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HITLERIS ATSTEIGS VOKIETIJOJE MIR 
TIES BAUSME UŽ POLITINĮ TERORĄ

Von Papen užsigina, kad valdžia neturinti 
monarchistinių siekių. Masiniai 
komunistų areštai tebesitęsia

Berlynas, vas. 3. — į užsie
nio korespondentų paklausimų,! 
vice-kancleris ir Prūsijos ko-į 
misionierius von Papen atsakė,' 
kad dabartinė Vokietijos vai-į 
džia neturinti monarchistinių ti-

, kslų ir nesisiekianti atsteigti testavo.
Vokietijoje monarchijų.

Kancleris Hitleris pradėjo 
masiniais areštais kovų su ko-' 
munistais. Jo įsakymu, polici
ja puolė komunistų susirinkimų: 
vietas, taipgi darė kratas žino
mų komunistų namuose ir bū
riais komunistus areštavo, kai- 

nužiūrimus, kad jie dalyva- 
"vę riaušėse.

Nežiūrint tokių puolimų, su- 
sirėmimai tarp hitlerininkų ir 
komunistų tęsiasi daugely vie-i 
tų ir tuose susirėmimuose į ke-: 
turias dienas užmušta apie 20 
žmonių.

Neva kad sulaikyti riaušes, 
visoje Prūsijoje komunistams 
uždrausta laikyti susirinkimus 
atvirame ore - gatvėse, aikštėse 
irk.

Hitelrininkai kratomis ypač' 
ieško įrodymų, kad komunistai 
veikia išvien su Rusijos bolše
vikais ir pasiduoda jų įsaky
mams, kad tuo pasinaudojant 
butų galima vėliab pašalinti iš 
reichstago visus komunistus, 
jei pasirodytų, kad hitlerinin
kai su nacionalistais rinkimu- 
se nėra laimėję didžiumos rei
chstago.

5,000 nazių vėl parodavo Ber
lyne komunistų kvartale. Bet 
parodavo po didele policijos ap
sauga. Visi žmonės gatvėse 
buvo iškrėsti ieškant ginklų, o 
gyventojams tų gatvių, kurio
mis eisena ėjo, buvo įsakyta 
neiti nė artyn lango. Visi na
mai buvo apšviečiami švituriais, 
kad nepradėtų šaudyti iš pa
salų.

Hitleris savo kalbose nuolat 
kalba apie bolševizmo pavojų, 
kad įgąsdinti balsuotojus ir pa
traukti juos prie nazių.

Nori sunaikinti mažesnes 
partijas

Hitlerninkai vakar oficialiai' 
pradėjo rinkimų kampanijų. Jis 
įsakė savo padėjėjams tuojaus 
pradėti vesti kuosmarkiausių 
kampanijų, kol dar opozicija 
nėra prisirengusi pradėti kam
paniją.

Valdžia taipjau rengiasi iš
leisti dekretą, kuris neleistų da
lyvauti rinkimuose mažesnėms 
partijoms. Dekretas nustatys, 
kad tik tos partijos, kurios su- 

■ rinks nemažiau 60,000 parašų' 
po peticija, galės išstatyti savo* 
kandidatus. Ikišiol užtekdavo 
500 parašų. 
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Mirties bausmė už riaušes

Kadangi riaušes daugely vie
tų dar tebesitęsia, ypač Parei- 
ny, Hitlerio valdžia, kad tas 
riaušes sustabdyti, mano išleis-

protestuoja 
paleidimų
partija pa- 
Hindenbur-

ti dekerta, kuris nuskirtų mir
ties bausmę, ar ilgų metų ka
lėjimų už politinį terorų.

Panašus dekretas buvo išleis
tas pereitų vasalų ir prieš jį 
hitlerininkai labai smarkiai pro- 

Dabar jie patys nori
ta dekretų panaujinti, nes jis 
daugiau jų nebelies.
Katalikų centras 

prieš reichstago
Katalikų centro 

siuntė prezidentiri
gui protestų, nurodydama, kad 
reichstago paleidimo dekrete 
nurodytos priežastys nesutinka 
su faktais. Dekretas sako, jog 
reichstagas paleidžiamas todėl, 
kad negalima sudaryti didžiu
mos valdžios. Centristai nuro
do, kad dekretas buvo pasirašy
tas dar pirmiau, negu užsibai
gė derybos apie sudarymų di- 
žiumos reichstage, todėl dar 

nebuvo žinomas negalėjimas su
dalyti didžiumos valdžių.

