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10,000 Japonų Veržiasi
—..............................     ■■■...............t

Dar viena bėda Ju 
goslavijai

į Jehol Provinciją Ir slovėnai reikalauja plačios 
autonomijos

Po smarkaus mūšio 
užėmė didžiuosius 
Chiumenkow vartus
Pradėjo veržtis j turtingą Jehol 

provinciją ir reikalauja, kad 
chiniečiai iŠ ten pasitrauktų. 
Internavo rusų laivus

Internavo rusų laivus
Keturi rusų žvejų laivai, 

bangžuvėms medžioti, kurie 
plaukė iš Leningrado į Kam- 
čatką ir kuriuos iškilmingai 
pastikta Filipinų salose, per 
miglą įplaukė į Futami, Bonin 
salose, pasiimti kuro ir vandens 
ir tapo japonų internuoti, nes 
Futami prieplauka esanti forti- 
f ik notoj zonoj.

Viena, s. 11. — Iš Belgrado 
gauta žinia, kad Jugoslavijos 
slovėnų vadas kun. Koroshetz, 
prisidėjo prie kroatų reikala
vimo plačios autonomijos Ju
goslavijos tautoms ir pilno fe
deralizmo.

30,000 akrų žemės par 
duota už neužmokė- 

j imą taksų

Peiping, Chinijoj, s. 11. — 
Japonijos legacija šiandie va
kare paskelbė, kad Japonijos 
kareiviai privertė bėgti chinie- 
čių kariuomenę ir dabar pilnai 
valdo didžuosius Chiumenkov 
vartus— “devynių vartų kelią”, 
kuris veda per didžiąją Chini
jos sieną į Jehol provinciją.

Anglai parduoda gin
klus ir Chinijai 

ir Japonijai

Fredericksbiirg, Va., s. 10.— 
Spotsylvania pavietas už nesu- 
mokėjimą taksų, vakar iš lici- 
tacijos pardavė apie 30,000 ak
rų žemes. ,

TRUMPOS ŽINIOS
Ka-Kirkland Lake, Ont. 

dangi jo mergina apsivedė su 
kitu, tai William Antinovitcb, 
31 m., ją nušovė, taipgi gal 
mirtinai pašovė pamergę Mrs. 
Benasuk ir sužeidė jaunąjį Wil- 
liam Munda. Taipgi netyčiomis 
pašovė vieną praeivį. Po to An- 
tinoviteh pabėgo į miškus, kur 
ir dabar slapstosi.

Ispanijai Gresia karo 
stovis, riaušėms 

tebesitęsiant
Sindikalistų ir komunistų su

kurstytose riaušėse žuvo jau 
40 žmonių

Gub. Pinchot grūmoja 
nuplakti senatorių

Japonai veržiasi linkui Lin- 
gyuan

Shanghai, s. 11. — Gauto
sios žinios sako, kad 10,000 ja
ponų kareivių veržiasi į turtin
gą Jehol provinciją ir eina Lin- 
gyuan gryptimi 
šiaurvakarius ] 
wano.

Amunicijos ir chemikalų fab
rikantai pelnosi iš abiejų ša
lių. Pelnosi ir diplomatai

i, 100 mylių į 
nuo Shanhaik-

didelę artileriją

Keli tuks-

Japonai turi 
ir kavaleriją.
Mušis už Chiumenkow kelią

Peiping, s. 11
tančiai chiniečių kareivių des- 
paratiškai laikosi dalės Chiu- 
menkovo prieš nepasiliaujančias 
japonų kavalerijos, pėstininkų, 
artilerijos ir aeroplanų atakas.

Mušis galbūt išspręs ar Chi- 
nija išlaikys turtingą Jehol 
provinciją į šiaurę nuo tų var
tų. Japonai užimdami tą ke
lią tikisi atkirsti pasitraukimą 
10,000 Chinijos kareivių, ku
rie randasi Jehol provincijoj, 
nes abieji vartai—Chiumenkovv 
ir Shankhaikwan butų jų ran
kose.
Japonai reikalauja chiniečių 

pasitraukimo
Tokio, s. 11.—Atsakydama į 

Chinijos protestą dėl pasigro- 
bimo Shankhaikwan, Japonijos 
valdžia už incidentą kaltina pa
čius chiniečius ir reikalauja, 
kad chiniečiai pasitrauktų iš 
visos Peiping-Mukdeno geležin
kelių zonos. Nepasitenkindama 
dar tuo, Japonijos valdžia sa
kosi pasilaikanti sau teisę sta
tyti Chinijai ir kitus reikala
vimus.

Harrisburg, Pa., s. 11.-—Dre
bėdamas iš piktumo ir susijau
dinimo, gubernatorius Gifford 
Pichot atėjo į valstijos senatą 
ir išreiškė apgailestavimą, kad 
aplinkybės neleidžia jam nu
plakti valstijos senatorių Ge
orge L. Reed iš Harrisburg, 
kuris savo kalboj buvo palie
tęs ir gub. Pinchot žmoną. Gu
bernatorius reikalavo, kad se
natas tą senatorių nubaustų.

Gubernatorius Įkalbėjo apie 
dešimtį minučių, visas išbalęs 
ir drebėdamas iš susijaudini
mo, kaltindamas, kad Reed kal
bėjo suknrsty® *' republikonų 
viršūnių.

Senatorius Reed vėliau atsi
prašė senato už savo kalbą, bet 
neatsiprašė gubernatoriaus, ar 
jo žmonos.

Atstovų buto pirmininkas John N. Garner sveikina Fili
pinų kogreso delegatą 
kongreso priėmimo Filipinų nepriklausomybės biliaus. Užpa
kaly stovi: atstovas Butler B. Hare iš South Carolina, kuris 
bilių įnešė ir Filipinų komisionierių sekretorius C. Elbo Tobias. 
Prezidentas Hooveris tečiaus Filipinų nepriklausomybės bilių 
vetuosiąs.

komisionierių Pedro Guevara dėl

Nusižudė vyresnioji 9 žmonės prapuolė 
■ ištremtojo Leono Pietų Californijos 

audroje
ištremtojo Leono 

Trockio duktė
Z maida Bronstein Volkovą nu- 

sitroškino gasu Berlyne; sir
go džiova ir buvo nusiminu
si

Fran- 
ir Če-

pasa

Ruošia biliųi 44 vai. dar 
bo savaitės moterims

Evansville, Ind.—Susirūpinu
si delei kaltinimo, kad ji iš- 
aikvojo kelis tūkstančius savo 
samdytojų pinigų, p-lė Georgia 
Oliver, 30 m., L. Mesker Co. 
kasierė ir knygvedė, nusišovė 
savo namuose, 
leidusi dėdama 
vis tikėdamasi 
gus grąžinti.

Pinigus ji pra- 
ant arkliukų, 

laimėti ir pini-

Berlynas.-—Vokiet j ia paskel
bė, kad principe pripažinus Vo
kietijai ginklų lygybę, ji dabar 
prie įvairių savo ambasadų 
skirs taipjau militarius ir lai
vyno atache, kurie bus atsako- 
mingi prieš ambasadorius.

Jau nebesitaikins su Rusija
Sustiprėjus Japonijos pozici

jai Manžurijoje ir jau pasiekus 
didžiąją Chinijos sieną, japo
ną jau neikalba apie nepuolimo 
ir draugingumo sutartį su Ru
sija. Japonijos užsienio rei
kalų ministerija jau paskelbė, 
kad tas klausimas yra miręs ir 
nieko nebus daroma jį atgai
vinti. ‘i .

Londonas, s. 11. —Britanijos 
prekybos tarybos raportas ro
do, kad Anglijos amunicijos 
fabrikantai nemažai pelnosi 
pardavinėdami ginklus ir amu
niciją kaip Chinijai, taip ir Ja
ponijai. Per metus laiko Chi
nijai parduota virš 9,000,000 
kulkosvaidžių kulkų, 74 kulko
svaidžius ir daug kitų ginklų. 
Japonijai gi parduota apie tiek 
pat kulkų, 860 kulkosvaidžių. 
Vėliau parduota dar 240 kulko
svaidžių. Su tiek kulkosvaidžių 
galima apginkluoti 54 brigadas. 
Japonai, abetnai, pirko ginklų*, 
keturius sykius daugiau, negu 
chiniečiai.

Nemažai ginklų Japonijai ir 
Chinijai pardavė taipgi 
ei j a, Vokietija, Lenkija 
choslovakija.

Dabar galima atvirai
kyti, kad yra slaptas susitari
mas tarp Anglijos amunicijos 
fabrikantų ir milžiniško che
mikalų trusto ir abieji veikia 
išvien. Yra gi viešai žinoma, 
kad daugelis pačių žymiausių 
Europos diplomatų, kuritį dau
gelis dabar Ženevoje uoliai kal
ba už chinų-japonų sutaikimą 
taipgi sustabdymą vartojimo 
nuodingų dujų karo laiku, patys 
yra stambus dalininkai chemi
kalų trusto.

Didieji ginklų trustai turi 
tvirtai pasižaboję laikraščius, 
dagi net tariamose priešų šaly
se. Ženeva, tautų sąjungos 
centras, irgi yra pasidavusi 
ginklų trustui, nes ir čia vie
na franeuzų amunicijos firma 
valdo stambų dienraštį. Pa
ėmus tą dienarštį ji pirmiausia 
pavarė redaktorių Martin, ka
dangi jis buvo taikos šalinin
kas.

Ispanija išdalins dvarus 
12,000 šeimynų

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

Išdalies apsiniaukę ir biskį 
šilčiau po piet.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:- 
39.

Madridas, s. 11. — Skubiai 
einama prie vykinimo žemės re
formos. Pirmiausia 100,000 ak
rų dvarų žemės bus išdalinta 
12,000 šeimynų. Paskiau seks 
tolimesni dalinimai. Dvarų že
mė tapo konfiskuota už jų sa
vininkų maištą prieš valdžią. 
Kiek žemės yra konfiskuota, 
dar tikrai nežinoma, nes dar 
ne viso konfiskuotoji žemės yra 
išmatuota.

Tacoma, Wash.—Nulužusi di
delė medžio šaka užkrito ant 
pravažiuojančio automobilio ir 
Louis J. Larsen vietoj užsimu
šė, o jo draugą sužeidė.

„ė , >

New York, s. 11. — 
sumers League of New 
nutarė paruošti ir įteikti 
tijos legislaturai bilių,
suteiktų moterims 44 vai. dar
bo savaitę ir nustatytų mini- 
mum algą.

Con- 
York 
vals- 
kuris

Vyras nužudė žmoną, 9 
vaikų motiną

Chicago.— Laike barnio va
kar ryte, gatvekarių darbinin
kas Raffaele Perillo, 58 m., 738 
S.' Marshfield Avė., penkiais 
šūviais nušovė savo žmoną Jo- 
sephine, devynių jau suaugusių 
vaikų motiną.

Pasak Perillo, barnis kilo ry-? 
’te, jam besirengiant eiti į 
darbą, žmona tuo laiku plovė 
indus ir be niekur nieko pra
dėjusi:

“Tu bandei mane nunuodyti 
porą savaičių atgal.”
Tas ir pradėjo barnį, užsaibai- 
gusį žmogžudyste.

Berlynas, s. 11. —Savo na
muose Berlyne misitroškinO ga
su p-ia Zinaida Bronstein Vol
kovą, vyresnioji duktė ištrem
tojo Leono Trockio iš jo pir
mų vedybų su revoliucioniere 
Aleksandrovą Lvovna Monska- 
ja.

Pirmosios žinios skelbė, kad 
ji nusižudžiusi todėl, kad jai 
gręsė ištrėmimas iš Vokietijos 
ir jai policijos buk buvę įsaky
ta apleisti šalį. Bet tai netie
sa. Ji buvo pabėgusi su tėvu 
iš Rusijos į Prinkipo salą, to
dėl neteko Rusijos pilietybės ir 
turėjo gyventi politinių trem
tinių Nanseno pasu. Tečiaus 
Berlyne ji buvo išgyvenusi jau 
du metus ir policija rengėsi 
prailginti leidimą gyventi Vo
kietijoje. Todėl delei to jai 
žudytis nereikėjo.

Kaip spėjama, ji nusižudė to
dėl, kad ji paveldėjo Trockių 
šeimynos ligą, kuria ji pati su
sirgo ir nuo kurios mirė jos se
suo Nina. Tai džiova, kuria 
sergąs ir pats Trockis. Be to 
ji kentė didelį nusiminimą ir 
kartais būdavo nesusivaldanti 
ir neatsakominga už savo dar
bus.

Los Angeles, s. 11.— Vienas 
jurininkas prigėrė ir aštuoni 
žmonės prapulė smarkioje vėjo 
audroje, kuri siautė pietinės 
Cali forui jos pakraščiuose. Vėt
ra buvo labai smarki, ir prida
rė didelių nuostolių niekuriems 
Coliforn i jos miestams.

Kongresas dar nieko 
nenuveikė

Washington, s. 11. -- Da
bartinė “šlubųjų ančių” kon
greso sesija, išrodo, pasieks re
kordą, kaipo 
veikusi.

Nė vieno 
nepriimta, o 
po priimti, 
veto.

Tai yra daugiausia delei ne
paprastos padėties, kad admi
nistracija yra republikonįŠkai, 
o kongresas yra kontroliuoja
mas demokratų.

visai nieko nenu-

svarbesnio biliaus 
ir tuos, kurie ta- 
latikia prezidento

Illinois farmeriai reika
lauja mažinti taksus

Aktorius Renaldo nu 
teistas kalėjiman

Los Angeles, Cal., sas. 11.— 
Garsus krutamu jų paveikslų 
aktorius Duncan Renaldo fede
ralinio teismo liko nuteistas 
dviems metanis kalėjiman ir 
užsimokėti $2,000 pabaudos už 
klastingą ižgavimą Amerikos 
paso. Atsėdėjus bausmę, jis 
busiąs jieportuotas.

