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Adolf Hitleris Paskirtas Vokietijos Kancleriu
Von Papen Patapo Vokie

tijos Vice-Kancleriu
Hitleris valdys Vokietiją išvien su naciona

listais ir, galbūt, katalikų centru, 
bet be diktatoriaus teisių

Berlynas, s. 30. — Adolfas 
Hitleris, 43 m., fašistines na
cionalistų (nazių) partijos va
das, patapo Vokietijos respirb- 
likos kancleriu. Tai pradžia 
naujos Hitlerio avantiūros, ku
rios galo dar negalima numa
tyti. Kancleriu jį paskyrė pre
zidentas von Hindenburgas. 
Betgi Hitleris nepatapo dikta
torium ir tuo jo svajonės vie
nam valdyti visą Vokietiją dar 
neišsipildė.

Prezidentui Hindenburgui rei
kalaujant, kabinetas tapo su
darytas iš hitlerininkų ir na
cionalistų. Taipjau palikta P<>- 
ra^vietų katalikų centrui, jei 
tasis nusitartų prisidėti prie 
valdžios.

Vice-kancleriu tapo paskirtas 
von Papen, artimiausia** Hin- 
denburgo patarėjas.. Papen 
netik prižiūrės Hitlerio veiki
mą ,bet veikiausia ir bus tikra
sis valdytojas, nes Hitleris yra 
bemokslis ir ikišiol pasirodė tik 
kaipo nepaparstai gabus dema
gogas ir pigiausios rūšies poli
tikierius. Valdyti šalį bus jam 
visai naujas dalykas, svetimas 
darbas, kuriam jis visai nėra 
pasiruošęs. Todėl, išrodo, kad 
von Papen u i bus lengva pasi
imti į savo rankas tikrąją val
džią.

Nacionalistų vauas Alfred 
Hugenberg, vienas iš aršiausių 
reakcionierių, patapo ekonomijų 
ministeriu. Finansų ministe- 
riu* pasiliko grafas Lutz von 
Schwerin-Krosigk. Taipjau ne
pasikeitė ir užsienio ministeris 
—juo ir toliau pasiliko baronas 
von Neurath. Reichwehr mi
nisteriu liko paskirtas gen. von 
Blomberg, pirmos Prūsijos di
vizijos vadas ir miiltaris eks
pertas nusiginklavimo konferen
cijoje Genevoje.

Hitlerininkams, be kanclerio 
vietos, teko dvi mažesnės minis
terijos. Dr. Wilhelm Frick pa
tapo vidaus reikalų ministeriu 
ir Goering—susisiekimo minis- 
teritf.

Dvi vietos paliktos centrui, 
bet nemanoma, jog katalikų cen
tras ir Bavarijos partija pano
rėtų dėtis prie Hitlerio valdžios.

Rytoj susirenka reichstagas 
ir Hitleriui teks jam prisista
tyti. Jei iki to laiko jis neiš
galįs centro pritarmio, tai rei
chstage jis gali pralaimėti. Ką 
tada jis darys, visaip spėlioja
ma ,bet nieko tikro nežinoma.

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

Apsiniaukę ir nepastovus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teko 7:05, leidžiasi 5: 
02.

Respublikonai pasiryžę išlaiky
ti respubliką

Vakar, kada jau* buvo jaučia
ma, kad Hitleris gali likti kanc
leriu, Berlyne įvyko milžiniška 
respublikonų geležinio fronto 
demonstracija prieš fašizmą, 
kurioj dalyvavo apie 100,000 
žmonių. Įvyko ir daugelis ki
tų politinių susirinkimų.

Kalbėtojai griežtai pasmerkė 
fašizmą ir junkerizmą ir už 
tikrino, kad “darbininkų klesa 
yra pasiryžus eiti ant barika
dų, kad apginti musų konstitu
cines teises”.

Socialistų vadas Franz Kuen- 
stler pareiškė, kad įvykiai vi
daus politikoje gimdo didelį 
susirūpinimą geležiniame fron
te. Jis pripažino, kad respubli
ka yra padariusi daugelį klai
dų, bet tos klaidos. įus atitaisy
tos ’ netolimoj ateityje. Pastara
sis jo pareiškimas iššaukė di- 
džiausį žmonių pritarimą.

Dar prieš demonstraciją, Te? 
gely, trys respublikonų reichs- 
banner divizijos iš 6,000 žmo
nių, padarė manevrus. Jie pa
rodė, kad reichsbanneriečiai yra 
gerai išsilavinusi karinė organi
zacija, prisirengusi, jei bus rei
kalo, net ir su ginklu* rankoje 
ginti respubliką. Po manevrų 
visi jie dalyvavo geležinio fron
to demonstracijoj.

Užgriebė traukinį, 
3 nušovė

Sofija, Bulgarijoj, s. 30. — 
60 makedopiečių, Mihailovo ša
lininkų, užpuolė Belicoj pasa- 
žierinį fratfkinį, nuginklavo 
žandarus ir nušovė tris meko- 
doniečius, kurie buvo kaltina
mi nušovę mihailovistą. Sugrą
žinę žandarams šautuvus, puo
likai pabėgo.

Jau nuo kiek laiko tarp ma- 
kedoniečių frakcijų eina savi
tarpinė kova, kurioj jau nema
žai žmonių žuvo.

580 žmonių žuvo pas
kendus chiniečių laivui

Shanghai, s. 30. — 580 žmo
nių, vieni chiniečiai, išėmus vie
ną anglų misionierių, žuvo sau
sio 15 d. paskendus Hanchow 
įlankoj laivui Hsinningtai. Esą 
tik vienas žmogus išsigelbėjęs.

Laivas, be pasažierių, vežėsi 
dar labai daug kviečių ir kiau
lių. Laivą užgavo šonan dide
lė vilnis ir jis apvirto kniupš- 
Čias, panerdamas į vartdens 
gelmę visds juo važiavusius 
žmones.

Madridas, s. 30.— 22 žmonės 
liko sužeisti, keli jų gana sun
kiai, {griuvus supiltai kalvai, 
ant kurios stovėjo keli šimtai 
žiūrėtojų futbolo žaidimo* Ta
kalva naudojosi tie iš futbolo 
mėgėjų, kurie neturėjo kuo už- turi plaukti atgal į uostą pa- 
simokėtt įžangą J daržą. taisymams.simokėti < {žangų. J daržą.

Rooseveltas kviesiąs 
Anglijos premierą 

MacDonaldą
Susitarė su Angljios ambasado

rium dėl skolų derybų, ku
rios prasidėsančios kovo 5 d.

Washington, s. 30. — Angli
jos ambasadorius Lindsay šian
die pareiškė, kad Anglijos ir 
Amerikos derybos dėl karo sko
lų prasidėsiančios galbūt kovo 
5 d. Anglijos delegacija atvyk
sianti Washingtonan kovo 3 ar 
4 d. ir bus prisirengusi pradėti 
skolų derybas ir ekonominę 
konferenciją ant rytojaus po 
prezidento Roosevelto inaugura
cijos.

Lindsay pasitarime su Roo- 
seveltu tapo išlyginti visi nesu
sipratimai dėl derybų ir atsiek
tas pagrindas toms deryboms.

Londonas, s. 30. — Oficia
liuose rateliuose sprendžiama, 
kad išrinktasis prezidentas Roo- 
seveltas pasiųs pakvietimą pre- 
mieriri Kamsay MacDonald ap
lankyti Ameriką ir pasitarti dėl 
skolų ir ekonominiais klausi
mais. Manoma, kad tą pakvie
timą atveš ambasadorius Lind
say.

Apkaltino Stevens’us 
apdraudos kompa
nijos viršininkus

Chicago. — Sužinota, kad 
grand jury buk apkaltino tris 
Illinois Life Insurance Co. vir
šininkus už pasisavinimą kom
panijos pinigų. Apkaltintieji 
yra James W. Stevens, buvęs 
apdraudos kompanijos direkto
rių tarybos pirmininkas ir du 
jo sunai, Raymond W. Stevens, 
buvęs prezidentas ir Ernest J. 
Stevens ,buvęs vice-prezidentas.

Visi trys buvo ne tik apdrau
dos kompanijos, kuri dabar yra 
receiverio rankose, viršininkai, 
bet taipjau yra savininkai dvie
jų didelių hotelių, kurie yra 
gavę labai dideles paskolas iš 
jų valdytos apdraudos komani- 
jos.

Ugniagesys užmuštas, 4 
sužeisti vengiant 

nelaimės
Chicago.—Vienas Ugniagesys 

liko užmuštas ir 4 ugniagesiai 
sunkiai sužeisti, kai jie veng
dami susidūrimo su kitu auto
mobiliu, užvažiavo ant šalygat- 
vio prie 69 ir Cregier gatvių.

Ugniagesiai buvo pašaukti 
gesinti gaisrą ir lėkė visus 
smarkumu gaisro vieton. Prie 
Cregier Avė., skersai gatvės, 
nepaisydamas ugniagesių sire
nos, ramiai važiavo malevų tro- 
kas. Kad išvengti susidūrimo, 
inž. Louis Nielson, 35 m., 2818 
Ellis Avė., tėvas trijų vaikų, 
smarkiai pasuko į šalį ir užšoko 
ant šalygatvio. Visi ugniage
siai liko išmesti o pats Nelson 
liko užmuštas.

Neatsargus malevų troko va
žiuotojas, Joseph Wallin, tapo 
areštuotas. -'

San Diego, Cal., s. 23. ^—Du 
Jungt. Valstijų torpediniai lai
vai susidūrė juroje plaukdami 
i Hawaii salas manevrams. 
Dahlgren tiek nukentėjo, kad

Z ’

šiomis dienomis prie Joliet tapo atidaryta Brandon Locks, 
ant Desplaines upės. Tai dar vienas atliktas svarbus darbas 
atidarymui ^Illinois vandens kelio, kuris jungs per Chicago, 
Dės \Plaines, Illinois ir Mississippi upes Chicago su New Or-
leans, Meksikos įlanka ir Atlantiko vandenynu.

Viršuj naujai atidarytas tvenkinys ir Brandon Locks, ties 
Joliet. Viduryje — vandehs kelias per Joliet miestą. Apačioj — 
Joliet ežero užtvanka.

50 suimtų komunistų 
demonstracijoj ati
duota feder. valdžiai

Lietuvaitė suimta 
bedarbių demon

stracijoj
Chicago.—50 žmonių, kurie 

buvo areštuoti pereitą šeštadie
nį išardžius demonstraciją, ku
rią komunistai rengė prie Ja
ponijos konsulato, liko atiduoti 
federalinei valdžiai, kad ji juos 
ištardytų kaipo ateivius ir, jei 
galima, deportuotų.

113 žmonių, kurie irgi buvo 
areštuoti toj demonstracijoj, 
jau tapo paliuosuoti, bet 11 vy
rų ir 11 moterų atiduota teis
mui u*ž netvarkos kėlimą. 4 
mergaitės tapo atiduotos jau
nuolių teismui.

Darbo Federacija vis 
priešinasi Rusijos 

pripažinimui .
Washington, s. 30. — Einapt 

nuolatiniams gandams, <kad 
Jungt. Valstijos rengiasi pripa
žinti , sovietų Rusiją, Amerikos 
parbo Federacija išleido pareiš
kimą, kuriame ji pakartoja sa* 
vo griežtą pasipriešinimą pripa
žinimui Rusijos, nes pripažini
mas Rusijos esą daug daugiau 
kainuotų, negu kad butų iš to 
naudos. Esą darbininkai .ne
darysią jokią kompromisų su 
komunizmu.
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Liiiton, Ind. — Mrs. Mary 
Ellis, 70 m., viena gyvenanti 
bakūžėj teis Jasonville, rasta 
užmušta,

1,000 Čili mokytojų 
pašalinta iš vietos
Santiago, čili, s. 30. — Ne

senai buvo paskelbta, kad pa
šalinta iš darbo 100 mokytojų 
už skelbimą komunizmo, bali
nimas mokytojų už komunizmą 
tebesitęsia ir iki šio laiko yra 
pašalinta iš darbo jau apie 1,000 
mokytojų. Dar daug daugiau 
mokytojų busią pašalinta arti
moj' ateity.

Briggs darbininkai 
negryšta į darbą

Detroit, Mich., s. 30. —Briggs 
Mfg. Co., kuri gamina “bodies” 
dėl Fordo ir kurios darbininkų 
streikas privertė užsidaryti For
do dirbtuves, streikieriai negry- 
žo šiandie į darbą. Kompanija 
nenorėdama taikytis su darbi
ninkais, pranešė jiems savo są
lygas ir įsakė pirmadieny su- 
gryšti į darbą, kitaip ji sam
dysianti naujus darbininkus. 
Tečiaus paskirtu laiku rtė vie
nas darbininkas negryžo į dar
bą. Vienas bandė sugryšti, bet 
tapo sumuštas.

Rytoj kompanija pradėsianti 
samdyti streiklaužius. .

Motina, kuri nužudė 3 
vaikus, nuteista ka- 

lėjimąn
Charleston, III., s. 30.—Mrs. 

Inez Steed Carrel, 29 m., naš
lė, kuri prisipažino nužudžiusi 
tris savo vaikus, .Tune, 11 m., 
Robert, 7 m. ir Mary Eilėn, 5 
m., lapo nusteista nuo 1 iki 14 
moterų kalėj ima n.

South Bend.,- s. 30. — Apie 
4,000 bedarbių padarė prie 
miesto salės demonstraciją. Bet 
policija ir šerifo deputai de- 
jmonstrantus jišvaikė ir 19 
žmonių areštavo.

Tarp areštuotųjų yra Stella 
Machiulįs, 24 m., baigusi kole
giją lietuvaitė, kuri, vadovauja 
vietos organizuotiems bedar
biams. Taipjau areštuotas Ju
lius Tuchacs, 32 m., kuris sa
vaitę atgal vadovavęs panašiai 
demonstracijai Portage mieste
lyje.

Kadangi už areštuotuosius 
niekas neužstatė kaucijos, tai 
juos palikta kalėti. Jų teismas 
bus penktadieny ar šeštadieny.

\ ...■■II.,—. . ..............-V.................■M. .

Ulsterio geležinkeliečiai 
nutarė streikuoti

■
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Belfast, šiaurinėj Airijoj, s. 
30.™Ulsterio (šiaurinės Airi
jos) geležinkeliečiai masiniame 
susirinkime nutarė paskelbti 
streiką protestui prieš algų nu- 
kapojimą. Streikas palies 5,- 
000 darbininkų.

Pincetam Ky., s. 30. —Mrs. 
Lonnid Dickson, 48 m., slau
gė, iščiaudėjUsi daugiau kaip 
lįO valandų, urnai sustojo, 
čiaudėjo ji be paliovos, išpra- 
džią po 25 kartus j mihutę, pas
kui rečiau, čiaudėti ji sustojo 
kai daktarai nosyje užtiko plau
ką ir jį išėmė. 

