatas

Mifstq OfįfM. 77 WashingtQn St.
Room 905 Td. 'Dearborp 7966

Valąpdwt 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Arei** Ava. TaL Lafayetta 7*137

Namų Td* Hytfc 33^^

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monpoo St., prie Clark 
Telefonus Stare 7060; Valandos 9—S 

West Side: 2151 W. 22nd St 
panedSlio. Serrtloa ir PStnyčios vak. 0 iki 0 

Telefonas Rposevelt 9090.
‘ ' S. Rockwell Street

o ir Subatos vak. 7 Iki 8 
i Repubilo 9600

JOSEPH J. GRIŠB 
Uelųvis MvotatM 

4631 South Aehland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rjt*. 6515 So, Rockuįell St, 
Jei Republic 9723

U tari
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4

lUJLJdl.il


Antradienis, saus. 10, 1933

Tūkstantinė minia B. 
Lauraičiolaidotuvėse

rence Senior, ekzekutyvį sek
retorių, 549 Rahdolph Street, 
Chicago.

Žmona S. Lauraitienė, sūnūs, brolis ir se
suo prie velionio kapo Šv. Kazim. kapinėse

Šaukia ciceriečių mi
tingą bonų ir mo

kesčių reikalu

from papers, they say we are 
too lazy to \vork. If we stay 
home Friday night, wo should 
attend rehearsal; if we go to 
rehearsal, \we don’t get any

contact with the ideas and 
views of their parents.

You have heard
The Singing Fool

who would likę an answer to Personai

Kunigija uždraudė vargonininkų draugijai gie 
doti gedulingose apeigose

Įvyksta trečiadienio vakare Ci
cero lietuvių bažnyčios sve
tainėje; rengia Liet. Impro- 
vement kliubas.

Arti tūkstantis giminių ir mobiliais, kurie po gedulingų 
draugų vakar rytą palydėjo 
Bruno Lauraitį į švento Kazi
miero kapines, kur po kuklių 
apeigų buvo palaidotas gelių 
ir vainikų apsuptame kape.

Prie grabo kapinėse nebuvo 
atsisveikinimo kalbų, gedulin
gų giesmių. Artimiausioms gi
minėms niekis paskutinį žvilg
ių į sustyrusį velionio veidą ir 
akis, užmigusias amžinu mie
gu, grabas buvo uždarytas ir 
nulestas į kapą.

Laidotuvės šaltos, neįspū
dingos

Kai kurių akyse matėsi aša
ros, kai kurie liūdnai žiurėjo 
į velionį, bet bendrai laidotu
vės darė keistą, nejaukų įspū
dį. Jos buvo labai šaltos, ne
pasižymėjo jausmingumu ir 
įspudingumu, kurio buvo ga
lima tikėtis.

Tai įvyko greičiausiai todėl, 
kad daugumą sutraukė į lai
dotuves neliek noras suteikti 
velioniui paskutinį patarnavi
mą, bet smalsumas, kurį sukė
lė kaikurie velionio žinksniai 
teismuose, prieš mir’j.

P. Lauraitienė ir sunūs 
kapuose

Iš artimiausių giminių prie 
kapo buvo velionio žmona 
Stella Rozmanskaitė-Lauraitie- 
nė, jos ir velionio sūnus Ben
jaminas, velionio brolis Dr. A. 
Lauraitis su žmona, velionio 
sesuo p. A. Pocienė su duktere 
ir sunumi ir keletas kitų. 
Lauraitienė sugriuvo žemėje

Kapinėse prie duobės velio
nio žmona p. Lauraitienė su 
sūnumi išstovėjo visą laiką 
nuošalyje ir tik pradėjus reng
tis grabą uždaryti ji sugriuvo 
žemėje, lyg nustojusi jėgų.

Po šio incidento, kuris per
trauke laidotuvių monotoniš
kumą, ji nuvažiavo su sunumi 
automobiliu nuo kapo. Jos 
veidą dengė tankus, juodas šy- 
ras, pro kurį neaiškiai tebuvo 
galima išskaityti raudoni vei
do skruostai ir suvargusios, 
blankios akvs.
Anksti rytą išgabentas iš namų

Kūną nuleidus į kapą susi
rinkusi minia, arti tūkstančio 
išsiskirs**:, su savotiškais ko
mentarais, kurių daugumas 
nebuvo visai vietoje, atsimi
nus, kad kiekviename žmogu
je, be įvairių trukumų yra ir 
keletas gerųjų pusių.