Jis tapė nuteistas už tai, kad 
važiuodamas į Afriką vaidinti 
garsioje filmoje “Tradėr Horn” 
išgavo Amerikos/ pasą, pasisa* 
kydamas, kad jis yra gimęsi 
Amerikoje, Camden, N. J. Val
džia gi tvirtina, kad jis yra. 
gimęs Rumunijoje. 

V .JUS, ‘ • » • • ■

mergaites sušalo 
sniego pūgoje
Paul, Minn;, s. 11. —Ar

ti Kenedy, Minn., rasta sušalu
sios dvi mergaitės. Jos sušąlą 
laike sniego pūgos, kuri už
klupo Minnesota ir North Da- 
kota valstijas.

Dvi

Nuginkluoja Meksikos 
ninkiis

ūki

Mexico City, s. 11. — Gen. 
Acosta pranešė prezidentui, 
kad pildant prezidento įsaky
mą, armija pradėjo nuginklavi
mą ūkininkų Vera Cruz vals- 
tijoje.

'l . Harrisburg, Fd.-— Per vals
tijos samdos ofisus 14-koj Pa. 
miestų pereitą spalio suteikta 
darbo 8,843 žnibnėmš, Reikala
vusių darbo buVb 6,000.

' V.

v
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Bucharestas.— Rumunija į- 
vedė taksus nevedusiems, nuo 
30 iki 65 m., kaip vyrams, taip 
ir moterims, išėmus kunigus, 
vienuolius ir kitus, kuriems į- 
statymai draudžia vestis, 
rinktieji taksais pinigai 
sunaudoti kovai su vaikų 
tingumu ir limpamomis 
mis.

Sa
bus 

mir- 
iigo-

Montreal, Que.-~ Garsus psin 
chiatras Dr. A. H. Desloges 
prieš 10 metų paskelbė, kad jo 
nuomone, už 25 metų visi žmo
nės bus bepročiai. Dabar jis 
sako, kad protinė degeneracija 
einanti daug greičiau negu jis 
tikėjosi ir kad jau dabar veik 
visi yra bepročiai.

Madridas, Ispanijoj, s. 11. — 
Valdžia įsakė stvertis griežtes
nių priemonių, kad sustabdyti 
riaušes, kurios vis dar tebesi
tęsia niekuriose Ispanijos daly
se. Tas riaušes kursto komu
nistai ir sindikalistai.

Kariams ir karininkams, ku
rie buvo paleisti atostogų, įsa
kyta tuojaus prisistatyti į sa
vo barakus, nes valdžia yra nu
sitarusi paskelbti karo stovį 
visose tose apygardose, kur bus 
bandoma sukurstyti didesnes 
riaušes. Ikišiol riaušėse žuvo 
mažiausia 40 žmonių, šimtai 
žmonių sužeista ir šimtai riau
šininkų areštuota.

Karo stovio įsakymams pir
miausia turės pasiduoti aviato
riai, kurie yra pasirengę nešioti 
paštą ir dalinai pasažierius, jei 
streikas paliestų ir geležinke
lius.

Granadoj sprogo kelios bom
bos, kurios išardė dvi sankro
vas ir sužeidė tris žmones. 
Bombas mesta į civilę sargybą, 
kuri bandė areštuoti 13 riauši
ninkų, bėgusių iš užklupto slap
to susirinkimo. Susirinkimo 
kambary rasta dar 30 bombų.

Stiprus milicininkų būriai 
vyksta į Cadiz, kur tęsiasi strei- 

’ kas.' Netolimam Medina Sido- 
nia anarchistai nugalėjo civilę 
sargybą ir iškėlė juodą vėlia
vą. Būriai anarchistų visoje 
apielinkėje kapoją telefonų vie
las.

Greensburg, Ind. — 20 metų 
atgal Thomas J. Shields, būda
mas 80 metų ir menkos svei
katos, pasidirbdino gražų kars
tą pasilaidojimui. Neužilgo su
degė jo namas ,kartu ir kars
tas. Dabar jis yra 100 metų 
ir yra pilnai sveikas.

Berlynas. — Daug žmonių 
liko sužeista Friedrichhaine sh- 
sirėmime tarp hitlerininkų ir 
komunistų. Susirėmimas išti
ko, kai 400 hitlerininkų bandė 
įsiveržti į salę, kurioj 2,900 
komunistų laikė susirinkimą.

Rado nušautą Michigan 
Avė. biznierių

Bloomington, III.,; s. 11. — 
Metiniame susirinkime Illinois 
taksų mokėtojų associacijos, 
kuriame buvo atstovaujami 31 
pavietai, daugiausia farmęriai, 
nutarė reikalauti sumažinti va-1 
džios išlaidas, kad galima butų 
sumažinti taksus. Tai esąs’pir
mas žingsnis prie ekonominio 
šalies atsigavimo.

Fort Worth, Tex. — Pat 
Swanson, 4 metų vaikas, yra 
ekspertas plaukikas ir stoja į 
kontestus su žymiais plaukikais. 
Bet jam geriau patinka jodinė
ti arkliais

Chicago.— Užvakar vakare 
savo dirbtuvėj liko nušautas 
Joseph Fingold, 49 m., turėjęs 
moterų drabužių siuvyklą Me- 
dinah Athletic Kliube, 503 N. 
Michigan Avė. Lavoną rado jo 
sunaus Milton Fingold, 22 m., 
kuris yra policijos kvočiamas, 
nes esą niekurių netikslumų jo 
liudijimuose. Nušautasis turė
jo apie $40,000 apdraudą. Du
rininkas nematė, kad 
ėjęs į jo dirbtuvėlę, 
sunkiai pasiekiama 
čiam įėjimo.

Užmuštojo kišeniai 
deska sujaukta,
jog tai plėšikų darbas. Bet jį 
nušauta dideliu 45 kolibro re 
volveriu, kokių plėšikai, papras
tai, nesinešioja.

kas butų 
kuri yra 
nežinan-

išversti ir 
kad išrodytų,

Gąlvcston, Tex., s. 11. —Nu
sileidžiant Fort Crocket aeror 
dromė nukrito su aeroplanu ir 
užsimušė Įeit. William J. Bo- 
gardu, 26 m. iš Dalias, Tex. ir 
serž. John Kennedy iš Virgi- 
nia.

Manistee, Mich., s. 11. Trys 
banko plėšikai iš Indiana valst., 
kurie prisipažino dalyvavę Ka- 
leva State Bank apiplėšime ir 
nušovime kašieriaus, liko nu
teisti- kalėjiman iki gyvos gal
vos. Ketvirtas plėšikas randa
si ligoninėj. Jį pašovė farme- 
rys.

Buenos Aires, s. 11. — Ar
gentinos prezidentas Justb už
darė nepaprastą kongreso po
sėdį iki nebus praėję neramu
mai visoje, šalyje.
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f a Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti
; išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-g
; rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti,
; .kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- jS
i jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų. *

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą j uitis pasakys kokių dokumentų 03 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-|5 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. §3
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KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ

(Tęsinys)
Prie Volgos kranto

■e

“Gražiausioj Kostromos mies
to daly j”, tęsė savo pasakoji
mą Anne, “kur gyvena aukšti 
bolševikų valdininkai ir susto
ja iš užsienio atvykusieji turis
tai, randasi nemažai dar nuo 
caro laikų užsilikusių viešbu
čių, valgyklų, kabaretų ir kito
kių užeigų. Komisarai tose vie
tose dažnai kelia rautus arba 
pokylius. Viename tokių poky
lių ir aš dalyvavau, ir štai kaip 
tai atsitiko: vieną šeštadienį aš 
nuėjau prie Volgos kranto ir 
nutariau ten praleisti kelias 
valandas. Vaikščiojau pakraš
čiu ir žiūrinėjau, kaip maži lai- 
vukai nardo po upės melsvas 
bangas. Prie kranto pastebėjau 
ir keletą uniformuotų valdinin
kų, kurie ‘spaceravojo’ su savo 
žmonomis, štai vienas tų val
dininkų staiga prieina prie ma
nęs ir sako: ‘gera diena, Antie’. 
Aš išverčiau akis ir žiuriu į jį. 
Ėmė laiko, kol aš atsipeikėjau 
ir paklausiau jo, kur jis suži
nojo mano vardą. Jis tik nusi
šypsojo ir pareiškė, kad esą 
mudu gyvenava viename ir ta
me pačiame viešbutyj. Paskui 
d; r pridūrė, jog mano vardą ir 
.visas kitas informacijas suži
nojęs iš sargo. Su nusistebėji
mu aš paklausiau jo, kokias in
formacijas jam galėjo sargas 
.suteikti. ‘Pirmiausiai’, paaiški
no valdininkas, ‘aš sužinojau, 
kad tamsta esi turistė iš New 
.Yofko ir buvai apsistojusi pas 
pilietį G., kuris gyvena darbi
ninkų distrikte. Paskui tamsta 
i tsikraustei į viešbutį. Viešbu
čio svečių kambaryj aš mačiau 
lamstą bent kelis kartus’.

“Angelas sargas”
“Tai buvo tikras siurprizas. 

Aš griežtai pareiškiau, jog 
viešbutyj man niekuomet nete
ko matyti tokį uniformuotą po
ną, kokiu jis yra. ‘Tikra tiesa’, 
su šypsena veide pasakė valdi
ninkas, ‘šios uniformos viešbu
tyj tamstai neteko matyti dėl 
tos paprastos priežasies, kad 
aš jos ten nedėviu. Viešbutyj 
aš einu slaptosios policijos 
agento pareigas’. Aš paklausiau 
jo, kam tai reikalinga, kuomet 
\ iešbučiuose beveik išimtinai 
g; vena visokie valdininkai ir 
turistai. Pastebėjau dar, jog 
šiame mieste, rodosi, yra pa
kankamai viešosios policijos. 
Agentas tuoj ėmė man aiškin
ti, jog slaptosios policijos pa
reiga yra prižiūrėti turistus ir

aprūpinti jų reikalus, ‘Kaip 
tai’, nusistebėjau aš, ‘aprūpinti 
turistų reikalus? Aš esu tikra, 
kad turistai patys gali apsirū
pinti savo reikalais ir pasakyti, 
ko jie nori.* Agentas lyg trupu
tį susimaišė, bet ir vėl pradė
jo aiškinti: ‘Atrodo, kad tams
ta ne visai supranti mane. Tu
ristai, tiesa, nesivaržo kalbėti, 
bet dažniausiai jie, kalba tik ta
da, kai apleidžia Sovietų Rusi
ją. Dažnai pasitaiko tokių tu
ristų, kurie aplanko darbininkų 
gyvenamas vietas, o paskui iš 
to daro išvadas, jog Rusijoj 
visiems bloga gyventi. O tai, 
žinoma, neatitinka tikrenybę. 
Tad mano ir kitų mano draugų 
pareiga yra supažindinti turis
tus su gerosiomis musų gyve
nimo pusėmis’.

Ranka ranką mazgoja
“Agentas tikrai pasižymėjo 

savo proto bukumu. Man visai 
pasidarė aišku, jog jo pareiga 
yra bovyti turistus ir dėti vj- 
sas pastangas, kad jie neturė
tų progos kiek daugiau patirti 
apie darbininkų gyvenimą. Jis 
bent kelis kartus, kalbėdamas 
apie darbininkus, išvadino juos 
tamsumais, kurie nieko nesu
pranta ir todėl su jais neužsi
moka Skaitytis. Su dideliu pa
sididžiavimu jis kalbėjo apie 
tai, kad bolševikai sutriuškino 
caro galybę ir todėl jie privalo 
būti .šalies šeimininkais. Tada 
aš pastebėjau, jog prie caro ga
lybės sutriuškinimo prisidėjo ir 
tie žmonės, kuriuos jis vadina 
tamsumus. O jeigu taip, tai ir 
jų reikalai privalo būti aprū
pinti. ‘Turiu pasakyti’, pareiš
kė agentas, ‘jog mes neužmirš
tame tų piliečių, kurie mums 
pagelbsti’. Vadinasi, išeina taip, 
galvojau aš, kad • ranka ranką 
mazgoja”. —F. B.

Naujas Savanna-Sabula tiltas, per Mississlppl upę, kuris tapo atidarytas gruodžio 31 d. Jis 
jungia Savanna, III., su Sabula, Iowa ir atidaro paują patogų kelią iš Illinois į Iowa valstiją.

Tiltas 9,488 M ligią. .
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alimentus. , Policija veda 
energingą tardymą.

Keista byla
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Mrs. Winnie Ruth Judd (apa
čioj), kuri nužudė dvi savo 
drauges ir už tą tapo nuteista 
pakorimui vasario 17 d. Viršuj 
— Jack Halloran, turtingas 
lentpjūvių savininkas Phoenix, 
Ariz., kuris tapo apkaltintas 
kaipo pagelbininkas žmogžudys
tėse, nes pagelbėjęs lavonui su
pakuoti j skrynias ir išsiųsti j 
Los Angeles.

Winnipeg, Canada
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo paminėj imas

Vasario 16 d. sukaks lygiai 
15 metų nuo to laiko, kai Lie
tuva atgavo nepriklausomybę 
ir paskelbė pasauliui, jog ji 
nebenori daugiau vergauti ki
tiems'. Rusų carizmas buvo 
uždėjęs savo leteną ant Lietu
vos ir per daugelį metų viso
kiais budais persekiojo žmo
nes. Lietuviams buvo uždrau
sta spausdinti savo gimtoj kal
boj laikraščius ir knygas. Pla
tinti lietuviškus laikraščius ir 
knygas buvo skaitoma didžiau
siu nusikaltimu. Žandarai tik 
ir tykojo, kad kur pagauti 
“nusikaltėlį”, su kuriuo jokių 
ceremonijų nebuvo daroma. 
Daugeliui tad už lietuviškų 
raštų platinimą teko atsidurti 
Sibire.