Z •. • v , J ’ ■ '

Ji yra chicagietė. Prieš pen
kis metus mirė jos vyras, pa
likdamas $5,000 apdraudos. Ji 
išsimokino dirbti raštinės darbą, 
o pinigus siMėjo į Insulto bo
nus. Tečiaus prieš kiek laiko 
ji neteko darbo, o Insulto bo- 
nai nuėjo niekais. Neturėdama 
iš ko gyventi ir prasiskolinusi 
savo šeimininkei, bet nenorėda
ma, kad jos vaikai patektų į 
priegaludą, ji atvyko į čia ir 
vietos hotely vaikams uždavė 
nuodų ir prigirdė tynioj (Va
nioj). Po to ir pati bandė nu
sinuodyti, bet tapo atgaivinta.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj
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TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON B
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutva&yti 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami g 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų ® 
reikės ižvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. ||

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

..X

Daladier bando su
daryti naują Fran

cuos kabinetą
-- --- ----—

Paryžius, s. 30. — Preziden
tas Lebrun pakvietė Edouard 
Daladier bandyti sudaryti naują 
Francįjos kabinetą, vieton re
zignavusio Paul-Boncour kabi
neto. Po ilgo tarimosi per visą 
naktį su visų partijų vadais, 
Daladier pranešė prezidentui, 
kad gal ir pasiseks sudaryti ka
binetą.

Viskas priklausys nuo socia
listų, ar jie sutiks remti Dala
dier kabinetą. Rytoj so
cialistai laikys savo susirin
kimą ir nustatys savo taktiką 
dabartiniame valdžios krizyje.

Nušovė 2 brolius ir 
pats nusišovė

Moline, III., s. 30. — Henry 
Harkcum, 45 m., apleistoj far- 
moj už 10 mylių nuo Moline, 
nušovė savo brolius Tom, 36 m. 
ir Ben, 32 m., abu iš Moline, ir 
po to pats nusišovė. Priežasties 
nežinoma.

Grand jury apkaltino 
Muncie, Ind., kunigą

, t *
Muneie, Ind„ s. 30. —Kun. 

G> L. Conway, pastorius meto
distų episkopalų bažnyčios, ta
po apkaltintas gand jury, kuris 
tyrinėjo įtarimą, kad kunigas 
kėsinosi prievarta išgėdinti 18 
m. mergaitę. Prieš grand jury 
liudijo ir pati mergina.

Už tą patį dalyką kunigas ne
užilgo bife teisiamas ir bažny
tinio teismo.

New York, s. 30.—New York 
Life Insurance Co. paskelbė, 
kad ji daugiau nebepardavines 
už skolas farmų Iowa valstijo
je.

St. Loitis, Mo., s. 30. —Apie 
12 plėšikų, kurių tūli buvo ap
siginklavę kulkosvaidžiais, už
puolė Tiffany namus, Chester- 
ield, Mo., kur turėjo įvykti 
prieŠvestuviniai pietus p-lės 
Lily Birsch Magnus, didžiųjų 
Anheuser-Busch bravorų pavel
dėtojos. Matyt, jie rengėsi api
plėšti svečius, bet išlaukę kelias 
valandas pasišalino pasiėmę tik 
kelis šautuvus.

i



KORESPONDENCIJOS

Harvey, III

$5.00 Įmokėti, o kitus po $1.00.į savaitę

4705

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJA

Miriau Hopkinto.

NAUJIENOS

WHFG
WAAF

JfrRNA 
I/OY

ant drąpa- 
skalbiamos 
du kart ii-

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

mano, tai 
tai jam ir

Krautuve Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų

K y tprusių . vokiečių mokytojų 
draugijos atsišaukime pra- 
soma padėti pasienius ger
manizuoti.

Paremkite Kupiškio 
laisvamanių kultūri

nes pastangas

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Jūsų
PATOGUM
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PRENUMERATOS .KAINA 
v/i dpi 

ketyireįui

Galima didžiuotis tokiai 
valdininkais

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 kil 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų.

1420 kil. Ketvergais nuo 7:30 vakare.
910 kil. Pėtnyčiomis nuo 4 po pietų.

dol., pusei nietų —<
pusei metų — 1; dol

Adresas'. Lituania, šipuliai, Aušros ai. 15 
ž. admin.

Amerikoj melams 
Lietuvoj, melams — 

. dol.

Laikas Pradėti
TAUPYTI!

Dabar visų dėmesys nukrei 
plas į ekonominį krizį, dc 
kurio daugiausia ir dejuoja 
ma; tuo tarpu visai pamirš 
tas kultūrinis krizis, skyris yri

Prašo dar 300 mokyto 
jų Prūsų Lietuvai 

vokietinti

pi'.įftlJ'Į i 
ašizmą

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 ' 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDIT0RIJOJ

priešino tam, kad šuo butų 
atimtas ir nubaustas.

“Duke” tapo išvežtas j nuo
vadų ir ten vienas policmonas 
įvykdo mirties bausmę, — nu- 

jšove šunį. Well, iš to matote, 
(kad kriminalistų pasitaiko ne 
tik žmonių, bet ir šunų tarpe.

Įvesdinimas (inaug.m'acija) naujojo Niearagua (Centralinėj 
Amerikoj) -prezidento Dr. Juan Bautista. Senato pirmininkas 

deda jam kaspinų.

jos Kupiškio skyrius, norėda
mas aprūpinti kupiškėnus 
knygomis ir laikraščiais, įstei
gė Kupiškyj, Vilniaus gat. 11 
Nr. bibliotekų. Tačiau, deja, 
kol kas maža teturi literatū
ros. Pris. adv. L. Purenienė 
pradžiai paaukojo 40 knygų. 
Tikėdamiesi, kad atsiras ir 
daugiau kilnaus budo žmonių, 
norinčių ir galinčių paremti 
musų, kupiškėnų, kultūros ži
dinį, kreipiamės į pažangiųjų 
visuomenę, prašydami paremti 
musų knygynų, jei ne lėšomis^ 
tai knygomis, už kurias vi
siems aukotojams busime la
bai dėkingi. Siųsti į Kupiškį, 
P. Vaitiekūno vardu.

P. Vaitiekūnas, L. E. K. Dr- 
jos Kupiškio skyriaus pirmi
ninkas.

buvo šis tas veikia- 
Bet šiais nedarbo laikais 

; yra apmirę, visi tikisi 
geresnių laikų ateinant. Aptin
go ‘visi veikėjai. Atsiranda vi
sokių įvykių, apie kuriuos bu
tų galima parašyti į laikraštį, 
bet viskas taip ir praleidžia
ma; gat laikams -pagerėjus at
sibus iš miego ir murtiį veikė
jai ir imsis vėl už darbo.

Skirtingai dalinasi
Ūkininkai ūkininkams nely

gus. šioje apylinkėje gyvena 
keli lietuviai ūkininkai. Vieni 
gyvena gana gerai, kiti silp
niau. Bet jie visi yra geri lie
tuviai ir nesišalina nuo lietu
vių; savo duotų žodį tikrai iš
laiko kad ir kelis melus. Jie 
netrokšta pasisavinti svetinių 
turtų. Sako, k 
mano, o kas kito 
priklauso.

civilizacijos 
sučėdina jūsų

Ir rnuių mieste bedarbiai 
nerimauja. Prieš kiek laiko 
prie šelpimo stoties įvyko ne
didelės riaušės. Atvyko polici
ja ir bedarbius išvaikė.

—C. K. Braze.

TILŽE. — Ry^rųsįi^proviii- 
cijos mokytojų draugija išlei; 
do į vokiečių visuomenę atsi
šaukimų nusiskųsdama, kad 
Rytprūsiuose permažai esu 
mokytojų ir būtinai reikalau
dama, kad valdžia padidintų 
mokytojų skaičių. Iš viso esu 
reikalinga dar 300 naujų mo
kytojų, ypač į pasienio sritis, 
šiame krašte mokykla esanti 
ne paprasta mokykla kaip ki
tur kur, bet ji esanti pasienio 
reikalams mokykla (Grenzlan- 
dscbule). Valdžia turinti atsi
mink, sako tas vokiečių mo
kytojų atsišaukimas, kad mo
kykla yra geriausias vokišku- 
mo tvirtintojas Rytuose, dėl to 
esu nereikia gailėtis kuodau-
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TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo ginųnęms. bei draugais Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinoųių Lietuvoje, laisvosminties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

Ant galo, tapo susektas did
žiausias kriminalistas, kuris 
pasiuntė į anų paąaulį apie 70 
triušių. Musų miesto piliečiai, 
triušių augintojai, dabar ga
lės lengviau atsidusti. Polici
jai irgi nebereikės kalbėli 
apie maniakus ir įtarinėti 
žmonės.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” jau buvo rašyta, kad per 
vienų tik naktį liko nužudyta 
apie 60 triušių. Skaudžiausiai 
nukentėjo vienas lietuvis, ku
ris neteko 49 triušių. Po tos 
baisio;* skerdynės buvo viso
kiausių spėliojimų. Policija 
tikrai manė, jog atsirado kaž
koks maniakas, kuris turi pa
sitenkinimo iš triušių žudymo. 
Taip, iš tiesų, ir buvo. Tačiau 
pasirodė, jog tas maniakas 
yra ne žmogus, o taip vadina
mas policijos šuo.

To šuns kriminališkun dar
bus susekė Robert G. Simons, 
2811—16 si. PrieX savo namų 
jis turi nedidelę budelę, ku
rioj laiko triušius. Kai 
dėjo tų nekaltų gyvūnų 
uis žudymas, Simons 
ną naktį buvo prisii 
sidurti 
pora 
nugi

Jeigu Turite Rupturą 
Pamėginkit Šį Dykai 
Vartokite prie byle Rupturo*. Senos ar Nau> 

Jos, Didelės ar Matos ir Jus busite ant 
Kelio Kuris Pertikrino Tuks- 

tanNos.
Kaipo Įrodymas Siunčiamas 

DYKAI
Kiekvienos vyras arba moteris turinti rup

turą turfitų tuojau* raįyti W. S. Kiče, 
(263-K). M ai n 8t„ Adams, N. Y. ir Dykai 
iim&irinU musų paateb&tiną Metodą. Tiktai 
uždėkite ant rupturos ir pratrukimas užsi
daro natnraiiftku budu, taip kad nebus rei
kalo turėti Joki palaikytoją, diržą arba prie
taisą. Būtinai reikalaukite dykai iimėffini- 
mui musų Btimuliuojantt Prietaisą. Nėra jo
kios prasmės dėvėti visokius palaikytojus 
visą savo gyvenimą, jeigu tani nėra jokio 
reikalo? Kodėl rizikuoti ir gauti aranyretią 
arba ką kitą pavojingi nuo mažos ir nekal
tos rupturos. kuri tūkstančius pasiuntė ant 
operacijos stalo? Daugeli A vyrų ir moterų 
kasdien yra tokiame pavojuje, tik dėl to. 
kad ruptura nesuteikia jiems skausmą ir 
jie todėl gal nepaiso. Rąžykite tuojau* dėl 
dykai ifiinėginlmo. nes tai tikrai yra pa
stebėtinas dalykas, kuris pagelbėjo iėsitry- 
dyti nuo rupturos. kuri buvo taip didelė 
kaip dvi vyro kumfttys. Pamėginkite ir ra
šykite tuojau* pas W. 8. Rloe, Ine., (203-E) 
Malti St„ Adams. N. Y.

SKAITO
.PLATINA .IR

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167

Jus sutaupykite 
nų, nes namie 
drapanos tveria 
giaus.

Tegul naujas 
išradimas 
sveikatų ir laikų

Tegul mašina plauna ju^ 
su namuose drapanas pi
ginus, geriaus ir balčiaus.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos Mašinos po

$49.00 
ir aukščiau.

Ant. Poška, Jetkančių kai
mo, rašo apie Tąuragę Kaspe- 
rui Poškai, 7200 $b. Wood St., 
Cbieago:

Tauragė, kad ir buvo per 
didįjį karų sudeginta, sunai
kinta, šiandie yra kur kas šva
resnė ir daug geriau atstaty
ta, negu kad buvo prieš karų. 
Namų labai gražių, kapitali
nių, yra pastatyta, gatves vi
sur išgrįstos, elektra dega. 
Tauragė dabar yra apskrities 
miestas. Yra augštesnioji ko
mercijos mokykla, mokytojų 
seminarija, žydų gimnazija, 
žiemos žemės ūkio mokykla, 
namų ruošos mokykla ir šiaip 
visa eilė pradžios mokyklų. 
Ne’t ir musų kaime ir jo apie- 
linkėse yra dvi pradžios mo
kyklos. Pas mus yra įvestas 
privalomas mokslas ir visi 
vaikai turi lankyli mokyklų.

Susidekimas yra geras —^au
tobusais ir geležinkeliais; pa
mainai 
skubiai ir gerai.

Tauragėje taipgi yra moder
niška bekonų skerdykla, iku* 
rioj kasdie paskerdžia apie 
1,000 kiaulių. Žmonės < dabar 
bekonus augina ir juos par
duoda. Gyvenimas pas mus 
gyvas.

Miestelis nėra didelis, bet 
valdininkai yra gana atsakan
tys. Majoras F. W. Brugge- 
man 6 pėdų ir 1 colio augščio; 
sveria 270 svarų. Komisionie- 
rius E. B. Bloom 6 pėdų ir 7 
coliu, sveria 305 svarus. Tiktai 
tiek miestelis gali pasigirti, 
kad turi du didžiausius valdi
ninkus savo tarpe.

Dirbtuvės nesijudina
Vielos dirbtuvės stovi užda

rytos. kaip ir pirmiau. žmo
nės vis tikėjosi, kad po Nau
jų Metų gal nors kiek pagerės 
darbai, bet neišrodo. Nei de
mokratų “prosperily” už kam
po nesimato.

Aptingo ir vietos veikėjai
Geriausiais laikais tarpe vie

tos lietuvių buvo didesnis ju
dėjimą 
m a

Iš karo pelenų iškilo 
gražesnė ir didesnė 

Tauragė

prasi
muši- 

kiek vie-
engęs su- 

kriminalistu. Prieš 
dienų prie budelės jis 
to triukšmų. Tuoj jis pa- 
š lovos ir pasitvėrė šau

tuvų. Pusiau apsirengęs, jis 
išbėgo lauk. Kaip tik tuo mo
mentu iš budelės išlindo dide
lis policijos šuo ir visai nesi
skubindamas nudūlino savo 
keliais. Simons pradėjo jį sek
ti. Pasirodė; jog tas šuo pri
klauso Juliui Korkui, 2616— 
46 st.

Grįžo Simons namo. Jo keli 
triušiai buvo negyvi. Tųsyk jis 
tuoj pranešė policijai. Paaiš
kėjo, jog šuo įsilaužė į budelę 
ir nužudė gyvūnus. Triušiu;* 
jis žudė ypatingu bildu: pa
gindavo juos už spa rando, su
spausdavo dantimis, ir viskas 
užbaigta. Keisčiausias dalykas 
buvo tas, kad nužudytų triu
šių jis visai neliesdavo. Vadi
nasi, turėjo pasitenkinimų 
vien lik iš žudymo.

Kai tikrasis kriminalistas 
• ūpo susektas, tai policija tuoj 
. plaukė Korkaus namus, kur 
surado didelį penkių metų šu
nį “Duke.” P-n u i Korkui bu
vo paaiškinta, jog jo “Duke” 
yra baisus nusikaltėliu. Kadan
gi įrodymai buvo neužginčija
mi, tai p. Korkus visai nesi-

dar baisesnis, negu ekonomi
nis. Ypač smunka kultūriškai 
kaimas ir miestelių biednuo- 
menė, kurie beveik visai ne
bepajėgia nusipirkti literatū
ros, o jos veltui pasiskaityti 
retai kur gauna. Neturėdami 
kuo geresniu užsiimti, ypač 
rudenį ir žiemos metu, pri
pranta kortuoti, girtuokliauti, 
o skaityti atpranta ir visai 
pamiršta.