Velionis buvo išgabentas iš 
namų, kur pp. Lauraičiai gy
veno, 10631 South May Street, 
Washing*,on Heigts, kiek po 
aštuonių. GragneŠiai, skverb- 
damies pro šaligatvyje susirin
kusį žmonių būrį, įkėlė grabą 
į karstą, ir automobiui su gė
lėmis ir vainikais važiuojant 
priešakyje, ilga automobilių 
virtinė pradėjo traukti Cicero 
parapijos bažnyčios link.

Bažnyčią pilnutėlė žmonių
Ten pilnutėlė bažnyčią ir 

pilni šalitgatviai laukė proce
sijos. Be to, kelios apielinkės 
gatvės buvo apstatytos auto-

pamaldų prisidėjo prie lydin- 
čiųjų ir sudarė ilgą, ištisus klio
kus nusitenčią procesiją.
Mišias atlaikė ,kun. Vaičiūnas

Gedulingas mišias atlaikė 
parapijos klebonas kun. Vai
čiūnas ir apeigas užbaigė pa
mokslu, kuriame vengdamas 
prisiminti apie velionio gyve
nimą, jo asmenį ir paskutinius 
įvykius, dėl kurių velionis pa
garsėjo lietuvių visuomenėje, 
kalbėjo, kad žmogus gali ir 
didžiausius nuirus statyti ir 
orą nugalėti, bet prieš mirtį 
nepajėgia kovoji.

Vargonininkai nedalyvavo 
laidotuvėse

Asmenys, kurie rūpinosi lai
dotuvėmis planavo pakviesti 
Chicagos lietuvių vargoninin
kų draugijos narius giedoti 
bažnyčioje laike apeigų. Ve
lionis prie šios organizacijos 
irgi priklausė, nes savo laiku 
vargonininkavo Cicero parapi
jos bažnyčioje.

Bet vargonininkai negiedo- 
jo ir iš patikimų šaltinių te
ko patirti, kad tai įvyko štai ko
dėl Asmenys kurie rūpinosi lai
dotuvėmis pageidavo kad visi 
išskyrus tūlos bažnyčios var
gonininką, dalyvautų apeigose.

Uždraudė vargonininkams 
dalyvauti

Vienas vargonininkas buvo 
išskirtas kokiais ten asmeni
niais sumetimais. Vargoni
ninkų draugija pasiūlymą pri
ėmė, bet Chicagos lie'iuvių baž
nyčių kunigija uždraudė jiems 
apeigose dalyvauti ir tą už
draudimą paaiškino sekančiai: 
jeigu visi dalyvaus apeigose, 
jie sutinka, bet jeigu vienas 
yra išskiriamas — jie yra prie
šingi. Jie laimėjo. Giedojo 
p. G. šidiškiutė-Gicdraitienė ir 
I). čiopas.

L, išreikš 
Be to, la-

sako kliu- 
kiekvienas 
dalyvauti

Cicero Improvent kliubas 
trečiadienį vakare, Lietuvių 
bažnytinėje svetainėje, 15th 
Street ir 49 Ct., rengia masinį 
mitingą vietiniais taksų ir bo- 
nų klausimais.

Cicero miesto valdyba žada 
išleisti $75,000 bonų, jeigu bal
suotojai sausio 31 
tam savo sutikimą, 
bai svarbus yra 
klausimas, ir todėl, 
bo korespondentas, 
turėtų susirinkime
ir šiuo reikalu išgirs*! įvairias 
nuomones — patirti kas velija 
žmonėms gerą — kas blogą.

“Visi nusiskundžia dėl 
aukštų mokesčių, kurm ir taip 
negali sumokėti”, tęsia kores
pondentas, “o tuo torpu nori
ma ant žmonių pečių užkrau
ti nauja naštą. Visiems būti
nai su mokesčių ir bonų klau
simu nuodugniai susipažinti ir 
tą progą suteikia Lietuvių 
Improvement kliubas. Mitin
ge dalyvaus daug kalbėtojų ir 
miesto oficialų, įžangos į mi
tingą ir aukų rinkimo nebus.

Korės pon dentas.

“Lietuvių dainos ir 
meno nupuolimas”
šitoje

adv. Kl.

Tribūne’ pikietinin 
kų byla atidėta 
iki sausio 25 d.

Protestavo prieš editorialą, ku
riame buvo puoląmi bedarbiai

Pereitais metais, būrys be
darbių, tarp jų ir lietuvių, ku
riems vadovavo socialistai Roy 
Burt, kandidatas į Illinois gu
bernatorius ir Amicus Most, 
surengė protesto demonstraci
ją prieš Chicagos anglų kalbos 
dienraščio “Chicago Daily Tri
būne” redakciją. Jie reiškė sa
vo pasipiktinimą dėl editorialo, 
kuriame buvo puolami ir šmei
žiami bedarbiai.