Kai, pagalios, caro valdžia 
“susimylėjo” ir leido lietu
viams turėti savo spaudą, tai 
ir tais laikais laisvės nebuvo. 
Garo satrapai stropiai žiurėjo* 
kad nieko nebūtų rašoma prieš 
vyriausybę. Kurie drįso kri
tikuoti supuvusią caro valdžią, 
tiems dažnai teko su kalėji
mais susipažinti.

Slinko metai po metų, bei 
niekas nesitikėjo, kad Lietu
va taip greit atgaus nepriklau
somybę. Bet štai užeįna bai
sioji karo audra. Jaunį Lie
tuvos vyrai yra imami į ka
riuomenę, kad “su garbe įnirti 
už tėvynę ir carą”. Ir datig 
jų mirė! Lietuviai liejo savo 
kraują Galicijoj ir kitur.

Karas parodė visą supuvimą 
cariftinės valdžios, kurk be 
didelio pasiupriešinimo su
gniužo ir subliūško. Menkai 
apginkluota rusų armija pra
dėjo trauktis atgal, aplėk
ti Lietuvą. Jeigu Ji nepdsižy-

mojo narsumu karo lauke, tai paminėjimas. Bet Jeigu 
prieš beginklius gyventojus Ji 
tikrai parodė savo “chrab- 
rost”. Plėšė gyventojus ir nai
kino jų turtą, kad nieką ne
tektų priešui.

Rusams pasitraukus, Lietu
voj pradėjo šeimininkauti vo
kiečiai. Jie irgi pasirūpino 
kiek galima labiau apiplėšti 
gyventoj us. Kai, pagalios, 
vokiečiai karą pralaimėjo ir 
priversti buvo iš Lietuvos pa
sitraukti, tai kraštas buvo vi
siškai nualintas. Pasiliko tik 
griuvėsiai ir pelenai. Vienok 
nežiūrint viso to, Lietuvos 
žmonės liuosai atsiduso. Jie 
paskelbė pasauliui, kad dau
giau nebenori niekam vergau
ti ir pradėjo savo reikalus 
tvarkyti. Tai buvo sunkus lai
kai. Atsirado bermontininkai, 
bolševikai, lenkai. Su visais 
reikėjo vesti kovą, nuo visų 
gintis. Bet Lietuvos žmonių 
pasiryžimas buvo toks didelis, 
kad jie nugalėjo priešus ir ap
gynė nepriklausomybę.

Kiekvienam lietuviui vasario 
16 d. turi būti labai svarbi. Po
litikos klausiiriuosVbhbs gali
me turėti vienokį ar kitokį 
nusistatymą, bet tas faktas, 
kad Lietuva atgavo nepriklau
somybę yra reikšmingas ir 
svarbus kiekvienam. Štai ko
dėl kiekvienais metais visur, 
—- Amerikoj, Kanadoj, Pietų 
Amerikoj, kur tik randasi lie
tuvių kolonijos, vasario 16 d. 
bus minima.

Tuo atžvilgiu tačiau yra la
bai apsileidęs Winnipeg mie
stas, kur gyvena gerokas bū
rys lietuvių. Jau ketvirti me
tai, kaip aš čia gyvenu, bet’ 
per tą laiką dar nei kartą ne
buvo surengtas vasario 16 d.

* Bet jeimt pra
eityj iries nieko nedarSpię, tai 
pasirūpinkhrie hops šiais ine- 
tais surengti LiętUVos rifepri- 
klausomybės šventės paminė
jimą. Padirbėkime, o pasė
kos bus geros. — V. N. .

i'*11 n.ii' 'n i <i jįrt'S-1.

LIETUVOS ŽINIOS
Kėdainiai

Taiso Sulygaivius
Paskutiniu laiku nuovados 

viršininkas pradėjo smarkiai 
spausti gyventojus taisyti šaly- 
gatvitis.

Tilto statyba baigiama
Pereitąis metais pradėta 

gelžbetoninio tilto statyba ties 
Kėdainių dvaru baigia. Pats 
tiltai jau baigtas. Lieka tik 
baigti pylimą, , kuris yra gan 
aukotas.

Mokyklos- Biržuose
Biržai, šiuo metu Biržuose 

yra: gininazijar—2 
pradžios mokyklos* 1 * d 1 * 1 . • ‘ J * * i • 'y r4 4"pradžios mokyklos* 1 — žydų 
ir 1 — latvių^ Viso 12 komp
lektų. Mokyklų patalpos geros 
ir tankiai aprūpintos baldais. 
Joms patalpos, išskyrus gim
naziją parūpina miesto savi
valdybė.

--------------~ .

Pasikorė sena moteris 
teris

Rokiškio valsč. Skiemių kni. 
rasta pasikorusį Antanina Lu- 
košiunienė, 65 mt. aihžiauš, 
Lukošiunienė viehą kartą ir 
ankščiau bandė kartis, bei 
buvo išgelbėta, 
priežastis

Pasikorimo 
pairę nervai.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-Febrliary 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Lietuvaites

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalVudtą 
MADŲ KNYGA. Joje rasite ne tik madas, bet iO|aį> ųu- 
rodymus ir pavyzdžius išs 
t., t. Kaina tik 10 centų

*

■ .* ‘v--1

Užsisakykite

“NAUJIENC
1739 So. Halšt
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Greit pradės veikti 
“Gliukozės*’ fabrikas
Šiauliai. Krakmolo, gliu

kozes ir patokos.fabrikas Šiau
liuose jau baigiamas įrengti ir 
apie 15 —- 20 d: šio mėri. jau 
pradės veikti. Fabrikas SU vi
sais įrenginiais kainuos apie 
300,000 litų. Turės nuosavą 
elektros energijos gamyklą. 
Darbo pradžiai supirkta už 
100,000 llMj bulvių.

Žvėriškas darbas
Šiauliai. Šiaulių policijos 

žinioms Udekuose* Linkuvos 
valsč. gruodžio 7 d. įvyko žvė
riškas nusikaltimas, kurio au
ka tapo maža vienerių metų 
mergaitė — M. K. dukrelė.

Kažkas pro atidarytą langą 
išpylė ant mergaitės nemažą 
kiekį sieros rūgšties, kuri ją 
visą apiplikino ir sniarkiai su
žalojo. Įvykio riiė{|U nieko 
namie nebuvo — šeimos na
riai niyuė linus. Tik motina, 
išgirdusi mergaitės ' ' klyksmą, 
atbėgo į namus, bet: įriktadaris 
buvo jau pasprukęs,

šį žvėrišką darbą atlikus 
įtariantis J. B, — mėrgąitCs 
tėvas, kuriam tėisiĮidš1 Triivo 
priteisęs mokėti už jų ' K.

Šiauliai. — Šiomis dienomis 
Šiaulių apygardos teisme teko 
klausytis keistos bylos. Keis
tos bylos aplinkybės, keisti ir 
jos rezultatai, Bylos istorija 
trumpa. Prieš trejetą su vir
šum metų į Naujosios Žagarės 
bažnyčią piliečiai Pranas Ba- 
talauskas ir Elena Petkienė 
atvežė pakrikštyti naujagimį. 
Kun. Gilvydžio klausiami 
krikštatėviai pasakė, kad vai* 
kas yra piliečių Vinco Ramu
čio ir Pranės BatUlauskytČs ir 
įteikė kunigui abiejų tėvų vi
daus pasus. Kupigas, vaiką 
pakrikštijęs, užrašė jį į met
rikus tėvo pavarde. Bet po 
visko, sužinojęs, kad kūdikio 
tėvai gyvena nesusituokę, ap
skundė krikštatėvius, kad esą 
jie apgavę jį, nepasakę jam, 
kad vaikas giriięs iš “neteisė
tos” mo4|ery«tės. Vienas krikš- 
tėvių P. Batalauskas tapo pa
trauktas teismo atsakomybėn 
iš 445 str. B. SI. už melagin
ga žinių sukeikimą, Petkienė, 
kaip Latvijos pilietė* Lietuvos 
teismo nepasiekiama. Bata
lauskas pareiškė nieko neme- 
lavęfc, aiškiai pasakęs kunigui, 
kad vaikas yra Ramučio ir 
Batalauskytės ir įteikęs jam 
juodviejų pasus, iš kurių ku
nigas galėjęs pamatytų ar vai
kas “ieisėtoj” ar “neteisėtoj” 
moterystėj yra gimęs. (Kuni
gas paaiškino nepamenąs, ar 
jis žiurėjęs, ar nežiūrėjęs vai- 
vo tėvų pasus, o kad jo, kaip 
pildančio šiuo atvėju grynai 
civiliškas metrikacijos valdi
ninko funkcijas, pareiga buvo 
ne krikštatėvių žodžiais pasi
tikėti, bet tikrinti tėvų doku- 
'inentus, tai apie šitai dvasiš
kas tėvelis nepaaiškino nieko). 
Teisine Batalauskas neturėjo 
gynėjo ir teišmas pripažino jį 
kaklu ir pasmerkė kalėti 4 
mėnesius kalėjime, hors, pri
taikius amnestijos įstat., vie
nu mėnesiu bausmę sumažino.

Drauge sU Dątalausku buvo 
patrauktas lieson ir vaiko te* 
vas Vincas Rainuos, kuris bu-

vo kaitinamas neva kurstęs 
Batalauską kunigui pameluoti. 
Ramutis pareiškė neturėjęs 
jokio reikalo krikštatėvį kur
styti, nes vaikas tikrai yra jo 
(eventualiai turj teisę būti už* 
rašytas po pavarde). Ramu
čio “nusikaltimas” nebuvo įro
dytas ir teismui -eko jį ištei
sinti. '•

Tokių bylų, tur būt, tik Lie
tuvoj ir tegali būti. Ar ne
padarymų jotus galo civilinė 
metrikacija?

NAUJlE^į KONCkAtaS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVOH 

TopraJo Lietuvos Immr
pataria Lietuvos bankai

Edi this fine 
cheese food

.T .'t tYtlPlE FlUS>
NcttebMina, kad milijonai • fano* 
nltj migla fcraft Velveeta... 
apsltepk duoną, auvlpjaustyk ar
ba virk au juo.

Švelnus, skanus, II gero Chcd- 
dar sūrio padarytas. 8Qv|rlktna 
taip lengvai kaip pieną*. V«glr« 
tas Amerikos MedlkaMs Maisto \ 
Komisijoj Yrą labai tpalstlngą*. 
'• Nusipirk dar vieną sur| pa* sa
vo groserninką liandie.

KRAFT

Spaudos Darbu
■■J-'; ' ’ ■ - ■ • »

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

•

y

J
P A VIENI A M S:

Vizitinės Kortelės : 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės

DRAUGIJOMS)
f. ... '

Atsišaukimus
L&pėliuš
Korteles
£roWamus
Tikietus , .

> .. r' . .
- " * ,| t i ■ • ' **•'» ,*i

Draugijoms Konstitudjos
Musu SpedalyM Padąrpm jas &)ėcialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, sd apecialem linijom ir lietuvjš- 
P^'^^ąlyiąis.

,• E

Vedamoš
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Laikrodžių Ligoninė

^ai, ne
būdavo, 
tvorą ir 

ligoni-

Per paskutinę dešimtį metų 
visur musų mieste galėjai ma
tyti mažas popierines iškabas 
“Clock Hospital”, kas lietuviš
kai išvertus bus “Laikrodžių 
Ligoninė“. Iš pradžių tos iš
kabos buvo tiktai toj apylin
kėj, kur aš gyvenu. Kada ei
davau pasivaikščioti, 
turėdamas ką veikli, 
stapteliu pas kokią 
studijuoju laikrodžių
nės skelbimą; taip jis kurjo- 
ziškas, kad negalėjai iškęst 

. nesis’pbėjęs juomi, — pasako
jo vienas Amerikos lietuvis 
spaustuvininkas.

Matote, ant tvorų ir sienų 
skelbimai paprastai būna kiek 
galint gražiau padaryti, be
veik taip kaip magazinuose 
(žurnaluose). O čia los iška- 
bukės taip prastai nupieštos 
juodu rašalu ant baltos teks
tūros, ir tiek daug jų gali ma
tyt! Didelė tam tikra tvora iš- 
tapyta aliejiniais dažais arba 
aplipinta litografuotomis po- 
pieromis, o žemai kur nors, 
lyg jovaro lapas prie puikaus 
pono surdoto, prilipęs mažas 
skelbimas:

Laikrodžių Ligoninė. 
Mesk mums atvirutę.
Paskui eina adresas, telefo

no numeris ir savininko pa
vardė. Pavardė — vokiškai 
žydiška. Pastudijavęs, nu
sprendžiau, kad tai bus koks 
lietuviškas žydukas. Atvažia
vęs į Ameriką, jisai pasimo
kino pas laikrodininką, po 
kokių metų pamanė, kad jis 
jau viską žino, viską moka ir, 
metęs mokslą, pats užsidėjo 
biznį. Būdamas neturtingas, 
negali duo*,i spaustuvininkui 
padaryti tinkamus skelbimus, 
tai pats rašo, kaip moka. O jis 
moka labai mažai. Mažamoks
liu net ir žydas carinėj šalyje 
galėjo būti, ypač; tarp lietu
vių, kur mažamokslystė beveik 
i madą buvo įėjus.’Mažamoks
lis daugiau mokintis nenori; 
mano, kad jis pakankamai 
moka; daugiau ir geriau nie
kas negali išmoku. Ot, tai ir 
šitas jaunas žydas — visai 
kaip tikrasis jaunas lietuvis. 
Na, kad jis yra žydas, o ne 
lietuvis, tai toliau vesis ge
riau. Jis susipras, pastebės, 
kad biznis įaip prastai nepa
sidaro. O, jis ir dabar, be abe
jo, supranta tją tiesą, tik bied- 
nas, tai išbando ir blogą gar
sinimo išvaizdą. Kaip moka, 
taip šoka. Kiek prasisiekęs, 
jisai duos geram spaust u vinin-

tas. ši

kui (tokiam geram, kaip aš!) 
padaryti gražius skelbimus.