Panašų protestų prezidentui 
įteikė ir Bavarų partija.

Hitleriui gi reikėjo gauti pa
ramų 70 centristų reichstage, 
kad sudaryti didžiuma.

Devynios m o t e rys 
žuvo gaisre Cleve- 
lando sanatorijoj

Cleveland, Ohio, vas. 3. — 
Devynios moterys žuvo miste
riškame gaisre, kuris kilo pri
vatinėj Ridgecliff sanatorijoj 
Clevelando priemiesty. 

f

Nors prižiūrėtojai stengėsi 
moteris išgelbėti, bet devynios 
jų jau baigiant išvesti <iš de
gančio namo, ištruko iš prižiū
rėtojų ir nubėgo į savo kam
barius antrame augšte, kur ir 
žuvo liepsnose. Kitas gi mo
teris pasisekė išgelbėti.

Sanatorijos vedėjai įtaria pa
degimą ir paprašė policijos areš
tuoti nužiūrimų padegėją.

Turkija išvaro sve 
timtaučių pirklius
Istanbul, Turkijoj, vas. —3. 

3.— Tūkstančiai svetimtaučių 
pirklių, profesionalų ir mecha
nikų Istanbule turi iki birželio 
15 d. parduoti ar palikti savo 
biznius ir darbus ir užleisti 
juos turkams. Tokį patvarky
mų išleido Angora valdžia, siek
damosi, kad visi prekyba ir 
pramone Turkijoj pereitų j pa
čių turkų rankas. Negalės į 
Istanbula įvažiuoti net ir sve
timų šalių artistai.

Rastas negyvas tur
tuolis

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroje; sekmadieny vei
kiausia irgi giedra.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:- 
07.

Chicago. — James C, Davis, 
Jįr., 35 m., sūnūs American Steel 
Foupdries vice-prezidento, ras
tas negyvas, nusinuodijęs tnig- 
dįnančiais vaistais, savo kam
bary Rogers Park hotely. Ne
žinią, ar jis per klaidų, ar ty
čiomis priėmė per didelę dožų 
jnigdinančių vaistų, kuriuos 
japri prirašė hotelio gydytojas.

Jis buvo gyvnašlis ir šiomis 
dienomis buvo patrauktas teis
man tūlo Schramm už paviHoji- 
mų jo pačios. Iš jo buvo rel- 
į^laujama .J100.000.

I

Chicago, III., šeštadienis, Vasaris-Febiuary 4 d., 1933 
m

kw<3

tol

William F. E. Gurley (kairėj), garbės kuratorius Walker muzejaus prie Chicagos universiteto, 
kartu su kuratorium Paul C. Miller apžiūrinėja griaučius pareiasauria, kuris gyveno Karoo 
tyruose, pietų Afrikoje apie 75,000,000 metų atgal. Ikišiol yra surasta tik du to gyvūno 

griaučiai ir abu randasi Walker muzejuje.

Lietuvos Naujienos
I Lietuvą norėjo atvyk 

ti Suvorinas.
KAUNAS. — Žydų laikraš

čiai rašo, kad Lietuvon norė
jęs atvykti garsusis badavimu 
sumanytojas Suvorinas ir Do- 
no kazokų choras, bet Lietu- 
tuvos vyriausybė nedavus, 
jieniH leidimo įvažiuoti.

Rumunijoje bus pa
skelbtas karo stovis

Bucharestas, vas. 3. — Šįva
kar visoje Rumunijoje bus pa
skelbtas karo stovis. Premjeras 
Vaida-Voevod pranešdamas apie 
valdžios nutarimų skelbti karo 
stotį sako, kad stvertis šių 
griežtų priemonių yra reika
linga todėl, kad sujudimas vi
soje šalyje pasiekė pavojingo 
laipsnio.

Vezuvijaus ugniakalnis 
pradėjo smarkiau 

veikti
K o norta ietramta Rll-!tas trims mc‘tams kalėjiman ir n.anaaa ištremia nu-1 išs€dgjus 18 dabar yra 

sijon duchoborų ’ deportuojamas Rusijon.
m r n/ta i neteisimas sukėlė dide-vaaą venginą |lius duchoborų protestus ir

nuogas demonstracijas. Kelis 
šimtus nuogų demonstrantų po
licija areštavo ir nuteisė kalė
jiman. O kad tokiam dideliam 
buriui Kanados kalėjimų neuž
teko ,tai juošMšrėme Pacifiko 
salon.