Policija demonstracijos vadus 
suėmė ir patraukė atsakomy
bėn. Jų byla šiomis dienomis 
buvo atidėta iki sausio 25 d.

Kovo m. soc. kuopos 
galės angažuoti par
tijos vadus kalbėti

in
šiandie p-nia Nora Gugis dai

nuos Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpinės Pašalpos susi
rinkime. Pianų akomponuos p. 
Mikas Jozavitas.

dope. If we listen to any con- 
versation between two young 
ladies, we are looking for dirt; 
if we don’t, there are no per- 
sonals in the column. If we 
ūse words likę malfeasance and 
varioriuin, no one understands 
us; if ain’t or vamoose appear 
in the column, we are criticized 
for using slang. What in the 
thunder is the Singing Fool to 
do? Likę as not someone will 
say we swiped this .frorn some 
magazine. We did.

gijos nariams skaitlingai daly
vauti.—Petras Bedalis.

Gatvėje rastas ap 
svaigęs lietuvis

A. Unitas
Buvęs užpultas kelių nežino

mų vyrų

AH! ’TWILL HAPPEN!
Lašt Sunday evening, Georgie 

donned his best tie, slicked 
down his h ai r, and left the 
house vvithout a care in his 
heart. He was bound for Helen 
Bla’s home where a small so
čiai gathering was to take 
plaee,. Arriving at the design- 
ated house at the designated 
time, Georgie was surprised to 
find that no party was in 
progresą and that the design
ated house was in complete 
darkness. Apparently, Helen 
had forgotten that she was to 
act as hostess,
Georgie got his Sundays mixed.

the following: If a boy is a lad 
and the. lad has a stepfather, 
doeę that niake the boy a step- 
ladder.

PRANEŠIMAI

PAIEšKAU Stanislovo Buivid paeina 
iš Lietuvos. Užvenčio miestelio, gyveno 
Chicagoje apie 14-tą gatvę ir South 
-ialsted St. Atsišaukite i Naujienų ofi

są .yra svarbi žinia dėl Tamstos. Jei
gu kas apie jį žino, prašau pranešti, bu
siu dėkingas.

Bdx 1521 
Naujienos

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pereitos savaites pradžioje, 
prie 14-tos ir Union gatvių 
kampo rastas apsvaigęs, su
muštas lietuvis Antanas Uni
tas, 42 m., 1426 Ncwberry Avė. 
Jo ranka, kairioji, ir koja bu
vo sužeistos. Spėjama, kad jį 
užpuolę ir sumušę plėšikai.

BREMEN 
EUROPA 

Greičiausi garlaiviai ant vandens 
7 dienos į

I E T U V Ą 
geležinkeliu susisieki- 
iš Bremenhaven į 
I E T U V Ą

Informacijų kreipkitės į vieti
nius agentus arba

130 W. Randolph St., 
CHICAGO.

Maršrutai prasidės po konfe
rencijos Cinsinnati, Indianoje

Puikus 
mas

Inorth cerman

LOYD

Socialistų partijos centras 
praneša, kad pradedant kovo 
11 d., socialistų kuopos galės 
angažuoti įvairius vadus kalbė 
ti. Norman Thomas, Morris 
Hillųuit, ir kiti žymus socialis
tų vadai sustos įvairiose vieto
se, grįždami iŠ konferencijos, 
kuri įvyks Cincinnati mieste, 
Indianoje.

Norintieji platesnių informa
cijų raginami kreiptis į Cla-

temoje šiandie kalbės 
Jurgelionis Chicagos 
Draugijos Savitarpi

nės Pašalpos susirinkime. Dai
nuos p-nia Nora GiUgis; jai 
akompanuos p. Mikas Jozavi- 
tas. Draugijos susirinkipias į- 
vyks Masonic Temple svetainėj, 
1547 N. Leavitt St. Pradžia 
7:30 v. vakaro.

Nepadarytų klaidos, jeigu 
musų chorų vedėjai, teatrų ir 
koncertų rengėjai, dainininkai 
ir pretenduojantys būti daini- 
linkais .atsilankytų paklausyti 
p. Kl. Jurgelionio kalbos—“Lie
tuvių dainos. ir meno nupuo
limas”. Savo kalboje adv. Jur
gelionis pateiks daug medžia
gos ,kaip puolantį musų meną 
ir dainą reikia gydyti, taipgi 
rodys priežastis nupuolimo.