Po šitų meditacijų praėjo 
metai ar daugiau, kaip aš ne
kreipdavau dėmesio į tuos po
piergalius an^ tvorų apačios; 
net rodos, nematydavau jų. 
Kartą teko važinėt po poniš
kąją miesto dalį, kur labai 
plati lyguma su gražiais pomj 
namais tarpe medžių, ir tik 
kur ne kur rasi bizniškas vie- 

miesfo dalis apima
kokius trisdešimt blokų šiaip 
ir taip ir apie dvi mailios ar
ba du verstai tolumo nuo 
mano apylinkės. Kur tik eisi, 
visur toje dalyje rasi Laikro
džių Ligoninės skelbimus. Ma
niau, kad yra čionai atsikrau- 
sčius ta didelė mažamokslio 
jauno laikrodininko firma. 
Žįuri: adresas tas pats: 1010 
Locust street. Taigi ta didelė 
firma tebėra netoli mano 
spaustuvės. Aš vėl pradėjau į- 
domauti. Man gimė rimta idė
ja. Sakau sau: čia yra tikras 
tikėjimas į skelbimus. O jis 
yra ir geras, ir sėkmingas; 
sėkmingas kiekvienam mieste, 
kur yra ne vienas biznierius, 
kur negali būt pažįstami nė 
žmonės biznieriui, nė biznie
rius žmonėms. Tik be atlai
dos reikia garsintis, o rezul
tatas bus. Bet kartu reikia ir 
progresuot. Reikia 
skelbimų formą ,arba 
dą. O visada reikia 
juos padaryti. Dabar
taip parašyti, kad net gaila to 
rašytojo. Kad mokantis taip 
mažamoksliškai rašytų, tai sa
kytume: džiaziškas skelbimas, 
šitoksai irgi iššauktų nusišyp
sojimą, bet jo autorių pava
dintume “smaift”, arba 
“sport“. O dabar matyli, kad 
tai naturališkas mažamokslio 
darbas. Ne “džiazas“. Jis iš
šaukia kartesnį nusišypsoji
mą, net ironiją be pasigailėji
mo — dėl to, kad per tokį ilgą 
laiką autorius nieko neišmoko, 
neišsilavino. Per ketvertą — 
penketą metų jau iš vaikiščų 
išėjo; jau subrendęs jaunas 
vyras, o vis tiek neprogresuo
ja. Tuščia jo! Mečiau kreipęs

Peter IPeterson jo duktė Pauline, 20 m.,Chicago.
Northwestem Universiteto studentė. Peterson per 20 metų 
buvo šoferis turtingo Clement Studebaker, Jr., kuris nesenai 
mirė. Pirmame testamente Studebaker Petersonui buvo palikęs 
$5,000, bet antrame — nieko. Iš nusivylimo ir nusiminimo, 
kad neteko darbo ir nebegalės tinkamai šeimynos užlaikyti, 
nes ir visos kitos sutaupos sutirpo depresijoj, Peterson nužudė 
savo žmoną, dukterį Pauline ir paskui pats nusižudė.

Du Harvard universiteto stu
dentai — Edward Mallincrodt 
(viršuj) iš St. Louis, Mo., ir 
Donald McKay Frost iš Bos
tono, kurie užsimušė jų aero
planui nukritus į Lynn užtaką,
ties Nahant, Mass

maišyk 
išvaiz- 
gražiai 
gi> jie

Po poros savaičių ryte ra
dau pas frontines duris kor
telę. Didumas — kaip papras
ta biznio kortelė. Be!| pada
ryta iš storos šiaudinės po- 
pieros, iš kokios daro įvairias 
dėžes arba skrynutes prekėms 
gabenti. Guminėmis raidėmis 
atspausda: Clock Hospital ir 
tt. Viskas sustatyti pusėtinai 
gerai: Sakau: jau progresas! 
Bet ta popiera! Ji atgaivina 
seną ironiją.

Kas dvi savaiti reguliariai 
tokios kortelės rytmečiais at
sirasdavo pas frontįines duris: 
tai ant slenksčio, tai ant šaly- 
gatvio.

Spaustuvininkų biznis ėmė 
labiau pulti, ypač vasaros laiš
ku. Jie eina biznieriams* siū
lyti spaudos darbą už “specia- 
lę” kainą. Išėjau ir aš. Be
vaikščiodamas sumaniau už
sukti ir pas laikrodžių gydyto
ją. Sakau, pasiūlysiu gerą kor
telę už mažą kainą. Klausinėk, 
kad nori, kur Locust gatvė,

nieks negal pasakyti; sakyk, 
kad nori: prie tos gatves yra 
garsi laikrodžių ligonine. 
Kiekvienas pakraipys galvą -— 
“nežinau’’ — ir nueis prie sa
vo reikalų. Parėjau namo, ir 
miesto planas viską pasakė. 
Mat, ta miesto dalis kalnuota. 
Iš vienos pusės stati pakalnė. 
Iš kitos — nuolaidi pakalnė; 
čia eina didžioji gatvė, kur 
yra mano spaustuvė. Tarp tų 
dviejų pakalnių gatviukės yra 
išsyk plačios gaįvės, paskui, 
eidamos j kylį, siaurėja, o 
kaikurios visai nutrūksta. To
kia yra ir Locust gatvė, čia 
pat prasideda ji labai plati, 
kaip rinka; po kelių blokų 
(skverų) susiaurėjusi, atsire
mia j skersinę gatvę ir čia jos 
galas. Žiūriu, kur ta didžioji 
įstaiga? Vos ne praėjau. Ties 
durimis iškabinta šmotas me
džio, baltai numajiavota, ant 
jo išbraižytu .Juodos kreivos

laikrodžio rodyklės su parašu 
Laikrodžių Ligoninė. Tarpdu
ryje pustuzinis žydukų žaid
žia. Paklausiau, kur laikrod
žių meisteris. Vienas, kaip pi
piras didumo, pasakė, kad 
antram gyvenime ir grei’/ai 
laiptais aukštyn, mane veda. 
Užsiritęs, pašaukė savininką ir 
vėl skubinasi žemyn prie sa
vo kompanijos.

Savininkas—sudžiūvęs, rusi
ško Lietuvos miesčionio mit
rumą turįs senis suvirš 60 me
tų amžiaus, panašus į lietuvį 
ir į žydą, be barzdos, su pa
karpytais ūsais. Man pasakius, 
ko atėjau, atsakė, kad jam 
nereikia; greitai nuėjo prie 
kito kambariuko durų ir stovi 
užpakaliu į mane. Po pusės 
mitintos paėjo artyn ir, šonu 
atsikreipęs, sako:

—Aš pats jas dirbu... Tuks
iančiais.

—Aš žinau. Bc!< tos netinka, 
—rakau aš. Matydamas jo už
sispyrimo judesį, stačiai paste
bėjau:

—žmonės juokiasi iš tokių 
kortelių. Su jomis negalima 
padhryt biznio. Skelbimai turi 
būt gražus, turi patraukei 
žmogaus akį... Aš padarysiu 
jums labai pigiai, extra spe- 
cial...

—Aš negaliu nė vieno dole
rio išleisti! — atkirto ir vėl 
nubėgęs, atsuko užpakalį.

—Na, gerai, tamsta, še, pa
lieku savo siurblį (blo’»ter) 
jums.

Išėjau.
Laikrodžių daktaro pati visą 

laiką stovėjo prie krosnies, ga
mino kažką. Stambi, tolyginė, 
nejudanti, kaip įmūryta, ne
kreipė savo dėmesio į mudu. 
Tikras kontrastas tarp jos ir 
jo. Pasirodė, kad ji buvo 
turtingo rabino duktė Austri
joj. Augant jai nebuvo valia 
gatvėje ne tik žaisti, bet ir vai
kščioti, galėjo tik pasirėdžius 
ant laiptų sėdėti. Jis gi Lietu
vos miestelio žydas (tat išank- 
slo įspėjau, tik klydau kai dėl 
jo amžiaus); faeiaus jis ma
nierose ir dabar buvo, kaip 
vaikiščias). Ilgus metus buvo 
siuvėjas; atliekamu laiku kili

binėjo laikrodžius. Kuomet po 
pasaulinio karo drapanų fab
rikai išsiplėtė dešimteriopai 
ir atskirų siuvėjų biznį visai 
pakirto, tai jisai metė suvėjy- 
stę ir įsismeigė laikrodžių li
goninę.

Dar keletą metų jisai nešda
vosi nuo krautuvių durų tuš
čius popierinius “haksus”, kar
pydavo, spausdavo atskiestu 
rašalu, taip, kad adreso visai 
negalėjai įskaityti ir vis mėty
davo lies kiekvienomis duri
mis po visą miestą. Paskui pa
liovė. Pasiteiravau. Kodėl. Jis 
buvo nuvežtas į kapines, nie
kelio nelydimas.

—Juozas Buktiškis.

Terpentinas Greit 
Sustabdo' Šalti

Krutinėję.
Seni gydymo butini yra geriausi, 

iki Šiol neišrado nieko geresnio už _ 
tina, kuris sėkmingai palengvina Salti krū
tinėj. Jisai tuojaus pataiko i “skaudamą 
vietą.” sušvelnina užsidegusias plėves ir 
išvalo oro praėjimus.

Bot terpentinas turi būt grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai sumainytas su ointmentu 
iš mentolio ir kamparo. Toki tinkamą mi
šinį jų« 'utin tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporing Olntment; vaistai nuo Šal
čio kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metų.

Jeigu jus krūtinėn Itrinsite Turpo Vaporlz- 
ing Ointmentą ir įkvėpuosite Šiltus garus nuo 
Turpo Electric Vaporizer, jus galite sustabdyti 
byle Salti su vienu trjtmontu. Visas
ištaisymas — jskatant Turpo Elec
tric Vaporizer ir stiklino su Turpo Vapor- 
izing Olntment kainuoja tiktai 08 
Nusipirkite pas savo vaistininką Šiandie. 
Grąžinsime pinigus, jeigu busite neužganS- 
dlnti. • t

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
ClIICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Niekas 
terpen-

Eiec-
centue.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Kitchen-Fresh!
KRAFT 

Mayonnaise

Labai Švelnus ... Btln-- ' »•
nūs mišinys parlnktinio alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti 
nių kaiušinių, retų prieskonių 
SumaiSytas mažom' l;ru < l< 
mis dėl geresnio sknn'r

Pristatomas ŠVIEŽIAS gro«»-Y 
ninkama kas keltos dienus 

PabambkJt JI i

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

IN OUR OFFICE

(to clgan 
j ow<e

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS
n ■.

DUOS —

DYKAI! j. EAArin ASS‘,2?^ DYKAI! 1,OUU-UU poucy 
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite ši kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais,

I • • - ■ ' . _ - , - ___ - -f Į - . -

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

$8.00 Chicago j e
$7.00 AmerikojeŠiuomi siunčiu 

Prašau užrašyti man Naujienas ant metij ir prisiųsti 
$1,500.00j Accident Apdfaudos Policy. 

6' A ' ' 
Pilnas vardas ir pavardė 

Adresas ..................... ......

Amžius ..y.................... ...

Kam užrašote? ............

Ar giminė? 

Jo adresas ’

<BOS5, P&S 
POSITION AM
< MIN67 šį

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Įčirlkimų. Be priverstino 
poilsio, fiis paprastas gydymasis namie ieid* 
žia (imi atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, Jei nesate tiek paliepė, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti Jubu kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasitaikys jūsų 
pinirų, jeigu nenorėsite

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

pražuvęs 
Daugdk pinfttiju Upudiiu 
dažnu Sugadinama ko* 
kiu nori mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra riuku jeigu gali taip 
1 ‘ įpadatyt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas fali neleisti jums riti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yri neįtarus, tai jus no
toms ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yta daromas ir jums.

LfotorinSt dantn tepalas, valą 
dantie sauki budo. Musu che
mikai pagalios surado austatn 
kurs iltlkro Žvttiia nedrsuky- 
damas dantų emalis — taa ana- 
kut uždavinis pagalios tapo ii- 
Hitas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lamb^t Pbarmacal Co, Saint

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲnR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga- 

. 'roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus iigyti, 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 I

tcci21išk3i gydo lig^s pilvo? pldučii]* inkšti] ir pūsles* užnuodijim^ krsu* 
► odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga-

Rusiška ir Turkiška Pirtis

valandai ir nuo 5- 
4200 West 26 St

lai vakare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 va! 
kampai Keelet Avė. Tel. Crawford 5573

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

= Y| Jūsų
I PATOGUMUI

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus,
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės

■ ■ ■' ■ ■

aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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pastatė karaliui ultimatumą: arba turi trauktis tie vir
šininkai, arba gaus “saktį” pats Karolis. Pagalvojęs 
dvejetą dienų, “Dievo pateptas valdovas? nusileido.

Monarchijų dienos Europoje suskaitytos.

Apžvalga
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
aaM*«aMsnMM**aaaaMMMMWKaaasMMsaas«

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Metams__ ...___
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —--- -------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KRIZIS LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKYJE

duotos mišku. Bet sunkiausias 
keblumas tai ūkininkų prasi
skolinimasžėinčs Bankui, čia 
gal reikės paskelbti moratoriu
mą.