Laisvam, etinės kultūros dr-

ĮJCŲ6WAND 
Barclay-«
iTrįrririi»Wii>»i

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK) . ..

•ĮSIGYKITE TUOJAUS ■
Kaina t& .$1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
'Prisiunčiame paštu.

Perkape Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome® lankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 

•dk ■ .
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Y aisti jų pilietybės

Lietuvos SoęialUemokriilų , ųžųįępy v mėnę&inį JaiįniŠtį į 
Kaina metams 1 doleris. ’

Germany, -Berlin. W 68, Sehliesrfaeh W

HArlene. Dietrich

McCleland Barclay, garsus piešėjas ir skulptorius, mano, kad filmų artistes nėra gražuolės, - beį 
kiekviena jų turi savotiškų patraukimų, savy tų asmeningumų-typų, kuris 'traukia prie savęs 
tam tikrus žmones. Pav., Marlene Dietrich patinka biznieriams, Myrna Loy avantiūristams, 
Mariam Hopkins — “urviniam” žmogui, Joan Crasvford -^ jaunuoliui,, Katherine Hepburn — 
profesionalui ir I. t.Barclay įsivaizduotas grožės typas butų sudėtinių iš kelių. čia parpdytų; ąrr 
tisčių — kojos Martene Dietrich, kūnas Calore Lombardu tenitiiiė Miriam Hopldns, lupos , Hėįten 
Twelvetrees. Bet, artisto nuomone, grožis esąs tiktai skonio dalykas — kas kam. pateka.
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Antradienis, saus. 31^ 1933

I

Tarp Chicagos 
Lietuvių

‘Vilnies’ redaktoriui 
V. Andriuliui gresia 

deportacija
Suimtas šeštadienį laike de- 

monslracijos prieš Japonijos 
konsulatą.

Vincentui Andriuliui, komu
nistų laikraščio “Vilnies" re
daktoriui gręsin deportacija, 
kaip vakar paaiškėjo iš Chi
cagos imigracijos biuro prane
šimų.

Vincentas Andrulis yra vie
nas dalyvių demonstracijos 
prie Japonijos konsulato, kuri 
įvyko Šeštadieni apie pietus, 
Micbigan Ayenue, prieš Tri
būne rumus.

Viso policija suėmė 121 de
monstrantus, kurie vakar buvo 
pašaukti prieš teismų už bet
varkės kėlimų. Iš tų suimtųjų 
policija parinko 51 demonst
rantus, kurie prisipažino esu 
svetimų šalių ’paliečiais.

Tuo pačiu laiku iš Washing- 
tono Imigracijos biurast gavo 
įsakymą pradėti žygius, kad 
juos visus išdeportuoti. Prie 
tu 51 parinkto priklauso ir V. 
Andrulis.

AR---
ATSIMENATE?

“Naujienose” 18-ka
■ mėty atgal 

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 1 d. (Saus. 31 d., 

buvo sekmadienis)
!iH‘'........... ,n ,. :fl .n--■i.x.inr ,i_urr .

Vokiečių pojūtiniai laivai pas
kandino penkius Anglų laivus.

LONDONAS. — (saus. 31)— 
Sabalo j (saus. 30 d.) vokiečių 
pajūriniai laiveliai pasirodė 
Airijos juroje. Submarinas 
U-21 čia paskandino tris Ang
lijos prekybinius laivus: Ben 
Cruachen. Linda ir Blanche. 
Anglijos kanale vokiečiai pas 
kandino du anglų laivu. Tok- 
maru ir tearia.
Kas su kuo ženijasi (Chicago j)

Antanas Dūda su Zuzana 
Simkiute.

Leonas Pelkelis su Karolina 
Gaidelis.

Pranas Plaukis su Cecilija 
Pravoda vičiute.

J. Statkus su Petronėle Kun
drotaite.

G. Bračas su H. Keikčiunai- 
te.

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 31 d., 1919 m.
Chicago Rengia Darbų 

Kareiviams.

Chicagos miestas vakar ofi
cialiai pradėjo apdirbinėti
pienus viešiems pagerinimams 
tuoju tikslu, kad suteikus dar
bo pargrįžtantiems kareiviams 
ir išvengus besiplatinančio ne
darbo.
Anglija ir Amerika pradeda 

pirklybinę karę.
Anglija uždaro duris sveti

miems tavorams.

MOpe ?! 1 ’TMtrt A BUM BU,

GAMŲ

WASHINGTON — Anglijos 
embargo, įeinantis veikmen 
kovo 1 d., prieš Amerikos vy
riausi eksportą, tapo paskelb
tas šiandien karės pramonės 
tarybos. Oficialiuose rateliuo
se į lai buvo žiūrima, kaip ai
škiausi prirodymą, kad prana
šautoji pirklybinė karė tarp 
šios šalies ir Anglijos yra pil
name įsisiūbavime.

IN OUR OFFICE L
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japonų kanuolių sugriautasShanhaikvvan miesto, Chinijoj, liko tik krūva griuvėsių. Dešinėj 
sargybos bokštas virš didžiosios Chinijos sienos Shanhaikwane.

japonų bombardavimo

graboriui Mažeikai patarnau- narys A.' Tumavich, “visi susi-Automobiliui apvir
tus žuvo lietuvė 

0. Bukauskienė
Kili du važiavę automobilyje 

išliko sveiki; nelaimė įvyko 
prie 99th ir VVestern Avė.

Ona BukauskienS-Greiciutė, 
50 metų, 3363 Lowe Avenue, 
sekmadienį vakarą buvo užmuš
ta, kuomet automobilis, kuria
me ji važiavo apvirto netoli 
99-tos ir Western gatvių.

Ona Bukauskiene kartu su 
Konstantinu Simonu ir Ona 
Simoniene grįžo iš svečių. Ne
tikėtai automobilis paslydo ant 
gatvekario bėgių ir atsimušė į 
apsaugos stulpą (safety island) 
ir apvirto, vietoje užmušdamas 
Bukauskienę. O Simonas ir jo 
žmona Simonienė ištruko be 
mažiausių žaizdų.

Užmuštoji netrukus bus lai
dojama šv. Kazimiero kapinėse.

19 metų negras Angelo Hern- 
don iš Cincinnati, Ohio, išvyko 
į pietines valstijas skelbti ko
munizmą. Pietai betgi pasižy
mi savo atgaleiviškumu ir At
lanta, Ga., teismas nuteisė jį 
nuo 18 iki 20 mitų kalėjiman. 
.Jam buvo pritaikinti įstatymai, 
kurie buvo išleisti 60 metų at
gal ir numato kalėjimą iki gy
vos galvos už kurstymą prie 
“maišto”.

jant.
Mirė nuo žaizdų, gautų automo

bilio nelaimėje
Sekmadienį Ccok apskričio 

ligoninėje mirė Albertas (Pluta, 
45 metų amžiaus darbininkas, 
1816 Albert Street, kurį tą pa
čią dieną iš ryto suvažinėjo au
tomobilis. Jis lipo nuo apsau
gos tilto ir papuolė po automo
bilio ratais.

Nuo širdies ligos mi
ręs Petras Bartus

- -    . ■- ■ - t '

Buvo senas Brighton Parko gy
ventojas; šiandien laidoja
mas.

Nuo širdies ligos sekmadienį 
mirė. Petras Bartus, 4602, So. 
California Avė., netrukus po 
nugabenimo į Cook apskričio 
ligoninę. Jis buvo senas Brigh
ton Parko gyventojas, atvykęs 
Į Chicago iš Jurbarko.

šiandien įvyksta jo laidotu
vės, iš Eudeikio koplyčios į 
Tautiškas Lietuvių Kapines.

Šiandien balsuotojai 
pasakys ar Cicero 

leis $740,000 bonų*
Cicero įvyksta balsavimai; bo- 

nais miestelis nori atmokėti 
darbininkų algas ir nuramin
ti kreditorius.

£
šiandien Cicero miestelyje vi

si mokesčių mokėtojai eis bal
suoti $750,000 iborių laidos 
klausimu. Miestelio gyventojai 
tuo labai suinteresuoti ir todėl 
manoma, kad nuomonę tuo rei
kalu išreikš didžiulis skaičius 
balsuotojų.

Miestas nori išleisti bonus, 
kad atmokėti miesto darbinin
kų algas ir užsilikusias sąskai
tas tfž anglis, gazą, etc. Mies
telis atsirado keblume padėji
me, nes ikišiol į iždą neįplau
kė virš du milionai 1928—1932 
real estate mokesčių.
Ryt įvyksią Lietuvių Improve- 

ment kliubo susirinkimas 
“Laimėsime ar pralaimėsime 

bonų klausimu”, sako Lietuvių 
Improvėment kliubo valdybos

NAUJIENOS, Chicago, UI.

rinksime, mėnesiniam susirinki
mui Lukštienės svetainėje, 1500 
S. 49th Avė., trečiadienį, 7:30 
vai. vakare.” Lietuvių Improve- 
ment kliubas yra organizacija, 
kuri pasisakė prieš bonus ir 
ragino gyventojus balsuoti 
“No”.

A. Tumavich primena kliubo 
nariams, kad reikės apkalbėti 
rinkimų rezultatus ir eilę kitų 
svarbių bėgančių kliubo reika-
10.

S/IOfO
Dainuos operos žvaigždė vieš-

nia Emilija Mickunaitė

šiandie nuo 7 iki 8 vai. vak. 
iš stoties WGES. 1360 k. pas
tangomis Peoples Furniture 
Co. krautuvių, bus transliuoja
mas ypatingai gražus* radio 
programas. ,< Tarp žymiųjų 
dainininkų dalyvaus viešnia iš 
New Yorko, operos artistė p-lė 
Emilija Mickunaitė. Taipgi 
p. E. Bartus!),. p-lė O. Skeve- 
riutČ, A Čiapas, J. Romanas, 
Peoples racŲo duetas ir kvar
tetas. Kalbės Dr. J. Poška, 
M. D. Dalyvaus . “pasaulio 
keliautojas”, čalis Kepurė. 
Taip pat bus gražios muzikos 
į,r. kitųkių įvairumų.

Greetings... Everybody Hap- 
py?.. From what I heard, every 
individual down to Antonaitįs, 
the janitor, is overjoyed with 
the operetta Pirmyn put over 
Sunday... Yes, sir! There were 
one thousand people that saw 
“Laima”... Now, we are tho- 
roughly convinced that pro- 
sperity will be with us soon... 
Never in the history of the 
Lithuanian people of Chicago 
has there been a crowd so en- 
thtfsed over one single pro- 
ductįon... We are sorry that 
the Auditorium was not large 
enough to hold all of the Lith- 
uanians of Chicago... The elite 
were there. The professionals 
mingled with the businessmen.

And the woi4?ing people were 
all over congratulating the 
stars, the choristers, and the 
musicians... Friends who badn’t 
seen each other for ten, fifteen, 
twenty years talked over old 
times... It was a large and mar- 
velous crowd out to see a 
vvonderful show... VVhitney Ta
rutis, as Lorenzo, stole the 
show. It was Whitney’s first 
appearance on the Lithuanian 
stage. Congratulations... Frank, 
our Pranulis, was again at his 
best... Mrs. Stephens blended 
her wonderful voice to create 
a very heart touching effect... 
J. Roman and “Onuks” Skeve- 
riutė proved to be very sur- 
prising lovers... Mr. Liudkevich 
one of our oldest and best Lith
uanian actors, lived up to his 
reptftation... Lašt, būt not least 
to be congratulated on the 
ąmount of work put in to this 
massive produetion is Charles 
Stephens, our instructor... Let’s 
give him a big hand... Speaking 
of the amount of work put into 
the. preparation of “Laima”, 
we found one individual that 
calculated it took 7,000 hours 
to get ready for this operetta. 
If that be true and if we sąy 
that it took only three hours 
to stage, the efficiency is about 
four hundreths of one per cent. 
The technocrats and the “Lai- 
mocrats” ought to get toget- 
her... The numerous and va- 
rious costumes added a beauti- 
ful efect to the pretty scenery... 
Most of the choristers had to 
chąnge costumes three times 
while Mrs. Stephens had to 
make five changes. That is 
getting into the grand opera 
class... ,We found that we have 
some Ayonderful talent in our 
chorus. Some of oįir members

BREMEN
[EUROPA

mas

Greičiausi garlaiviai ant vandens 
7 dienos į 

LIETUVĄ 
Puikus geležinkeliu susisieki- 

iš Bremenhaven į 
LIETUVĄ 

Informacijų kreipkitės į vieti
nius agentus arba 

130 W. • Randolph St., 
CHICAGO.

||NORTH CERMAN

L O Y D

Pasauliniame

many young 
whether they.

make fine carpenters, others 
electricians, and štili others, 
painters. Oh, yes, there was 
one that was always anxious 
to sweep up the stage between 
acts. Hc is what we call a 
janitor. As to whom he is, j 
well—... All those that worked, 
on the stage all day wish to 
thank Mrs. Harmon for the 
fine sandvviches, good coffee,! 
and wonderful home-made apple 
pie.A The Chicago Lithuanian' 
Symphony orchestra again 
proved their worth... After the 
presentation, 
people asked
could join up with the chorus, i 
The answer is yes, only yoir| 
will have to hurry. It is rumor-; 
ed new members after the nexti 
two Fridays will have to payį 
dues... The evening ended withi 
gayety and music supplied by 
the Stephen’s Revelers... A new 
find. Al N. is a crooner... Skusy 
was told that she should go to 
Europe and become a princess 
or-—something... Johnny Peters 
was a very hard boiled soldier. 
“Katras. Katras...” And so ends 
another column... This review 
of things that happened lašt 
Sunday was given by

THE SINGING* FOOL

Ar jau galvojate apie gavo dukters atei
ti? Ka ji veiks kaip užbaigs mokyklą? 
Štai yra proga iAmokti drąsių dezaininimo 
arba skrybėlių dirbimo ir turėti gerą už
darbi. Mes išmokinsime j trumpą laiką. 
Uždarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knygutes L, Gausite dykai.
MASTER COLLEGE OF DRESS 

DESIGNING, DRESS MAKING.
« MILLINERY

339 So. Wabash Avė. 
Te!. Wabash 9075
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NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
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CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

MES MOKAM GERĄ KAINĄ
Už

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS 5%

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas

M. S. WIEN & Co.
Pirkėjai Užsienių Bonų nuo 1919 metų

25 Broad Street, New York, N. Y,
TEL.-: HAN, 2-8780 n»
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. GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu km ne- 

< galėjo jus iigyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums galt padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir iigydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kusdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare, Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vau 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

---- 1---r-ry^ ■ ,.v ---  
wbo now gcntly lays his head 
down on his pillovv and dreams 
sweet nothings.

“Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

Specialis Pasiūlymas: 
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO $1-00
Kentucky Burley Naturališkų 
Lapų Rukimui Tabakas. Dėl 
pypkių, cigaretų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausio 
derliaus. Turtingas ir švel
nus. Liuesas nuo visų kemi- 
kalų ir kitų primaišimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo-. 
Šimų, tiktai kokybė perdėm. 
Penki svarai padarys 50 di
delių maišiukų rūkymo arba 
40 pinčių dėl kramtymo. Nuo 
Augintojo tiesiog 'Vartotojiri.