Teko nugirsti, kad‘stambieji 
Chicagos lietuvių laikraščiai 
prisius savo redakcinio štabo 
atstovus, kad adv. Jurgelionio 
iškeltas mintis Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos susirinkime butų galima 
plačiau išgvildenti musų laik
raštijoje.

Anot adv. Kl. Jurgelionio, 
musų daina ir menas yra ser
gančiame stovyje,—reikia sku
biai gydyti. Musų lietuvių laik
raštija turi atlikti daktaro chi
rurgo pareigas. Adv. Kl. Jur
gelionis šitą taip> svarbų klau
simą iškels šiame Draugijos su
sirinkime vien tuo sumetimu, 
kad davus medžiagos visiems 
lietuvių laikraščiams kartu pra
dėti musų dainos ir meno gy
dymo darbą.

Kadangi Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos 
yra viena stambiausių lietuvių 
organizacijų Chicagoje ir daug 
Čia priklauso intelektualių ir 
meno spėkų, tai ir adv. Kl. Jur
gelionis, kuris yra šios draugi
jos narys, sutiko pirmiausia 
šitą svarbų klausimą gvildenti 
savo organizacijos susirinkime.

Be adv. Kl. Jurgelionio kal
bos, dar bus dainos. P-nia 
Nora Gugis, irgi šitos draugi
jos narė, padainuos keletą dai
nų. “Birutės” choro vedėjas p. 
Mikas Jozavitas .taipgi drau
gijos narys, akopanuos p-^iai 
Gugienei ir atskirai paskam
bins šį bei tą. 
mus programas

Sięgo p. Ambrozevi- 
čius ir p» M. Ke- 

mėšiene
• • ■ ■ ■' ■

Paskutiniu laiku sunkiai su
sirgo p. Ambrozevičius,. užlai
kąs knygyną, 3210 Sou'h Hal
sted Street. Kiek teko patir- 
i, sirgo smegehų uždegimu, 
jet dabar eina ’geryn.

Infhienza, lito' tarpu sugrie
bė p. M. KemėšPenę, 814 W. 33 
Street, ir per kelioliką dienų 
šlaikė lovoje.
___________ - _____ - s ■.
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Bus tai jdo- 
Verta Drau-
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ŠIANDIEN

W. G. E. S
vak.— Peoples Furniture Krau
tuvių, lietuvių programas*. Da
lyvaus dainininkai, kalbėtojai, 
orkestnas.

Nuo 7 iki 8

pp. —
“Koncertų Aidai.

W. B. B. M. -
Tito Guizar, tenoras.

W. G. N. — 3:15-4 pp. — 
Curtis Muzikos Institutas, 
Fritz Reiner.

W. M. A. Q
— Ed Wynn.
i W. E. N. R.
— Cesare Sodero koncertinis 
orkestras.

3-3:30 pp.

8:30-9 v. v.

.10:15-11 v. v.

W. C. F. L. — 10:45 ir 11 ;45 
v. v. — “Bit Of Mosčow” 
rusų programas.
WGES. — 220.4 njet. — 1360 
WMAQ — 447.5 met. 
KYW — 293.9 met
WBBM — 389.4 metu, — 770 
WCFL — 309.1 met. ~ 970 
WLS-WENR—344.6 met. • 
WGN — 416.4 met. — 
--------------- ;----- j-------- ----

670
— 1020

kc.

kc. 
kc. 
kc. 

870 Ikc.
720 kc.
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THE LAMENTATION
A COLUMNIST
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Getting out a column
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Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkinus įvyks tre-

A. Nakrošis svet., 311 Kensington Avė. 
Nariai esate kviečiami neatbūtinai atsi
lankyti, nes bus išduotas raportas apie 
bendrovės stovį ir bus svarstoma apie 
likvidavimą. Direkcija,

Bridgeport Dr-ti Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sausio 11 d. 
8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks trečiadieną sausio 11 
1933 m. p. Radžiu bute, 2345 Kedzie 
Blvd., 7 vai,* vak. Narės malonėkite lai
ku pribūti. Kviečia Valdyba.

Kensington.

čiadieny 11 d. sausio, 7:30 vai. vak.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

OR ELSE,

WAS YOU THERE, 
SHARLEY ?

Helen Johnson, of Swedish 
fame, evidently, has traveled 
f ar and wide. After returning 
from a sojourn in the deserts 
of America she telis the follow- 
ing story: Stopping at a small 
Arizona town and noticing 
that the ground was arid dry, 
I asked one of the natives the 
following ąuestion, “I say 
pardner, doesn’t it e.ver 
in these here parts.”