“SUSIRUP1N0” SOCIALIZMU

SKRIAUDŽIAMI VYRAI

Chicagos advokatų tarpe prasidėjo judėjimas pa
keisti valstijos įstatymus apie išsiskyrimus tąja pras
me, kad jie butų teisingesni vyrams. Dabartiniai išsi
skyrimų (“divorsų”) įstatymai, duoda daug daugiaus 
teisių moterei, negu vyrui. Moteris gali pamesti vyrą, 
nors jisai sirgtų ir neturėtų uždarbio, ir gali apleisti 
namus, palikdama be priežiūros vaikus. Vyras to nega
li daryti. Jeigu jisai taip pasielgtų, žmona gali jį su
areštuoti ir atiduoti teismui. Galutinai išsiskiriant su 
žmona, vyras paprastai gauna įsakymą iš teismo duoti 
išlaikymą žmonai ir vaikams. Jeigu jisai to įsakymo 
nepildo, jisai gali būt pasodintas į kalėjimą. Bet mote
ris, kad ir ji turėtų savo biznį arba turtą, išsiskyrus su 
vyru, nėra verčiama. rūpintis vyro ir vaikų išlaikymu, 
nors jiems grasintų badas.

Ši įstatymų nelygybė pareina nuo to, kad jie buvo 
išleisti tais laikais, kada moteries padėtis visuomenės 
gyvenime buvo visai kitokia, negu šiandie. Moteris nei
davo uždarbiauti nei profesijose, nei biznyje, nei dirb
tuvėse. Vienintelis jos užsiėmimas buvo, kaipo namų 
šeimininkės. Ištekėjusi moteris neturėjo ne tik politi
nių, bet ir pilietinių teisių. Ji buvo savo vyro vergė. Ji 
negalėjo savo vardu nei valdyti turtą, nei imti ant sa
vęs kokias nors atsakomybes, nei skųsti teisme. Taigi 
išsiskyrimų įstatymai buvo išleisti daugiausia apginti 
tą beteisę moterį nuo skriaudos.

Bet gyvenimas per paskutines kelias dešimtis me
tų labai pasikeitė. Moteris šiandie turi faktinai visas 
teises, kurias turi vyras. Daugelis moterų dalyvauja 
profesijose ir biznyje arba turi, uždarbį, ir neretas yra 
atsitikimas, kad jos (sakysime, kinematografo “žvaigž
dės”) uždarbis yra didesnis, negu vyro. Taigi teisingu
mas reikalauja, jeigu yra lygios moters teisės su vyro 
teisėmis, tai kad butų sulygintos ir jos pareigos su jo 
pareigomis.

Ekonominis krizis atėjo ir j 
Lietuvą. Kadangi Lietuvoje pra
mone menka, tai krizis dau
giausia atsiliepė jos žemės ūky
je. Kauno laikraščiai svarsto, 
kaip ukiui padėti ir reikalauja, 
kad valdžia imtųsi atatinkamų 
priemonių. Viejias jų, pav. ra
šo:

/‘Jam (žemės ukiui) gelbė
ti reikalingos skubios ir ra- 
dikališkos priemonės. O gel
bėti reikia, nes faktiškai di
džiuma ūkių yra prasiskoli
nę ne kokia pikta valia, bet 
dėka tam tikros politikos, 
kuri kaip tik tą prasiskolini
mą ūkio kultūros sumetimais 
skatino. Jei valstybės reika
las buvo tai skatinti, tai juo 
didesnis jos reikalas tuos 
ūkius ir gelbėti. Negalima 
leisti likviduoti tuos ukius, 
kurie paklausė valstybės rei
kalus vedusių vyrų ir skoli
nosi tam, kad ne tiktai sau, 
bet ir valstybei padėti, ku
rie pasidavė įtraukiami į val
džios vedamų darbų ratą.” 
Laikraštis siūlo visai panai

kinti paskolas, kurios buvo duo
tos šiaurinei Lietuvai dėl ne
derliaus. Taip pat siūloma su
mažinti paskolas savanoriams 
ir naujakuriams, kurios buvo

pasirodžius žinioms apie nau
ją kultūrinio darbo organizaci
ją “Pažangą”, prabilo bolševi
kai, sandariečiai ir klerikalai. 
Visi, kaip iš vienos maldakny
gės poteriaudami, tą organiza
ciją nupeikė ir pasakė krūvą 
“komplimentų” adresu socialis
tų, kurie, girdi, norį “paslėpti” 
savo partiją po bepartyvumo 
skraiste. “Draugas”, apie tai 
rašydamas, net kuone susigrau
dino: esą, lietuvių socialistų 
vadai pasiliko be armijos; jų 
obalsis Žmonių nepatraukia; 
vardas “socialistas” esąs nepo- 
puleriškas... Taigi vargšai so
cialistai sumanę dabar nauju 
“gražiu vardu” organizuotis.

Gerai, kad bent pripažįsta
ma, jotfei “Pažanga” yra gra* 
žus vardas. Bet ko tie kritikai 
taip socialistais “susirūpino” ? 
Jie galėtų lengvai suprasti, jei
gu norėtų, kad apart politikos 
yra da ir kitokio veikimo ir 
kad todėl politiška partija, ne
gali visas organizacijas atstoti.

O kai dėl politikos, tai so
cialistai turi joje daug dau- 
giaus populeriškumo, negu ko
munistai arba klerikalai. Kiek 
balsų gavo klerikalai per rin
kimus ?

Išrinktasis prezidentas Franklin D. Roosevelt (kairėj), 
kuris užleido New Yorko gubernatoriaus vietą, naujam guber
natoriui Herbert Lehman (dešinėj), Vidury stovi, su neišveng- 
tinu cigaru, dar pirmiau buvęs New Yorko gubernatorius Al- 
fred Smith. ’

I IFTTIVAQ nešęs atatinkomoms Įstaigoms,
LlfilUVvo Zflltlvd kad tos padarytų patikrinimų.

Ir numirusiai kartais 
nėra vietos

“RAIŠŲJŲ ANČIŲ” KONGRESAS

Trumpoji kongreso sesija, kurioje dalyvauja dar 
senieji, 1930 metais išrinkti, kongresmanai, yra labai 
nevaisinga. Kongresas nesubalansavo ir, matyt, nesuba
lansuos federalinio biudžeto. Jisai, dar iki šiol nenuta- 
tė atšaukti arba pakeisti 18-jį konstitucijos amendmen- 
tą (apie prohibiciją) ir nelegalizavo alaus, ir vargiai 
jisai tai atliks per ateinančias septynias savaites, ku
rios jam dar paliko posėdžiauti.

Prohibicijos pakeitimo sumanymą priėmė senatas, 
bet atstovų butas nenori jam pritarti, kadangi senato 
rezoliucija palieka federalinei vyriausybei teisę regu
liuoti degtinės gabenimą per vastijų sienas ir draudžia 
saliunų grąžinimą. “Slapiųjų” vadai atstovų bute sako, 
kad jie kovos už visišką prohibicijos atšaukimą ir jo
kių kompromisų nepriims. Antra vertus, senate yra 
stipri opozicija prieš atstovų buto priimtą sumanymą 
tuojails legalizuoti alų. Jeigu, galų gale, tas sumany
mas sjmate ir pereis, tai jį dar gali vetuoti Hooveris.

^ftiudu kongreso skyriai priėmė Filipinų salų ne
priklausomybės bilių, bet sakoma, kad prezidentas jo 
nepasirašysiąs. Prezidentas yra nusistatęs taip pat 
prieš farmerių pagelbos bilių, kuris kongrese gal pra
eis, gal ne.

Beveik visa, ką kongresas iki šiol atliko, tai — 
patvirtino pinigų paskyrimus, kurių prašė administra
cija įvairiems bėgantiems reikalams.

Tuo budu šis “raišųjų ančių” kongresas tik be rei
kalo gaišina laiką ir daro išlaidas kraštui.

: -- - -- ------ f nr i į i

RUMANIJOS KARALIAUS SUSIKIRTIMAS SU 
VALDŽIA

Revoliucijos, kilusios per didįjį ir P® jo* su
griovė daugel; karališkų sostų. Bet ir dauguma ir pa
silikusių monarchijų jau turi tik šešėlį saVo senosios 
galios.

Viena tokių monarchijų dnf gyvuoja Rumunijoje. 
Šiomis dienomis jai teko susikirsti su parlamento dAu- 
gumos remiama valdžia. Karalius Karolis, būtent, ban
dė pasipriešinti dviejų policijos viršininkų pašalinimui 

sostinės Bucharesto policijos viršiiiinko ir žandar
merijos viršininko. Bet ministeris pirmininkas Maniu

Ketvirtadienis, saus. 12, ’33
atėmė 15 dolerių ir dar laikro
dėlį. Bet policija visus tris 
banditus sučiupo ir pasodino 
už grotų. Įdomu, kad vienas 
iš jų — Mikas Šimkus, turi 
tokį “stažą”, su kuriuo, tur 
būt, retas nusikaltėlis gali su
silyginti — yra baustas už 
Įvairius nusikaltimus 100 kar-

Klaipėdoj nužudytas 
dar vienas žmogus
Klaipėdoj vėl nuiudytan 

žmogus.

KĄ ŽMONES MANO
Vatikano užsimo

jimas
m.VI.

, 1932
“Saleziečių Žinios” 

No. 6, lapkri|is-gruodis, 
talpina žingeidų Vatikano val
stybės užsimojimą užkariauti 
pasaulį. Perspausdinu indo- 
mesnes ištraukas:

J. E. Arkiv. Karalio Salotti, 
Tikėjimo Platinimo Kongrega
cijos Sekretorius, iš Vatikano 
radiofono, 1932 spalių 23 d. 
kalba:

“Misijos — Apkasai”
“...misijoniėriaus karžygiški 

darbai turi sužavėti žmoniją... 
Misijonierius —- tai kareivis, 
kuris kovoja pačiuose pirmuo
siuose apkasuose... kovoja ne 
po kurios nors valstybės, bet 
po Dievo vėliava, — to Dievo, 
Kuriam lenkiasi visos žemės 
galybės ... Misijonierius skelbia 
...krauju laisto antgamtinį die
višką programą... siekiant tiks
lo, teks nesykį užminti ant kie
tų ir smailių spyglių,., Misijo
nierius laukia tos dienos, kai, 
svetimame, tolimame krašte 
pakils Dievui maloni ir numy
lėtoms sieloms išganinga jo 
gyvybės auka. Kankinio au
reoles vaidinys niekada neiš* 
nyksta iš misijonieriaus akių. 
Jis tos aureolės ... trokšta — 
trokšta jos kaipo didžiausio 
atlyginimo . už savo darbą... 
Misijonieriaus . . . židiniuose 
. . . neturtas ir nelaimė pa
virsta ramiu, krikščteiųškti pa
sidavimu Dievo valiai . į . Mi- 
šijdnierius — tiktas fcafržygiš 
. . Jis nepasiduoda hu^vhr-.
gini, jam niekada negailia; dar
bo (Akintieji kunigo ųžnįany- 
tus darbus padaro.T.), nors 
nevlpadį matyti jo l>0tdrp|škas 
vaišius t # lujržyity pferšfekio- 
iinut LiiknlnFltLik kurht tip.

'’T '

išties kankinio ię^paštalo vai
niką, narsiomis,.0kovomis už
pelnytą . . . misijonieriai, nors 
žino, kad Dievas jų neapleis, 
be‘j vis dėl to Uiti patirti ne
paprastą skurdą. Pagalios 
šauksmai, kurie atsimuša Į se
nų Tikėjimo Platinimo Drau
gijos rūmų sienas, * skausmu 
veria Popiežiaus širdį”. (Kam 
tų rūmų Romoje reikia? T.)

Po Romos Bažnyčios vėlia
va, anot Salotei, “po Dievo 
vėliava”, italų kolonizacijai ir 
Vatikanui turtų Įgijimui tarp 

l“pagonų” ir paskui tiems “pa
gonimis” vadovauti, ir galiau
siai, net valdyf|i tų “pagonų” 
apgyventus kraštus (žemę).

Vatikano “neklaidingasis” 
dabar valdo per misijonierius 
užimtus svetimų žemių plotus, 
štai kaip rašo Arkiv. Salotti:

“..,490 misijų kraštų, pri
klausančių Tikėjįmo Platini
mo Draugijai. Kaikurios tų mi
sijų sritys tokios milžiniškos, 
kad viršija net 300,000 kvad
ratinių kilometrų;..”

Po italų vadovybe Lietuvos 
jaunimas verbuojamas misi
joms į kinų žemę, o Lietuvoje 
Visuomiams ir Klausučiams 
užleidžia jau lenkų sukrikš- 
čionyfą Lietuvą “pagortytL” 
Italai bent karžygiais išvadi
na, o Lietuvoje net piemens 
juokiasi iš mazgais apsiraišio
jusių “rąžančių” vapčioju.

t

Biržai. Pas Daumenų k-mo 
(Pabiržės vč. Biržų aps.) ūki
ninką Joną Rožėną, ilgą laiką 
tarnavo jo antros eiles sese
rėčia Konstancija Pronskunai- 
tė, 22 met. amžiaus; Rožėnas 
buvo našlys, 32 met. amžiaus, 
|odėl, kaip žmonės pasakoja, 
jis pasidabojo savo giminaitę 
Pronskunaitę ir pradėjo su ja 
flirtuoti. Žmonės tvirtina, 
kad iš jų meilės jau greit bu
tų buvęs ir trečias, bet Rožė- 
nas savo tarnaitę atvežęs pas 
Biržų ‘daktarkas’, kurios 
“išgydžiusios”. Bet
mė: Pronskunaitę po “opera
cijos” ėmusi silpnėti ir, paga
liau, išėjusi iš proto. Tuomet 
ji savo šeimininkui Rožėnui 
pridarydavusi visokių nemalo
numų. Pronskunaitę, 1931 m. 
sausio men., numirė. Pronsku- 
naitės mirties, dar labiau pra
dėjo vaikščioti gandai, kad ji 
mirusi nuo padarymo aborto. 
Ir, vienbs parapijos klebonas, 
dažnai girdėdamas nuo savo

Kaip pasirodo, Į klebono ne
oficialius pranešimus buvo 

i atkreiptas dėmesys, nes Š. m. 
gruodžio mėn. 2 d. Biržų teis
mo tardytojas su vietos aps. 
gydytoju, buvo nuvažiavę į 
Daumenų kapines ir, Iškasė 
Pronskunaitės lavoną, darė 
patikrinimą.