Prisiųskite mums $1.00 ir 
mes be atidėliojimo išsiųsime 
jums 5 svarų pundą

“BURLEY BEST”
TABAKO

INDEPENDENT
TOBACCO
GROTOS

ASSOCIATION
207-208 McCLURE BUILDING

Frankfort—Kentucky

Specialistas ii 
Rusijos
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KEISTAS PROTAVIMAS

Pasklidus gandams, kad Roosevelto administracija 
gali pripažinti sovietų Ruėiją ir užmegsti su ja preky
binius bei diplomatinius santykius, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, William Gree’n, išleido pareiš- 
kirtią, kad jo organizacija esanti priešinga pripažini
mui. Amerikos darbininkai, anot jo, nedarysią kompro
misų su principu, nežiūrint į tai, kad šiandie vargas 
spaudžia darbo žmonių mases ir daugelis puolė į des
peraciją.

Koks tas principas, kurį Mr. Green yra pasiryžęs 
taip didvyriškai ginti? Štai koks:

“Darbininkai yra nusistatę, kad tie, kurie Ru- 
~ i sijoje diktatoriauja, turi aiškiais ir neabejingais 

žodžiais atsižadėti doktrinos apie pasaulio revoliu
ciją ir komunizmo vykinimąf jėga, pirma negu 
Jungtinės Valstijos ims svarstyti sovietų Rusijos 
pripažinimo klausimą.”
Bet kas Federacijos prezidentui galvoj, kokias 

doktrinas (teorijas) skelbia Rusijos diktatoriai?
Jam, matyt, atrodo, kad, jeigu Jungtinės Valstijos 

pripažintų sovietų valdžią, tai jos tuo išreikštų savo 
pritarimą bolševizmui. Bet tai yra nesąmonė. Amerika 
pripažįsta japonų mikados valdžią, bet tai nereiškia, 
kad ji pritaria monarchijai arba laiko mikados galią 
“dieviška”. Amerika pripažįsta Italijos Mussolinio dik
tatūrą, bet iš to neišeina, kad ji sankcionuoja fašizmą.

Juo keistesni yra toki Green’o išvadžiojimai, kuo
met atsimeni, kad Amerikos Darbo Federacija nuola
tos reklamuoja savo “neitralumą” politikoje. Jeigu Fe
deracijos vadai mano, kad Amerikos darbininkai nepri
valo rūpintis, kas valdo šią šalį, tai kuriam galui jie 
kiša savo nosį į Rusijos valdžios reikalus?

Rusija 
jau beveik 
tai toliaus 
mo.

turėjo būt pripažinta seniai. Šiandie, kada 
visa Europa ir Azija palaiko su ja ryšius, 
atidėlioti pripažinimą nėra jokio pAteisini-

PRIEŽASTIS IR PASEKA

Vokietijos fašistų vadas, Adolph Hitler, tapo pa
skirtas Vokietijos kancleriu. Į jo kabinetą įeina buvęs 
kancleris Von Papenas, nacionalistų (monarchistų) va
das Hugenberg/ du nacional-socialistų šulai Frick ir 
Goering, ir keletas baronų. Dvi vietos dar esančios pa
liktos Bavarijos klerikalams, bet ar jie sutiks eiti į ka
binetą, dar nežinoma.

Taigi Vokietijos rudmarškinių lyderis savo tikslą, 
galų gale, pasiekė: gavo* kanclerio vietą. Bet kolkas d Ar 
jisai neturi diktatoriaus galios. Dauguma ministerhj 
susideda’ iš kitų partijų atstovų. Tačiau vistiek’ tai yra 
didelis mbralis smūgis Vokietijos respublikai

Nenoromis kyla mintis: kur ta didelė “revoliucinių 
darbininkų pergalė”, apie kurią taip garsiai šukavo ko
munistai po Vokietijos reichstago rinkimų pereitą lap
kričio mėnesį. Komunistams tiibmet pavyko pirmą kals
tą respublikos istorijoje pravesti 100 atstovų į reichš- 
ta^-

Šimtas komunistų reichstage — fašistas Hitleris 
kanclerio vietoje! Ar ne puikus “pergales” vaisius?

pajėgų; o paskolų užsieniuose 
ji negalėjo tikėtis gauti. Ta
čiau, anot Stalino, “musų par
tija” vistiek ryžosi tą sunkų 
uždavinį atlikti, pasitikėdama 
tuo, kad ji turi savo rankose 
visą galią ir galės priversti 
žmones “rimtai pasiaukoti”.

šituos Stalinį žodžKlėšfe yra 
įdomių' pHšlįtiŽinimų. Jisai, 
pirmiaUŠU, prišiptįž|staf‘ kad 
sovietu Kurija 1928 metate bu
vo be galo “atsilikusi ir nuvar
ginta šalis”. TaVmės siehi^ ži
nome ir savo lAikh esame daug 
kartų šitą fįktĄ piažymėję’. Bet 
ar tuomet-Maskva ir jošiož gar
bintojai1 tįį; fįktĄ' pripažindavo ? 
Anaiptol f jiė nesakydavo, kad 
Rusija ^yrą“ baisiai atsililLUŠi ir' 
nuvar; * 
kad ____
liais fe l«Ur jbje’
darbo žmonėhVš'j UU esiį" Kulkas 
geriau gyventi, negu kapitalis
tiškose šalyse. Visas žinias apie 
vargą ir skurdą sovietų žemė
je jie vadindavo “kapitalistų 
melais” ir “šmeižtais”.

Vadinasi, Stalinas dabar pri
sipažino, kad bolševikų ir jų 
agentų pasakos apie “milžiniš
ką progresą” ir “gerovę” Ru
sijoje, prieš “piatilietkos” pra
džią; buvo humbugas!

Tai vienas įdomus dalykas.
Dabar antras. 1928 metais 

Rusija buvo jau išbuvusi po 
bolševikų valdžia 10 su viršum 
melų. Per tokį laiko tąrpą vi
sos šalys, kurias didysis karas 
buvo nuteriojęs arba suvargi
nęs, suspėjo atsistatydinti ir 
atsigauti ekonomiškai. Tikru- 
mojė jos buvo atsigriebusios 
jau 1925 metais. Nuo 1925 me
tų iki 1928 (kai kur — iki 1929 
arba net 1931) jos pergyveno 
visiems žinomą “prosperity” 
tarpą. Kodūl-gi tad sovietų Ru
sija buvo pasilikusi nuvargusi 
ir suskurdusi iki 1928 metų?

Rusiją valdė bolševikai, ku
rie sakosi esą vieninteliai žmo
nių geradariai. Jų valdžia bu
vo neribotai jie ne tik turėjo 
savo rankose visą galią ^politi
kėje, bet ir valde' berikus, pra
monę, prekybą, susišiekimą, 
gamtos turtus ir žemę. Turėda
mi šitokią milžiniška galią, bol- 
ševikai, rodos, galėjo padaryti 
neapsakomą daugybę gero žmo
nėms. O pasirodo, kad jų de
šimties metų viešpatavimas ne 
tiek nepagerino žmonių būvio, 
kiek jisai buvo pagerintas ka
pitalistiškose šalyse.

NVVARGINTOS šalies 
“PASIAUKOJIMAS”

ir blogyn ir, galų gale, pasiekė 
to laipsnio, kad masės tiek 
mieste, tiek sodžiuje, ėmė tie
siog kęsti badą. Taigi Stalino 
žodžiai apie “rimtus pasiauko
jimus” negali nė vieną žmogų 
nustebinti. Bet reikia žmogui 
turėti ypatingą psychologiją, 
kad galėtum tiio diktatoriaus 
phleiškimli didžiuotis, kaip kad 
daro liėtuviški kohiisarukai — 
Bimbos, Mizaros, Andriuliai ir 
kiti. Kad Rusijos liaudis\ tapo 
privaryta iki bado, bestatant 
“milžiniškas” dirbtuves, tai, 
girdi, niekis; bet Rūsijos žm6- 
nės ir viso pasaulio darbinin
kai t u r į ‘ džiaugtis, kad sovietai 
jau “vėj&H” Amerikos pramo
nę!

Stalinas' dabar paskelbė ant
rą “piatilietkį”, kuri busianti 
pašvęsta jau" ne tiek “sunkio- 
sidš ptottW’ siilM kiek? 
“lengvajai” pramonei. Reiškia, 
per ateinančius penkerius me
tus bus didinama rūbų ir ba
tų gamyba, dirbama vinys ir 
plaktukai ir panašus smulkes
ni daiktai. Tuo budu, jei šis 
planas pasiseks, tai už penke- 
rių metų rusdi, gal būt, bus 
ne taip nuplyšę ir basi, kaip 
kad jie dabar yra. Bet'ar Ru
sija per šitą antrąją “pietiliet- 
ką” jau turės ir pakankamai 
maisto, tai nė pats Stalinas kol
kas nedrįsta pranašauti.

Vadinasi, pirma pramonė, o 
paskui valgis. PaValgysite tada, 
kada bus atliktos visos “pieti- 
lietkos” industrializacijai ir 
“sOcializacijai”! Kuo šita Sta
linė’ “linija” skiriasi nlų> Kuni
gų “mokslo”, kuris sako, kad 
yra “palaiminti alkstantieji, nes 
jie bus sotus dangaus karalys
tėje”?

ratas, aparatasi rašymui du
rnais ore ir lapelių išmėtymui 
mašina. Kainuos 15 milldniį 
rublių.”

Vadinasi, ylos maiše jokiu 
budu negalima paslėpti. Nega
li jos paslėpti nei Bimbos 
“paslas”. Ji priversta yra pri
pažinti tą faktą*, jog Rusijoj 
skurdžiai maldauja iš keliau
ninkų kapeikų. Ir nė iŠ gėrb 
jie tai daro. Tačiau tai nei 
kiek nekliudo bolševikams iš
leisti propagandos tikslams. 15 
inilibiių rublių, tlėiškia, tėgul 
žmonėm badauja ir skursta,* bi- 
lė tik bolševikai net su dd- 
maiš galės ore paskelbti, kad 
UŽ'šh’ritd' metą Rusijoj visflbW 
so'fįš ir1 patenkinti...

TilŽfej bolševikai leidžia s^ 
v o šlamštelį, kuris yra vadina
mas “Balm”. Ir šią! taC#4E 
sas” prieš kiek laiko paskelbė 
svietui didelę naujieną: girdi, 
Vokietijos soeialdeihdkrataf 
atvirai stoja už palaikymą von 
Papeno vyriausybės.

Nei vieno fakto tas šlamš
telis nepaduoda. Pasitenkina 
vien tik k'oliojiniaiš ir šmeiž
tais. Kada žnioguš skaitai to
kius raštuą, tai nenoromis į 
galvą ateina mintis: žmonės, 
kurie neturi nei sąžinės nei 
gėdos, yrii šlykščiausi sutvėri
mai pasaulyje. O tokiais su
tvėrimais bolševikai tikrai ga
li pasigirti.

—o—.
Bolševikiški laikraščiai prieš 

kiek laiko persispausdino iš 
“Pravdos” straipsnį, kur sako
ma, kad Frahcijos socialistų 
organas ir Antrasis Internacio
nalai siūndęs Japonijos impe
rializmą aiit Sovietų Sąjun
gos. Kad imperialistinio karo 
neįvyko, lai, esą, reikia tarti

ftČiu antikariniam kongresui, 
ktifį bolševikai sušaukė Ams-

kad “praydd* tokiais kvai- 
lais dalykais gali mulkinti 
Ri'išĮJoš žmones, tat, žinoma, 
hiėko nSrk stebėtino. Stalino 
pavaldiniai neturi galimybės 
patirti, ką sočia’1“1“* -----
kraičiuose* rhSo.
i i- J. k /1 J

socialistai savo lai- 
7_. B6t reikia 

Štiš iš to, kad už- 
jvlk'elią'i tas kvailas 
pasrtkas drįs t a pa- 

k'al*id’ti,v gerai žlridd&hSi, jog tai j 
yra melas.

“fJątšVėj”' tllįo jžomunislų 
inwhWinW dildomojo Ko- 
intleto sekama' tlradė: “Kapi- 
talfstlhės valšlyVėk'* ir vadai 
sbėįdidėmdkrhtijbs vardan iš- 
gelbėjiino kapitalizmo, paau- 
kojėlit dešimtis milionų darbi-1 
hfbkų b'edarbės kančioms, ba
dui ir fiziniam išsigimimui. 
Budavojimas socializmo So
vietų Sąjungoj eitų dar grei
čiau pirmyn, jeigu jų^ kitų 
kraštų darbininkai, atsistotume 
tvirtai ant revoliucijos kelio, 
iš vytu te iš savo eilių, eilių 
darbininkų klasės, socialdėmor 
kratijos vadus.”

Pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog tos tirados vertimas bai
siai griozdiškas: ot, rinkinys 
labai nevykusiai itirištų žod
žių. Bet tiėk to. Svarbu čia pa
ti mintis. Vadinasi, bolševikų 
erštąi galvoja taip: dėl visų 
pasaulio blogybių yra kalti so
cialdemokratų vadai. Jeigu jų 

sviestu patepta,

ždžiag daiktas keliauti iš vie
nos žemes į kitą ir ten ieškoti 
laimės, ir todėl smerkės! su 
dar didesniu beprotiškumu, 
ėjo kliedėdami, nežinodami 
nieko kito, nemokėdami tikė
ti į nieką kitą gyvenime.

Dažnai po visą pasaulį pra
siplatindavo naujas gandas, 
didelė žinia... Jie tą žinią pa
gaudavo, pagražindavo, sukur
davo savų fantazijoj jai realy
bės apybraižas ir paskui, iš 
vieno laivo į kitą, iš vienos 
šalies į kitą, perduodavo ją 
kiliems pamišėliams.

šiandien tai buvo ten, ug
ninėj žemėj, kur viskas lieps
noja; rytoj — ten, tolimame 
šiaurių krašte, kur amžinas 
sniegas dingsta begalybėj.

Ir jie paliko bakūžes, lau- 
jkus, fabrikus, vaikus; jie ėjo, 
baisus 
galvos 
ieškoti 
Čibse 
dievo.

nebūtų, tai viskas eitų, kaip 
sviestu patepta, — nedarbas 
ir skurdas tuoj pranyktų iŠ 
žmohių tarpo.

Savo durnumui bolševikai 
tikrai mažai konkurentų te
turi. — Marksistas.

asketai, išnikraustę iš 
dėl geltonojo ipetalo, 
niekam nepriklausan- 
žemese nepasiekiamo

įžvalga-t
INDUSTRIALIZACIJOS

“STEBUKLAI”

Savo b’d galo' ilgoje kalboje 
Rusijos komunWlįįu partijoj 
centro komitetui ir kontroles 
komiai j Ai' J. Stalinas iškėlė J 
paddįgeš milžiniškus “atsięki- 
muš”, laimėtus su pagelba “pla- 
tilfdtkbs”. Mes, girdi, pašištA^- 
rųe1 geležies pramonę, trakto
rių prkmdnę, automobilių 
mbnę; modernišką chemijos 
pramonę,* orlAvių dirbimo pW- 
monK išplėtėme elektrikoss ga- 
mybų,' artghes' gamybą, kerosi- 
nK gamybą, sūkuVeme naujus

gigantiškus industrijos sky
rius, ir t. t., ir t. t.

