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Chicagos Mokyklos Reikalin
gos Federalinės Pageltos

Jei negausiančios federalinės pagelbos, tu
rėsiančios už mėnesio laiko užsidaryti

Chicago, III., Penktadienis, Sausis-January 20 d., 1933 No. 16

Washington, s. 19. — Ha r 
ry L. Tale, VVhitney mokyklos 
principalas, kuris atstovauja 
Chicagos mokyklų tarybą, įtei
kė senato bankų ir pinigų sub- 
komitetui raštišką pareiškimą, 
kuriame jis įspėja, kad Chica
gos viešosios mokyklos bus pri
verstos užsidaryti bėgyje atei- 
načių tris dešimt dienų, jei 
iki to laiko nebus suteikta fe
deralinė pagelba, kad galima 
būti] išmokėti algas jau senai 
algų negaunantiems mokyto
jams.

Jo pareiškimas buvo įteiktas 
parėmimui biliaus, kuris leistų 
Rekonstrukcijos Finansų Kor- 
poracijai skolinti pinigus ir mo
kyklų taryboms.

Tarp kitko Tate pareiškė:
“Mokykloms užsidarius ir mi- 

lionams vaikų augant barbariz
me, laukiniu gyvenimu, kaip 
vaikų gengės Rusijoj, už kelių 
metų nė vieno žmogaus gyvas
tis ir turtas nebus saugus šio
je šalyje”.

Mokyklų veikimas Chicagoje

jau yra susiaurintas, sakė Tate, 
bet kad jos išviso tebėra atda
ros, tai tik pasidėkojant mo
kytojams, kurie dirba jose, kad 
ir negaudami atlyginimo.

Iki sausio 1 d. algomis buvo 
neišmokėta $21,000.000. Vietos 
bankai laiko $62,108,300 bu
siančių taksų varantų, kuomet 
viso tų varantų yra $91,397,000. 
Nuošimčiai u‘ž paskolintus ant 
varantų pinigus pernai siekė 
$11,000,000.

Tate apskaito, kad mokyklų 
tarybai iki pabaigos sausio rei
kia gauti $32,900,000. Iki pa
baigos mokyklos metų bus rei
kalinga dar $20,000,000. Be al
gų, reikia $2,500,000 kitoms iš 
laidoms ir $42,000,000, kad 
baigti pradėtas statyti mokyk
las, kurias galėtų lankyti dar 
11,000 vaikų, nes dabartinėse 
mokyklose pasireiškia didelė 
vietų stoka.

Pasak Tate, be federalinės 
valdžios pagelbos, tiek pinigų 
Chicagos mokyklos neįstengs 
sukelti ir bus priverstos užsi
daryti.

Ross, Ind. (prie pat Gary), farmeris Mike Lantare ir jo namas, kuriame jis pereitą pirmadienį 
laikėsi kelias valandas prieš virš 100 policistų ir šerifo depučiu — iki jo namas liko padegtas 
ir jis. nematydamas kitokio išsigelbėjimo, pats nusišovė. Kautynes kilo dėl sauso medžio, dėl 
kurio jis nušovė savo kaimyną, taipjau šerifą ir kautynėse sužeidė 11 žmonių.

Monarchistai dirba, 3 žmonės užmušti tro- 
kad atsteigti Vokie- kui uzgavus traukmi

tijoje monarchiją Detroit. Mich. ,s. 19. Trys
 labdarybės darbininkai liko už-

Amerikoj yra 12.000,- 
000 bedarbių, sako 

Rooseveltas
Geriausiais laikais bus 5,000,000 

bedarbių. Siūlo juos vežti į 
farmas

Nevf York, s. 18. — Išrink
tasis prezidentas Roosevelt kal
bėdamas Metropolitan Kliube 
pareiškė, kad dabar Jungt. 
Valstijose yra apie 12,000,000 
bedarbių, bet kad ir geriausiais 
laikais, jei visos dirbtuves dirb
tų pilnai, tai vistiek dar pasi
liks šalyje 5,000,000 bedarbių. 
Kas su jais daryti? Roose
veltas siūlo, kad tie bedarbiai 
butų išgabenti į ukius ir ten 
apgyvendinti.

“Vienas šalies žymiausių eko
nomistų sakė man, kad dabar 
šioje šalyje yra 12,000,000 be
darbių’*, kalbėjo Rooseveltas. 
“1929 m., kada viskas ėjo pil
nu smarkumu, buvo 3,500,000 
bedarbių.

“Jeigu kiekviena dirbtuvė vi
soje šalyje pradėtų dirbti pilnu 
smarkumu, tai vistiek mes tu
rėtumėm 5,000,000 bedarbių.

“Kada prosperity sugryš—o 
ji gryšta—ką mes darysime su 
tais 5,000,000 bedarbių? Mes 
turime atsteigti lygsvarą tarp 
gyventojų^ mes turime juos iš
kelti iš centrų ,kad jiems ne
reikėtų gyventi iš savo šeimy
nos paramos”.

Hapsburgai siekiasi 
atgauti Austrijos

• sostą
»

Berlynas, s. 19. — Į Berlyną 
slapta atvyko Otto von Haps- 
burg, sūnūs nuverstojo Aust
ro-Vengrijos karaliaus, kad pa
sitarti čia su Austrijos valdžios 
atstovais, taipgi su atstovais 
Austrijos atgaleivių. Pasitari
me dalyvavo ir Austrijos jus
ticijos ininisteris Kari Schu's- 
chnigg. Otto taipjau tikisi 
pasimatyti su Italijos karaliaus 
ir Mussolini atstovais.

šių pasitarimų tikslas yra 
ieškojimas būdų atsteigti mo
narchiją Austrijoje ir Otto pa
sodinti ant sosto. Otto motina, 
ex-karalienė Zita, kuri ir va
dovauja darbui už atgavimą 
sosto, nori savo sūnų apvesdin
ti su Italijos karaliaus duktere 
Maria, pasitikint, kad Otto kai
po kraitį gaus Tyrolių, kuris 
pirmiau priklausė Austrijai, 
bet dabar priklauso Italijai. 
Gavus Tyrolių esą butų lengva 
prisigretinti ir prie Austrijos.

Berlynas, s. 19. — Tukstan- mušti ir 7 sužeisti, 3 jų pavo- 
tis monarchistų susirinko pa- jingai, Dearborn miesto trokui, 
minėti 62 metų sukaktuves Vo- kuriuo važiavo 14 darbininkų, 
kietijos imperijos įsikūrimo ir I įvažiavus į traukinį prie S. 
perskaityti buvusio kaizerio Dix Avė., Deąrborn.
Wilhelm laišką, kuriame jis ra- Visi važiavę trokų yra šel- 
gino monarchistus nenustoti piamieji bedarbiai; jiems kai 
vilties iki bus atsiektas galuti-Į kada duodama darbo prie mies

to statybos.nas tikslas. Laiškai' baigėsi 
žodžiais: “Su Dievu už kaize
rį ir valstybę.” Kaizeriui pa
reikšta ištikimybė. Kalbėtojai 
gi garbino kardą, smerkė res
publiką ir prisiekė kaip galima 
greičiausia atsteigti Vokietijos 
monarchiją. '

Imperijos sukaktuvių dieną 
pirmą kartą po revoliucijos 
ant reichstago r Ūmų greta Vo
kietijos respublikos vėliavos 
buvo iškelta ir Vokietijos mo
narchijos ' vėliava. Socialdemo
kratai prieš tai griežtai užpro
testavo, nes tai yra priešinga 
šalies konstitucijai. Abelnai 
tas sukaktuves paversta didele 
monarchizmo švente, kurioj 
dalyvavo ir hitlerininkai.

Rasta tūkstančiai 
bombų Ispanijoj

Madridas, is. 19. — Netikėtai 
vienai bombai sprogus Igaulada 
miestely, arti Barcelonos, su
rasta bombų sandėlis, kuriame 
buvo paslėpta 3,(X)0 bombų. 
Trys žmonės areštuoti.

Panašiame atsitikime pereitą 
savaitę rasta 1,000 bombų na
cionalinės anarchistų partijos 
raštinėje.

Fairfax, Va. —Garsus astro
nomas Dr. Ormond Stone, 86 
m., buvęs astronomijos profe
sorius Virginia universitete ir 
direktorius įvairių observatori
jų, liko užmuštas automobilio.

Riaušės bedarbių: šelpi
mo stoty Los Angeles
Los Angeles, Cal., s. 19. — 

Apie 100 komunistų vadovauja
mų bedarbių sukėlė riaušes pa
vieto bedarbių šelpimo stoty. 
Visas stoties vidus liko išdau
žytas ir keturi policistai su
žeisti. Penki komunistai areš
tuoti, keturi gi sužeisti ir pa
guldyti ligoninėn. Jutos norima 
apkaltinti už kriminalj sindika- 
lizmą.

Amerika protestuoja 
prieš japonų puolimų

Singer dirbtuvės
Tokio, s. 19. —Amerikos am

basadorius Grew įteikė protes
tą prieš japonų minios puolimą 
Singer Sewing Machine čo. 
dirbtuvės Yokohamoj. Užsienio 
reikalų ministeris Uchida priža
dėjo nuodugniai tą įvykį iš
tirti. Į

Sąryšyj su puolimu apie 140 
japonų areštuota. Nuostoliai 
dirbtuvei siekia apie $50,000.

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

Apsiniaukę ir šalta; aptilsiąs 
šiaurvakarių vėjas.

Komunistų ir fašistų pe
štynės Prūsijos seime
Berlynas, s. 19. — Užvakar 

pirmas Prūsijos seimo posėdis 
liko išardytas komunistų ir fa
šistų peštynių. Vienam komu
nistui kalbant, hitlerininkai 
ėmė trukdyti, iš ko kilo pešty
nės ir posėdį prisiėjo nutrauk
ti. /.

Jau 30 valstijų ratifi
kavo “raišųjų ančių” 

pataisų
Washington, s. 19. —- Iowa 

ir Delaware valstijų legislatu- 
roms ratifikavus konstitucijos 
pataisą, kuri panaikina “raišų
jų ančių” kongresą, ta pataisa 
yra ratifikuota jau 30 valsti
jų. Reikia dar 6 valstijų ra
tifikavimo, kad ta konstitucijos 
pataisa įeitų galion.

X ' ‘ ■■ ■

Basrah, Irau.— Pasiutęs ša
kalas įsibrio.vė į miestą ir su
kandžiojo 16 žmonių/ Palaidi 
šunys šaldomi, o įkastieji žmo
nės siunčiami gydymui { Bag- 

Įdadą.

Syrija uždraudė Yo-Yo 
— sustabdys lietų!

Londonas, s. 19. — Syrijos 
premieras išleido dekretą, ku
riuo uždraudė žaisti Yo-Yo, ku
rie dabar yra labai populiarus 
Europoje (skrytulėliai ant vir
vutės, kurie pora metų atgal 
buvo labai populiarus ir Ame
rikoj e). O uždraudė dėlto, kad 
jie esą kalti už sausrą.

Damasko mahometonai pada
vė skundą premjerui, kad Yo- 
Yo atnešė sautsrą ir jų gyvuliai 
išdvėsė pievoms išdžiūvus. Esą 
Yo-Yo bėginėjimai virvute iš
blaško maldas už lietų.

Ir įvykęs stebuklas, nes ant 
rytojaus po išleidimo dekreto 
smarkiai paliję! Betgi Londo
nas yra pilnas Yo-Yo, o vistiek 
lietus Ii j a visą laiką.
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Susektas italų suokalbis 
prieš jugoslavus

Rymas, s. 19. — Trieste su
sektas suokalbis pasiųsti du 
greitus a italų laivų į Trau ir 
Veglia, Jugoslavijos Dalmati
koj, išsprogdinti policijos sto
tis ir sugryšti atgal j Italiją. 
Neoficialės žinios sako, kad 
jau viskas buvo Surengta ir rei
kėjo suokalbį įkūnyti, kuomet 
policija jį susekė. Oficialiai bet
gi skelbiama, kad suokalbis bu
vo tik pasitarimu formoje, 
kuomet jis tapo susektas ir kal
tininkas areštuotas.

Daug pasiūlymų 
kongresui pini
gų infliacijai

' Ą

Washington, s. 19. — Wash- 
ingtonas yra pilnas kalbų apie 
pinigų infliaciją. Kongrese yra 
įnešta apie 50 įvairiausių pa
siūlymų nupiginti pinigų vertę 
ir pakelti prekių kainas. Veik 
nėra tos dienos, kad nebūtų pa
siūlytas kokis naujas pienas 
pinigų-Uufliacijai . ,

Infliacijos šalininkai tikisi 
pravesti kokią nors pinigų in
fliaciją dar šiame kongrese. 
Priešininkai gi pasitiki, kad vi
sas tokias kongreso pastangas 
vetuos prezidentas Hooveris.