Ką gydytojas, apžiūrėjęs 
Pronskunaitės lavoną, konsta
tavo, dar nežinia. Kol kas ši 
byla dar nebaigta ir randasi 
Biržų T. tardytojo žinioje.

Klaipėda. XII, 1, Elta. Šią
nakt Klaipėdoj vėl įvyko 
žmogžudystė. Iš ry|o Duone
laičio aikštėj, 3 Nr.. kieme, 
rastas K. Josifo Kagano, 45 
metų amžiaus, lavonas.

Kagano nužudymas jau iš
aiškintas. Kriminale policija 
suėmė Konstaitę ir Burbaitę. 
Suimtosios padariusios nusi
kalsimą prisipažino. Nusikal
timo naktį Kaganas pas tas 
mergaites “svečiavosi”. Kilus 
kivirčui dėl “kažkokio” atly
ginimo, Konstaitę griebusi 
Kaganą už kaklo Ir pasmau
gusi. Vėliau jos užnėrusios 
jam pakaklinį (Šaliką) ant 
kaklo ir, nutaikiusios ramų 
laiką, lavoną išnietusios į kie
mą.

Abi jos yra Vokietijos pi
lietes.

Apsinuodijo garais 
jaujoj

Šiauliuose apiplėšė 
amerikoną

Kruopiai. Gruodžio 2 d. 4 
vai. ryto rastas negyvas jau
joj Rudaiisių kaimo pil. Jo
nas Natrimas, 55 m. amž. Jau
ja buvo kūrenama linams 
minti.

Velionis buvo valsč. tarybos 
narys ,doras ir sąžiningas ir 
žmones jo gailisi.

bijo, nes žino, kad Juu labiau 
bus priekio janias, kripčįonio 
vardas, jiid labiliu siisdprfcs 
i^ikiuitjjil dt^įnj, juo gfėi*
čteu padaugės kovojau^ 
bažnyčios pergales. Ęaiįžygfo 
ir mirties dfiivaigdujd,: nėš... 
žino tačiau, kad jĮ; |ą valandą

**w - • •‘,;r.-f,;r

]\ ŽMONIŲ 
PRAGARAS’?

Tai vardas 
užilgo pradės

■•e****

y šakos, kąri ne-į
„ , ilpŲi “Naajieno- 

sp”< Apysakoj aprašoma (Piety 
Amerikos gyvenil„ 

liūgais ir ypątin^ 
Vedimas. Pasjsttyųį] 
lyti , la irepapra^t jdoiųį^h^

' r ' : ; ’ 3 t
.i. .^.lį'į.uįA įUi,,

mas, y pa
žmonių gy 
įjte parakai

VI

Šiauliai. Nesenai grįžo į 
Šiaulius iš Amęrikos tyrias Pr. 
Augis, kuris čia susibičiuolia- 
yo su 16 metų V. Gutausku ir 
draugystėje lankė Šiaulių mie
sto karčiamas. Parsivežė, 
mat, žmogus dolerių. Gutaus
kas, pamatęs, kad jų pas Augį 
užtektinai yra, nutarė savo bi
čiulį nuo “sunkios dolerių 
našios” palengvinti. Pasikvie
tė į talką Miką Šimkų ir Izao
ką * Eziką, nusiviliojo ; Augį į 

o__ „ miesto sodną, ir ten, apkvai-
parapijonų šiuos gandus, pra- šinę jį nosinei! Įrišta plyta,

te 
nelai- NAUJIENŲ KONCERTAI. 

Vas. 26 Liet. Auditorijoj

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

. a ... . . .  «.. . . .. . ... ...........- .

GALVOSŪKIS

*



ketvirtadienis, saus. 12, *33

540

Silver Dollar 550

570

Lietuviai Gydytojai

Graooriai

MADOS MADOS

įvairus Gydytojai

926!

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS

Tel. Boulevard 2035

Akių Gydytojai

Advokatai

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

lačiai ži-
Jliauskas

Chi. Liet Dr-jos S. P. 
koncertas pasižymi 
turtingu programų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto,

arba pn- 
pažymfti 

savo var-

Komitetą sudarys šelpimo ko 
misijos ir apskričio komsio 
merių tarybos nariai

Gavenaitenei Ursulai 
Grinevich Sam 
Masukeuch John 
Puslevycia Kapolas 
Rovolvis Jau 
Su ta Mrs. Anna 
Venckunaitč T M Adele 
Vukovich Spasenija.

Nors šaltas
putei vienok

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Velionis buvo kliubo narys; 
cicierietis Makauskas ruošia 
daržą piknikams.

Lakūnas S. Darius 
vyksta į Panamos 

Kanalo Zona

Telefonai

Boulevatd 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct 

. Telefonai 
Cicero 3724

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

kampas 67th ir Arteaian Ava 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki. 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliomt pagal aniitartaąą

Naujoviška suknelė iš nau- 
*). Ji tinka išėjimui 

Praktiška ir graži. Su- 
20, taipgi

Baigs transatlantiko New Yor 
kas-Kaunas. skridimo p risi 
ruošimo darbą; Juciaus se 
serys ruošia išleistuves.

“Cicero miestelis pagarsėjęs 
visoj Amerikoj ir gal net Lie
tuvoje” sako vietinis gyvento
jas, pasirašąs slapivaldžiu 
ViRis. čia daug kliubų, drau
gijų ir visokio typo žmonių, 
Daug atsitikimų ir ndujienų 
kurias musų vietiniai kores
pondentai praneša per Naujie
nas ir kitus laikraščius. “Šio- 
mic dienomis kaip žinoma “tę
sia Viltis” įhirė vienas Rau
donos Rožės kliubo narys —

bodus, kuris 
su ekst^rtu lietuviu 
berniškos F

NAUJIENOS Paltam DW>t
1739 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No._____
Mieros .............  per krutinę

J. Pupelis, gana plačiai Cicero 
lietuviams žinomar,. kaipo dp- 
frąs ir ramus žmogus. R, R. 
kliubo nariai pasipuošė šilti* 
Molingomis raudonomis rožė
mis suteikė velioniui pasku’ii- 
nį patarnavimą 
Šiaurės vėjas. 
musų kliubiečiai nieko depai

Specialis komitetas 
reguliuos Cook apsk. 

bedarbių šelpimą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

v- 4142 Archer. Avenue 
Telefonai Virgin u 0036

Raudonos Rožės kl. 
ciceriečio J. Popelio 

laidotuvėse

Apeigos buvo atliktos šv. 
Antand bažnyčioje. Velionis 
buvo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Teko nugirsti, kad 
jp mirties aplinkybės gana 
keis'ps.

Dr. Vincent C. Steele 
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

nieko
0 tau* į

. MONTVID, M. D.
Wesr Town State Bank Bldf 

2400 W Maduon St.
I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 73)0
Namų telefonas Brun*w|ck 0597

Graborius ir
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama 
3319 Auburn Avenue 

CHICAGO, ILL.

tą. Bet gal geriausia publikai 
patiko lai “Birutės” vyrų kvar
tetas susidedąs iš p, p. Kamin
sko, Ažuko, Rimkaus ir Sto- 
gio. Dar viena naujenybė 
kurią pirmu kartu teko gir
dėti, tai Northwestern Univer
siteto, merginų stygų kvarte
tas, kuriame dalyvavo ir p-lė 
čepukiutė. Stygų kvarteto 
gražias ir jausmingas meliodi- 
jas sunku butų žodžiais iš
reikš*!. Juos gali tik jausti 
jautri muzikos mylėtojo dva
sia.
Bedarbe paliele chorus, sako 

J ozą vilas 
Koncertas užsibaigė 

mis dainomis kurias 
visas “Birutes” koras.

McVicker:— šis filmas, ku
riame dalyvauja Edward G. 
Robinson, pagarsėjęs savo cha- 
rakterizacijomis, vaizduoja lai
kus, kuomet tūkstančiai žmonių 
skubėjo į aukso laukus, tikėda
mies staigiai pralobti. Visa ak-1 kad pačios Naujienos 
cija. sukasi apie “Yates Mar-Įyra naudingos, 
tin” (Robinson), kuris buvęs 
žymus i? įtakingas asmuo pir
maisiais J. V. valstybės metais. 
Filmas pagamintas sekant ra
šytojo David Karsner apysaka, 
“Silver Dollar”.

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Seredomi* it nedėliomia pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7868

Paskyrė pašalpą moterims 
bedarbėms

Bedarbių šelpimo komisija 
šiomis dienomis paskyrė tam 
tikrą sumą pinigų parupinimui 
maisto apribotam skaičiui mo
terų bedarbių, kurias pašalpai 
rekomendavo Wbmen’s Trade 
Union League, Illinois Frėe 
Employment Bureau ir kitos 
moterų organizacijos.

šie laiSkal yra atėję ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausįjį paštų (Clark ir Adam: 
catvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Advejr 
tised Window” lobs j nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kati 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
naštas laiko tam tikra laika, o pas-

501 Andruszkievvlcz Mrs. Le
onarda

528

kampas Halsted St, 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nediliomji guo 10 ikj U

Lig šiol mes mėgome šios 
draugijos metinius koncertus 
vadinti “Nor|h sidės lietuvių 
atlaidais”, nes ji ir buvo vie
nintelė galinga Northsidės lie
tuvių pašelpos organizacija.

4: 7-9 
venue 

Tel. Lafayette 7650

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

T«l. C.n.1 0402 
CHICAGO.

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Lafayette 4|46
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nao 6 iki 9 valandai vakarų

Rusas Gydytojas ir Chirurgu 
Specialietat odoe ligų ir vengriškų ligų 

Ofisas 

8102 So. Halsted St 
kampu 31st Street 

Vai.: 10—U v. rytą. 2—4, 7r—9 v.v 
Nedėli6mil ir šventadieniais 10—2.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
«ir kokiame td- 

uomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime išr 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. m SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8 
Didelė ir gražį kąplydl dykai 

718 W, 18 St 
Tel, Roosevdt 7532

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mieeto Ofieae 77 W. Waehington St.
Room 905 Td. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namą Tel Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 
' 4631 South Ashland Aue.

L , Tel. Doulevard 2800
Rea. 6515 So. Roekuteil St.

JtL Republię 9723

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ (SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginto 
akių aptemimo, pęrvUotųmot ątyųd|m| 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste U tąliregyice. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuą 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sutartį’ Akinių kainos per puse pigiaus, 

kaip bnvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akiniu. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lakūnas Steponas Darius, ku
ris su draugu lakunu Girėnu 
planuoja šią vasarą skristi iš 
New Yorko į Kauną be susto
jimu, pirmadienį, sausio 16 d., 
išvyksta į Panamęs Kanalo Zo
ną, kur tęs studijas ir ruošis 
skridimui. Girėnas ,tuo tarpu, 
vyksta į orlaivių dirbtuvę, kur 
prižiūrės oralivio remontavi- 
mui.

Juciaus seserys, 8241 South 
Halsted Street,1 šėštadieriį, sau
sio 14 d., rengia lakūnams iš
leistuves — bankietą ir šokius, 
kurių pelnas eis į skridimo fon
dą. Juciaus seserys paruoš 
maistą, patarnavimą ir kitais 
budais prisidės prie bankieto, o 
George Stephens orkestras pa
ruoš muziką šokiams. Bilietai 
j bankietą siekia tik $2.00. Vi
sos įplaukos eis į fondą. 'Ban- 
kietas prasidės 8:30 v. v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo tavo ofise patinusiai, išputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Hahttd Streit 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. T*L IMI 9191

[Acme-P. 8 A. Photo]

Rašytojas Robert Elliott 
Burns jau du sykius pabėgęs 
iš Georgia katorgos, dabar vėl 
suimtas Newark, N. J., už tuos 
pabėgimus. Jo paveikslas B‘T 
am a fugitive irom a Chain 
Gang” dabar yra rodomas vi
sos šalies teatruose.

GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS
JR PAGRABAMS VAINIKAI

Solistai, "Birules” choras ir 
grupes, Norlhiuestern N. 
kvartetas palieka gerą įspū
dį publikoje.

Ofiso td. Prąspect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

2403 W. 63rd St., Chicagų
Ofiso valandos: 2-4 i* 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

Cicero lictuviariis 
riomas tautietis p. 
ruošia daržą piknikams. Auk
štokas kalnas, su švelniomis 
pašlaitėmis, kurias dabina 
aukšti ąžuolai yra planuojamo 
daržo ypatybės. Jis randasi 
prie Kean Avė., ir 78-tos gat
vės.

Daržas bus priruoštas ati
darymui sekančią vasarą, 
Drg .Miliauskas yra prižadė
jęs pirmą pikniką Raudonos 
Rožės kliubui. Viltis.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o aiutų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., 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 tindama pagar 
ba nulydžįų į amjiną poilsio vietą.

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DIL HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyrei gydytojas chirurgai fa 
akušeris’

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų it vaikų pagal naujaųrius ase 
todu* X-Ray ir kitokiu* elektros prie 
taisu*. *

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 IV I8tb S(.t netoli Morgan St 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdf Pgrh 4755 ar Ceutral 7444

Pbon. Boulevard 7OV1

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo U Europot it cil praktikuoja 
ttnojoj vietoj. 

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

otai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«> BOULEVARD 9I9»

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

1327 So. 49 Ct. 
Tel. Cicero 3724 

Koplyčia dykai .