California gavo dar 
23 milionų dol. 

paskolą
Kelis šimtus duchoborų kalinių 

Ištrėmė Pacifiko salon. Vadų 
Rusijoje laukianti mirtis

Chicago.—[ Chicago aeropla
nu atskrido trys vadai rusų du
choborų komunos Kanadoj, 
Britų Kolumbijoj. Jie skrenda 
į Halifax, Kanadoj, kad pasi
matyti su savo vyriausiu vadu, 
Petru Veriginu, kuris yra de- 
portitojamas Rusijon. Chica- 
goų jie atskrido, kad pasiimti 
J. P. Suchinų, komunos vice-. 
prezidentų, kuris numatomas 
yra vyriausiu vadu, kad Veri- 
ginas galėtų jam perduoti' va
dovybę ir svarbius pas Verigi- 
nų esančius dokumentus.

Veriginu Kanados valdžia iš
tremia Rusijon, nors Veriginui 
Rusijoje gręsia mirties baus
mė, kadangi jam yra uždrausta 
Rusijon gryšti.

Keli šimtai duchoborų yra 
nuteisti keliems metams kalė- 
jiman ir yra ištremti į Piers 
salų ,Pacifiko vandenyne, arti 
Victoria, B. C., kur jiems tapo 
pastatytas specialis kalėjimas. 
Sala turi apie 200 akrų žemės 
ir 16 medinių namų, į kuriuos 
kaliniai ir yra sugrusti.

Duchoborai yra religinė sek
ta, dalinai pagrysta tolstoizmu. 
Pirmiausia ji atsirado Sibire ir 
surinko apie save labai daug 
pasekėjų. Gelbėdamiesi nuo 
cariškos valdžios persekiojimų, 
apie 10,000 duchoborų atvyko 
į Kanadų ir apsigyveno ūkiuo
se. Dar apie 15,000 duchoborų 
Kanada atsisakė įsileisti.

Kanados duchoborai gyvena 
didelėmis komunomis. Jie yra 
darbštus ir ramus žmonės, 
griežtai vegeterionais ir apsigy
venę dar negyventose vietęse, 
savo triusu, nors ir didelį var
gų vargdami, pavertė dykumas 
j derlingus laukus. Jie yra 
suskilę j kelias frakcijas. Ta 
frakcija, kuriai vadovauja Ve- 
riginas, nepripažysta mokyklų 
ir griežtai atsisako savo vaikus 
leisti į valdžios įsteigtas mo
kyklas. Protestui prieš val
džios patvarkymus jie suma
nė demonstruoti nuogi. Tai 
privedė dar prie aštresnių 
sikirtimų su valdžia ir Veri- 
ginas atsidūrė kalėjime neva už 
kreivaprisegystę* Buvo nuteis-

..

Suspendavo senato 
maršalką

Washington, vas. 3. — Veik
damas kaipo teismas, senatas 
šiandie suspendavo maršalka 
David S. Barry ,kadangi jis vie
name žurnale parašė, kad se
natoriai ir atstovai kartais par
duoda savb balsų už pinigus.

Galutinas sprendimas jo by
loje bus išneštas ateinantį ant
radienį. Neabejojama, kad jis 
bus pašalintas iš darbo ir kad 
galbūt bus apkaltintas už sena
to paniekinimų. Taipgi jis ir 
žurnalas galbūt bus apkaltinti 
už šmeižimų.

60,000 komunistų ka
riuomenė puola Chi- 

nij’os provinciją

3 A
1*1

Re-VVashington, vas. 3. — 
konstrukcijos Finansų Korpora
cija sutiko paskolinti Califor- 
nijos valstijai dar 23 milionus 
dol. prąyėdimui pajėgos ir
šviesos <vielų iš Boulder tven
kinio į Los Angeles. Tas duos 
darbo 1,200 žmonių.

Pirmiau valstijai buvo pa
skolinta 40 milionų dol. prave- 
dimui vandentiekio iš Boulder 
tvenkinio į Los Angeles.

Be to California gavo 61 su 
pv?se miliono dol. pastatymui 
naujo tilto tarp San Francisco 
ir Oakland ir $2,350,000 pasko
lų pastatymui vandentiekio San 
Diego mieste.

Californijai išskolinta 74 
puoš, visų pinigų, kuriuos Re
konstrukcijos Finansų Korp. 
yra išskolinusi valstijoms.

Shanghai, vas. 8.—Iš Cheng- 
tu, Szehuan sostinės praneša
ma, kad Szechitan provincija 
yra dideliame pavojuje, nes jų 
pradėjo pulti 60,000 chiniečių 
komunistų kariuomenė.