Infliacijos biliai yra atiduoti 
įvairiems komitetams, kurie dar 
nė nepradėjo jų svarstyti. Bet 
jie esą pradėsią svarstyti bė
gyje ateinančių dviejų savai
čių. Tečiaus patys demokratai 
nežino ką daryti, nes tai yra 
visai naujas jiems dalykas ir 
todėl viską vilkina.

Rado sušalusius 380 
ęhiniečių kareivių
Shanghai, Chinijoj, s. 19. —- 

Pasak Chinijos laikraščių, ja
ponų žvalgai rado ant Taku- 
shan kalno, Manžurijoj, sušalu
sius 380 chiniečių kareivius, 
kurie buvo japonų apgulti per 
dvi savaites. Kareiviai tebelai
kė rankose šautuvus, prisiren
gę atmušti japonų puolimą.

15 chiniečių piratų api
plėšė laivų

Shanghai, s. 19. — Tik da
bar gauta žinia, kad kelios die
nos atgal 15 chiniečių piratų 
visai prie pat Shanghai užpuo
lė Chinijos pakraščių laivą Ta- 
hua, plaukusį j Ningpo, atė
mė iš 400 pasažierių pinigus, 
drabužius ir brangmenis, iš lai
vo seifo paėmė 200,000 Meksi
kos doįerių ir privertė laivą 
plaukti prie netolimos salos, kur 
piratai pabėgo. Laike plėšimo 
nepaleista nė vieno šūvio. Lai
vas neturi radio ir negalėjo apie 
piešimą pranešti ankščiau, iki 
neatplau'kė j Ningpo.

Chicago.— 30 m. vyras, ku
ris užsiregistravo kaipo E. G. 
Jackson iš Dėtroit, iššoko per 
lengą iš 16-to augšto Shemiąn 
hotelio. Tik negreit jo lavo
nas rastas ant hotelio korido* 
riaus stogo,

Dedasi prie naujo
sios angliakasių 

unijos
Harrisburg, III., s. 19. —Oga- 

ra No. 3 kasyklos United Mine 
Workers of Am. lokalas nuta
rė prisidėti prie naujosios ang
liakasių unijos — Progressive 
Miners of Am. Lokalas turi 
400 narių ir tik 6 nariai balsa
vo prieš prisidėjimą prie nau
josios unijos.

Ogara No. 1 kasyklos loka
las, turintis 700 narių, jau 
penktadieny nutarė prisidėti 
prie naujosios unijos.

Dar vienas gangsteris 
nušautas ir pamestas 

miške *
Chicago.— Edward Fitzsim- 

mons, 32 m,. 4854 Blackstone 
Avė., sūnūs policisto, rastas nu
šautas ir pamestas pavieto miš
kuose prie 154 ir Leyden gat
vių, į pietus nuo Calumet City.

Užmuštasis porą mėnesių at
gal apiplėšė vieną Calumet City 
gyventoją ir atėmė jo automo
bilių. Už tą jis tapo atiduotas 
policijos priežiūrai. Nors jis 
jau metai laiko nedirbo, bet 
gyveno gana turtingai.

Krakatao ugniakalnis 
vėl smarkiai veikia

Trockis už dukters 
saužudystę kalti

na Staliną
Sako, kad ją nužudę bolševikai 

nuoaltiniais beprasmiais per
sekiojimais

Serang, Javoj, s. 19. — Kra
katao ugniakalnis, kuris randa
si ant to paties vardo saĮps, ku
ri yra Sunda pertakoj, tarp* 
Sumatra ir Java salų (į pietum- 
nuo Indijos), vėf pradėjo smar
kiai veikti ir meta lavą nuo 3,- 
000 iki 4,500 pėdų į augštį.

šis ugniakalnis, neveikęs per 
200 metų, urnai su dideliu smar
kumu išsiveržė 1833. Tuoj se
kė juros išsiliejimas ,kuriame 
žuvo 30,000 žmonių. Pelenai 
buvo išnešti į orą 20 mylių ir 
apsupę visą pasaulį. Delei to 
per kelis mėnesius buvo labai 
vaizdingi saldės tekėjimai ir 
nusileidimai.

Viena, s. 18. — Pragoję, če- 
choslovakijoj, išeinančiame vo
kiečių dienrašty Prager Tag- 
jlatt tilpo Leono Trockio laiš
kas, kuriame jis kaltina dik
tatorių Staliną dėl Trockio duk
ters, Zinaida Bronštein-Volkov 
nusižudymo Berlyne sausio 5 
dieną.

Trockis sako, kad Stalinas ir 
komunistų partijos centralinis 
komitetas beprasmiai keršijo 
visai Trockio šeimynai net ir 
tada, kad jie visi pasitraukė iš 
politikos. Volkovą turėjo 10 
metų dukterį, kurią stalincai 
pasilaikė Rusijoje, tito pačiu 
laiku uždrausdami motinai j- 
važiuoti į Rusiją aplankyti sa
vo dukterį ir vyrą, kuri yra iš
tremtas Sibiran. Volkovą taip
jau paliko 6 metų sūnų Berly
ne.

Tas uždraudimas aplankyti 
dukterį taip paveikė į Volkovą, 
kad ji neteko lygsvaros. Be to 
sovietų rateliai Berlyne, tęsda
mi kampaniją prieš Trockį, pri
kalbino Berlyno policiją pri
grūmoti Volkovai ją išvaryti iš 
Berlyno. Tas ją visai pribai
gė. t

Trockis sako, kad nors ji ir 
pati nusižudė, ištikrųjų ji ta
po nužudyta Maskvos komunis- 

persekiojimų.

Automobilis užJnu^ė Uvą ir
sūnų

Chicago.— Henry Bicknase, 
65 m., Palatine farmeris ir jo 
sūnūs Earl, 35 m., elektrotech
nikas, liko užmušti Palatine 
priemiesty traukinio, kuris už
važiavo ant jų automobilio. Jie 
praleido vieną traukinį, bet pa
kliuvo po ratais iš priešingos 
pusės ėjusio ekspresinio trau
kinio, kurio jie neužmatė.

Crown Point, Ind.—Nušauto
jo Lake pavieto šerifo Roy F. 
Holly vietą užims jo našlė Mis. 
Lillian Holley. šerifas Holley 
liko užmuštas pereitą pirmadie
nį kautynėse su Ross farmeriu 
Lantare, kuris nušovė kitą far- 
merį, šerifą, pašovė 7 policis
tų ir paskui pats nusišovė.

Chicago.—United Air Lines 
praneša, kad pereitais metais 
skaičius pasažierių jos aeropla
nai padidėjo 107 nuoš. Užper
nai turėjo 42,928 pasažierius, o 
pernai jau 88,923.

Wellington, Naujoj Zelandi
joj, s. 19. — Finansų ministe
ris Stewart rezignavo delei 
nesutikimo su kitais ministe- 
riais finansiniuose reikaluose. 
Galbūt kad ir kiti ministeriai 
irgi rezignuos. ‘

Santiago, čili, s. 19. — Del 
ekonomijos sumetimų, kad su
mažinti išlaidas, valdžia uždarė 
uoste visus karo laivus ir pa
leido jurininkus, iki ateis ge
resni laikai. Armija taipjau 
žymiai sumažinta.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
S Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti”* 
eS išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
88 rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįšti, ® 
® kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-® 
|g| jaus k/eipkitės j Naujienas dėl informacijų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street



jk,&fžjfyį--jfti;14ff1£>»£&hr ■ ’U *

KORESPONDENCIJ

3OA INDEPENMNT NEIGHBORHOOD STORES

TAUKAI
SVARO KARTONE

Kitchen-Tested
LINCOLNSHIRE

RAIKYTI

ĮVAIRENYBĖS CALUMET*

Sakins Powdcr

Kenas

KAVA MAIŠ

SNIDER'SJUOKAI RED CROSS

8-Unc,

\ours.

ompany

BEECH-NUT
COU.EGE INK

tCOtlEGB

Trarla, Statcn Iiland. L’AK
1 I0AHO

l’EKAS

t ©CT L’Z PAK

Keksų

Largo
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1OOO L.AFLKV KDl.fiS
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SETAS
Cąnt>/ Utt

%-sv
PAK.

Svaro 
Pakelis

chcp 
SUEY

Aukšt. 
Kenas

kurio 
nepa- 
maty-

No. I
Kenai

BEAK 
SPROUTS

briteH
CLEANSfiR

4 CANS

15e

Pulkus V. H. No. 1

JONATHAN OBUOLIAI

Mažas Pakelis

ARMOUR'S “Voribost" 

mm beef
NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Nauja Žema Kainai

PalmoSive MUILAS

MIDV/EST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
SVARO 

RAUD. MAIŠELIS'

DYKAI!—Pakelis 
Spalvavlmo

LINCO WASii 
: | 9$ 

5c Gražinama u?. lioniety

Apple* 
Schwarti, Dri*s & Wax

MUSŲ
NUSISTATYMAS

Balti su juodukais šoko ir 
susibadė

Honey and Syrups 
Schultz & Co.

"Budweisor" 
VVestern Sales Corporation

EXTKA PUIKUS MASIIINGI’ON
DELICIOUS OBUOLIAI 4

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.

ARMOUR'S
“STAR”

-7 Ar-T
į I & suIii- i

Rice Oinner g 
or Spajhetti c,„,

A LA MU8S0LIKI

ais vadi- 
kol pradėjo peštis. Ir tiek 
i, kad net peiliai žvangė- 

Echvard’ą Kleczkow- 
peiliais; daktarai 

kad vargiai bepasveik- 
Kitą taipgi sužalojo.

8 D UEl Mes norime išreikšti savo nuoširdų įvertinimų—ne tiktai žodžiais—bet teikdami DAR 
III VĖL DIDESNES VERTYBES-negu byle kada nors šiame nustebinančiame Dviejų Metų Su

kaktuvių Išpardavime! .

I • UMWt|T«HD 

^APORATE®

Taip vadinasi augalas, 
sultys suteikia žmonėms 
prastai aiškų ir tobulą 
mą net patamsėję. Indėnai, ei
dami medžioti, geria jas, tiki
na, kad dėl to gėrimo jiems pa- 
yvksta šis tas sumedžioti, kai 
viskas jau seniai baltaveidžių 
iššaudyta.

‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigtf žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalšs — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phannacal Co* Saint 
Lcuis, U. S. A.

•'SWIFTS" BROOKFIELD

Cream Cheese
3-Unc. Pak. /f6a"=S

lų metų rantu atutrra <H- 
lalimu. Ai ištepiau Pain* 

'»jtnn jo kra- 
ryta periall- 
»rąnykca. Al 
P*in-Expetle> 
Įdymo, aka 
lų sąnarių

0RANŽIAI(,;;^,^„.

BudweĖse<
MALT SYW

“Evr Redy” ŠUNŲ MAISTAS 3 ken. 25c

Žinai, vyreli, reikėtų dar 
žc kokią baidyklę pastatyti, c 
tai žvirbliai visus miežius bai 
gili lesti.

Kam dar antra baidyklė 
Juk tu visą laiką darže suki 
nėjies.

“PAUL SCHULZK”
M A I nPim Grnbam Krekės 
irlZ'nJlJ A iJLJ Medaus Skoniu

Puikios Rinktinės V

BULVES

Sunaikinamas Peršalimas 
ra Nebrangiu Vaistu

-Mano 
dėlių __ _____
Expe!lėriu au alyvų ai 
tino (r pečiui. Sekanti 
tnas buvo jau vtaiikai 
rekomenduoju Inkaro 
ri gydymui nuo peraii 
damų muskulų, auatlrt 
genamų kojų pėdų.**

"MIDWEST" 
QUALITY

Rolled Oats
GREITOS AR REGULIARĖS

20-UNC. PAK.

Kai lietuyiai komunistai reng
davo šokius Lietuvių Svetainė
je, tai prisikviesdavo juodukų. 
Svetainės bendrovė uždraudė 
juodžius leisti j svetainę. Tą
syk pulkas juodžių atėjo apsi
ginklavę.1 Po to įvykio svetai
nės direktoriai nutarė (jeigu 
komunistai negali atsiskirti nuo 
juodukų) nerendavoti svetai
nės komunistams.

Dabar komunistai rengia ki
tose svetainėse ir, žinoma, su 
juodukais kartu.

Sausio 9 <1. 400 So. Broad- 
way parengė šokius ir ten bu
vo visokių tavorščių, — baltų, 
juodų ir geltonų. Na, šoko juo
dakės su baltais, bajti su juo
dakėmis ir visi dra 
uosi, ] 
pešėsi 
jo. Vieną 
skį subadė 
sako, 
siąs.

Su juodžiais broliautis ir sy
kiu šokti reikia atsargiai, nes 
bent pas mus jie nekaip pasi
žymi ir nešiojasi ginklus.

Pamatę tai, lietuviai komu
nistai, gal būt, irgi paliaus sy
kiu sekti su juodakėmis.

Reporteris.