“Rain! Rain! Why say, there, 
miss, there’s bullfrogs in this 
yere town fjive years old that 
haven’t leariied to swim yet,” 
answered our well meaning 
townsinan. I

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

CLASSIFIE D ADS
Financial

Finansai-Paskolos

thar 
rain

the 
act 
J a-

pirmyn is to put on 
Lithuanian stage a three. 
nuisical comedy, “Laima” 
nuary 29, 1933. ’Twill be big-
ger and better thant lašt years 
“Agurkai” vvhich everybody 
štili remembers as one of the 
best Lithuanian produetions.

TIDBITS
As rehearsal stretehed to- 

wards midnite lašt Friday, our 
young sopranos began to weary 
and ask of Mr. Stephens if hq 
would kindly permit them to 
go home to their mothers. And 
then we found that their mo
thers were only young men 
waiting to take them to a 
hop... Everybody seemed re- 
luctant to take the position of 
dancing with Helen R... The 
Bridgeportites have decided to 
buckle dow to work again. It’s 
good to see so many alto faces 
once more... What amused us 
most was to see Chuck trip 
the light fantastic or was it 
the dance of the seven veils... 
It does our heart good to see 
John Bull tickle the ivories 
during the absence of Georgie... 
Pus pint has certainly educated 
himself in night school... Those 
riddles you asked us were sure 
hard, Al M... Milda Baronas is 
again losing her populiarity by 
offering tickets for “Laima”. 
Everybody is putting their 
heart and soul iiito the work 
yet to be done on our coming 
operetta... There will be two 
rehearsals next week, Wednes- 
day and Friday at the usual 
time and place, Everybody įs 
expected to attend.

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

Getting out a column every 
week is no joke. If we print 
jokės, folks say we are silly 
if we don’t, they. say we are 
too ’serious. If we pųblish ori- 
ginal.matter, they .iay we lack 
variety; if we publišh things

a \ • ••-
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PAIfcšKOME savo dėdės 
Pranciškaus Budrio, kuris pa
eina iš Kepurėnų kaimo, Kan
taučių parapijos, Telšių ap., 
Gyvena St Louis, Mo. Tu
rime labai svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti ar pranešti.

Veronika Gelumbickaitė 
(Cukurienė)

732 W. 22 St., Chicago, III.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

VAŽIUOKITE BUŠU—-NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ____ ___ $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ____ ..... $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia ................ $8.00
Washington, D. C........  $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

Help Wanted—Female
____ Darbininkių Reikia

MERGAITE namų darbui prižiurę 
jimui kūdikio ir pagelbėjimui prie vi 

Telefonuokite Sunnyside 0446.rimo

THE LAŠT .
And so we have flnished 

another bit of gossip. Views 
on every subject are acceptible. 
This column is written for the 
express purpuse of bringing the 
Lithuanian youth in eloser

■:> ■■ J 
•‘ J* .
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Furniture & Fixtures 
■ Rakandai-ĮUiMi

MAITAG beveik kaip naujas. Ta
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groserni 
randasi geroj apielinkėj.

5108 So. Calumet Avė.

PASIDUODA bučernė pigiai, nes il- 
važiuoju i kitą miestą. Box 67, 3210 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grošerne, įgalima it 
bučernę. apgyventa visokių tautų, gra
žioj vietoj, norinčiam biznyj būti.

4554 So. Rockweli St.

Exchange~-Mainai
MAINYSIU medinį 2 pagyvenimų 

namą ir krautuvę su kambariais ant mū
rinio 2 flatų arba flato ir bizniaus, yra 
cash, 2009 S. Halsted St. Tel. Canal 
3032.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent , kokią, nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. - Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leasės ir tt. Musu obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas**. Viri- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—-Loans—Insurance ' 

4425 So. Fairfield Avenue
Lafayette 0455

TIKRI BARGENAI AUGŠTOS 
RŪŠIES NUOSAVYBĖS

1858 W. 18th St. krautuvė ir flatas.
6456 So. Honore St. 6 apt. 4 ir 5 

kamb.
7332 So. Artesian Avė. 3 flatų na

mas, 6 kamb. kiekvienam, labai moder
niški.

2555 W. 47th St. krautuvė su flatu 
užpakaly, karštu vandeniu šildomas.

Visos tus nuosavybės turi būt tuojaus 
likviduotos.

MR. RODGERS
4701 So. Ashland Avė.

Boulevard 4576

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos

daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus 
miems apie geras pasekmes 
mirškite, kad NAUJIENŲ

dar

- pasakykite savo pažįsta- 
gautas iš skelbimo ir, neuž-

fonas yra

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

1' J• *1 įwįį