Užmušė žmogŲ, 
gauti alaus

kad

Dedham, Mass., vas. 3.-—Vie
tos kalėjime sėdi du 17 metų 
vaikėzai, John A. ‘ Wowen iš 
Pictou, N. S., Kanados ir John 
T. Daly iš Quincy, kurie yra 
kaltinami nušovę Harry Riddell, 
senų Qu*incy duonkepį. Jie nu
šovę jį todėl, kad norėję gauti 
pinigų nusipirkti alaus.

ji . I

Pasigenda aeroplano su 
penkiais žmonėmis

Nušovė vestuvėse 
tėvo jauną pačią
Pittsburgh, Pa., vas. 3.—John 

Coyne, 66 m. senis, apsivedė su 
Irene, Corbet; 20 metų mergai
te. Visiems besilinksminant 
vestuvėse, urnai pasigirdo šau
tuvo šūvis ir jaunoji Irene 
krito negyva.

Kaltinama, kad jaiVnųjų nu
šovė jaunavedžio senio sūnūs 
John Coyne, Jr., kuris kuju 
puolęs ir tėvų. Jis atskrido į 
čia iš Detroito, kad neleisti tė
vui apsivesti ,bet kelioms va
landomis pavėlavo ir atvykęs 
rado jau vestuves keliant.

susirėmime Ploesti

Anchorage, Ąlaskoj, vas, 3. 
-—Jau dvi dienos neąųlapkiama 
aeroplano, kuris (Skrįdo iš Mc- 
Grath į Kąltąg, v^arinėj Aląs- 
koj, Jijo skrido aviatorius Rb- 
bert Reeve ir keturi pasažie- 
riįair-Ole žihpna ir du
jų vaikai.

Riaušės Rumunijos alie
jaus laukuose 
i.. /. ; 1 \ ‘

Bucharestas, vas. 3. — 15 
žandarų ir 20 darbininkų liko 
sužeista
aliejaus mieste. Riaušės kilo 
Rumunijos-Amerikos aliejaus 
kompanijai pašalinus iš darbo 
1,000 darbininkų, o likusiems 
nukapojus algas. Pakviesti į 
-streikų ir kitų aliejaus kompa
nijų darbininkai.

Ąpie 4,000

Neapolis, Italijoj, vas. 3. — 
Per dvejus metus mažai vei
kęs Vezuvijaus ugniakalnis, 
šiandie pradėjo smarkiai veik
ti.

Prof. Maldra, direktorius 
zu vi j aus observatorijos,
skelbė, kad pradedant nuo va
kar ryto užrekordųotą 200 že* 
mė supųrtimų... Vienas smar
kesnis' štidrfcbėjimas buvo jau-' 
čiamas ir netolimuose miestuo
se.

Ve-
pa-

X

Sunkiai sužeistas lietu 
vis angliakasys

Litchfield, III., vas. 3. — Lie
tuvis Pranas Grubinas iš Wil- 
sonville liko sunkiai sužeistas 
netolimoj Superior Coal Co. ka
sykloj. Jis dirbo pasilenkęs 
virš gręžiamos savo mašinos, 
kai jį u'ž diržo pagavo besisu
kanti ašis. Kol jo šaukimų Iš
girdo kiti darbininkai ir kol jį 
paliuosayo, Grubinas buvo pa
vojingai sulaužytas.

Gaisrui ištikus sprogo 
granatos; 1 žmogus už

muštas, 3 sužeisti
Vilkaviškis.— Iš sausio 17 į 

18 d. naktį pirmų valandų pasi
girdo gaisro pavojaus sirena 
ir po to didelis trenksmas,, ku
ris miesto ir apylinkės gyvento
jus sukėlė iš miego. Sužinota 
kad netoli už miesto yra gais
ras. Tai degė virš dviejų kilo
metrų atstume (prie pat Nau
jamiesčio ir Marijampolės plen
to) Gudelių kaime ūkininko 
Aleksandro Kapteino kluonas.

Gaisrui tik prasidėjus pasi
girdo nepaprastai stiprus spro
gimas, vietoj užmušdamas už 
6 metrų stovėjusį kumetį, Jonų 
Mickevičių, kuriam granatų 
skeveldros nuplėšė galvos visų 
kiaušų. Tai sprogo iš karo lai
kų užsilikusios granatos. Patį 
savininkų A. Kapteinį granatos 
šukė sunkiai sužeidė kairiajam 
pilvo šone ir per žaizda mato
si viduriai.