O prieš pradėsiant vykinti 
penkerių metų planą to viso 
nebuvę.. Pramonės atžvilgiu, so
vietų Rusija buvusi ’ 1929 ipę- 
tąTš Idbdi atsilikusi šalis. Šta» 
lirt^ sako/

“Bet pabtatymaš ir išplėti
mas sunkiosios ind’UMtįijos^ 
ypačiai tdkioj ątšilikusidf ir 
nu varginto j šalyj,‘kaip bWo 
musų fšaks praHŽ&j'e I’enkę- 
rių Mėtį 1 Piano',1 sudaro la
bai sUhkų’ uždavinį, nes, kaip

slj’ ir taW1 tikto pimiihhbid' 
išlAviAtų točhiiiškų pajėgų, 

ktirlii siiHkMjk iiitoBrlj

Dabar Stalinas, prisipažinęs, 
kad jisai melavo pirmiau, gi
riasi “piatilietkos” vaisiais. Bet, 
anot tos patarlės, “pagyrų puo
das niekad netaukuotas”. Ko
dėl Stalinas neparodo, ką gero 
davė , liaudžiai ta jo garsioji 
“piktiiletkla**?

Kad ( Rusija išplėtė kerbsino 
g&fyyb< ai’ba pAkištatc' “gigan
tiškus” pramonės centrus, kur 
dirbama traktoriai, automobi
liai ir liejama geležis bei plie
nas/, tai yrA, be, abejones, ge-: 
ras dalykas. Bet ar šitie “in* 
dustridllzącijos stebuklai” atne
šė Rusijos * darbininkaniš ir 
ūkininkams daugiaus duoiios ir 
fnesoš; šiltešhiuš rublis ir erd
vesnius butus, ar jie padarė 
liaudies gyvenimą švai’esnj, sd- 
tesnį ir malonesnį? .

Nieko panašaUš! Pats sovietų 
diktatorius sako, kad “piatiliet
kos” laimėjimai pramdiiėje bū
vį įgyti rimbais darbd 1 žmonių 
“paSĮaiikbjimAis”, t. y. sunkiu 
daVbu, * varįu ir badu.1 Jeigu 
jąti 1928’metais sovidtų Rusi
ja buvo atsilikusi nuo' kitų ša
lių ir ijiiyaVginta, tegalima 
jsįvai^iiltift kokia liaudies pa
dėtis ji^yra šiandie? po ket- 
yeAų su’.'virštfm metų’ “pasiau- 
kdjlmų’J,' kuriudš . iš jį sunkė 
ytAAįkliiiČids’ diktatūros presas 1

IŠ ŽlW, phkielffi; 
, AnUrikh'’ daug- ahksčikli, negu

KĄ “PIATILIETKA” PRARIJO

Kada Maskvos komisarai ar
ba jų klapčiukai įvairiose šaly
se kalba apie “milžinišką” pra
monės progresą sovietų Rusijo
je, tai jie visai užtyli kitą, ir 
tai daug svarbesnė, Rusijos gy- 
Vėhimd puš£ ’ jie- nepasako, 
kaip, “piatiliėtkaj” pąsibaigus, 
yra dalykai su maištu. Taigi 
čia paduosime kelias skaitlines.

Rusijos miestų, gyventojai 
Šiandie beveik visai negauna 
mėsos. Pieno vos šiaip-tąip iš
tenka mažiems kūdikiams. Svie
sto, išimant komisarus, niekas 
negauna nė pauostyti. Kodėl?

štai kodėl. Prasidedant “pia- 
tilietkai”, Rusija turėjo 70 mi- 
lionų galvijų; “piatilietkos” ga
le galvijų bepaliko tik 40 mi- 
lionų. 1928 metais Rusija .tu
rėjo 26 milionus kiaulių; 1032 
metais — tik 10 milionų. 1928 
in. ji turėjo 130 milionų avių; 
1932* m. — tik 50 milionų.

čid, kaip matome, “progre
sas” beveik taip pat spartuš, 
kaip pramonėje, tik — į atbu- 
kį pW ;
.......... !■ Al II I—

Pastabos
“Laisve” pašo: “Bulgarijos 

pphcija išleido 100 puslapių 
knygą įr pardavinėja po 2‘ 
centu kppiją. Knygos turinys 
susideda iš Kautskio sjraips-

.Kad Bulgarijos policija 
Kautskio’ straipsnius spaųs- 
dintu knygos, formoj ir paskui 
tą knygą platintų tarp žmonių, 
gali patikėti tilt taš, kurlulli 
gaidukai galvoj giedą.' Bimbi- 
niai, žinoma, suprantu, kad tai 
yta šlykščįiusibs' rųšibs 'melas. 
Tačiau jiė neturi ’ jdluos gė- 
dps ir todėl tą imjlą' skelia sa- 
vį> laikraštyj: Oponento šmei- 
Žhnui jiems j6kids priemonės 
d$l‘a pvriįŽiftos. •;

Ka^rfė/Tdl^ėj” štai ką 
rašo: “ViČfomis gana daug 
priėittS’4 tbllįį. kurič'. tfthJdauja

‘ Guldo da Verona. Vertė K. A. I

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
............. -

(Tęsinys)
I * *■ f ’ ■ ■ ■ I

.—Ir tu, manai, kad po jo 
inirties Iziibela' iš p'rislri^ihVo 
ir pildydama savo pareigą 
paliko mane, o ne dėl' tos ne
didelės pinigų stirnos, - kurią 
mes turėjome ir kuri man pri
klausė?
' —Apie tuos dalykis aš visai 
nieko nežinau, Ivaną.

—Na, gerai, dabar žinai. 
Daugiau nieko nenoriu saky
ti. Todėl, kad dabar jinai 
miega: nereikia trikdyti jos 
miegą.

—Bet tu, bet tu...
—Ką tu nori pasakyti?
— Aš bijattsi tavęs, Ivana.

e Y-Jcigu bijaisi, užmerk 
akis. Nežiūrėk į mane, imk it 
pabučiuok mane. Argi tu ne- 
j auti, kad * visa aš }aistra, 
visą laimę, visa pavydas, (jei 
tavęs, dėl tavęs, dėl tavęsl.;
i —Užmerk ir tit akis... dtidk 
man savo lupas... savo Įlipai, 
Viėnatinbš, kuriaa aš myliu. 
Eikiva iš,čia, eikiva; gal būti, 
savo kelionėj mudu surasivh' 
Irii^VilĮ vilties, triip’utį sti'u- 
lėš»: , . ( ,

—Aš negrįšiu atgal ; kiir tu’ 
eiiši, ten'? it aš eUKi. Koks iJe- 
bW'iniiWJ kėW jbf bus 
gražiausias iš visų, su tavim, 
su tavim...

i > . .a.-4i<in>w<ioiv i

Naktis tylos bangomis g vo į begalilVclzęi!tf^ ,Dąhf 
piįšvaistC ptASihiusdaliii ’ 

1 
gino jų melsvu sielą/*čia, ten, 

sur __ __
Mų, nematomų, I^faučiaSį 
tį, judėjo užžėlusios A$mlps

doln^ęį Ah^ė, kad k^ktie-

kitą, kad pernešti ten žmonių 
skurdą.

Jeigd laivai’ butą1 nugrimz 
dęs į dugną, niekas nebūtų 
verkęs n’ėl viė’n'ame, nei kita- 
niė žemyne.

Thi ’ bliįrb žihbiiėš,' vykjšt’a n- 
tiėjf iė&kdti .lėfiiyėš, kbibdis- 
taif iįl pYietyklį iėŠKbfojdi/ nu- 
sdvylę višdsė sa’ęį sVajonįse ir1 
visose viltyse: žmdttiųH bahda, 

tuVfcjd būti p’ėlikla ko- 
kWe, 1W kW Poškui 
p’atėkti į rkhkas plantatorių 
ir auftmrti' vei*gų - padėtyj.’

kitą1' žntohlų nahiii' jiuį bu
vo ‘ ne deĮ1 jiį j jfė tutšjo sta- 
tyli sėh bdkVžes ten, toli, kur 
žW ytk labą! šykstf.* t

čH' btiiro italAi, graikai, si- 
riėČiai, vdkifčidt rūsaii vyrai

aus,

Vienas tokių buvo Tanias 
Tonga, pusiau kinietis, pusiau 
amerikietis^ savininkas šau
naus Švarko ir seno susiploju
sio čemodano, sii kuriuo jis 
hėatšiski^Uavo nei vienai se
kundei, tarytuųi ten buvo pa
slėptas p'a^k’ilbęs Koh-i-nor 
briliantas.

Puikus buvo žmogiiš, tas 
Tarnas Tenga. Aukštas, liesas, 
sudžiūvęs kaip lazda, jis bu
vo'panašus į rabiną, išvytą iš 
sinagogos, arba į atsitarnavusį 
tikybos mokytoją.

Jis neturėjo tvirtų įsitikini
mų, gerasis Tanias Tenga, kai 
dėl to, su kokiu pranašu rei
kia palaikyti gėrus santykius. 
Jam Budda, Konfucius, Jeho- 

Iva, Mahometas, Jėzus Kristus 
siidafė puikią kompaniją as
menybių, kurie visomis jėgo
mis ir su didžiausiu pasišven
timu stengėsi išmokyti žmones 
laimingai gyventi.

—Ir iš tiesų, — aiškino mis
teris Tenga, — religiniai ka
rai, skerdynės, amžina rasanė 
nepakanta^ valstybių žlugimas, 
pranykimas miestų, nuŠlavi- 
maš nuo žemės kamuolio iš
tisų tautų — štai žmonėms 
būdas būti laimingais.

nė! pi 
islavmtų techniškų

■ . ..................... .

nigų, nei

jatl'kad pfcr ‘pia- ,‘laiya'statys 
tihotkos metu^ Rusijds žino* nizacijos. Orlaivy] bus spaus-' 
mų gyvenimus ėjo vis sunkyn tllVe, radio, gą^o filmų apa-

kad p£r ’ “pia-

mų gyvenimas ėjo vis sunkyn

‘ Iš Tarno Tehga, būtent, ir 
išgirdo Cherardo bei Ivana ne
įmanomai svarbią žinią.

Atidėngimaš šį kartą buvo 
nedarytas naujoj žemėj, nie
kam nepriklausančioj žemėj, 
už Patagonijos, Magclanb už
lajoj, svieto pakraštej...

Ten aukso buvo galima pri
pildyti pilrius maišus, semti 
jį lopetomis, prikrauti tiek, 
kiek' gali panešti mulas, — tik 
reikėjo kaip nors dasigauti 

i ligi tos vietos.
Pirmuoju buvo indėnas Pc- 

knVib’aš, iŠvykęb kartu su ang
lu Dawcs. Anglas grįžo; ihdė- 
hWšl nėslihku ddsiprotėli, pali
ko ten t avo kailį.

Vienok, pirmasis, kuris su
rado tą vielą ir grįžo su pa
sakinga žiiiia bei pilnomis ki
šenėmis geltonosios laimės, 
buvo kąip tik Peknubas, varg- 
Šaš indėnas, lepšė, kuris buvo 
tiek1 beprotiškai n’eatstirgus, 
kad pasitikėti anglu.

Už tą sxivo pasitikėjimą jis 
[gavo tai, ko užsitarnavo, — 
yargŠas’ indčhaį kitais du kar- 

T . . itt pądAVfe tą kelionę. Anglui 
Landynę parodė
uos nuo-l.m jftarp aro

iiikfiį1; j j ir' jd draugus. O pas-
I ’ |khi,’ kai jis susirgo skorbutu,i i sun ų jungą. L.c paui<o jagį nCpasirupi-

Ta/j), jų •— ubagystes aris- no palaidoti jį, tie šunes’...
toktai|d, žiįionės, nusileidę Ne, kada žinai vietą, nerei- 
žeinyh' visuomeniniais laiptais, kia apie ją kalbėli. Kelias į ją 
pamfeĮliąf, aįislėsti neįvykdo-1 prllcla&sd' lik yiėnain žmogui, 

'kuris jf p¥aHdrė‘savo ranko
mis, savo kojomis, savo krau
jų.^ Galima su saviipi paimli 
kjtą» nors dešimtį kitų, bet nic- 
kųbmet vnereikia sakyti, kur 
yęda kelias, jeigu iš kalno nė
ra sudaryta tinkama sutartis. 
t Sutartis. Ar jus žinote, ką 
reiškia sutartis tarp žmonių, 
kurią eina ant žut-but, 
venfi

pelurling?,’ kaip' patA badast,

vo į
v.____ te, prąsimusdaina p0i .
tamsius medžius, ’thrsi ^ąpnud*- 
h
VI

1 lAdhfefc'j fe’ k^ėlls'mėnesius ir 
j Ąoš * liMmVo b^galihė j ura; 
naklinVi^ geltonos' šviesos ap- 
šviėis&iVo idiėgdhčių žmonių 
kthvą;
1 Sltiidurlii ’ fe' kdlėjhno dvoki- 
ifia’š. žindės, susirinkę iš visų 
kėlhj. Kur-ne-kim paslėpta 
šillija aukso. Kūr-ne-kUr pa
galąstas kinžalas. Čia buvo 
amžini tremtiniai. 7 
gyventojai.' Civilizacijos nuo- 

parduoda sa4e, kad .amžinai
Kalbniiti banda, kuri

lukštą

mdsiėėjoU; tie, kurie kanki- 
ndirii nephgyįomo skausmo; 

kėjo, dėl savo 
, I prigaulingą

tie) ku 

vaidą/ 
į Nčpt&ikliali)ami ir užsidarę 
savyj .arba? priešingai, kalbus 

priepUikųsį jie buvo ir pik
ti genijai Bei'ramintojai, kar- 
jiais—.kūrėjai naujos svajonės 
y).8įąi tąi žUViįsių žmonių mi
niai. Jie žinojo, kad yra berg-

ar įnirti?
(Bus dąugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

^.*riaLdi^.t?Li^i*c"kti’..±":!N o r t'h Shore and 
Mihvaukee R .R. iš
leidžia nupigintus 

bilietus

gią automobilio chgsis, pačios 
kproserijos* žemos ir patogios.

Paroda bus atdara visų šią 
savaitę.

1933 automobilių pa 
rodą sutraukia mi 
nias automobilistų

Illinois Emergency 
Relief Com. pirmi
ninkas Springfielde

Nušvies leyislaluros nariams 
bedarbių šelpimo reikalus.

Nauji automobilių modeliai 
pasižymi įvairiais pagerini
mais ir naujo stiliaus karo- 
serjonis (bodies).

Vasario l d., Chicago Norlh 
Shore and Mihvaukee Rail- 
road išleidžia tam tikras bilie
tų knygutes. Visose tos linijos 
stotyse parsiduor* “rount trip” 
bilietai, kurie bus 6 nuoš. pi
gesni už reguliarius bilietus ir 
geri dešimčiai dienų.

Be to, linija išleidžia tam 
tikras bilietų knygeles, — 

kurios bus
Pereitų savaitę į Springfiel- 

dų išvažiavo Illinois Emergen- “lineage bpoks 
cy Relief Coinmįsiuon pirmi- geros toje linijoje ir (susi j ali
ninkas Edward L. iReyerson, .............. -
“kad nušviesti Jegisląturos na
riams bedarbių šelpimo reika
lus Illinois valstijoje.”

“Iki šiol ,111. Relief ^Com.” 
psako Reyerson, “šelpė bedar- 

Nuo 10 vai. ryto iki 10:30 bius pinigais, kuriuos parųpin- 
vakaro, tūkstančiai perėjo per davo Federalė Rekonstrukci- 
salioną, kur visos stambiosios jos Korporacija. Bet kprpora- 
automobilių dirbtuvės turėjo cija kiekvienu atveju pareikš

davo, kad Illinpis* valstija tu
ri tam tikslui sukelti pinigų 
vietoje.