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

kclio- 
išpiklė 
Pasku

tinės dvi buvo pamargintos su 
komiškai apsirėdžiusiais solis
tais, p-ms Jule Gapšienė ir V. 
Staniuliu^e ir p. S. Puta. Taip 
pat gerą įspūdį padarė ir 
“Birutės” merginų choras.

Po koncerto teko kiek kal
bėtis su “Birutės” choro vedė
ju p. M. Jozavitu. Jis nusi
skundė ,kad šie blogi laikai at
siliepė ir į chorus.

Jis sako “jaunimas labai my
li dainas ir muzika, ir butų 
galima suorganizuoji geras 
spėkas, bet trūkstant dolerių, 
nėra galima lai įvykinti. Ir 
Šį kartą esą, daugeliu daini- 
ninkių-kų negalėjo atvykti dėl 
finansinių keblumų, nes ne 
vien tik reikia užsimokėti už 
fėrą, bet einant ant scenos ir 
apsirėdyt švariau.

Abelnai imant, koncertas 
buvo tiek geras kiek tikėjosi 
šios didelės organizacijos na
riai ir svečiai.

Draugijos valdyba sti p. J. 
Mickevičium priešakyje Ir p, 
Jozavitas. kaipo “Birujės” cho
ro vedėjas, atliko dar vieną 
gražų darbą pateikdami pla
čiai visuomenei šį puikų kon
certą. J, L. B.

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

PrųUtom į Visas Miesto Da|įs 
Vestuvėms. Bank|etams ir Pagrabąms Vainikai

3316 S, Halsted St. Tę|. B<Hjlev|rd 7314
—————i . mi.i , „.mi. n i

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sta) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuę 7-9 

Nedėldieniaia pagal sutarti.

DR. A. J. GUSSEN 
f LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakarą 
oedėliomi* pagal sutartį. 
4847 Weat \4th Street 

CICERO. ILL.
X-Rav Phone Cįcefą 1240

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevatd 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

Got of 35tb $ Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

.       i.   II .Ii.ii.rr t    I I?

SIŲSKITE G.ŠLES TELEGRAMA

LOVEIKIS

Telefonas Yard* 0994

Dr. MATO KAHN
4631 South Athlapd Avenup 

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

7 iki 8 vak Nedėk W 19 iki U

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utąrnįnkais. Ktrvergai* ir Subatomii 
2420 W. Maequette Rd. arti Wtetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėltai*. Seredomi* ir P«tnyčioni:e 

1821 So. Haleted Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu State 7660: Valandos 9-^fi 

Weat Side: 2151 W. 22nd St 
Panedėllo, Beredo* ir Pėtnydio* vak. 6 Dd 0 

Telefonas Rooaevelt 9000 
Namai: 6459 S. Roekvrell Street

Utarninko, Ketverto ir Subatoa vak. V iki 9 
Telefonu Bepublio 0600

3268 
joviškos materijos, 
prie darbo. 1 
kirptos mieros 14 
36, 38 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blanki 
duoti pavyzdžio num 
jnien ir aiškiai para .
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima prl- 
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikta 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 80. 
Halsted St., Chicago, Ilk

pasirodę su gaujomis ^ajilu- 
mis i —- “Jaųnųoiuen^s 
me” Naujalio ir “Kur bėga 
šešujiė” Aimkaud. Tie jdlinl- 
mo giesmės aidai kirtjy "bra
stai aukštai pakils balsai, iš
auš kita gadynė” ne vienam 
primini luus laikus, kuomet 
jie skalbėjo Lietuvos laukuose 
prieš kokį 20 ntetų, pirhdau- 
aia Lietuvos atbudimo laikuo
se, po rusų caro jungu.

Solistų tarpe dainavo p. St. 
Rimkus ir p. J. čepaįtis. Jįęnis 
akompanavo p-lč Ritutė Brie- 
džiutė, kitiems visiems (*arp 
jų p-lci Paškevičiūtei) p. M, 
Jozavitas.

Be to buvo juokdarys Stepu
kas, kuris gana gardžiai susi
rinkusius pa juokino, papasa- 
sakodamas kaip jis už uiorgi- 
čiavo ąuvo kelnes.

Solistas patiko publikai 
Visi solistai nuo publikos siu 

Bet matomai iniciatoriai • nu- Plaukė gausių aplodismentų, 
spėjo, kad jai teks sujungti vLpt buvo iššaukti po antrą kur
sus Chicagos lietuvius ir todėl 
davė jai tokį vardą kaip Chi
cagos Lietuvių Draugiją Savi
tarpinės Pašalpos.
Keletas žodžių apie programas 

Apie patį koncertą jau tilpo 
“Naujienose” Ir dėl to man 
priseis tik kaip kas papildyti, 
nes jau per kelis įnešus paei
liui man tekę per “N.” šiuos 
koncertus aprašinėti.

Šį kartą p. M. Jozavitas su 
savo vedamu choru “Birute”

i Tarp Chicago* 
Lietuvių

DR. CHARLES SEGAL 
Prakrikaoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 luhot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir o»o 7 ikL-8T$lfs^aL 
vakaro .Nedek nuo 10 iki 12 V.

Phone Midway 2880

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS-

4645 S. Ashland Avė., 
•>flM valandoa ano 9 Iki ♦ ir ana 0 Ik* 

« vai. vak. Nedrtlomi* patai aatartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. Suzana A, Slakis
Moterų ir Vaiką ligų Specialiai 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 .vai vakare. Utatninkais ar 
Ketvergais.

Rez. TeL HYDĘ PARK 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORH) ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vR Burtebtao publika sų 
mla kainomis ut aukžto. ojMm paJųHpfhM), 
brokuojame uM atvedimą mirusi 
įstaigą Iš bile kokios miesto dąHta-

Reikalui esant, musų automobilius gtvgkluoi | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų h kįtų ęęikmenų kr už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nfereikfei mokšti, nežiūrint 
| tai, aįr jųsjką pirksite, ar ne.

ĘUDĘĮKĮS yra vienatinis lietuvių 
ĮMkM latabulahci >larn^b^'.:L .
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dil 
šermenų. Pašaukite EUDEJKĮ pirm negu kreipsite kur 
Wtut.

EUDEIKIS
TOSŲ Gl^oiup»\t'’ ■ 1 r'i i

X Dldvdt Ofieae

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai! YARDS 1741 ir 174*

Tel. Yerds 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

B . Patyrimai 
: Komplikuotupii

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Arteeian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofisp Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.

Illinois Emergency Relief 
Commission—valstijos bedarbių 
šelpimo komisija ir Cook aps
kričio komisionierių tarybos at
stovai penktadienį po piet nu
tarė išrinkti tam tikrą komite
tą iš abiejų grupių narių, ku
ris reguliuos pašalpos teikimo1 
reikalus. Apsvarstęs tam tik
rus planus, komitetas darys re
komendacijas apskričio tary
bai, kuri juos vykinsianti.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DALYVAVIMAS 
CHICAGOS PASAULINĖJ PARODOJ UŽ

TIKRINTAS, SAKO KOMITETAS
f . ----------------------------------

Lietuvių skyriaus valdyba baigia ruošti 
plačius planus; liepos 2-16 d. numato 

“Lietuvių Dieną”

Greitoje ateityje šauks draugijų delegatų 
susirinkimų

kad plan u daly- 
baigiami ir grei- 
bus sušauktas vi- 
d raugi jų delegatų 
Chicagos Lietuvių 

Delegatams bus

Amerikos lietuvių dalyvavi
mas Chicagos Pasaulinėje iPa- 
rodoje yra užtikrintas, kiek te
ko patirti iš Pasaulinės Paro
dos lietuvių skyriaus ekzekuty- 
vio komiteto.

Komitetas šiomis dienomis iš
leido pareiškimą spaudai, ku
riame sako, 
vavimui yra 
toje ateityje 
sų Chicagos 
susirinkimas 
Auditorijoje.
patiektas planas ir jį priėmus, 
komitetas tęs jau pradėtą pri
siruošimo darbą.

Tarp liepos mėnes. 2-16 d. 
komitetas planuoja surengti 
Lietuvių Dieną Parodoje su 
atatinkamu, plačiu programų 
ir iškilmėmis. Diena bus reikš
minga tuo, kad liepos mėnesį 
Jungtinių Valstijų valdžia pri
pažino Lietuvą de-jure.

Be lietuvių dienos, komitetas 
planuoja surengti kelius paša
linius parengimus, kurie supuls 
su iškilmėmis ^Parodoje.

Visą prisiruošimo Parodai

AMERIKOS LIETUVIAI MUZIKOS SRITYJE 
ŽENGIA ATGAL, SAKO K. JURGELIONIS

Kalbėjo apie lietuvių dainos ir meno nu
puolimų prieš Chi. Liet. D-jos S. P. narius

Am. lietuviai, sako, pasiten
kina tomis dainuškomis, ku
rios prieš 30 metų buvo dai
nuojamos saliunuose

Sausio 10 d. Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt st., 
įvyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos su
sirinkimas. Kadangi pastaruo
ju laiku prie tos draugijos pri
sidėjo kita pašalpinė organiza
cija ir tuo budu žymiai padi
dino narių skaičių, tai šis su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas.

Kaip ir paprastai, susirinki
mas susidėjo iš dviejų dalių: 
svarstymo draugijos reikalų ir 
programo. Apie pirmąją dalį 
aš čia daug nerašysiu,—pažy
mėsiu tik tiek, kad iš valdybos 
ir auditoriaus raportų paaiškė
jo, jog draugija smarkiai pro
gresuoja: narių skaičius nuolat 
didėja ir tuo pačiu laiku didė
ja draugijos turtas.
Amerikos lietuviai muzikos sri

tyje žengia atgal

Užbaigus draugijos reikalus 
svarstyti, einama prie progra
mo. Adv. Kl. Jurgelionis kal
ba apie lietuvių dainos ų* me
no nupuolimą. Pasak jo, Ame
rikos lietuviai muzikos srityj 
žengia atgal, o ne pirmyn. O 
tai esąs apgailėtinas reiškinys. 
Bendrai imant, amerikiečiai mu
zikos srityje per paskutinius ke
lis metus padare pusėtiną pro
gresą. Ir tai vis ačiū radio pro- 
gramams. šiandien radio im
tuvus galima užtikti beveik 
kievienuose namuose. Tad yra 
pakankamai progų pasiklausyti 
geros muzikos, žmogus, prie 
radio sėdėdamąs, gali išgirsti 
puikiausius koncertus, kurie 
jam nieko nekainuoja. Ir juo 
žmogus daugiau girdi geros 
muzikos, tuo pas j j išsidirba 
geresnis skonis, tuo mažiau jis 
begali toleruoti “džasą” ir vi
sokias vulgariškas dainas.
Ką davė Amerikos lietuviams 

Mikas Petrauskas

Ir Štai, kuomet amerikiečiai 

darbą, be ekzekutyvio komite
to, tvarkys sekančios komisi
jos:

Spaudos ir literatūros komi
sija,

Programo,
Finansų, 
Muzikos, 
Sutikimo, 
Atletinė, 
Moterų, 
Medi kalė ir 
Legalė.

. Komitetas planuoja pašvęsti 
ypatingai daug darbo iš kitų 
miestų ir Lietuvos atvažiavu
sių lietuvių priėmimui. Turės 
platų informacijų skyrių, ku
riame svečiai galės patirti, kur 
galima nusamdyti kambariai, 
privatiniuose namuose, ar vieš
bučiuose, su kuriomis komite
tas turės sudaręs sutartis, kiek 
kainuos apsistojimas Chicagoje 
ir taip toliau.

Visų draugijų delegatų susi
rinkimo datą komitetas pa
skelbs spaudoje greitoje ateity
je.

buvo dainuojamos ve- 
ir saliunuose. Buvo 
periodas ir Amerikos 
gyvenime,— tai kom-

progresuoja, tai lietuviai žen
gia atgal: pradeda pasitenkinti 
tomis dainuškomis, kurios prieš 
30 metų 
sėli jose 
šviesus 
lietuvių 
pozitoriaus Miko Petrauško lai
kai. Petrauskas dirbo su mei
le ir pasišventimu. Jis dėjo 
pastangas, kad žmones pamėg
tų dainas,—gražias leituvių dai
nas. Jis mokino chorus ir ga
besnius savo mokinius akstino 
toliau lavintis muzikoj, šian
dien mes turime visą eilę dai
nininkų ir dainininkių, kuriuos 
Petrauskas paragino mokytis ir 
lavintis.

Gyvendamas Amerikoj, Mi
kas Petrauskas parašė daug 
originalių kurinių. Apie jo ku
rinius mes šiandien galime kal
bėti šiaip ir taip, bet jie yra 
lietuviški, malonus ir švelnus. 
Vulgarizmo ten neužtiksi. To
dėl Petrausko gal didžiausias 
nuopelnas yra tas, kad jis bu
vo bepradedąs atpratinti lietu
vius nuo tų dainuškų, kurios 
buvo dainuojamos saliunuose 
prieš 30 metų.

Ką davė Stasys Šimkus
Vėliau atvyko Stasys Šimkus. 

Žmogus jaunesnis, energinges
nis ir gal turintis daugiau ga
bumų ,negu Petrauskas. Šim
kūs pas mus irgi paliko gražią 
atmintį, žmonės buvo pradėję 
pamėgti jo gyvas 
dainas.
būdamas “čigonus” ir kitus ku
rinius, Nors negalima pasaky
ti ,kad “Čigonai” butų pilnai 
nusisekęs dalykas, tačiau rei
kia pripažinti, jog kai kurios 
tos operetės dainos yra labai 
gražios. Sakysime, “Era . ma
no brangi” musų solistai dar ir 
šiandien su pamėgimu dainuo
ją.