'Seminole
BATHROOM:

TISSUE

TYRAS CANE

CUKRUS

“Supcr Suds”, 2 pakeliai
SUNSHINE”

KREKĖS

Af^lll PMIPAflAI “MIDWEST” yra dėkinga už jūsų nuoširdų priėmimų ir sutikimų su 
Mulu VniUnUAI musų moderniškais kokybės maisto produktų paskirstimo metodais. Per 
du metus jus pareiškėte savo pasitikėjimų musų “Mjdwest” Organizacijai savo nuolatiniu rėmimu. 
Jus taipgi turėjote iš to naudų, todėl, kad musų kainos buvo žemos, patarnavimas mandagus ir pa
sitikėjimo vertas!

visuomet buvo rekomenduoti Ii- duoti tik 
nugšėiausios rųšies produktus. Tokie pro
duktai ne tik užganėdina, bet apselnu pi
giau galutinam unnlizui padarius.

visuomet r a h I t e 
A vA/JjU “Mldwest” lentynas pil
nas maistu ir groserles produktais pa
darytais arba pristatytais nacionalini ži
nomų kompnnijų—

L'M&IBIIAI CdlophancAKINIAI Suvynioi

•’EASLE BRAND" 

toitased MO Can 19

“MIDVVEST” ŪKIŠKA ROLfi

QVIFQTAQ ™ U VIIL V I H V r™***“
BORDEN'S

MILK

CATSP|5
DIDELĖ BONKA

?Maža "f C
Bonka ■ !•

Egg• Noodles ~TS!
Tyras Medus m »«:

,,u t t “BKKCH-NUT”Peanut Butter »h««u-

Vanilla Extract 2

NAUJOS MADOS!

JELL-0 3-* 20
•VISŲ SKONIŲ

G0U>H«MtFL0lW^§^
'KltcbvtUsUd

. "WX”-
pįgs' 1

Didelis Pakelis
Luk Toilet
S#AJ>

“C OME T”
BALTIEJI

Ryžiai 2 ™ 17c
1-SV. PAKELIAT

............................................... M M. w . ... ■ ...

juoda Arbdtd
(BROWN LABEL)

k-sv. 14c

"Borden's" Milk Products 
The Borden Saks Corp- 

Lux and Rlnto Products 
Lęver Bros. Soap Co.

Spaghettl, Peanut Butter
• Beech-Nut Papltlng Co. 

Frank Tea & Špice Co^ 
"LlncolnsMre" Bacon

- Wm, Davles Company 
"Pahnpllve"—"Super Suds” 
Colgate-Palmollve-Peat Co.

'American Pamlly" Soap Products 
Procter & Gamble Co, 

"Gold DiZsF*

Butter—E< 
H. C. Christians

Coffees—Špice* 
Thomson-Taylor Company 

Red Cross" Macaroni Products 
John B. Canepa Company 

"Gold Medai" Flour 
Wa$hburn-Crosby Company

“MIDWEST” DELUXE

K U fl Nepraleidžiu Oro i\fi ■ n Sviiro k<iiuh

Coffee
Frohman-Hall Company 

Rolled Oats 
Kellner-Druckerman Co. 

Paul Schuhe Blscuit Company 
Loose-Wilo$ Biscuit Company 

Salada Tea Company 
T. A. Snider Preserve Company 

College Inn Food Products 

Comet Rice Company 
Seminole Paper Corporation 
D'Amico Macaroni Company 
Linco Products Corporation 

Armour & Company 
Swift & Company 

”Jell-O,,Ji-"Swans Down" 
General Foods Corp.

-Į "Sunkist" Oranges

.gjjgįBii "AMERICAN FAMILY 

SOAP car 
Soap Mes.

g—"GOLD

I9i Ot

GOLD MEDAL

MILTAI s .

PAIN-EXPELLER
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Černaus

Ne Nubruožia

Valai

drugs.

3 Dienų Išpardavimas
ANGLIS $1.00 iki $2.00 HOT WATER BOTTLESir taip

WHOLESALE KAINOS
50c SHAVING CREAMS

1 Sv. HOSPITAL COTTON

Teisingas ir mandagus

Skaudamai Gerklei

I)IXIE STAR EGG

gaukite tikras

Stebėkite tą kaip pirksite
PER 27 METUS

TABLETKOS NARĄ TIKROS BAYER ASPIRIN BĘ ŠIO KRYŽIAUS

5.75
9.50
8.00

užkasti 
arba

apmirš- 
ra likos, 
nuleisti 
taki ras,

Gargaliuokite ge- 
tai—atlenkti gal
vą toli į užpaka
lį ir duokite sky
stimui lengvai nu
varvėti į gerklę

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

špkiai 
. vak.

BAYER
Ir to-

Automobilio užmuš 
tas klaipėdiškis “lie 

tuvis” G. Koening
ren
Nir

čios medikaliame moksle, 
patarimu, 
numesdami 
“antiseptikus 
vaistai gali pagelbėti skaudamai ger

1 Sv. EPSOM 
SALT

žuvo užvakar rytą- ,kuomet ėjo 
į darbą, Crane fabrike; daly
vavo tarp lietuvių

vaistų — kaip 
-- kad atsiekti tai!

Pasiryžusi įveikti Baltos žvai
gždės kliubą ir laimėti pirmą 
prizą

bet ir taupesnis
— vengkite va-

Sutrupinkite ir iš- 
tarpykite 3 Bayer 
Aspirin, Tablėtkas 
pusei stiklo šilto 
vandens.

jiems tai 
stovi neju- 

atrodo, lyg nieko

Šiandie pradės rodyt 
“vyrai ir darbai”

išgyveno apie 9- 
palaikė tamprius

Jų ' tarpe

Sunkiai sužeistas, 
krauju, netrukus

SIUSKIT HLK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Organizuoja grupę 
bedarbių Į Morning 

Star k. balių

Cicero Liet. Kareivių 
Dr-ja į R. R. Kliubo 

maskaradinį balių

Rengėjai tikisi susilaukti daug 
publikos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTE w 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnoodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, -’------------ ------
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo •_ _—
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: ‘ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

netikrieji fakirai paro- 
tukų, 

taip ir tikrieji fakirai susigal
voja įvairių įvairiausių savo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Fakirai ir jų štukos

75c RUSSIAN MINERAI
OIL

To prašo LietuvosŽmonės'r 
typ pataria Uetovos banką"

Teko patirti, sako J. R., Morn
ing Star kliubo narys, North- 
side, kad northsidiečiai organi
zuoja didelę grupę bedarbių, 
kuri atsilankys Morning Star 
kliubo maskaradiniame baliuje, 
sausio 21 d., Paliulio svetainė
je, 2242 W. 23rd PF., ir laimės 
pirmą prizą.

Maskaradinio baliau‘3 rengė
jai tikisi susilaukti daug pub
likos.—J. R.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanota 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
je rėdo mis iki 7 ▼. v. '

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nnga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jnms gali padaryti.

Patarimas
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
. Nedaliomis nuo 10 ryto iki I vai.

kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 55 7i

amžinon ramyben

Atkartokite gar
galiavimą ir ne
plaukite burnos, 
tegul gargaliauna- 
mi vaistai pasilie
ka ant gerklės plė
vės kurį laiką.

^U^'^COURS į

LENGVAI PADARYTI. Viskas ką 
jus darote, sutrupinkite ir ištarpinkite 
trįs BAYER Aspirin Tablėtkas pusei 
stiklo šilto vandens. Gargaliuokite su 
juo du syk ■■ kaip parodyta aukš- 
čiaus. Jeigu jus turite kokias nors 
esančio šalčio ženklus, — tai prieš gar
galiuojant priimkite 2 BAYER Aspi
rin Tablėtkas ir išgerkite pilną stiklą 
vandens. Tai pagelbės jums nugalėti 
besirandančio šalčio simptomus įsigalė
jusius jūsų organizme. Kartokite, 
gu šaltis nepraeis/ F" 
Aspirin nebus kenksmingas, 
dytbjas jums pasakys jis 
mingai širdžiai, r 
12 arba buteliuką iš 100 pas

(Tęsinys)

Įvairiose “šventose” Indi
jos vietose, kur pilna didžiau
sių indų šventyklų, pagodų, o 
taip pat miesteliuose, kaimuo
se, pakelėse ir kitur beveik vi
suomet sutiksi tokių išsižadė- 
jėlių, savęs kankintojų fakirų. 
Indijos liaudis tokius savęs 
kankintojus be galo gerbia: ir 
juo kuris daugiau save kanki
na. juo kuris tai prašmatniau 
atlieka, tuo labiau gerbiamas. 
Ir reikia stebėtis fakirų išmi- 
slumu, kad susigalvotum to
kius savęs kankinimus, kokių 
jie dažnai išsigalvoja.

Kai 
do įvairią įvairiausių

Nes tikras Bayer 
Jūsų gy- 
taį kepk- 

Gaukite skrynutę iš 
savo

Bendrovės atstovai tikrina, 
kad šis filmas susilaukęs ne
paprasto pasisekimo Maskvoje 
ir Berlyne ir minios užkem- 
šančios teatrus, kur jis yra ro
domas. Sakoma, kad “Vyrai ir 
Darbai” yra naujaš žygis gar
sinių filmų gaminime.

Prašalins skausmą tuo* 
nu- 

labai

priežasčių
jo mažiaus suvartojama
valytojas koks joms yra reikalingas turėti na
muose; ir todėl joms ne reikia pirkinėti viso
kių rūšių ir išdirbysčių valymui medžiagas, jis 
yra ne tik ekonomiškesnis, 
Vartokime Old Dutch Cleanser 
Ivmo taksu savo valymo darbe

POCOHONTAS M. R. 50% Lump....... $6.50
POCOHONTAS Lump—Geriausia ryšis 8.00 
POCOHONTAS EGG ..................
BLACK BAND.....
ILLINOIS arba INDIANA EGG 
COKE Visokio Didžio ................
RED ASH ERIE ...... Moderniškas medikalis mokslas dabar 

meta visai naują šviesą ant skaudamos 
gerklės. Budai palengvinti skausmą, 
žaliumą ir suerzinimą į taip greitą lai
ką, kaip dvi ar trįs minutes.

Pasekmės yra daugiausia nustebinau- 
Gydytojaus 

tūkstančiai seka tuo keliu... 
senoviškus “plovinius“ ir 

Nes surasta kad tik

štai yra Old Dutch (luinlnf Valymui Kempinė. Patogi Ir praktiš
ka. Truputis Old Dutch ant šios kempinės greit padaro darbą.— 
nuodugniai išvalo. Labai gražus maudynės papuošalas. Reika
laukite j| šiandie. Pasiųskite 10c kartu su wlndniill paneliu iš 
Old Dutch Cleanser lėbelio jcitrit norite gauti kempinę. Adresu: 
Old Dutch Cleanser, Dept. D 545, 221 N. La Šalie St., Chicago, III.

Vardas ___ ___ ———------
Adresas ...........    l------

Miestas

vinimis, amžinai 
vimi pasirietus 
po medžiu žemyn galva, 
ma, ne kiekvienas galėtų, bet 
čia jau ne tiek stebuklinga, čia 
tik reikia milžiniškos valios, 
savęs atsižadėjimo ir gal būt 
dar kai ko. Bet leisti save gy
vam užkasti žemėn — čia jau 
ne juokai.

Bet visgi ir tai nėra jokie 
stebuklai. Mat, fakiras, leisda
mas save užkasti žemėn, lyg 
ir atsirubežiuoja su šiuo pasau
liu: dažniausiai kūną aplipdo 
vašku, apačioj palaisvina lie
žuvį ir juo užkemša gerklę ir 
t. t. žodžiu, fakiras įpuola lyg 
į kokį letargo miegą 
gali praleisti keletą dienų. Bet 
visgi, kaip minėjome, tai yra 
nuostabus dalykai, europiečiams 
ne tik neįmanomi, bet dažnai 
net nesuprantami.

Tokie bendrais bruožais, yra 
Indijos “stebukladariai” faki
rai. Visgi gana nuostabus žmo
nes... »

Daug daiktų parsiduoda už pusę kainos ir mažiau. Pa 
vyzdžiui: $1.00 vertės Cod Liver Oil OOa

Mažame Castle teatre, prie 
State ir Madfcon St., sovietų 
filmų bendrovę “Amkimo” pro
duktas “Vyrai ir Darbai” šian
dien pradės žibėti ekrane.

Atsiminkite, \kad Tik Vaistai Pagelbsti
SUMAŽINA UŽNUODIJIMĄ, SU 

ŠVELNINA SKAUSMĄ ŪMAI. Gaj 
galiavimas su .Bayer Aspirin padarė 
trįs dalykus 
jaus. Palengvins uždegimą. IR — 
mažins ųžnuodijimą; kas yra 
svarbu kovai su skaudama gerkle.

Reikia 
ASPIRIN 
dėl gerklės specialistai po visą Ameri
ką užrašo BAYER gargaliavimui vietoj 
senoviškų gyduolių. Pasekmės yra 
greitos ir nuostebinančios.