“Lcgislaturos nariai negalės 
bedarbių reikalų ignoruoti ir 
todėl turės praleisti Jkokį nors 
projektą, kuris spragą užkiš
tų.” Siulojpa 2 npoš. pardavi
mo mokestis ant visų prekių.

Didžiulės minios žmonių, 
kaip ir ‘‘geraisiais laikais” šeš
tadienį užpilde Coliseum, kur 
tų dienų atsidarė 1933 metų 
automobilių paroda.

gusio.se linijoje, į vakuos nuo 
Chicagos. Tos knygelės leis 
savininkui keliauti tam tikrų 
skaičių mylių. Už. .$72 vertės 
h lietų, perkant knygelę rei
kės mokėti tik $54.

i.

Publikos buvo apie aštuo- 
nius šimtus, kuri linksminosi 
iki 2-ros, 3-Čios vai. ryto. —5.

nepaįvairina, Chisagos lietu
vių visuomeninį gyvenimų 
kiek tankiau. —A.

u

Len-Stasys Įl’atek, naujas 
kijos ambasadorius Washing- 
tone. Jis yra buvęs ambasado
rius Maskvoje ir vedė derybas 
dėl Lenkijos nepTiolimo sutar
ties su Rusija.

Chicagos lietuvių eli 
tas šokiuose, Me

dinai) kliube

Mt. Greenwood, III

Lietnyiai Gydytojai,
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Nepaprastas vakarėlis.

Mount Greenwoodieč i a m s 
vasario 26-ta bus nepaprasta 
diena, kaip pasirodo iš žmo-Rengėjos SLA. 208 Moterų

kuopa pelną skiria likimo nių kalbų ir informacijų gau- 
nuskriaustiems lietuviams. tų pro rakto skylutę.

SLA. 178 kuopa rengia tik- 
1 rai įdomų vakarėlį, sako in-

DR.M T. STRIKOL’IS 
aiDVTOaAB IR rmnilltClAl 

OFISAS

4645 S. Ashland Avė., 
•ifiao valandos ano 2 Iki 4 Ir aso 6 Iki 

*1 vai. vok. NedSUoinli pagal sntartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Chicagos lietuvių “elitas,”
daktarai, advokatai biznieriai formacijas gavęs “žinių Inži- 
etc., šeštadienį susirinko į Me- nierius,
dinah Kliubų, 507 No. Michi- juokų, muzikos, ristynių, ko- 
gan avė., kur SLA. 208 kuopų medijų ir įvairių kitokių mar- 
surenge metinius šokius, skir- gų margumynų. Rengėjai ža
damos pelnų likimo nuskriaus- da atsilankiusius linksminti 
tiems lietuviams bedarbiams. į iki nakties vėlumos, iki gaid-

Vakaras nepasižymėjo “labai,žiu. Smulkiau apie tų vakarėlį, 
sako “žinių Inžinierius”, pra
nešiu vėliau. —V.

kuriame bus daug

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6628 So Richmond Sfcaei

Telefonas Republic 7868

automobilių dirbtuvės turėjo 
išstačiusios naujus modelius, 
kurie, galima tikrai pasakyti, 
sukels nepasitenkinimų tarp 
tų automobilių mėgėjų, kurie 
dabar važinėja 1930—1931 įlie
tų modeliais.

1933 automobiliai pasižymi 
įvairiais patobulinimais mo
toruose, languose, fenderiuo
se ir intsrumentuose. Dau
giausiai permainų matyt ka- 
roserijose, kurios žymiai pato
bulintos aerodiumišku atžvil
giu. Radiatoriai nužulnųs, fen-

Cook apskr. spulkos 
šokiai užbaigė ‘‘tau

pumo savaitę”
Cicero lietuvių spulkos vaka
rėlyje turėjo šeštus atstovus.

garsinkites
NAUJIENOSE

ONA KALINAUSKIENE 
po tėvais Lietuvaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 di«ną. 12:45 valandą 
po piet. 1 933 m., sulakus 19 
metų amžiaus, gimus Chicagoje, 
Illinois. -

Paliko dideliame nubudime tė
vus. dukrelę, brolius Vytautą 22 , 
m.. Joną |6 m., seserį Susanna 20 
m. ir giminės. ••

Kūnas pašarvotas randasi 1213. 
No. 34tb Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
vasario 3 dieną. 1 :00 po piet iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Onos Kalinauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame. v

Tėvai, Duktė, Broliai,
Sesuo ir Giminės.

3638 So. Wallace St.
Tel Yards 4996.

Chicago, UI. .

PADĖKAVONĖ

A. A.
ALEKSANDRA MEZLĄIŠKIENĖ 

Kuri mirė sausio 24 d. 193 3 
m. ir palaidota tapo sausio 28 d., 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilusi ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo, 
ją į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo reiškiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame Kun. Draugeliui, 
kuris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą, dėkavojame vargoni
ninkui p. Bražaičiui, dėkavojame 
graboriui Eudeikiui už mandagų . 
patarnavimą, kuris garbingai nu- 
lidėjo ją į amžinast], o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. *

Dėkavojame gėlių aukauto
jams Ūkininko Draugijai už su
teikimą grabnešių ir visiems kurie 
paguodė mus musų nuliudimo va
landoj ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse t 
žmonėms, o tau musų mylima j 
motinėlė sakome: ilsėkis šaltoj že-( 
melėje ir lauk musų pas Tavę atei- • 
nant.

Pasiliekame nuliūdę,
Vyras Antanas, Dukterys 
Lucilla ir Antanina, Žentas 
Danielius ir Anūkė Lucilla.

šeštadienį, sausio 21 d., So- 
kol svetainėje, 2339 South Ke- 
dzie avė. įvyko pirmi Cook 
apskričio spulkų metiniai šo
kiai, kuriais buvo užbaigta 
taupumo savaitė, švęsta nuo 
sausio 16 d., iki 21-mos.

Vakaras buvo gana didelis 
ir jame, be kitų tautų spulkų 
atstovų, dalyvavo ir lietuviai.

Tikėtasi, kad vakarėlyje vi
sos lietuvių spulkos turės bent 
po vienų atstovų, bet tedaly
vavo vienas, kitas. Geriausių 
reprezentacijų turėjo Cicero 
lietuvių spulkos — net šešiua 
atstovus.

Visas vakaras buvo pašvęs
tas šokiams, išskyrus trumpų 
pranešimų apie spulkų institu
tų, į kurį visi spulkų viršinin
kai buvo raginami lankytis.

J,'.'. ' ■. 1 — T---T

zus Raudonos Rožės maskara
diniame baliuje, kuisis įvyko 
šeštadienį, sausio 28 d., Liuo
sybės svetainėje, Cicero. Lie
tuvos Kareivių draugija lai
mėjo antrų vyrų , prizų.

Vakaras buvo dabai margas, 
pasižymėjo kostiumų įvairu
mu ir teisėjams* prisėjo pasu
kti gaivus, il^i nuspvejidė, .kas 
vilkėjo gražiausius ir įdo
miausius rubus.

1 ♦ '■

nepaprastomis” ypatybėmis, 
ne,sulaužė jokių tradicijų, vie
nok į juos atsilankius ir pra
leidus laikų jaukioje, malonio
je atmosferoje, tenka apgai
lestauti, kad panašus šokiai

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 ĮJet. Auditorijoj

■n—r "i-1. y.', -yGrabomi
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius :ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina. prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,*

Grabęnąi

Uchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

R. R. maskaradinis 
balius pasižymėjo 
kostiumų" įvairumu

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 520.3 ir ,t8413

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

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
NųUųdimo valandoje patarnauja simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir au Įtinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

S.M.SKUDAS
Lietuvb

GRABORIUS IR B ALS AMUOTO J AS

1 o sw710 lo bu
Tel. Rposeyelt 7532

M

>800 svečių suplaukė šeštadienį 
į Cicero Liuosybės svetainę.

“Cicero Bulis”, vyrų orga
nizacija, ir Lietuvos seserų 
Draugija laimėjo pirmus pri-

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kb* todėl, kad 
priklausau prie . gra

bų ijdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

Ra**

lino A galininkasIIHOH VESTUVĖMS, BANKIĖTAMS
Vllirfl IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į .VISAS MIESTO DALIS.

3324 S. Auburn Avė

(< j
»•

ANTANINA KUINIENE 
po tėvais Norbutaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 29 dieną, 1:15 valandą po ' 
piet 1933 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Tauragės apskr., 
Skaudvilės parap., Kalniškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 26 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vy

rą Antaną, 2 dukteris Bernice ir 
Stelių. 4 sūnūs Viktor. Antaną. Jo
ną ir Juozapą. 4 brolius Antaną, 
Joną. Kazimierą ir Stanislovą Nor- 
butus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6101 
So. Grecn St. Tel. Normai 2478.

Laidotuvės įvyks ketverge vasa
rio 2 dieną. 8:30 vai. ryte iš;, 
narnų į “Our Lady of Solace” pa
rapijos bažnyčia, 62 ir S. San- 
gamon St.. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos ue velionės sielą, w 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Vis - '
gimine 
nuoširdž 
laidotuvėse 
patarnavimą 

Nuliūdę liek.
Vyras, Dūk Xys, Sunai, 
Broliai ir G.

Laidotuvėse patar»/\įa grabo- 
rius Eudeikis, Tel. YaJ\1741.

a. Antaninos Kuinienės 
(raugai ir pažystami esat 

kviečiami dalyvauti 
suteikti jai paskutini

■*

Al

ONA BUKAUSKIENE 
po tėvais Greiciukė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
tikėta mirčia sausio 29 dieną, 10 
valanda vakare, 1933 m., sulau-1 
kus pusės amžiaus, gimus Taura-į 
ges apskr.. Gaurės parapijos, Bur-įi 

vbiškių kaimo.
Amerikoj išgyveno 30 mc.tų. I 
Paliko dideliame nuliųdime vy- 1 

rą Viktorą, 3 dukteris Frances, 
Oną Menzer ir Bronice, žentą Jo
ną Menzes. 2 brolius Nikodemą 
ir Antaną Greičius, brolienę Oną 
Greičius, anūkę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3363’ 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 2 dieną. 8 vai. ryto iš na-'Į, 
mų į šv. Jurgio parapijos bažny-r 
čią. kurioje atsibus gedulingos pa-1 
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Bukauskienės1; 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti/; 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, _ J
Vyras, Dukterys, Broliai, 
Brolienė, Žentas ir Anūkė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards ; 
1138.
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NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Baukietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
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Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

JSRABORIŲ ĮSTAIGA | 
EUDEIKIS Ir v61 nustebto pubU^ ^^ąy^. 'niipigtoU- ų 
vinis Minomis už .aukštoSiFųšiea 
aukuojame už atvežimu įnirusio LfengffUU* J||5W į j
Jstaigų;.llhilejkokios mie${o dalies.

-Reikalui esant, musų ąųitomobpiųn ,>Įųoi ;| 
nųmus ir ątveš į musų įs|ąigų, kur pamatyti di- įį 

tdžiausį pasirinkimą grabų, ir kitų reikmenų ir pž tą pa- j 
tarnavimą; Jums visai nięfco nereikės -mokėti,.nežiurfat 
|.tai, arijus ką pirkaite, ar, ne. p

EUDEIKIS yra vienatūris lietuvių graborius, 
teikia ambuląnce patarnavimą su ekspertu Uętuvlu pa- • 
tarnautoju. Dykai Keturįus Moderniškos Kop|y$$s

1

Šermenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm negu kreip$į£fc įųar 4 
kitur. '• . d
A *
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m

JŪSŲ PHABORIUS;
Dfdysia Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 'i
YW Telefonai! YARDS 1741Jr,.W

<■> 's, ' ■ , ■ • • .
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PJione Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.’ • chičaoS

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
a K Midwife 

Naujoj, vietoj 
6įQ9 South Ąlbany 

Avenue 
Pbone 

Remtock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai vdo
vanai.

neturime iš-

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, avąigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Višupse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas $u elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
,spartį. Akinių, kainos per pusę pigiau:, 

fcaip .buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisoflios be akinijj. pi

gią® kaip pinnįuu.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bpulevard 7589

Tel. Yard, 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos 

Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve

Sarsinkitės Naujienose

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Ao 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
T,l BOULEVARD 91M

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Bramwick 0597

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 it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALĄNDPS:

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

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 235.9 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. KowarskaB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 V. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

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. BERTASH 
756 W. 35th St 

Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard ' 1401

Pbone Boulevard 70<Z

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

kampai 67tb ir Artesian Are 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimu

Dr. Suzana A Slakis
Moterų ir Vaikų ligą Specialisti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkau u 
Ketvergais.

Rez. T<L HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bos atidarytas it paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DK BERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyjtfs gydytojas chiratgas b 
akušeris.

ųGydo staigias if chroniškas ligas vyrą, 
moterų ir vaikų pagal naujausius ms- 
todut XrRay ir kitokius elektros prie 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \8th St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:36 yal. vakaro.

Tel. Canal 3110 ‘ 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 laboa 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vajkų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
v^l. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Jsedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE PHN 
4631 South Ashland Ąvenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

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

• DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialiettu odos ligų ir veneriikų ligi) 

3102 So/Haisted St 
kampas 31 et Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomia ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

A A. S I A K IS
Advokatas

Miesto Ofisas 71 VJ. Washington St
Room 965 Tel. Deatborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 Jpo pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

165 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas State 7tf60; Valandos 0—0 

Weat Side: 2151 W. 22nd St. 
PanedfiUo, Seredos ir Pfitny<Mo« rak. 6 iki 0 

Telefonas Rcosevelt 9000
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

UtarnlAko, Ketverge Ir Bubate* rak. 7 Dd 0 
Telefonas BepubHc 9600

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki
NtdšUomis puo 10 iki 12

»♦*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0636

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Am. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
T«L Republic 9723

gusio.se


Mt. Greenwood, III
Nepaprastas vakarėlis

Len

Garsinkitės Naujienose

PADĖKAVONĖ

įvairus Gydytojai

Lietuves Akušerės

PRISTATOM I .VISAS MIESTO DALIS

■T "F* T?

Seniausia ir Didžiausia

Advokatai

Namų Tel. Hyde Park 3395

Nedėliomlą

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Com.’ 
bcdar

Illinois Emergency 
Relief Com. pirmi
ninkas Springf ielde

R. R. maskaradinis 
balius pasižymėjo 
kostiumų įvairumu

1933 automobilių pa 
rodą sutraukia mi 
nias automobilistų

musų 
padėką

Chicagos lietuvių eli 
tas šokiuose, Me

dinai! kliube

bet tedaly- 
Geriausių 

Cicero 
net šešiua

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockutell St. 
Jei. Republic 9723

Rengėjos SLA. 208 Moterų 
kuopa pelną skiria likimo 
nuskriaustiems lietuviams.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Cook apskr. spulkos 
šokiai užbaigė ‘‘tau

pumo savaitę”
cija kiekvienu atveju pareikš
davo, kad Illinois' valstija ty
ri tam tikslui sukelti pinigų 
vietoje.

“Lcgislatyros nariai negalės 
bedarbių reikalų ignoruoti ir 
todėl turės praleisti kokį nors 
projektų, kuris spragą užkiš
tų.” Siuloųia 2 nųoš. pardavi
mo mokestis ant visų prekių.