Dainos vuZgarizatoriai

Trečias periodas prasidėjo su 
p. Antano Vanagaičio atvyki
mu. Ką davė p. Vanagaitis 
Amerikos lietuviams ? Adv. Jur- 
gelionio manyimh-ląbat-mažai

ir gražias 
Jis parašė Amerikoj

■ ... Y. Cfitengs, m ■...... ....... ■ ...P- .......
teigiamo, o neigia
mo. Įrodymui to, p. Jurgelio
nis privedė, kęletą pavyzdžių; 
supažindino susiripkušiubsius 
su kai kuriomis ^dainuškomis”, 
kurias p. Vanagaitis. yra įdai
navęs į plokšteles. Tos dainuš
kos pusėtinai “riebios”, vulga- 
riškos. O tai reiškia, kad p. 
Vanagaitis, esą, bando apeliuo
ti į žemesnis žmonių j jausmus 
ir iš to daryti biznį. Toks dai
nų vulgarizavimas yra tikrai 
pragaištingas dalykas ir su juo, 
girdi, vienokiu ar kitokiu budu 
reikia kovoti. Juo labiau, kad 
p .Vanagaitis susilaukė ir pa
mėgdžiotojų, tiksliau; lakant,— 
dainų vulgarizuotojų.

Tas dainų vulgarizavimas, pa
sak p. Jurgelionio, ir prisidėjo 
prie to, kad Amerikos lietu
viuose pasireiškė ddinos ir me
no puolimas, kad žmonės pra
deda pasitenkinti tokiomis dai
nuškomis, kurios prieš 80 metų 
buvo įdainuojamos saliunuose.

Pabaigoj p-ia Nora Gugięnę 
padainavo “Miškas ūžia” ir dar 
vieną dainą kartu su p-nia Ste
ponavičiene. Akomponavo p. Mii 
kas Yozavitas. .

Susirinkime dalyvavęs.

Suimtas lietuvis už 
langų daužymą 
18-toj apieliiikej

Juozas Zuzevičius, 21, įkalintas 
Maxwell policijos stotyje.

Antradienp 2:10 valandą ryto 
naktinis sargas suėmė lietuvį 
Juozą Zuzevičių, 21.metų, 1700 
South Burlington St., kuomet 
išdaužęs krautuves langus 1818 
South Halsted St., mėgino pa
bėgti. ' Sargas drožė lietuviui 
su buože per galvą, kurioje pa
liko didelę žaizdą.

Paskutiniu laiku 18-toje apie- 
linkėje pradėjo kartotis langų 
daužymai. Kiek laiko atgal bu
vo sutrupinti visį If^lsted Ex- 
change Banko langai, užvakar 
kelių apielinkės krautuvių ir 
t. t. Nužiūrima, kad J. Zuzevi
čius gali būti kelių išdaužymų 
kaltininku.

Povilo Baltučio byla 
atidėta iki vasa

rio 2-tros
Svarstymas užimsiąs pusę die 

nos, sako teisėjas J. Prystal 
isiki. ■

Nors vakar prieš vyriausi 
kriminalio teisino tęisęją J. 
Prystalski turėjo įvykti galu
tinas Povilo Baltučio bylos 
svarstymas ii* nors jis buvo pa
reiškęs, neduosiąs daugiau pra- 
liginimų — byla atidėta iki 
ketvirtadienio, vasario 2 d.

Teisėjas vakar turėjęs labai 
daug bylų, d kadangi Baltučio 
bylos svarstymas, anot teisėjo, 
mažiausiai užimsiąs pusę die
nos, neapsimokėjo svarstymą 
pradėti. Baltutis yra teisiamas 
už svetimų pinigų pasinaudoji
mą savo tikslams.

šiandien Probate teisme bus 
tęsiamas Antano Bojalos bylos 
svarstymas. Byla eina dėl pa
likimo. Plačiau rytoj.

Lietuvis J. Zavlockas 
sužeistas auto

mobilio

Zavlockas
Antradiehj; apie 5:30 valan

dą vakare Jonas 
1735 West 18th Street, papuo

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. AūcHtąrijoj

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip patari: Lietuvos bsnhi

lė po automobili 
ir .

po automobiliu prie 18į-tos 
Ashland Aye„ kampo. ŠpčjtĮ, 

kęd perskelta jo galva.
(Nelaimė įvyko, dėl Zavlocko 

neatsargumo. Mėgino pereiti 
skersai Ashland^ Avė., kuomet 
žalia šviesa leido autbrttobiliams 

'i .

ta gatve važiuoti.

Mirė atslikęs kam- 
baryje pšą

Negyvas, gaso nutroškintas, 
pirmadienį rastas Juozas Gre- 
gor, spėjama, lietuvis bedarbis, 
47 metų, 1015 ŽOth Place. Pa
skutinį kartą jis. buvo matytas 
penkadienj, saūsįo 6 d.

Klaidos atitaisymas
;----------- ---- ---------------

Pirmadienio “k.” laidoje, ži
nioje apie “Uhiversal Shoe 
Store” jsibriovė nemaloni klai
da. Krautuvės adresas turėtų 
būti 3265 South Halsted St.

žinioje apie “Socialistų kalbė
tojus” turėtų būti “Cincinnati, 
Ohio?’ 110 A „

Prašalintas’ Cicero Mor 
ton mokyklos virši- 

niiikas
Cicero gyventojų tarpe skan

dalą sukėlė prašalinimas iš 
mokyklų superintendento Har- 
ry V. Church, kuris ištarnavo 
St. Morton mokykloje 34 me
tus. Jį prašalino mokyklų 
globėjai. Jvykiš silkele didelį 
pasipiktinimą mokinių ir jų 
tėvų tarpe. Vakar tėvai su
šaukė masinį mitingą, kuria
me globėjai turėjo pasiaiš
kinti.

Laikinu Morton mokyklos 
principalu paskirtas mokyto
jas P. R. Shelley.

■ ’ ■ I1!1 .................... . « ...............................       —

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS lietuvių auditorijoj

MADOS MADOS MADOS

G/

SU mierą ir aiS- 
sayp vardą, pa- 

eno pa-

3111 — Naujov 
arba kitokios materijos, 
ną . iš tų kalnieriukį), 

Nurm^guiuu ' 
iriau virš minėtų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kiiĮtę arba priduoti .įiavyzdžio 
numeri, pažy 
kiai parašy 
vardę ir adr?»«ev 
vyzdžio kaina 15 centų 
to prisiųsti pinigus arba pąš- 
tį Ženkleliais kartu bu užsaky: 

Laiškus reikia^ adresuoti 
mPU 1730Naujienoj Phttet

šiandien
10 v. ryto — Chica-

Ame-

Rochester Phil-

WMAQ 
gos Universiteto paskaita. 
W.JKS — 1:15 p. p. — 
rican Museuni of Natūrai His- 
tory.

KYW — 2 v. v. — Koncer
tų Aidai.

WMAQ 
harmonic Orchestra.

WENR — 4 v. p. p. — De
batai tarp Lafayette ir Prince- 
ton universitetų. Tema “Ar 
aliantų skolos Jungtinėms val
stijoms turėtų būti panaikin
tos”.

WMAQ — 5:30 v. v. 
nald Novis.

WENR — 6 v. v. General 
Electric programas.

WMAQ — 6 v. v. “Kas nau
jo?”

KYW — 7:30 v. v. — Dr. 
Herman Bundesėn.

WBBM. — 8:15 v. v. — Real 
Estate Taxpayers,

WENR —- 9 v. v. — Lucky 
Strikes programas. “Baron 
Munnchausen”.

WENR 
sarę Sodero.

WCFL — 10:45 ir 11:45 v. 
v. — “Bit of Moscow”.

WGN — 12 v. v. — “Maiso- 
nette Russe”.

Peoples Furniture Krautuvių 
programe antradienį, iš WGES 
— dalyvavo A. čiapas, Dr. įP. 
Zalatorius ir Benediktas Vaite
kūnas. Patefonas. Programai 
transliuojami kiekvieną antra-

i — 10 :15 v. v. — Ce-

WGES. — 220.4 met. — 1360 kc.
WMAQ — 447.5 met. — 670 kc.

Galima siūdinti, iš šilko,i .budo kalnieriukai. Galima siūdinti. iŠ šilko, batisto 
Nors ir paprastu suknelę apsivilksite, bet užsidėjus vie-

NAUJIENOS Pattrtn Depu
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii

Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No 

Mieros ..........—......... per kratinę

KYW — 293.9 met. — 1020 
WBBM — 389.4 met — 770 
WCFL — 309.1 met. — 970 
WLS-WENR—844.6 met. — 870 
WGN — 416.4 met. — 720
WJ.K.S. — 2204 met. — 1360

kc. 
kc. 
kc. 
Ikc. 
kc. 
kc.

PRANEŠIMAI
Lt. S. J .Harrit Post No. 271 of thc 

American Legion laikys mėnesinį susirin
kimą ketvirtadieny sausio 12 d. 1933, 
8 vai. vak. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockwell St.

J. S. Czaikautkat, Adjutantas.

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of 
A. metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
13 d. sausio 7:30 vai. vak. Amalgama- 
ted Centro name, 333 So. Ashland 
Blvd. šiame susirinkime bus naujos 
Valdybos įstaliacija, taipgi bus geras 
kalbėtojas, bus ir daugiau svarbių rei
kalų. Malonėkite dalyvauti visi.

• F. Prusis sekr.

SUSTOK KENTĖJĘS
PASVKIK SU ŽOLĖMIS DYKAI!

' Kn« yrn gyvenimo* be RveikntOH? Ken
čianti nuo lAputi’mo. Skausmų. Komi- 
lo. Šalčio, Nuhilpnčjlnio. Nerviškumo. Svai
gulio. Vld. inkletfjimo. Odo» Ligų. Skaudu
lių. Rheuinatimno; PHcr. PurIAr. Moterų Li
gų, urbA Chroniškų Ligų, galite greit pa- 
Hveikti, ru Gani Lok GyduolčmiR žolių Syete- 
mo«l Tukatantims Pagelbėjo. Kodėl ne 
jutim? Nežiūrint nuo ko ne sirgtumėte arba 
kų nemėginote. Išvalykite savo kraujų ru 
žolių Tunikų No. 1. padarytas Motina He
lena per 70 metų žolių Specialistę ir Dr. 
P. B. Šimanskis. Kodėl laukti geresnių 
laikų? Atsineškite skelbimų ir ateikite tuo- 
jaus dėl Spėriai žolių Gydymo neįkainuoja
mos informacijos dykai, taipgi žolių Speci
alisto Gydytojaus egsaminacija Dykai, jeigu 
norite ir spccial $1.00 saizo butelis už 50 
centų. Arba rašykite dėl išmėginimo ir 
atsiųskilo 25c, Motina Helena ir Dr. P. S. 
Šimanskis, 1800 No. Damen Avė., Chicago. 
III. Namai S-M-S Hertt-Nu Tonic. kuris 
pagelbėjo TukMantimis N-l-12-33.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas,. 26 Liet. Auditorijoj
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CLASSIFIEDADS.
h <na>

Financial 
Finansai-Paskolos

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

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

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT g§QQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

IIMi

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
S St. Louis ......................... $2.00

Kantas City •••••••••••• $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles .._______ $20.00
NeW York .................... $8.00
Phlladelphia ........... .......$8.00
Washlnfct<fa, D. C, .... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearbora 9765. Chicago

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, galima ir 
bučernę, apgyventa visokių tautų, gra
žioj vietoj, norinčiam biznyj būti.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicattes- 
sen, lietuvių apgyventa apielinkė, iš
dirbtas biznis Kambariai pagyvenimui 
Rendos $25.00. Pigiai.

2500 W. 39 St.

PĄRSIDUODA bučernė ir grosernė 
labai. geroj vietoj, nėra kitos bučemės 
per du blokus. Biznis cash, parduosiu 
nebrangiai, nes einu j garadžiaus biznį. 
Su mainais neatsišaukite

1025 W. 65 St. ’

PARSlDUObA lunch ruimis, prie 
dirbtuvių, parduosiu gana pigiai. Gera 
vieta tokiem kurie nori padaryti gerą 
gyvenimą. Priežastis bus paaiškinta 
ant vietos. 3534 Parnell Avė.

Real Estate For Sale 
. _ Psydavimoj

Visuomenės Atydai
Tarime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash. ir mainymai visokios ruiies pro- 
perČių, biznių, lotų ir farmų. Tarine 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį bizni ir taomi 
apsaugosite savo pinigas. — Apdraados 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Tarime 
artimus ryžius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraados įstaigom. Ilpildo- 
me visokios rūšies dokumentas, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas“. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

J

DVIEJŲ fhtų mūrinė residencija 5 
ir 4 kambariai. Tik stoas, stikliniai 
porčiai: Garadžius kainavo $14.000.
Parduosiu už $9.900. Arti krautuvių 
ir bažnytinių mokyklų.

6Ž41 So. Paulina St.

EXTRA BARGENAS!
5 f tatai, kampinis muro namas, 3 car. 

gar. 3 fl. po 5 kamb.. 2 fl. po 4 
kambarius.

Parduosime labai pigiai už* cash, arba 
mainysime ant motgičių, Gold Bonds. 
biznio ar kokios propertes, farmos ar 
kas ka turite. Namas randasi Brighton 
Parke. Vienas morgičius $1LOOO, 
pasibaigs už 2% metų.

MARŲUETTE MANOR
Muro bungalow 5 kam. ir 3 kamb. 

ant virlaus. 2 
morgičius.

Mainysime į

Turime 200 
davojimo. Elgin, Illinois.

Atsišaukite:

PAUL M. SMITH & Co.
4425 So. Fairfield Avė.

Lafayette 0455

kar. gar. $3000 vienas 

bizniavę namą ar kokį 

akrų tarnų dėl paren-

MAINYSIU murini bizniavę namą 
ant 2 flatų namo ar bungalow. 2752 
W. 63 rd St.^ 2nd flat.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!