Bukite atsargus, 
BAYER Aspirin Tablėtkas tam tikslui. 
Nes jos ištirpsta ganėtinai dėl garga- 
liavinio nepalikdamos jokių erzinančių 
dalelių

Juk malte šių Old Dutch 
(hnnlnę Valymui Kem
pinę labui patogia ir 
pruktlška. Vartokite lė
ni hm* paduota kuponą.

YOULL BE 

SURPRISED
°N(D)W DIRT

FADES AWAY
WIHEN WQJ n izitcheh

MILŽINIŠKAS METINIO INVENTO 
RIAUS IR IJGNIES-VANDENS 

SUTEPTU DAIKTŲ

Išpardavima

Fakirai leidžiasi 
ba stačiai žemėn, 
įtarsią įdėtus, žemėj užkasti 
pabūva po keliasdešimt minu
čių, kelias valandas ir neretai 
atsitinka, kad žemėj užkasti 
fakirai išbūva po keletą dienų 
ir net savaičių. Atkasus iš že
mės po kiek laiko fakirai vėl 
atgyja. Ar tai ne stebuklai? 
Iš tiesų, atrodo, kad tai tikri 
stebuklai. Stovėti pakelta aukš
tyn ranka, gulėti ant lentos su 

sėdėti po ša
kojas, karoti 

žino-

$1.25 —100 TABLETS STANDARD ASPIRINS
Ir daug kitų daiktų labai pigiai kol jų bus.

Seniausia ir atsakomingiausia aptieka šioj ąpielinkėj 
Patarimus suteikiam veltui

patarnavimas.

Grant Works Pharmacy
4847 W. 14th Street, Cicero, III

Phone CICERO 39.
J. KESER (Keserauskas), R. Ph. Sav.

Mėgiamas taip pat yra “pen
kių ugnių” kankinimas. Yra 
sukuriamos palyginti arti vie
na kitos keturios ugnys. Tarp 
tų keturių liepsnojančių laužų 
atsistoja fakiras ir taip neju
dėdamas stovi valandomis ir 
dienomis. Iš visų šonų fa kirą 
kepina, kaip kokį blynų, ketu
rios ugnys, o iš viršaus penk
toji dar prisideda saulė, kuri 
dienos metu Indijoj yra nepa
prastai karšta. Kokias “mukas” 
turi kentėti fakiras, visiems 
gali būti aišku. Bet prie tokio 
kankinimosi fakirai jau tiek

Geo.P. Taylor, Jr. Coal Co
2426 So. Halsted St.

1000 W. 22nd St.
Phone CANAL 5059

GYVAS IR PASKERSTAS
KIAULES

Parduodame Labai Nupiginta Kaina
Joe De Young

Telefonas PULLMAN 9808 
12330 Halsted Street

WEST PULLMAN. ILLINOIS

yra pripratę, kad 
yra vieni juokai — 
dėdamas 
nejaučia.

štai kitas fakiras pakelėj sto 
vi katrą ranką į dangų iškė 
lęs. Nuolat tokioj padėty lai 
komi rankų raumenys 
ta, ir vėliau fakiras 
kad ir norėtų, žemyn 
nebegali. Ir štai toks 
lyg koks stabas pakelėj stovi 
ir stovi: praeiviai duoda jam 
išmaldos ir jis taip sau 
giasi’ 
vanon

Kitą štai pamatysi kur nors 
po medžiu bekarojantį galva 
žemyn.' Tokioj padėty fakiras 
iškarojo po keletą dienų, o kar
tais ir po keletą savaičių. Rei
kia įsivaizduoti, koks tai yra 
nežmoniškas kankininiasis.

Bet ypač įdomus kankinima- 
sis yra gyvo užsikasimas že
mėn. Štai vienas keleivis rašo: 
“Visų pirma mes užeinam žmo
gų, kurio visas ąpsirengimas 
tik iš pelenų, kuriais jis visas 
išsitepęs. Jis stovi ant galvos 
rankomis pasirėmęs ir leopardo 
odą po galva pasitiesęs. Mus 
tikina, kad jis jau 2 vai., taip 
stovįs. Toliau užeiname kitą, 
kuris jau 3 vai. gulįs saulėje 
ant lentos su vinimis. Bet mė
giamiausias čia fakirų kankini- 
masis yra leisti save gyvus že
mėn užkasti. Nedirbamos že
mės sklypo paviršiuj, kaip ko
kie svetimų kraštų nežinomi 
augalai, kyšoja eilės žmonių 
rankų,. Tai gyvų

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

kimo kankinimu: 
keletą dienų ant vi 
pakelta ranka aukšt 
niasi po medžiu galva žemyn, 
pagaliau, gyvas užsikasa že
mėn ir lt. Štai vienas keliau
tojas po Indiją rašo: “IŠ tik
rųjų esama indų, kurie dienas 
ir naktis susilenkę lankais, nu
leidę galvas* žemyn, o suner
tų rankų pirštus įbedę žemėn, 
šitaip jie stovi kaip suakme
nėję: jų rankos sudžiuvusios, 
pirštų nagai į rankų mėsą įau
gę arba net praaugę jas, o gal
vos plaukai, kaip koks uždan
galas, nusileidžia nuo galvos 
žemėn.”

Užvakar, apie 6:30 valandą 
ryto prie 63-čios ir Kostner 
Avė., automobilio suvažinėtas 
klaipėdiškis Gustavas Koeing, 
45 metų, 6236 Kostner Avė.

Tuo laiku ėjo į darbą Crane 
dirbtuvėse, prie Kedzie Avė. 
Koeningui beeinant skersai gat
vės, tūlo Felix Belongia, 3220 
W. 64 PI., šoferiuojamas “Se- 
dan” automobilis jį parbloškė 
ant žemės, 
ir apsipylęs 
mirė.

'•tovėjimas 
sr.^s kojos, 

kaboj i-

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras.
Kapitonas 

Pasauliniame kare

NA! PALENGVINKITE SKAUDA
MĄ GERKLĘ ŪMAI

Jaučiate žaliumą, Suerzinimą, Pasigelbėkite Tuojaus 
»šie paveikslai pasakys jums kas reikia daryti.

Sausio-Jan. 17 iki 23

Building & Loan
TAUPUMO
SAVAITE

IŠ RADIO STOTIES WEDC
1210 KILOCYCLES

Antradieny, Ketvirtadieny, SeStndleny ir 
Sekmadieny, 7:20 vai. vakare.

Trečiadieny, Penktadieny Ir Pirmadieny 
10:20 vai. vakare.

Taupumo Savaitės Iškilmės ir
įvyks Sausio 21, 1933, 8 vai

SOKOL CHICAGO SALĖJ
‘ 2339 So, Kedzie Avė.

Cicero Lietuvos Kareivių 
Draugija nutarė skaitlingai da
lyvauti sausio 28 d., įvyksian
čiame Raudonos Rožės kliubp 
maskaradiniame baliuje ir lai
mėti pirmą dovaną, kurią pa
prastai laimėdavo West^idės 
Baltosios Rožės Kliubas.

Metinis draugijos susirinki
mas įvyko sekmadienį, sausio 
15 d. Teko patirti, kad serga 
A. Maziliauskas
kas ir F. Miliauskas. Revizijos 
komisija patiekė ilgą raportą iš 
metinės draugijos apyvartos iš 
kurios pasirodė, kad viskas kuo- 
geriausioje tvarkoje.

— Kor.

NĖRA JOKIAI VALYMO TAKSU
... štai kodėl Old Dutch Cleanser visuomet 

visų šeimininkių pasirenkamas. Old Dutch ne
uždeda taksų ant jų energijos, todėl, kad jisai 
valo greičiau ir lengviau. Ne taksuoja pavir
šių, nes jisai ne nubruožia; jisai palaiko gra
žius dalykus, gražiais.

Ne \akf:iioja jų pinigų mašncles dėl dviejų 
pirmiausia, kainuoja mažiau nes 

antra Jai vienintelis

Amerikoje 
ius metus ir 
ryšisu lietuviais 
dalyvaudavo, kartu su šeimyna 
naudojo lietuvių kalbą, ir ben
drai, buvo-skaitomas lietuviu. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį po 
pietų. <

Graboriui J. J. Bagdonui pa
tarnaujant kūnas bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Vakar rytą J .J. Bagdono 
koplyčioje, 2560 W. 63rd St., 
prasidėjo coronerio tyrinėjimas, 
kuris buvo atidėtas iki vasario 
7 d. šoferis F. Belongia sulai
kytas.

!7c35cTUR- 23c
50c P. D. TOOTH 

PAŠTE CSC
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per tam tikrą laiką yra galimi, bet -ilgainiui jie šiokiu 
ar tokiu budu išsilygina.

Taigi pastovus darbininkų būvio pagerinimas šian
die yra galimas tiktai tarptautinio veikimo keliu.

• k- — ................. — t |' j - .. ..... ■ ■ -l-L..*.

Apžvalga
OPOZICIJA VILNIEČIŲ 

TARPE

.......... ....... . ' 
tų, dar hera pasibaigusi iki 
šiol........................... • . ' : *

Įdomu, kad kai Marčiulionis 
lankėsi Amerikoje, tai jį karš
čiausiai rėmė Devenis, 
taip pat “pasižymėjo”.

kuris

AR ATPIGS DOLERIS?

Kongrese šiuo tarpu plačiai diskusuojama įvairus 
sumanymai nupiginti Amerikos dolerį, t. y. įvesti va
liutos infliaciją. Žinoma, niekas nenori, kad infliacija 
pasiektų tą laipsnį, kokį ji buvo pasiekusi Vokietijoje 
arba Rusijoje, kuomet tenai popieriniai pinigai buvo 
pasidarę visai be vertės. Dolerio nupiginimo šalininkai 
Washingtone siūlo “kontroliuojamą infliaciją”, kuri 
palaikytų dolerio vertę tam tikroje aukštumoje.

Atvirą ataką prieš auksinę dolerio vertę padarė 
federaliniame senate Huey Long, senatorius iš La. val
stijos, ir Elmer Thomas, iš Okla. valstijos. Juodu yra 
radikališki demokratai. Besvarstant senate bankinės 
reformos bilių, šituodu senatoriai pradėjo daryti ob
strukciją, laikydami ilgas kalbas. Juodu reikalavo, kad 
į bilių butų įdėtos tam tikros pro vizijos dolerio nupigi- 
nimui; priešingame atsitikime juodu grasino neprileisti 
1^’ie balsavimo ii’ sutrukdyti visą senato darbą. Bet 
vakar ta obstrukcija buvo nutraukta. Tuo budu pirmo
ji infliacijos šalininkų ataka tapo atmušta.

Kolkas dauguma kongreso dar tiki, kad Amerikos 
biznis nugalės keblumus be infliacijos pagelbos. Bet 
jeigu depresija prasitęs ilgiau, tai kongreso nusistaty
mas gali pasikeisti.

Lietuvos spauda mini vien
kartinį leidinį “Prieš Tėkmę“, 
kuris neseniai pasirodęs Vilniu
je. Jame aštriai kritikuojamas 
Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas ir ta grupė liberalų, 
kuri leidžia “Vii. žodį”. Apie 
juos kalbama, kaip apie veid
mainius ir spekuliantus, kurie 
tunka iš patriotizmo, o visuo
menės reikalais nėkiek nesirū
pina. Jei tie elementai ir to- 
liaus šeimininkausią Vilniaus 
krašto lietuvių judėjime, tai 
jisai ilgainiui busiąs Visai su- 
demoralizuotas.

Leidinio “Prieš Tėkmę” au-, 
toriai reikalauja, kad butų kaip 
galint greičiau perrinktas Lai
kinasis Vilniaus Lietuvių Ko
mitetas, kad lietuvių švietimo! 
darbas butų perduotas Lietu
vių Mokytojų Sąjungos žiniai, 
kad butų pertvarkyti bendra
bučiai ir pašalinti netikę jų 
vedėjai, kad butų atskirti nuo 
vadovaujančių vietų kunigai, 
nes jie esą tarnai lenkų dvasi
nės vyriausybes, ir kad butų 
įtrauktos į kūrybinį darbą val
stiečių masės.

Tą vienkartinį laikraštį išlei
do pažangių lietuvių inteligen
tų būrelis, kuris ir toliau ke
tina kovoti prieš reakciją vii-,; 
niečių judėjime.

SOCIALISTŲ JfiGOS VIENOJE 
AUGA

komisarai tuoj .pasirūpins tave 
numarinti badu.

—o—
“Laisvė” rašo: “A. B. šal

ikus, 33 kuopos finansų sekre
torius, turi pasiėmęs SLA. 60 
kuopos narių apie $560.

Kuomet Limbiniai su prusei- 
kiniais išvien darbavosi, tai 
tas laikraštis niekuomet nesa
kydavo, kad toks ir toks jų 
vienmintis turi iš Susivieniji-, 
mo pasiėmęs pinigų.

Guido da Verona. Vertė K. A.