Pereitą savaitę į Springfiel 
dą išvažiavo Illinois Emcrgen 
cy Relief Cųminįsųion pirmi- 
ninkas Edward L. Reyerson 
‘‘kad nušviesti Jegislaturos na 
riams bedarbių šelpimo, reika
lus Illinois valstijoje.”

“Iki šiol ,111. Relief 
sako Reyerson

Publikos buvo apie ašluo- 
nius šimtus, kuri linksminosi 
iki 2-ros, 3-čios vai. ryto. —S.

netoli Morgan Si 
12 pietų it 

6 iki 7:30 yal. vakaro. 
Tel. Canal 311d 4 

Rezidencijos telefonai 
Ugdą Park 6755 ar Central 7464

Nauji automobilių modeliai 
pasižymi įvairiais pagerini
mais ir naujo stiliaus karo- 
serjoms (bodies).

. ... ... 6 iki 9 vai
4145 Archer Ava, Tai. Lafayette 7337

CHICAGOS 
ŽINIOS

3638 So. Waliace St.
Tel Yards 4996.

Chicago, III

atsilankiusius linksminti 
iki nakties vėlumos, iki gaid
žių. Smulkiau apie tą vakarėlį, 
sako “Žinių Inžinierius”, pra
nešiu vėliau. —V.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavjma< lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nedraugus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui eky-

N o r t h Shore and 
Mihraiikee R .R. iš
leidžia nupigintus 

bilietus

A. MO
West Tofon State Bank Bldg. 

2400 \W. Madison St.
f ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

)r. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligą Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomie). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais It 
Ketvergais.

Rez. JfL HYDE PARK 3395

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas GrovehHI 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, scredoms po pietų b 

nedėlioms pagal susitarimą.

nepaįvairina. Chisagos lietu
vių visuomeninį gyvenimą 
kiek tankiau. —A.

3307 Auburn Avė 
CHięAęp.)ąL.

žus Raudonos Rožės maskara
diniame baliuje, kuris įvyko 
šeštadienį, . sausio 28 d., Liuo- 
sybės svetainėje, Cicero. Lie
tuvos Kareivių draugija lai
mėjo antrą vyrų , pri^ų*

Vakaras buvo j labai margas, 
pasižymėjo kostiumų įvairu
mu ir teisėjama prisėjo pasu
kti gąlvps, iki puspt’epęlc, kas 
vilkėjo gražiausius ir įdo
miausius rubus.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

Tel. Lafayctte 4146 
VALANDOS:

ppo 9 jki 11 valandai ryti 
nuo 6 iki 9 valandai vakari

DR. VAITUSH/OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotųmo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių, kainos per pusę pigiam, 
~ , Itaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisomos ,be akiniu. Kainos pi- 

Ktau kaip pirmiau.
<713 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4739 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO. DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų 
OFISO V/

Nušvies legislaturos nariams 
bedarbių šelpimo reikalus.

,800 svečių suplaukė šešlatdiet 
į Cicero Liuosybes svetainę

įstaigą Iš Mle^kokios mie^įo dalies.
Reikalui esant, musų jųitomobŲiųs

Darnus ir ątveš j musų įsfcdgą, kur gąlė^ite pamątyti di- 
džiausi pasirinkimą grabą ir kitų reikmenų ir ųž tą pa- 
tarnavimą jums visai nięko nereikės mokėti, jnęžiuąint 
į tai, ar , jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu Uętuyju pa- 
tamautoju. Dykai Keturjos Moderniškos KopJy.aBs;;'»H 
Šermenų. Pašaukite EUDĖIKĮ pirm negu krei^iįįs kur 
kitur.

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

“Cicero Bulis”, vyrų orga
nizacija, ir Lietuvos seserų 
Draugija laimėjo pirmus pri-

JŪSŲ GRABORIUS;
DUSį), Oflui

4605-07 South Hermitage Avenue
YW JAROS Jr JUI

Stasys patek, naujas 
Rijos ambasadorius Washing- 
tone. Jis yra buvęs ambasado
rius Maskvoje ir vedė derybas 
dėl Lenkijos nepuolimo sutar
ties su Rusija.

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

Canal 0706

Dr. J. J.Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulęvard ' 1401

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Se rėdomi: t: nedėliomii pagal sutarti 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vii 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 
T,l BOULEVARD ,199

Vasario 1 d., Chicago North 
Shore and Mihvaukec Bail- 
road išleidžia tam tikras bilie
tų knygutes. Visose tos linijos 
stotyse parsiduos “rount trip” 
bilietai, kurie bus 6 nuoš. pi
gesni už reguliarius bilietus ir 
geri dešimčiai dienų.

Be to, linija išleidžia tam 
tikras bilietų knygeles, — 
“lineage bpoks”, kurios bus 
geros toje linijoje ir susijun
gusiose linijoje, į vakarus nuo 
Chicagos. Tos knygelės leis 
savininkui keliauti tam tikrą 
skaičių mylių. Už $72 vertės 
bilietų, perkant knygelę rei
kės mokėti tik $54.

GĖLININKAS
i

VESTUVĖMS, BANKIETAMS
IR PAGRABAMS VAINIKAI

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadianio ir katvirtadianio

Ofiso. Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9I9»

* DR. A. A. JROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Sporiaiistas odos ligų it vsnarilką lig* 
P f 1 e a e

3102 So. Halsted St 
kampas 31 et Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7— 
Nedėliomb ir šventadieniais 10

S. M. SKYDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didplč ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rposeyelt 7532

šeštadienį, sausio 21 d., So- 
kol svetainėje, 2339 South Ke- 
dzic avė. įvyko pirmi Cook 
apskričio spulkų metiniai šo
kiai, kuriais buvo užbaigta 
taupumo savaitė, švęsta nuo 
sausio 16 d., iki 21-mos.

Vakaraš buvo gana didelis 
ir jame, be kitų tautų spulkų 
atstovų, dalyvavo ir lietuviai.

Tikėtasi, kad vakarėlyje vi
sos lietuvių spulkos turės bent 
po vieną atstovą, 
vavo vienas, kitas 
reprezentaciją turėjo 
lietuvių spulkos 
atstovus.

Visas vakaras buvo pašvęs
tas šokiams, išskyrus trumpą 
pranešimą apie spulkų institu
tą, į kurį visi spulkų viršinin
kai buvo raginami lankytis.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Td. Boulęvard 520,3 ir .8413 

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

Lietuviai Gydytojai

DR. MOTO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Tel. Rcpublic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Mount Greenwoodieč i a m s 
vasario 26-ta bus nepaprasta 
diena, kaip pasirodo iš žmo
nių kalbų ir informacijų gau
tų pro rakto skylutę.

SLA. 178 kuopa rengia tik
rai įdomų vakarėlį, sako in- 

Žinių Inži
nierius,” kuriame bus daug

pietų ir nuo 7 iki' 8:30 vai 
Medei, nuo 10 iki 12 ▼. dieną 
Pbone Midway 2880 -

ONA BUKAUSKIENĖ 
po tėvais Greiciukė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
tikėta mirčia sausio 29 dieną, 10 
valanda vakare, 1933 m., sulau-1 
kus pusės amžiaus, gimus Taura-1 
ges apskr., Gaurės parapijos, Bur- 

-biŠkių kaimo.
Amerikoj išgyveno 30 mc.tų.
Paliko dideliame nuliųdime vy

rą Viktorą, J dukteris Frances, 
Oną Menzer ir Bronice, žentą Jo
ną Menzes, 2 brolius Nikodemą 
ir Antaną Greičius, brolienę Oną 
Greičius, anūkę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3363 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, 
vasario 2 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. ,kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Bukauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Broliai, 
Brolienė, Žentas ir Anūkė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P, Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Nubudę liekame, 

Tėvai, Duktė, Broliai 
Sesuo ir Giminės.

Phcne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. ,T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archar Avanua 
. Telefonas Virginia 0036

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

GRABORiU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vBl nustebto publiką ^ ^y^^ųpigUt^

ALEKSANDRA MEZLĄ1ŠKIENĖ 
Kuri mirė sausio 24 d. 193 3 

m. ir palaidota tapo sausio 28 d., 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilusi ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
ją į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą i 
tarpo reiškiame giliausią 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame Kun. Draugeliui, 
kuris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą, dėkavojame vargoni
ninkui p. Bražaičiui, dėkavojame 
graboriui Eudeikiui už mandagų 
patarnavimą, kuris garbingai nu- 
lidėjo ją į amžinasų, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius.

Dėkavojame gėlių aukauto
jams Ūkininko Draugijai už su
teikimą grabnešių ir visiems kurie 
paguodė mus musų nubudimo va
landoj ir pagalios dėkąvojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau musų mylima 
motinėlė sakome: ilsėkis šaltoj že
melėje ir lauk musų pas Tavę atei
nant.

Pasiliekame nubudę,
Vyras Antanas, Dukterys 
Lucilla ir Antanina, Žentas 
Danielius ir Anūkė Lucilla.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe StM prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos ©—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedfiUo. Seredos ir PStny&os vak. 6 Iki B 

Telefonas Boosevelt 0090 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Utarnlako, Ketverro Ir Sabalo* vak. 7 Dd 6 
Telefonas EepubUc 8600

Antradienis, saus. 81, 4933 ______________________ _
derini didesni ir įlenkti, ęlen-l 
gių automobilio clųisis, pačios 
karoscrijo& žemos ir patogios.

Paroda bus atdara visų šių 
savaitę.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

EOVEIH.IS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS .
Prijtatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Baokktapis ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE R AHN
4631 South Aihland Ąvtnus 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi« 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telcpbone Plaza 3200

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Snbatoinis 
2420 W. Marquetts Rd. arti Wsst»rn Av 

Phone Hemlock 7828 
Pauedėliais, Seredomis ir PėtnyČiomia 

1821 So. Halsted Street

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimo 
Komplikuotuose 

*101 Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 Iki 8 

puo 10 iki U

ONA KALINAUSKIENĖ 
po tėvais Lietuvaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 dieną. 12:45 valandą 
po piet. 1 93 3 m., sulakus 19 
metų amžiaus, gimus Chicagoje, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime tė
vus. dukrelę, brolius Vytautą 22 
m.. Joną 16 m., seserį Susanna 20 
m. ir giminės.

Kūnas pašarvotas randa*!- 1213 
No. 34th Avė., Melrose Park. III.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
vasario 3 dieną. 1 :00 po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Onos Kalinauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

ANTANINA KUINIENĖ 
po tėvais Norbutaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 29 dieną, 1:15 valandą po 
piet 1 93 3 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Tauragės apskr., 
Skaudvilės parap.. Kalniškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 26 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vy

rą Antaną. 2 dukteris Bernice ir 
Stelių. 4 sūnus Viktor, Antaną, Jo
ną ir Juozapą. 4 brolius Antaną, 
Joną. Kazimierą ir Stanislovą Nor- 
butus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6101 
So. Green St. Tel. Normai 2478.

Laidotuvės įvyks ketverge vasa
rio 2 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į “Our Lady of Solace” pa
rapijos bažnyčia. 62 ir S. San- 
gamon St.. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos uė velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antaninos Kuinienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Didžiules minios žmonių, 
kaip ir “geraisiais laikais” šeš
tadienį užpildė Coliseum, kur 
tų dienų atsidarė 1933 metų 
automobilių paroda. sako Reyerson, “š

Nuo 10 vai. ryto iki 10:30 bius pinigais, kuriuos parųpin 
vakaro, tūkstančiai perėjo per' davo Federalė Rekonstrukci 
salionų, kur visos stambiosios jos Korporacija. Bet korpora 
automobilių dirbtuvės turėjo 
išstačiusios naujus modelius, 
kurie, galima tikrai pasakyti, 
sukels nųpasitenkiųimų tarp 
tų automobilių mėgėjų, kurie 
dabar važinėja 1930—1931 me
tų modeliais.

1933 automobiliai pasižymi 
įvairiais patobulinimais mo
toruose, languose, fenderiuo
se ir inlsrumentuose. Dau
giausiai permainų matyt ka- 
roserijose, kurios žymiai pato
bulintos aerodiumišku atžvil
giu. Radiatoriai nužulnųs, fen-

pigiausiAs lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 

į" i.' nc?» todėl, kad 
priklausau prie , gra- 

hq išdirbystČH
OO OFISAS:

,668 W. 18th Street 
’ Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
V 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Mrs. ANĘUA K. JARUSH
■ _ _________ Physical Th?»py

. . Ū M:dw:fe
Naujoj vietoj g 6109 South Albany 

Avenue 
. Phone

Hemlock 9252 
PatarnauJa pric eir*v 

4dymo’ duodu mas- 
■ eleetrie treat-
1 ment • ' ma8nct*c

bhnkets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do
vanai.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todas X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth St.

Valandos: nuo 10
nuo

Uchąvičh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvdt 2515 arba 2516

2311 W. 23rd PI, Chicago 
ČYPTUS*

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

DR.M.T. STRIKOL’IS 
aTDITOJAS IR CHIBUBGAB 

OFISAS
4645 S. Ashland Avė., 

•»flBO valandos ano 2 iki 4 Ir 6 iki 
W vai. vak. Nedaliomis pagal snlartl

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
• Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

...............r■ .... ■ — -.r.-............ ...

Graborjai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina. prieinama

3319 Aubutn Avenue
CHICAGO, ILL3

Chicagos lietuvių “elitas 
daktarai, advokatai biznieriai formacijas gavęs 
etc., šeštadienį susirinko į Me 
dinah Klitibų, 507 No. Michi- .juokų, muzikos, ristynių, ko 
gan avė., kur SLA. 208 kuopų medijų ir įvairių kitokių mar 
surengė metinius šokius, skir- gų margumynų. .Rengėjai ža 
damos pelnų likimo nuskriaus- da 
tiems lietuviams bedarbiams.

Vakaras nepasižymėjo “labui 
nepaprastomis” ypatybėmis, 
peųųląužė jokių tradicijų, vie
nok į juos atsilankius ir pra
leidus laikų jaukioje, malonio
je atmosferoje, tenka apgai
lestauti, kad panašus šokiąi

Lietuviai Gydytojai
Rita. 6600 South Artesian Avenue 

Pbone Proepect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. A. SI ARI S
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Waąhington St
Room 905 Td. Deatfcoro 7966

Valandos: 9 ryto i|d 4 j»o pietų

Vakapu: Utarn. ir JKętv.



Stella Lauraitienė vėl
figūruoja teisme

PRANEŠIMAI

Help VVanted—Fepiale

ap-

For Rent

CLASSIFIED ADS

Wiessema bankas Roselande,

Taip Švelnus kaip Old Gold MORTGAGE BAHKERS

2608 West 47th St

© P, Lorillard Co

mes.

CIGARETAIŠvelniausi AMERIKOS Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

HHBl

tus 
tus

Priežastis visai paprasta. OLD GOLD 

i liuesas nuo artificiališko kvapsnio.