GYVUJll ŽMONIŲ PRAGARAS

ATGAL I FARMAS

Anądien Rooseveltas pareiškė, kad nedarbas tiktai 
tuomet busiąs pašalintas, kai žymi dalis miestų gyven
tojų išvažinės į farmas. Jisai sako, kad jeigu Amerikos 
pramonė ir imtų šiandie dirbti pilną laiką, tai pen
kiems milionams darbininkų vistiek nebūtų darbo, ka
dangi tų darbininkų vietas jau užėmė mašinos.

Šis busimo prezidento pareiškimas neatrodo gerai 
apgalvotas. Rooseveltas nori, kad apie penki milionai 
miestų darbininkų apsigyventų farmose. Bet ką jie te
nai veiks? žemės ūkis Amerikoje kenčia dėl gamybos 
perviršio, gal būt, dar aršiau, negu pramonė. Farme- 
riai neturi kur dėti atliekamus kviečius, kornus ir gal
vijus. Kongresas Washingtone siūlo duoti premijas far- 
meriams už gamybos siaurinimą. O Rooseveltas mano, 
kad j sodžių turį važiuoti dar penketas milionų žmonių 
ir dirbti žemę!

Sakoma, kad nuo pradžios depresijos iki dabar jau 
išvažinėjo į farmas apie milionas miestiečių. Kaipo lai
kina priemonė bedarbiams apsiginti nuo bado, šis krau
stymasi iš miesto į sodžių gali būti pilnai pateisintas. 
Apsigyvenęs pas farmerį, bedarbis gali pigiau pramisti, 
negu mieste. Bet pašalinti nedarbą šitokiu budu nega
lima. Jisai bus pašalintas tiktai tuomet, kai pramonės 
darbininkai ras uždarbį pramonėje. Tai gali būt pa
siekta arba darbo laiko sutrumpinimu dirbtuvėse, arba 
naujų pramonės šakų išvystymu.

VĖL SU SAVO PRASIMA- ; 
NYMAIS

ALGOS — TARPTAUTINIS KLAUSIMAS

Pasaulis šiandie pasiekė to laipsnio, kad kiekviena 
Žymesnė atmaina ekonominiame gyvenime vienos šalies 
tuojaus atsiliepia į ekonominę kitų šalių padėtį. Ankšti 
ekonominiai ryšiai jungia ypač pramoningąsias šalis.

Kiekviena jų pagamina daugiau prekių, negu kad 
jos gyventojai gali suvartoti. Tas prekių perviršis turi 
būt eksportuojamas. Be prekybos šu užsieniais negalė
tų gyvuoti nė viena pramoninga šalis.

Tačiau prekyboje laimi tas, kuHo prekės yra pi
gesnės ir geresnės. Gi prekių kainos pareina nuo gamy
bos kaštų: jeigu medžiaga brangi ir darbininkų algos 
aukštos, tai pramoninkas negali savo prekes pardavi
nėti pigiai be nuostolio.

Tuo budu prekių kainos priklauso nuo darbininkų 
algų aukštumo, ir atbulai — nuo kainų priklauso algos. 
Jeigu pasaulio rinkose tam tikros prekės parsiduoda 
pigiai, tai kiekvienas pramonininkas, kuris tas prekes 
eksportuoja, yra priverstas tų kainų laikytis. Jisai ne
gali už savo prekes reikalauti daugiau, negu jo kompe- 
titoriai. Todėl jisai yra priverstas žiūrėti, kad ir jo 
gamybos kaštai (išlaidos medžiagai, mašinerijai, ai-; 
goms ir t. L) , nebūtų aukšti j kitalpsjisai turės‘nuostolį.į

Šios aplinkybės veda prie to, kad vienoje žalyje' 
darbininkų algos negali būti daug aukštesnės, negu ki
tose šalyse. Tas pat ir apie darbo valandas. Skirtumai

“Am. Lietuviui“ koks ten jo 
Reporteris vėl prirašė įvairių 
sensacijų apie SLA. centrą. Bė
da su tuo rašytoju, kad jisai 
nesirūpina pati kr Uiti G :fak lūs, 
kuriuos jisai paduoda. Pavyz
džiui, štai kokiais žodžiais ji
sai baigia savo neva korespon-, 
denciją:, '

“Yra pavojingas Kiro da
lykas. šitas dalykas yra skau
dus todėl, kad Kirui $25,000 
paskolą parūpino Pildomosios 
Trybos narys, adv. Gugis.” 
Tai yra netiesa. Paskola, apie 

kurią čia kalba Worcesterio sa
vaitraščio bendradarbis, buvo 
duota 1927 metų gegužės mė
nesį, o tuo tarpu adv. Gugis 
patapo Pild. Tarybos nariu, 
tiktai antroje dalyje 1929 me
tų.

Adv. K. Gugis ir iš viso be
turi jokio ryšio su tos pasko
los davimu, nes ir nuosavybės' 
apkainavime ir popierų peržiū
rėjime dalyvavo visai kiti as-' 
mens.

Aišku todėl, kad asmuo, ku
ris tuos išmisluš parašė, ,sten-( 
giasi suklaidinti SLA. narius., 
Iš jo rašinio matyt, kad jisai 
veikia išvien su tam tikra kli-u 
ka, kuri ypatingai stengiasi ap
juodinti pažangesniuosius SusV 
vienijimo veikėjus.

NEO-LITU ANUOS” ŠULAS
GAVO PUSAN'HIŲ MĖTŲ 

GALĖJIMO

Kauno advokatas Marčiulio
nis, kuris anąmet, dar būdamas 
studentu, lankėsi Amerikoje ir 
rinko aukas tautininkų korpo
racijai “Neb-Lituahljai“, tapo 
nebaustas pusantrų metų drą
sos kalėjimu ir teisių atėmimu. 
Jisai buvo teisiamas Kauno 
apygardos ‘teisme už .čekiu 
klastavimą ir kitokias sukty-

Austrijos sostinėje Vienoje 
socialdemokratai turi absoliu
čią daugumą miesto taryboje,. 
Nuo to laiko, kai po pasaulio 
ikaro Austrija pasiskelbė res
publika, jos sostinėje ėjo ir 
tebeina atkakli kdva tarpe or
ganizuotų darbininkų ir buržu
azijos. Ką buržuazinės partijos 
nedarė, bet jos negalėjo pa
veržti Viehos valdžią iš sočiai-’ 
demokratų rankų. Po kiekvie
nų rinkimų socialdemokratą 
atstovų skaičius miesto tarybo
je darosi vis didesnis.

Pereitą lapkričio mėnesį so
cialdemokratų partija pravedė 
labai sėkmingą naujų narių 
prirašymo kampaniją. Jos tiks
las buvo gauti Vienoje 10,000 
naujų narių, ir rezultatai buvo 
didesni, negu tikėtasi. Partija, 
gavo per tą mėnesį 13,087 nau>’ 
jus narius.

į

šitas socialdemokratų pasise
kimas pareina baugiausia nuo 
to, kad Austrijos darbininkai 
nėra suskaldyti. Komunistai 
Austrijoje neturi jokios įtakos. 
Jie nestengia išrinkti nė vieno 
aldermano, nei Vienoje, nei ku
riame kitame Austrijos mieste.

Atrodo, kad Limbiniai su 
'kunigais baigia sudaryti bend
rą frontą, štai “Naujoji Gady
nė” rašo, kad A. L. D. L. D. 
142 kiiopos narys ir tiesiosios 
linijos vykintojas Riversidėj; 
N. J., laike dabartinio ‘Lais
vės’ vajaus labai gerai dar
buojasi, vedžiodamas po vie
tos lietuvių stubas Camdeno 
Šv. Jurgio parapijos kleboną 
(ir kiek galėdamas pagelbėti 
jam ‘kalėdoti.’

Kaip matote, Romos ir Mas
kvos pasekėjai greit susiuosto.

(Tęsinys)
Nors IzaLela buvo nedidelio 

ūgio, bet ji atrodė, kaip tikra 
iš dramblio kaulo ar dar bran
gesnio daikto išdrožta, pagun
dos statula. Jos oda buvo ste
bėtinai balta, ir didelės juo
dos čigonės akys apšvietė jos 
veidą karštu ir permatomu 
drebuliu. Jos viršutinė lupa, 
trupittį pakelta, buvo apden
gta tamsiais gyvaplaukiais. 
Jos tamsus plaukai, lygus ir 
(blizgantys, sušukuoti taip kaip 
pažo, pridavė jos grakštumui 
ypatingą efektingumą. Kiek
vienas pasijudinimas ryškiai

buvo pasibaisėtinai išblyškęs.
Rankoj jis laike revolverį. 

Jis nukreipė revolverį į mo
terį ir, netardamas nei žodžio, 
paleido du širviu.

Argentinos džiunglėse jis bu
vo pratęs šaudyti į gyvus dai
ktus, ir todėl abi kulkos pa-, 
taikė ten, kur jis norėjo: pir
moji į smilkinį, antroji į širdį.

Negyva Izabcla sudribo ant 
savo meilužio nuogo kūno.

Miguelis žengė kelis žings
nius pirmyn; jis pagriebė mo
terį už plaukų, kurie buvo ly
gus ir žibėjo, kaip pažo plau
kai. Nutraukė nuogą kūną

rodė jos tamprias krūtis. Atro- ir numetė prie lovos. Runas 
de, kad visas kūnas ten kon- pasiliko tragiškai nepadorioj 
centravosį ir siūlė save. Paka: padėtyj.
ko pažiūrėti į jos eiseną, kadi Cherardo nesuspėjo nei su-

PASTABOS
“Laisvė” rašo, jog Sovietų 

Sąjunga sutinkanti išleisti sa
vo piliečius svetur gyvchti, jei 
kurie norės, kuomet tokie pi
liečiai sumokės tam tikrą su
mą pinigų svetima valiuta.

Reiškia, Rusijos darbinin
kai yra uždaryti, kaip silkės 
bačkoj. Išvažiuoti į užsienį jie 
neturi galimybės. Bet jei ko
kis buržujus turi pakankamai 
pinigų, tai jis gali išsipirkti iš 
bolševikiškos nevalios ir išva
žiuoti į užsienį. Tai tau ir dar-: 
biniiikiŠka tvarka!

——o—
Bieliauskas iš Maskvos rašo 

“Laisvėj”, kad Rusijoj juoda
darbiai, biznio darbo darbi
ninkai tūkstančiais/užima di
rektorių, technikos racionali
zatorių, ekonomistų ir kitokių 
ekspertų vietas.

Vadinasi, Rusijoj Lile vienas 
iš gatvės paimtas žmogus gali 
būti inžinierium, ekonomistu 
ar kokiu kitu ekspertu!

Aš manau, kad tik labai sil
pno proto žmogus gali tikėti į 
tokius stebuklus.

—O-*—•

Detroito Mikas “Naujosios 
Gadynės” No. 48 rašo apie tai, 
kaip atsiliepė pabėgėliai apie 
sovietų tvarką. Tie pabėgėliai, 
tesą, štai ką pasakė: “Komisa
rai gerai sočiai privalgo ir 
girtuokliauja su mergomis. 
Tūli jų stačiai sako, kad So
vietų Sąjunga tai pragaras.” O 
toliau: “Pabėgėliai iš Sovietų 
Rusijos sako, kad pas bolševi
kus viskas niekai, viskasi su
puvę, du šimtu melų atsilikę 
civilizacijbj.”

Gerai, kad tie pabėgėliai turi 
tiek pilietiškos drąsos, kad pa
sakyti teisybę apie bolševikiš
ką rojų, kurio saldybes jie pa
tyrė ant savo kailio.

— Marksistas.

■ , ■ i «

M

Didelio galvosūkio bolševi
kai turi dėl vieno pabėgėlio iš 
kovos lauko. O dalykas, kaip 
rašo “Laisvė”, buvęs tokis: į 
Washingtoną buvo pasiųsta 
delegacija pikietuoti Aukš
čiausiąjį Teismą rr reikalauti, 
kad Scottsboro pcgrtj jaunuo
liai butų paliuošuLti. Vienas 
tos delegacijos nartų ėmė ir 
pabėgo iš kovos lauko. Vadi
nasi, atsisakė toliau eiti pikie- 
tinhiko pareigas.

Dabai* tam pabėgėliui gm
inoj anuumasiniu -teismu. Well, 
gal Bimba su ^«ftiteriu išneš 
Jam “mirties bausmę.”

—i—

'Bimbos redagubjamas lapas 
be melo negali žengti nei žin
gsnio. •štili kokius niekus jis 
saphlioja: “Kada kapitalisitai 
su savo valdžia priešakyje 
skaldo darbininkams galvas, 
lattžo j=ų ‘Susirhtkimus, vado
vaujančius draugus kemša į 
kale j-imus, tai socialfašistų 
spauda .parenka graživj žodžių 
patcišinimifi kapithlištų šiau
rių darbų?’