Skundžia Dr. Lauraitį, A. Pocienę, Šv. Ka
zimiero Akademiją ir Šv. Antano parapiją 
dėl Bruno Lauraičio $30,000 palikimo

depoz i toriams 
neatmokėjo nei 
viso yra skolin-

Personal 
Asmeny leSko

HOME REFINERS
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Prokuroras Court- 
ney sulaikė Radžiu, 

Slifka ir Savicką

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Šis daktaras yra tik
ras, kad 3.2% alus 

nebūtų pro šalį

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St, 

(Jansen Stud.)
Rcs. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Antradienis, saus. 31, 1933

Pašaukti tardymui ryšy su An 
tanu Bojala ir jo testamen 
tu; Jasinskas pakviestas kai 
po liudininkas

Ikišiol receiveris atmokėjo ban
ko skolų (preferred claims) 
$52,540; pinigų turi $32,588.

pasakykite savo pažįsta 
micms apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

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

—Ačiū už komplimentus

PAIEŠKAU sunaus Kazimiero Lukau 
sko, gyvena Amerikoj kelioliką 
Paeina iš Jerubaičių kaimo, Plungės par. 
Tėvas Kazimieras labai serga, 
matyti 
šaukia

vandenį ir todėl nestebėtina, 
jeigu jie kraipo galvas negalė
dami suprasti, kodėl toks pat 
alus, anot prohibicijos šalinin- 
<ų supratimo, paverstų Ameri- 
kų j Sodomų ir Gomorų.—J.

ABSOLIUTIŠKAS ŠVELNUMAS! Ve 

kame yra visas sekretas Albertina Rascb 

baleto rytme ir gracioziškume.

, Metropolitan Life In- 
Company, švento Ka- 
Akademijų ir Cicero 
Švento Antano parapi-

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

laikinai pagerėdavo, 
artimų giminių 
ir vėl pradeda-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Verčiant banko turtą į grynus pinigus nuo
stolių turėta $177,294; auditorius paskelbė 

užsidariusio banko raportą
Padėjusi vyrui apdraudas 

mokėti

UNIVERSAL STATE BANKAS SKOLINGAS 
DEPOZITORIAMS $780,008

Graborius J. F. Rudžius, 668 
W. 18tk Street, Julius Savickas, 
1720 South Union Avė., ir advo
katas George Slifka, 738 West 
18th Street, vakar buvo pašauk
ti prieš valstijos prokurorų 
Thomas CoUrtney tardymui, ku
ris, kiek teko patirti iš teisin
gumo įstaigų, tpri ryšį su An
tano Bojalos, Bėdžiaus dženito- 
riaus mirtimi ir palikimu. Dėl 
to palikimo Probate teisme ku-

Wardo Liet. P oi. ir Pai. kliubo 
Bagdonienės 

1750 S. Union Avė. vasario 1 d.
7::3O vai

ROOSEVELT ggQQ

Trio Albertina Rascb šokikių . . . Amerikos žymiausiame balete

$1,732.
VViersema bankas atmokėjo

Atsiminkite: Geresnio Tabako 
niekur ne auga kaip kad varto
jama OLD GOLD. Ir jie yra 
PILNO SVARUMO.

Užvedė Bojalienč, gyvenanti 
Lietuvoje. Jų atstovavo vienas 
lietuvių advokatų.

Penktadienį užsibaigė byla 
Probate teisme

1928 metais 
tėvų, kurių 
vyro apdrau- 
atidavė jam,

Ginčas dėl Bojalos testamen
to autentiškumo užsibaigė penk
tadienį, sausio 27 d., kuomet 
Bojalienės advokatas neįstengė, 
įrodyti savo kaltinimų ir tei
sėjas Oscar Caplan išnešė nuo
sprendį, palankų Radžiui ir ki
tiems.

Kartu su Radžiii*m, Savicku 
ir Slifka, buvo sulaikytas ir 
Jonas Jasinskas, 3700 South 
Donore St., kaipo liudininkas, 
bet jis ix) trumpo tardymo, va
kar buvo paleistas.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, Chicago, Illinois, 
aikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 

vasario 1 dieną, 7:30 vakare, Chicagos 
lietuvių Auditorijoj, 
St. Visi 
aiku pribut 

reikalų, 
ir kurie 
lonekite

20/o
susirinkimas įvyks 
svet.,
1933, 7::3O vai. vak. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų dėl aptarimo. Sekr.

Lietuvių Republikonų Centralinė or
ganizacija Cook County, Šaukia pusme
tinis susirinkimas, kuris įvyks 2 d. va
sario 8 v. v. po antrašu 2608 47th t., 
Chicago.

Kliubų atstovai jūsų atsilankymas ant 
sekančio susirinkimo yra būtinai reika
lingas, nes ant šito susirinkimo bus iš
rinktas vice pirmininkas ir bus išduotas 
valdybos raportas ir kiti svarbus klau
simai bus rišami.

Taipgi kviečiame tuos kliubus, kurie 
da nedalyvauja Centralinėj Organizacijoj, 
atsiųskite atstovus, kurie parneš jums ra
portą apie lietuvių judėjimą politikoje 
dabar, ir ką tikisi nuveikti ateityj.

Taipgi išgirsite ant šito susirinkimo 
ką lietuviai veikia Tarptautiškoj Fede
racijoj, kuri yra susitvėrus iš 22 tautų 
ir lietuvis atstovas yra išrinktas Federa
cijos valdyboj, niekad pirmiau lietuviai 
nėra nuveikę tokį milžinišką darbą poli
tikoj. Paul P. Barsheack, P. S.

Universal State Banko, 
užsidarė birželio 23 d., 
Balansas parodo, koks 
jo stovis iki gruodžio 31

Ji užvedė bylų Cook apskri
čio Circuit teisme prieš Dr. 
Alfonsą Lauraiti, Bruno Lau
raičio brolį: Antonettę Pocienę, 
jo seserį 
surance 
zimiero 
lietuvių

RENDAI pigiai 4 kambarių flatas 
garu apšildomas.

3237 So. Auburn Avė.

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ.
Mes mokame augščiausią kainą už su 

laužytus senus aukso daiktus, dantų til 
dantis, laikrodėlius, lombardo tikie

Miscelianeous 
įvairų*

Reikalauja Dr. lauraičio išduo
ti veb’onio turto atskaitų 
Byloje Stella Rozmanskaite- 

Lauraitienė reikalauja, kad teis
mas uždraustų skundžiamiems 
iškolektiioti iš apdraudos ben
drovės apie $30,000 apdraudos 
ir priversti Dr, 
raitį išduoti atskaitų 
vyro 
Testamente Bruno 
paskyrė Dr. Lauraitį 
hi tvarkytoju.

Bylų įteikė sausio
Skundėja bylą teismui 

sausio 23 d. ir ją atstovauja 
advokatai Coburn, Kearney and 
Cobum, kurie panašią rolę už
ėmė ir divorso byloje.

Skunde p. Stella Lauraitienė 
sako, kad jos vyras, Bruno 
Lauraitis, paliko apie $30,000 
apdraudos Metropolitan Life 
Insurance Company. Apdraudą 
išsiėmė keliais atvėjais? po 
$1,000, po $2,500, po $5,000 ir

kuris užsidarė sausio 29 d., 
1932, tuom tarpų depozitoriams 
išmokėjo dešini ts nuošimčių —. 
$90,877, o jiems tebėra skolin
gas — $837,641. Banko turtas 
siekia $1,205,499.

Ryt “Naujienose” bus pa
skelbti balansai kitų bankų, 
kuriuose irgi yra uždaryti lie
tuvių pinigai.

$2.00 Mds. 103 — 
Mds. 105 — $5.00; Mds. 541 

; Mds. 543 — $10.00; Mds. 
$20.00; Paskiausis Modelis 

$35.00. Wholesale ir Retail.

7521 So. Halsted St.

BUNGALOW — Naujas 5 kamba
rių, mūrinis $4,950; furnace šildo
mas, 57th Place arti mokyklos, gatvė 
išmokėta, nėra morgičių. Tikras pir
kinys. Atsišaukite.

4213 So. Halsted St.

Yra padarytas iš karalaitės lapelių, švel 

niausios iš visų Turkiškų ir namie au 

gintų tabakų. GAMTOS PASKANIN

TI: GAMTIŠKAI GRYNI.

Ji priduria, kad savo įplau
koms padėdavo jam jas mo
kėti, o įplaukų turėdavo pasi
rodydama įvairiuose parengi
muose, vakarėliuose, kaipo dai
nininkė. Be to, 
gavo $3,000 nuo 
dalį atidavė už 
das, o kitų dalį 
nupirkti automobilį.

Iki gruodžio 1931 gyvenę 
santaikoje

Skundo pradžioje Stella 
Lauraitienė sako, kad iki gruo
džio 1931 metų ji gyveno su 
vyru Bruno Lauraičiu didelėje 
santaikoje, kaip pavyzdinga 
žmona ir auklėjo vienintelį šu
nų Benjaminą, kuris dabar tu
ri 14 metų.

Bet gruodžio 1931 metais 
Bruno Lauraitis pasikeitęs; jis 
susirgęs, pasidaręs niūrūs, pra
dėjęs ją įtarinėti įvairiais pra
sikaltimais, etc.
Vyras darydavęs jai priekaištus

Kai kada pasitaisydavo ir jų 
santykiai 
Bet kitų 
siundomas, 
vo daryti jai įvairius priekaiš 
tus, tęsia S. Lauraitienė skun 
de. Rugsėjo 25 d. jis jų galuti
nai apleidęs ir persikėlęs gy

Alfonsą Lau- 
mirusio 

Bruno Lauraičio turto. 
Lauraitis 
jo reika-

NĖRA SUKOSEJIMO VISAME 
VĖžlME

Pastudijuokite šias skaitlines: 
i/ž uncijos sviesto; 1.8 uncijos 
duonos; 7.8 uncijos obuolių; 
6.4 uncijos pieno 4.7 uncijos 
bulvių ir pusantro kiaušinio. •

Dr. E .H. Lundin, chemikas, 
baigęs Harvard univeristeto 
chemijos mokyklą, tvirtina, kad 
išgėrę butelį 3.2% alaus, jus 
gausite iš jo tiek pat naudos, 
kaip suvalgę nurodytų kiekį 
vieno kurių tų valgių. Be to, 
Dr. Lundin tvirtina, kad nor
malia žmogus gali išgerti še
šias butelius alaus, neparody
damas jokių neblaivumo žy
mių, o sunkiai dirbąs darbinin
kas išmaukęs dvyliką— jaustų
si lyg naujai užgimęs!

Tuos pareiškimus Dr. Lundin 
padarė kiek laiko atgal kalbė
damas prieš kongreso komisiją, 
kuri ieškojo informacijų apie 
alų ir kiek Amerikoje privis 
girtuoklių, jeigu 3.2% alus bu
tų legalizuotas.

Toliau kalbėdamas nurodė, 
kad Vokietijoje ir kitose šalyse 
žmonės traukia 3.2% alų kaip

3133 S. Halsted 
namų savininkai malonėkite 
i. nes randas daug svarbių 

kuriuos būtinai turime aptarti 
esate užsilikę su mokesčiais, ma- 
apsimokėti ant šio susirinkimo. 

Rast. S. Kuneviie.

venti pas seserę Antonett# Po
cienę. Tuo laiku užvedė *divoiv 
so bylą prieš ją, ,o kitą bylų 
prieš kun. Brišką, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonų.

Giminės jos “neapkentė”
Būdamas įtakoje giminių, ku

rie jos “neapkentė”, tęsia Lau 
raitiene, Bruno Lauraitis atsi
sakė palikti jai apdraudas, bet 
paskyrė jas Dr. Lauraičiui, 
Antonettei [Pocienei, švento

Stella Lauraitienė, 10631 S. 
May Street, prieš kurią kiek 
laiko atgal Bruno Lauraitis, 
miręs sausio 4 d., užvedė di
vorso bylą, vėl figūruoja teis
me, bet šiuo kartu skundėjos

PAIEŠKAU senyvos moteries prie 
namų darbo. Darbas nesunkus, guolis 
ir mokestis. Reikės išvažiuoti į kitą 
miestą. Anton Rudinskas, 1021 So. 
Sacramento Blv.

mažesnėmis Šurnomis. Tas 
draudas išimdamas velionis 
geidavo, kad ji, Stella Laurai 
tienė, gautų pinigus jam mi 
rus.

Kazimiero Akademijai ir šven- rį laiką ėjo kova, kurių prieš 
to Antano parapijai, Cicero, III. Radžiu ir kitus suinteresuotus 

Ji mano, sako lauraitienė 
skunde, kad ji ir jos sūnūs ksų 
nuskriausti, tuo labiau, kad “ji 
padėjusi vyrui apd. išmokėti”. 
Todėl reikalauja uždrausti ir 
akademijai, ir parapijai, ir ki
tiems daryti žygius tuos pini
gus gauti, o Metropolitan In
surance Company juos išmokė-

Buvęs valstijos auditorius Os 
car Nelson vakar paskelbė ba 
lansą 
kuris 
1932. 
buvo 
d. praėjusių metų.

Iš balanso pasirodo, kad pi
nigų ant rankų banko receive
ris C. E. Herrod turi $32,588, 
o skolų (preferred claims) iki
šiol atmokėjo $52,540.

Visas banko turtas dabar sie
kia $848,018. Už ikišiol į pini
gus paverstų banko turtą ban
kas turėjo panešti $177,409 
nuostolių.

Paprastiems 
bankas ikišiol 
vieno cento, o 
gas $780,409.
• Receivcrio algai ir kitoms iš
laidoms nuėjo $2,180, raštinės 
darbininkams — $4,487, advo
katams už legalį patarnavimą 
— $15 ir įvairioms kitoms iš
laidoms

Vacek & Co.
1.

Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

PINIGAI Mies siunčiame pi
nigus į Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

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

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolęk- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarą

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

Reikalauja teismo uždrausti jiems reikalauti tų 
pinigų iš Metropolitan Ins. Company

metų
•

norėtų jį 
Jis pats ar kas jį žino teatsi- 

reikalas skubus ir svarbus.
FRANK BUKAUSKAS 

10831 Michigan Avė., Chicago, III.
Tel. Comtnodore 0990

Educational
______________ Mokyklos_______________

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai- dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę. Dar
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hcmlock 5702

Financial
-- ------ ^1”-_?***-J*—^1?* u -- ---- U U -I - l 

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mortgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite į Naujienas
Klausdami p. A. Rypkevičiaus

Furnished Rooms /
RENDAI kambarys dėl vaikino 

merginos, garu apšildomas, 1 flatas.
3237 S. Auburn Avė.

Švelnumas yra labai svarbus cigare

te, taipgi. Tai yra priežastis kodėl OLD 

GOLD pagarsėjo neerzinąs-gerklės, įkvė

pimas kad “nėra sukosijimo visame ve

žime," yra pamatu jo laimėjančtos sko-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimų an 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ežpertų 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

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemČ Pardavimui

554 W. 44tb St. 2 flatų medinis 6 
ir 6. cementų blokų basementas. karštu 
vandeniu apšildytas, aržuolo grindis ant 
1 lubų. Paaukausiu už $3500. Šau
kite savininką Boulevard 6207.

Miscelianeous for Sale

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Furniture & Fixtures 
________ Rakandai-Įtaisai

VACUM VALYTOJAI, HOOVER 
Modelis 102

$3.00
— $6.00
700 —

įCtaSSIFiEŪ ADS. į
Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia
MOKSLO KNYGA (The Book of 

Knovvledge) Du vyrai turinti patyrimą 
pramoninėj apdraudoj arba panašų par
davinėjimo patyrimą gali padaryti ge
rui ryšius su seniai įsteigta firma. Nau
jas pardavinėjimo planas. Reikalaujame 
paliudijimus. Mr. Morris, 307 No. 
Michigan Avė. Kambarys 609.

IETKIEWICZ£-