ši 'byla buvo nepaprasta tuo, 
kad ijvs j^gtymae teisme už
sitęsė. Msų waktl. Tik ketvirtų 
valandų ryto išėjo tar
tis apie nuosprendi, ir 9 vai. 
ryto nuosprendis buvo paskelbi

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorifoj

> ■ -.............*—■<' '

suprasti, jog tai yra neįmano
mai aistringa ir vyliuginga 
moteris.

Ji užgesino elektros šviesą, 
atsargiai ant pirštų galų eida
ma kilimu. Paskui su nepap
rastu atsargumu pasuko durų 
rankeną ir išslinko į aikštę.

Išblyškusi mėnulio šviesa 
apšvietė akmeninius laiptus.

Ji tyliai pakilo į antrą auk
štą ir, pasislėpusi koridoriuj, 
atidarė duris.

Kambaryj, į kurį vedė tos 
durys, buvo visiškai tamsu; 
per langų uždangas negalėjo 
įsiskverbti nei vienas mėnulio 
spindulys. t

Dar su didesniu atsargumu, 
kad hcbultų jokio garso, ji už
rakino dūris. Paskui nutraukė 
nuo savęs apniaustą Ir su įnir-' 
timu, kaip patelka, kuri senai 
bebuvo patenkinta, neatgavu
si nei dvašios, ^uolč į Che
rardo lovą.

—o—
NeprUejo nei dvidešimts 

minučių, kaip galingas iš lau
ko pečių 'smūgis išmušė iš su
kavielų dūris, kurios su did
žiausiu bildesiu nukrito ant 
plytinių grindų.

Kažkieno ranka ' paspaudė 
elektros mygtuką. Tuo laiku 
neištikima žmona stengėsi iš
slinkti iš po kaldros. Bet jau 
buvo pervėlu. Išmuštų durų 
šlenkstyj stovėjo Miguelis. Jis

prairti, kas įvyko, o juo labiau 
negalėjo stvertis kokių nors 
priemonių, kad apsiginti. Visa 
tai atsitiko bėgiu kelių sekun
dų.

Ir štai Miguelis stovėjo ten, 
su revolveriu rankoj, nesiju
dindamas, kaip vaiduoklis, su 
persimainiusiu ir sudarkytu 
veidu.

Cherardo pasilenkė, kad 
pakelti numirėlę. Gal būt, kad 
pažiūrėti į ją, palytėti ją. Jis 
jautė, kaip per jo dešinę ran
ką tekėjo karštas Izabelos 
kraujas, tas kraujas, kuris 
vos prieš keletą sekundų su
teikė jam tiek daug pasiten
kinimo.

Jis suprato, kad dabar buvo 
jo eilė. Tačiau buvo visai ra
mus, pasirengęs numirti.

Jo akys, kurios dar nespėjo 
pasiliuosuoti nuo meiliškos 
aistros, be baimės žiurėjo į 
įtėvio pilką veidą ir jo bepro
tiškas akis.

Jis nenorėjo padaryti nei 
vieno judesio, nenorėjo tarti _ 
nei vieno žodžio. Teisintis ir 
maldauti pasigailėjimo, — jam . 
buvo svetimas dalykas. Jam 
atrodė, jog tik mirtimi jis te
galės atitaisyti padarytą 
skriaudą.

Bet Miguelio žibančio revol
verio vamzdis atkakliai žiurė
jo žemyn, ten ,kur gulėjo ne
ištikimos žmonos kūnas.

(Bus daugiau)

VAINIKAS INTERVENCIJAI

v.tV<T*>-., /•.
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Kas lik ’Binibhi ir jb hite 
n aulams prisisapnuoja, ka 
jie jpttšėiinai prtsiniattlda “stc 
bukli ngo 
dėtis 
laikraštyj

kaukaziško 
tai jie ir rašo

van- 
savo

Bimbos Organas \paduoda 
šiai kokių žinių: “Sovietų Są- 
jiingOš ^y^ĮdUtjyįe išleido pa-? 
tvwkyn®ų, kad -kiekvienas 
d^itbiHtfikdš, iittdltft išlikinejąs 
be jokio reikalo iš darbo, Juri 
btfti bdtidžiamas Atėmimu tei
sūs imti maistų iš prie darba- 
vidfcs esančios krautuves,” ;

Jėi be žvarbios 
- pažasties išliksi iš darbo, lai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Rožių Žemėje” ro
žės Srebežydinčios”. 
sako Senas Antanas
Roselandas yra ypatingai sun
kiai bedarbės paliesta kolonija 

--------------i—

Roselandas— Rožių žemė — 
gražus vardas, sako korespon
dentas Senas Antanas, “bet ro
žės senai nebežydi nei darže
liuose nei vietinių žmonių gy
venime.”

Roselandas yra viena Chica
gos kolonija, ypatingai sunkiai 
paliesta bedarbės, todėl neste
bėtina, kad gyventojai aimanuo
ja ir jų kišeniuose vėjai “vese- 
lijas kelia”.
P. šnapštis susižeidė betaisyda

mas stogą
Kurį laiką atgal Roselandie- 

tis Petras šnapštis, 11445 Front 
Avė., sumanė sulopyti savo 
viešbučio stogą. Prišildė kati
lą smalos ir pradėjo ja užpilti 
plyšius.

Besidarbuodamas skaudžiai 
nusiplikino kairiąją ranką. Nors 
buvo greitai nugabentas pas 
gydytoją, oda nusilupo kartu 
su kūno dalimis. Dar ir dabar 
sužeistasis ranką nešiojasi pa
sirišęs. Golden Star kliubas ir 
vietine SLA. kuopa ,kuriai P. 
šnapštis priklausot raginama jį

- aplankyti.
R. Dobrovolskis išgabentas 

į ligoninę
Sausio 16 d., Romualdas Do

brovolskis, 135 E. 114th Place 
išgabentas į Cook apskričio li
goninę.

Pereitą vasarą kuri laiką iš
gulėjo toje ligoninėje, ir, rug- 
piučio 10 d., pasidavė pavojin
gai operacijai, šiomis dienomis 
liga atsinaujino .

R. Dobrovolskis guli 44-tam 
ligoninės varde. Lankymo va
landos - antradien .ir ketvirta- 
dien.—nu‘o 2-4 p. p., šeštadien. 
-—7-8 v. v. ir sekmadien.—1-3 
P. P-

PRIETARAI
i.

Prietarai yra gilios senovės 
C palaikai

Beveik visi žmones turi vie
nokių ar kitokių prietarų. Jie 
yra atėję iš gilios senovės, nes 
prietarai yra galbūt tiek pat 
seni, kaip sena yra žmonija. 
Ir nuo jų žmonija negali atsi-

• f* ■ . ,.■■■■■ M&jfe

ALVVAYS B

Kitchen-Freshl

KRAFT 
Mayonnaise

nanai aveniuS • • •
nūs mlHnjra parlnktinlo alio* 
)au*, Švelnaus uksuso. rinkli- 
nii) kaiuAinių. retų prieskonių. 
Sumainytas mažomis krūvelė
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS sro«cr« ' 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit J} t

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

palaidoti iki šiol. Net ir apsi
švietę žmonės kartais pasiduoda 
prietarams.

Prietarai, kaip ir viskas ki
tas, keitėsi su laiku ir aplinky
bėmis. Ir dabar prietarai yra 
kitokie, negu buvo senovėje. 
Net ir vienos šalies prietarai 
yra kitokie, negu kitos šalies. 
Pav., Lietuvos prietarai yra 
visai kitokie, negu tie, kuriuos 
randame Amerikoje, nes čia 
ir gyvenimo sąlygos yra kito
kios.

Mes jau nebetikim, kad nuo
dingai gyvatei įkandus galima 
i/žkalbeti ,arba kad galima gais
rą užgesinti apnešus šv. Ago
tos duoną, arba kad negalima 
vandeniu gesinti žaibo uždegto 
namo, arba kad ragana gali 
apkrėsti žmogų; bet mes da
bar, kartu su amerikiečiais, ti
kime, kad sudaužymas veidro
džio atneš 7 nelaimingus me
tus, kad trims užsidegti cigare- 
tą vienu degtuku nėra “liuke” 
(kaip džiaugiasi tuo prietaru 
degtukų trustai!), arba kad iš
tiks nelaime, jei kelią perbėga 
juoda katė, arba kad nelaimin
gas yra penktadienis, ypač jei 
jis pripuola 13 mėnesio dieną 
ir t.t. ir t.t.

Labai daug žmonių, o ypač 
moterys, tiki į sapnus. Dauge
lis tiki, kad šioks ar kitoks 
daiktas atneša laimę ar nelai
mę. Juk ir patys prietarai gi
mė iš tikėjimo j laimę, ar pasi
sekimą, ir kad kitas ją gali at
nešti.

Prietarai, kaip ir tikėjimas, 
pas kiekvieną žmogų yra visai 
skirtingi; juose pasireiškia jo 
asmenyje ir kaip klebono Die
vas nėra tokis pat, kokis yra 
Dievas jo parapijono, taip ir 
prietarai pas kiekvieną žmogų 
yra kitokie ir jie keičiasi kartu 
besikeičiant žmogaus pažiūroms 
ir visoms jo gyvenimo aplin
kybėms.

Vieną tokių prietarų vaizduo
ja graži operetė “Laima”, kurią 
sausio 29 d., Lietuvių Audito
rijoj, stato Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”. Bet apie Lai
mas, Laumes, Raganas, Aitva
rus ir panašias prietarų for
mas pakalbėsime kitą kartą.

—bs.

Roselando Liet. Sc. 
Mylėtojų Ratelis 
pradeda 21 metus

šiandien metiniame susirinkime 
rinks naują valdybą

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis, Roselande pradeda 21- 
mus veikimo metus, su metiniu 
susirinkimu, kuris įvyks sau
sio 20 d., 7:30 v. v. C. Liutke
vičiaus namuose, 9756 Indiana 
Avė.

Susirinkimas rinks naują 
1933 metų valdybą ir aptars 
svarbiausius ratelio reikalus, 
kad pasekmingai tęsti darbą, 
kurį ratelis dirbo nuo 1912 me
tų.

HELEN DEMERECKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 19 dienį, 9:25 valandą ryto 
1933 m., sulaukus 14 m. 10 m. 
amžiaus, gimus a. a. Helena Chi
cago, III.

Paliko dideliame nubudime mo
tin.) Kazimierą po tėvais Kazdailikė 
tėvą Kazimierą, 3 brolius, Joną, 
Juozapą ir Adolph, dėdę ir dėdie
nę Kazimierą ir Emeliją Kazdai- 
lius. dėdę ir dėdienę Pranciškų ir 
Kazimierą Demereckius, pusbrolius, 
pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3627 
W. 5 5 Place.

Laidotuvės įvyks panedėlyj sau
sio 23 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
j Šv. Gali parapijos bažnyčią, 55 
ir Kedzie Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a., Helenos Demerecki 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

1 laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Dėdienės, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
■ rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 

1138.

Hugh T. Nelson, sekretorius 
Roose velto Inauguracijos ko
miteto, kuris tvarkys visas pre
zidento Roosevelto inauguraci
jos ceremonijas kovo 4 d. Se
natas rekomenduoja skirti 
inauguracijos išlaidoms $10,000.

Ratelio raštininkas A. Jocius 
kviečia visus narius ir ratelio 
simpatizatorius atsilankyti su
sirinkime. Tarp kito ko, bus 
patiektas pereito vakarėlio ra
portas.

Šiems tavorščiams 
‘revoliucijų’ kėlimas 

pilnai apsimoka
Sugalvojo puikų skymą sukelti 

pinigų; džiaugėsi kuomet po
licija juos areštavo

Daug kalbama apie depresi
ją, pinigų trukumą ir kitas 
bėdas, bet kai kurie “tavorš- 
čiai” tų būdų nekiek jaučia, 
kaip parodo šis pavyzdys.

Pastaruoju laiku vienas jų 
si/galvojo originalį “skymą” su
kelti pinigų, štai kaip 'tą sky
mą vykina. U

Skymo autorius—‘ bįmbps pa
kalikas ,atėjo į bedarbių šelpi
mo stotį su keliais tavorščiais 
ir mėgino sukelti “revoliuciją”.

Pradžia buvo gera, bet tar* 
vorščiai dar labiau džiaugėsi, 
kuomet buržuaziška policija 
jitos eme ir nugabeno pas tei
sėją. šis priteisė “revoliucio
nierius” sumokėti po $25 pa
baudos ir kaštus. Planas pui-

k i ai pavyko. Geriau išeiti ir 
negalėjo, bet tai tik pradžia. 
Štai kur pasireiškia plano nau
da.

Kad išsigelbėti iš “kapitalistų 
nagų”, revoliuciją kėlusieji ta- 
vorščiai su4 kitais sėbrais ren
gia šokius po tris vakarus į 
savaitę, pardavinėja serijas, 
rengia “spyčius” ir t.t. Pinigai 
pilasi kaip iŠ gausybės rago,

Laiks nuo laiko surengę pa
našias “revoliucijas” tie ta- 
vorščiai gerai apsirūpina. Kas 
sakė,kad dabar siaučia depre
sija?—Senas Antanas.

Roselando soc. loka- 
lai sparčiai auga 

narių skaičium
Ragina draugus rašytis ant J. 

Burdos, kandidato į aldermo- 
nus peticijos

Roselando socialistų darbuotė 
eina smarkyn. Kiekviename 
susirinkime, sako koresponden
tas, prie lokalo prisirašo vis 
daugiau* narių, tarp kurių yra 
didokas skaičius lietuvių.

Lokalo susirinkimai įvyksta 
kiekvieną ketvirtadienį, J. Bur
dos namuose, 11106 S. Michi
gan Avė.

J. Burda, žymus Roselando

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius: ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 Si.
Tel. Boulevard 520.3 ir 8413

1327 So. 49 Ct
Tel. Cicero 3 724.' / Koplyčia dykai
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pilietis ir architektas kandida
tuoja į 9-to wardo aldermanus. 
Kandidatas kreipiasi j draugus 
ragindamas juos rašytis ant jo 
peticijos, kad kuo greičiausiai 
surinkus reikalingą skaičių pa
rašų ir įgauti jo vardą į balio- 
tą.

Be vietinio anglų lokalo, spar
čiai auga ir italų lokalus. Pen
ktus mėnesius atgal teturėjo 
tik 70 narių, o dabar virš 200.

Reikalauja numažinti 
mokyklų biudžetą 

$4^000,000
Chicagos mokyklų globėjai 

grąžino biudžeto projektą de
partamentų viršininkams, r?i 
kalaudami, kad jį numažinti 
dar $4,569,000. Reikalavimą iš
pildžius, biudžetas butų suba
lansuotas $69,402,485 sumoje.

Lincoln parko taryba 
turi $400,000 deficito
Šiomis dienomis patirta, kad 

Lincoln parko taryba turi 
$400,000 deficito. Nužiūrima,

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o matų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

kad prie deficito prisidėjo ne
švarus kai kurių asmenų dar
bai.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAI

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visuotinas me
tinis susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio 22 d. 1933, Lietuvių Auditorijos 
svetainėje 3133 So. Halsted St., 1 vai. 
po pietų ant pirmų lubų. Būtinai aasi- 
lankykite į susirinkimą, nes bus išduotas 
raportas iš patikrinimo kapinių knygų, 
taipgi bus rinkimas trijų trustisų dapil- 
dyti vakuojančias vietas ir ateidami su- 
sirinkiman atsineškite atvirutes kaipo 
ženklą, kad esate loto savininkas-kė, nes 
be atvirutės nebusite įleidžiami į susi
rinkimą. J. Zalatoris rašt.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

T K’ODTT T G vartojami daugi ana
kaip 5 tnllionų Euro* 

nloftų kaipo jų Šeimos vidurių lluosuotojas. 
Tenai gydytojai rekomenduoja Leopills. Pa* 
raitykite mums <1<*1 dykai Kampelio. Gal jus 
greit patirsite kaip pagelbingi jie yra prie 
užkietėjimo vidurių, gazų hcmorrhoidų. ir 
t. t., garantuojame, jie nėra kenksmingi. 
Leopills dabar padaromi Chieagoje. 35 
piliuk^s už 25c. gausite nuo jūsų vaistininko 
arba ifi Leo Laboratories 034 Fullerton Avė., 
Chicago, 111.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR.MT. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IB OHIBDBGAB 

4645 S. Ashland Avė..
Ofiso valandų ano t iki 4 i» aaa C ud 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal satarU 
Ofbo Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkau, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wtetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomb 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii E tuopos ir t H praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
TeL BOULEVARD 9199

Phone Canal 6122

JLHu k). DlrjZilo 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomb ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd.

- kampas. 67tb ir Arteeian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Phcne Boulevard 70*2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dienos, 1933
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

JF.RBZRįS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

> ’ ■ hų išdirbystės 
/ OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory .4088

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

URBAGELININKAS ’VESTUVĖMS, BANKIETAMS
PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM I VISAS MIESTO DALIS,

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU (STAIRA

EUDEIKIS ir vėl nustebimo publikų su iavo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšiet palaidojimg, Mesi nteko 
nerokuojame už atvežimą mfrusio žmogaus kilriO J mtis< 
įstaigą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jukų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

> tai, ar jus ką pirksitei ar nė.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių j graborius* kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos, Koplyčios DU 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm itegu kreipdttt kur 
kitur. *

EUDEIKIS
' . JŪSŲ GRABORIUa J k Y L J i 

į . ' Dldysh Ofts^ ! ’. f '' . g
4605-07 South HennitageAvenue

Visi Telefonai: YARD8 1741 ir 1743........

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Pbysical Therapy 
8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Ayenue 
j Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankėts ir t. t. 

.Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Akių Gydytoj’ai

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 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas; Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomb pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusę piginus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
■■"■■I" II IMlll     , n    imu į n, |,|,|     ,«    

tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS. AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
® Komplikuotuose

Atsitikimuoie

Ofisas ir Akinių; Dirbtuvi
756 West 35th St.

* kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomb puo 10 iki J2

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunstrick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS!

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR.BERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrea gydytojas chirurgas b 
akušeris.

-Gydo staigias ir chroniškas lifto vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie* 
taisus.

Ofisas b Laboratorijas
1025 W. 18tfr St., netoli Morgan 8t. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 « Ctntnd 7464

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

24013 IT. 63rd^St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

Praktikuoja 20 metai 
OHSAS 

4729 South Ashland Atn., 2 hthoe 
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 nuo 7* iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 ikt 12 v» db«* 

Phone Midway 2880

Office Valandos, 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 • 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DLNAIKEIIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo <avo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslai.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 t. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel*. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus a«redomh)« Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkab u 
Kttvergab.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Tallfonaą Vitginia 0036

4631 South Ashland Avenua 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš
7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—Rv.vi 
Nedėliomb ir šventadieniais 10*—2.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų i

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
lietuvis Advokatas

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7660; Valandos 9—6

West Side: 2151 W. 22nd St.
FanedSUo. Beredos ir Pelnyčius vak. 6 iki •

Telefonu Roosevelt 0090
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 
tarninko. Ketverto Ir Sukatos vak. 7 iki 0

Telefonu BepubUo 9600

I0SEPH J.-GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Te!. Boulevard 2800

■■I ............. ..



tūlas Milės

revolveriųYorkc
Laird’o Aircraft bendroves lėktuvas1931 metų rekordinis

M0RT6AGE BANKERS

Leopills

Furnished Rooms

Peter Conrad

Dviejų Metų Sukaktuvių IšpardavimasŠvieži Šolderiukai, svaras

Veršiena nuo Kulšės, svaras

Veršiena dėl Kepimo, svaras
DIDELIU IŠPARDAVIMU

Round Stekas, svaras

Netirpinti Taukai, svaras

Lašiniukai, White Ribs Priežastis tam yragroserių Chicagoje.

Rūkyti Cala. Kumpiai, svaras

Namie Darytos Dešros, svaras

Tirpinti Gryni Taukai, svaras

kitokių
nuosavą

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Laktfnai kap. S. Darius ir S. Girėnas mano 
skirsti atgal iš Lietuvos Į Jungt. Valstijas

policiją
ncpastebe

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

S. Gavčų (Gaučų) namus 5700 
South La Šalie Street.

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

EXTRA
Mme Krupskaya

NES PIGIAU
.... $2.00
... $5.00
... $2.50
.. $20.00
.... $8.00
.... $8.00
.... $8.00

krautuvėm ėmė daugeli mėnesių prisirengti prie šio išpar 
j ir išdirbysčių buvo pamatyta, idant fcavus nuo jų 

Visi produktai su atsiejimu buvo inspektuoti ir yra pilnai 
i. taipgi garantuoti “Midwest Stores” ‘Organizacijos.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Už $2.66 pavogimų 
turės sėdėti kelius 

metus kalėjime

iš New Yorko neuž- 
Meteorologinės sąlygos, 

sugedimas ar tankų

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Midwest Stores” krautuvėse yra tikrų, tik- 
. - - - ' ■ / * i

Jie laiko šį išpardavimą

Tai'yra be abejo pelno

Du banditai apvotjė lietuvių 
S. Gobtų namus, bet nespė
jo laitai pasprukti.

Žmonių drama, 
Rusijos atsakymas technokratijai 

Filmuota Dnieprostrojuje

Naujas Sovietų 
Newsreel

7tos gatvės arti Washtenaw. Bar

krautuvių skelbimas telpa šios dienos laikraščio laidoje.
r

Kaip tik

Jisai 
o ir maloniai

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Valgykite dabar mėsų 
ji labai nupigo

Turime taipgi dideli pasirinkimą 
mėsų ir paukštienos.

Jis gerai supranta, kad vien 
išskristi 
tenka, 
orlaivio 
prakiurimas gali pasiųsti jį ten, 
kur ir daugelis kitų lakunų- 
drąsuolių nuėjo.

Bet pasitikėjimas, kurį Da
rius jautė savyje, į savo drau
gų Girėną ir orlaivį, davė su
prasti, kad birželio mėnesį jo 
orlaivis atplasnos į Kauno pa- 
dangės ir nusileis Žaliojo Kal
no aerodrome.

Paskui, kaip žinote “Midwest Stojęs** krautuves
/ , - . ‘ J ir ’ ‘

- kostumcriams.

Planuoja Sujungti Oru 
Kauną-Chicagą

per Airiją ir 
kur, per šiaurinę 

trauksime tiesiai i

Ketvirtadienio vakaro, Sausio 26 d 
neškite jas į artimiausią 
tebėtinomis kokybėmis.

Gorki

Darbininkų šventė naujame kultūros 
ir poilsio parke.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

MEAT MARKET
1949 S. Halsted St.

Midwest Stores Krautuvės švenčia dviejų metų 
sukaktuves

”Midwest Stores” 1 
davimo. šimtai manufaktūrų 
geriausius produktus, 
manufaktūrų garantuoti

Visi produktai buvo superkami vagonais. Tai be abejo duoda galimybę 
padaryti dideles ^utaupas, kurias tiesiog perduodamos^ musų kostumeriam formoje 
žemų kainų “ ‘
warehauzę. ir tuo budu sutaupoma gana daug ir visos tos sutaupos perduodamos

Penktadienis, saus. 20, 1933

Šiandien kiekviena namų šeimininkė, faktinai kiekvienas Chicagos gyventojas 
skaitys apie Dviejų Metų Sukaktuvių Išpardavimą, “Midwest Stores” krautuvėse, 
Šis išpardavimas garsinamas 8 laikraščiuose, keturiuose kalbose, per radio ir apart 
to apie penkiasdešimts tūkstančių NAMŲ gaus cirkulibrius.

šis bus vienas didžiausių garsinimų kampanijų kadlį nors Jios^ organizacijos 
mėgintų, ir bile kokių kitų krautuvių _ 
ta, kad tai bus didžiausias maisto išpardavimas kada nors pirmiaus laikytas šia
me mieste.

Kaip paprastai skaitytojai šio laikraščio pasinaudo^ šiuo išpardavimu, todėl, 
kad “Midwest Stores” krautuvių skelbimas telpa šios dienos laikraščio laidoje. 
Mes patariame, kad kiekviena namų šeimininkė atydžiai išstudijuotų šį skelbimą, 
kadangi tai yra neįkainuojama proga sutaupyti ant maisto ir groserių. 1” 
dabar yra gera proga nusipirkti kiek galima daugiaus pasidėjimui, ir tuo budu už

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

Dirbtuves Dresdene, Vokietijoje 
atidarė savo

CA S T L TZ
THEATRE I

STATE AND MADISON

Prasidės šiandie
Vakarų Premjera

“MEN AND JOBS”
(Vyrai ir Darbai)

SOVIETŲ RUSIJOS NAUJAUSIA 
KALBAMA FILMĄ

5kių metų plano

Lindberghas 
Londoną, 
Vokietiją 
Kauną.

Turės
“Mes 

kelionė 
gasolino galėsime paimti 5,500 
kelionei, 900 mylių atsarga.”

“Be to, turime didelį pasiti
kėjimą Laird bendrove, kuri 
yra pasižymėjusi savo orlaivių 
ištvermingumu, greitumu ir 
saugumu. Tai parodo rekordai, 
kuriuos įvairus lakūnai atsiekė 
su Laird orlaiviais.

“štai 1931 metais lakūnas 
Jimmy Doolitlle sumušė grei
tumo rekordą nuo Pacifiko iki 
Atlantiko, 3000 mylių kelionę

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
labai pigiai. Atsišaukit greitai. Kny
gynas. Box 81, 3210 So. Halsted St.

“Atnaujinimo darbu rūpinasi 
lak. Girėnas, o kap. Darius 
tuo tarpu vyks kelioms savai
tėms į Floridą, Miami, kur tu
ri užmezgęs ryšius su “Pan 
American Air Lines”, keleivi
nių orlaivių linija, kuri aptar
nauja Pietinę Ameriką ir Ku-

šis išpardavimas prasidės šiandien, Penktadieny, Sausio 20 d. ir tęsis iki 
2' J. Padarykite savo pirkinių listas dabar. Nusi- 

Midvvest Stores** krautuvę ir pasinaudokite šiomis pas*

ramiu bal- 
kap. Darius, paliksime 
rugpiučio mėnesio ir 
jeigu sąlygos Lūs prie- 
skrisime atgal į Chi-

PARDAVIMUI pelninga grosernė, 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiutimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4 554 So. Rockwell St.

Vakar prieš Cook apskričio 
kri minai io teismo “grand ju- 
ry” buvo svarstomi skundai 
prieš James O’Brien, 5628 So. 
La Šalie Street, ir Joseph Maj- 
cher, 3241 West Garfield Blvd., 
kurie buvo areštuoti, kuomet 
įsiveržė į lietuvių šeimynos, p.

Įsibriovė į namus sekmadienį
Apie 1:30 sekmadienio ry

tą, kuomet Gavčai, jų 2 metų 
duktė ir įnamis
Car’rol rengėsi eiti gulti, kas 
tai pabeldė į duris. Sofija 
Gavčiene, priėjo prie jų ir ati
darė. Už durų stovėjo du vy
riškiai, kurių vienas įkišo ko
ją į tarpdurį ir neleido durų 
uždaryti. Nustūmę Gavčienę į 
šalį įsibriovę į vidų ir mojuo
dami kumštimis! ir 
pradėjo verstis.

Gautas pasaukė
Bet nelaimei, jie 

jo, kuomet S. Gavčas išspru
ko pro duris ir nubėgo pas 
kaimyną pašaukti policiją.

Vagiliai išvertė visus kam
barius, bet surado tik $2.66 
pinigais. Bet ir tų neteko, nes 
jiems tebesiverčiant, į kamba
rį įėjo keli policistai ir plėši
kus suėmė.

Grand jury rado abu pikta
dariu kaltu. Jie bus teisiami 
už mėnesio, kito kriminaliame 
teisme. Kauciją nustatyta po 
$5,000, bet kadangi negalėjo 
jos sumokėti, pasodinti kalėji
mai!.

gazolino 5,500 kelionei 
pilnai pasitikime, kad 
pasiseks padaryti, nes

RENDAI pigiai didelis apšildomas 
kambarys; dėl vaikinų arba vedusios 
poras. 2ros lubos po dešinei. 814 W. 
33 St., K. Raczynskis.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA 
biznis seniai išdirbtas, parsiduos pigiai, 
randa pigi. Box 1526, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Leo 
neseniai atidarė savo 2l-mą dirbtuvę. 
Leopills dabar išdirbinėjamos Chicagoje, 
Per Leo Labaratorijas, Ine. 934 Fuller- 
ton Avė. Nemanykite, jog Leopills yra 
tiktai kitas vidurių liuosuotojas. Oh 
ne! Jie yra paremti ant labai senos for
mules iš daržovių ekstrakto. Bet kom
pozicija dėl šių piliųkių yra taip gabiai 
sudaryta, kad jos veikia visai nesuteikda- 
mos skausmus, prie jų nepriprasite ir jos 
nėra kenksmingos. Europoje gydytojai 
rekomenduoja Leopills ir jų patyrimas 
parodo, kad per paskutinius 25 metus 
Leopills be abejonės yra vidurių liuo
suotojas, labai prasiplatinęs Europoje. 
Visiems, kurie kenčia nuo kroniško arba 
jau priprasto vidurių užkietėjimo, arba 
kurie nori sumažinti" skausmus nuo he- 
morrhoidų, reumatizhio, nuo nešvarumų 
pasirodančių ant odos ir t. t., mes tikrai 
rekomenduojam perskaityti skelbimą, ku
ris telpa šios dienos laikraščio laidoje.

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 skelbimų 
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

tais pačiais metais Lairdo or
laiviai laimėjo oro lenktynes 
Clevelande ir gavo $19,480 pri
zais. 1930 metais Lairdo orlai
vis “Solution” laimėjo pirmą 
vietą greitume lenktynėse, ku
rios įvyko Chicagoje. Tokių 
pavyzdžių galima priskaityti 
daugybę.’’
Kap. Darius žut-but pasiryžęs 

skristi
Vieno žvilgsnio į kap. S. Da

riaus veidą, į jo drąsias akis, 
jo balso tono ir jausmingumo, 
kuriuo kalbėjo užteko, kad su
prasti, jog tai bus svar
biausias jo gyvenimo tikslas, 
prie kurio eis, nugalėdamas 
kiekvieną kliūtį.

■ NAŠLĖ parandavoja 2 kambarius 
pavieniem ar vedusiem, karštu vande
niu apšildomi, gali vartoti virtuvę.

4316 S. Fairfield Avė.

TIK $400.00 UŽ VISKĄ 
Parsiduoda barbemė. — lietuvių tirštai 
apgyventoj apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per 7 metus. Turiu kuogreičiausiai iš
važiuoti į Arizoną. Todėl nepraleiskite 
šitą nepaprastą progą. 2410 W. 71 St.

Furniture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai______

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas su įsteigtu grosernės bizniu. 4 
gražus kambariai su maudyne užpakalyj. 
Ant - -
genas ant lengvų išlygų.

5200 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospere 5749

jų pirkėjams

šis Dviejų Metų Išpardavimas “Midwest Stores” krautuvėse yra tikrų, tik
riausias išpardavimas! Visai neatkreipta atydos į prekių kainas ir savininkai 
“Midvvest Stores** krautuvių paaukavo visą savo pelną. ’- ’*” * ** 
ir siūlo žemas kainas išreikšdami savo dėkingumą tiems tūkstančiams ir tūkstan
čiams savo kostumerių. kurie jų krautuvėse pirkinėclavo. ‘ ‘
pasidalinimo išpardavimas. '

Mėsos krautuve?!. Jos randa
si labai patogioj vietoj, viena 
krautuvė yra Bridgeporte, 
3631 So. Halsted St., o kita 
1949 So. Halsted St.

J. Spaitis patars jums ir nu
rodys kokios mėsos dabar yra 
geriausios ir pigiausios 
yra patyręs hiznyj 
juinj.1 patarnaus.

Pirm negu rengsitės eiti į jo 
krautuvę, perskaitykite jo 
skelbimą, kuris telpa Šios die
nos laįdųje, ir jus nusistebė
site kaip už mažą pinigą ga
lėsite nusipirkti visokios mė
sos ateinančiam šventadieniui. 
Susipažinkite su p, Spaičio 
įstaiga. Jums patiks jo man
dagus patarnavimas ir jus be 
abejo tapsite jo nuolatiniu ko- 
stumeriu. Tik pamėginkite!

. M. B.

Lietuvon išskris gegužės pabaigoj ar birželio pradžioje 
iš Floyd Bennett lauko, New

Nepaprasti Bargenai
Pork Loins, svaras........................

NEATIMTI DAIKTAI Iš STORAGE 
Musų išpardavimas Neatimtų iš Sto- 

rage Rakandų praėjusią savaitę buvo la
bai pasekmingas, todėl mes nutarėme jį 
pratęsti dar savaitę. Mes turime di
delius bargenus kuriuos galime pasiūlyti: 
$85 4 šmotų miegkambario setas $32.00 
$65 2 šmotų parlor setas ......... $22.50
$600 *mahogany piano ............... $15.00
$35 9x12 kaurai ........ ...........  $10.00
$60 septynių šmotų pusr. setas $23.00

Musų penkiasdešimts aštuonių metų 
biznio patyrimas yra musų teisingumo 
garantiją. Dykai pristatymas. Dyle- 
riai kviečiami pirkinėti.

GOOLD STORAGE COMPANY 
2219 Cottage G rovė Avė. 

Kampas 22ros ir Cottage Grove Avė. 
Pažiūrėkite, kad rastumėte tikrą numerį

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt.

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

Nuošimčiai Mes iškoiek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk- 

kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St. 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

OPERATORKOS, patyrusios ant 
power mašinų prie moterų drėsių. Nuo
latinis darbas, atsišaukite.

4119 Belmont Avė.

Kaunas-Airija-Chicago
“Pasiekę Kauną’ 

su tęsė 
ten iki 
tuomet, 
kmkios, 
cago!

“Iš Kauno patrauksime į Ai
riją, kur nusileidę ir priruošę 
orlaivį transatlantinei kelionei, 
iš Belledonel lauko, rytinėje 
calos dalyje, pasileisime ilgon 
kelionėn, ne New Yorkan, bet 
tiesiai Chicagon, be sustojimo. 
Mums tas ypatingai svarbu, 
kad Chicagos Pasaulinė IParo- 
da tuo laiku bus pačiame sa
vo gyvume.
Balandžio 30 d. krikšllys orlaivį

“Bet pakol kas mes esame 
labiausiai susirūpinę kelione 
Lietuvon. Pasiekę Lietuvą, pra
dėsime planą kiek nuodugniau 
apdirbti. Tuo tąi’pų lauksime 
orlaivio, kurį Laird bendrovė 
prižadėjo atnaujinti balandžio 
mėnesio pradžioje. Balandžio 30 
d. planuojame surengti “Avia
cijos Dieną” orlaivį pakrikšty-

Nedelioje, 
Sausio 22 d., 1933

nuo 8:30 vai. ryto
Kalbės Juozas Karbolis te

moje “Visi žmones pažins tie
są”, taipgi dalyvaus Ichovos 
Liudininkų Choras. Bus įdo- 
domu kiekvienam pasiklausy
ti. Nepamirškite atsukti savo

Kaunas-Chicago! Apie 5000 
mylių sausžemio ir vandens 
skiria tuos du ‘^metropolius”, 
bet lakūnas kapitonas Stepo
nas Darius planuoja juos su
jungti oru, jeigu kelionė iš New 
Yorko j Kauną pasiseks.

Pasirašė kontraktą su Ijaird 
Aircraft Co.

“Lakūnas draugas S. Girė
nas ir aš”, pareiškė, kap. Da
rius, “rengiamės išskristi Lie
tuvon gegužės mėnesio pabai
goje arba birželio pradžioje. 
Tuo tikslu šiandien pasirašėme 
kontraktą su Laird Aicraft Co., 
sena Chicagos aero kompanija 
prirengimui musų orlaivio tai 
4gai kelionei.

“Laird bendrovė padirbins 
naujus sparnus tolimam skri
dimui, įdės naujus bakus ga
zolinui, 700 galionų įtalpos, ir 
bendrai sustiprins visą lėktu
vą, kad butų galima pakilti su 
7,300 svarų krūviu.

Skris per Sil. John's, Airiją, 
Londoną

“Isskridę iš Chicagos, be su
stojimo trauksime į New 
Yorką, kur pilnai prisiruošę 
pradėsime 4,395 mylių kelionę 
į Kauną, iš Floyd Bennett aero
dromo.

“Musu numatomas kelias eis 
per Nova Scotia pusiausalį, 
New Foundland’o salą, St. 
Johns miestą, per okeaną, kiek 
toliau į šiaurę, negu kelias, ku
riuo skrido lakūnas Charles

Jeigu norite gauti šviežia, 
gerą ir pigią mėsą, kodėl jums 
neatsilankyti į p. Joe Spaičio priimtuvus 8:30 iš ryto

Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?
A ’ - Veikite Greitai Kada Pūslės Nereguliarumai

I Sutrukdo Miegą.

A R Jus vargina pūslės nereguliarumai; deginan-
■ is. mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir

.x2^BEfc,WH|0k?<elimasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais
- simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks-

tll *r Pu’l*’ pakrikimus.

9 W Vartotojai visur atsideda ant Doan’s
Pilis, šis laiko išbandytas diuretikas re- 
komenduojamas per 50 metų. Pardavi- 
nėjamas visų aptiekininkų.

Dban’s Pilis uS.

CLASSiHEDADS.I
rMT — r- ■ in—mnnr iBi mf

Financial
Finansai-Pasltolos________

IEŠKAU $1000 antro morgičiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalow. Tu
riu gerą darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį. Šaukite Stewart 0745.

Real Estate For Sale 
NamaLžemB Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių. 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. 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 
Lafayettė 0455

Situation Wanted
Darbo, _ _ _ ,

PAIEŠKAU darbo į namus prie ma
žos šeimynos, antros lubos frontas. Mar- 
garet, 3313 S. Union Avė. Boulevard 
3354.

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas
VAŽIUOKITE BUSU- 

St. Louis .......
Kansas City ....... 
Detroit ........ . ..........
Los Angeles ______
New York ............
Philadelphia ............
Washington, D. C.

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Deatborn 9765. Chicago

ir išdirbysčių buvo pamatyta, idarit fcavus nuo

Midwest Stores” ‘Organizacijos

o B.R.tš- 
IETKiEWIėZ<S