Gydytojas, kaipo pavojingai 
sužeisto, nesutiko vietoje gy
dyti ir 6 vai. ryto jis išvežtas 
į Kauno ligoninę, o sužeistasis 
į miestų virš dviejų kilometrų 
atėjo pėsčias ir tik atėjęs pra
dėjo alpti.

Lengviau sužeisti V. Valinke- 
vičius ir P. Marcinkevičius. Su
degė ir buvę kitame kluono 
galejdu arkliai, viena kiaulė ir 
visos žemės ūkio mašinos. Nuo
stolių padaryta virš 8,000 litų. 
Apdrausta nebuvo. Gaisras ma
noma, kilęs dėl rūkančių neat
sargumo.

Ugniagesiai buvo atvykę, bet 
vanduo žarnose sušalo, taigi ir 
negalėjo jomis nieko padėti ir 
vandens kibirais degėsius teko 
gesinti. Laimė, kad nebuvo vė
jo, tai tolinus gaisras ir nesi
plėtė.

St. Paul, Minn., vas. 3. —ša* 
le vieškelio rastas sušalęs Roy 
A. Williams. Kaip matyt, jį 
plėšikai smarkiai sumušė, api
plėšė ir paliko šalę kelio mirti.

Maj.-gen. AdWashington.
elbert Cronkhite, 72 m., apsi
vedė su p-le Gjertrude Horne 
iš Pittsburgh, Pa., 47 m.

Šiaulių laisvose kapi- 
. nėse

Šiauliai.—Šiaulių laisovc ka
pinėse išdygo dvyliktas kapas. 
Šiomis dienomis ten palaidota 
jatfna, 23 m. amžiaus mergina 
Elena Linauskait;\ Pažymėtina, 
kad velionė nebuvo laisvama
nė, bet, pajutusi prisiartinant 
mirtį, pareiškė norų būti palai
dotai tarp laisvamanių. Tarna
vo “Grafikos” spaustuvėj, kai
mietė, bet susipratusi mergina. 
{ amžino poilsio vietų palydėjo 
jų didelis būrys Šia iri i ų piliečių, 
jų tarpe nemažai vietos inteli
gentijos. Prie kapo p. p. Bal
dauskas ir Palčiauskas pasakė 
kalbas.

SS ' ®

! TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti || 

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų g* 
reikės išvažiuojant 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. ®

Ąpie 4,000 darbininkų už
puolė kompanijos raštinę, su*- 
naikino rakandus jr ardymų. 
Paskiau užpuolė ir sankrovas. 
Atvykę žandarai areštavo 250 
įmonių. Bet minia puolė žanda
rus ir suimtuosius paliuosavo.

1/'įįA'v' ' 'U!JĮtlfl

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

•Jį
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Iš Auto Parodos

10 DIENŲ RADIO

1933 Pontiac Straight Eight Four-Door Sedan

•49.50

’ŽfcODP7 Tūbų Pluko Automobile Radio

MIbGfiT' RADlOS

Krautuvė Radio, Elektfikinių šaldytuvų, Rekordų

NEW 1933 CHEVROLET SPORT COUPE

NEW 1933 CHEVROLET SEDAN

ain i iii

LACHAWICZ IR SUMAI1933 PONTIAC STRAIGHT EIGHT SPORT COUPE

Dabar

BALSAMAVOTOJAI

hicagovlll

TeUfonas danai! -251^2516
——

GARSINKI® “NAWIBW

Brighton Pk. Namų 
savininkų mitingas

(Pirmas 
gamintas

Rekordinis žmonių 
skaičius aplankė Au
tomobiliu Paroda

Prasidėjo karas tarp 
padangų bendrovių; 

kainos 5% žemyn

Per 21 
Chevrolet 
9,000,000

»*fr" “

Pralenkė 1930, 31 ir 32 metų 
parodas; automobilių parduo
ta už $1,400,000.

Kaip ant paveikslo parodo 
—K) tūbų RCA Victor gra
žiame kabinete už

Jį šaukia Brighton Park Pro 
perty Owners Associatiun -- 
įvairių tautų savininkų orga 

. niz/acija.

1933 PONTIAC STRAIGHT EIGHT TWO-0OOR SEDAN

Chevrolet automobilius par
davinėja Jungtinėse Valstijose 
35,000 “salesmonų”.

PagrabŲkiiinosatatlftkRitepreStidRlaikui,
Tfrlutnasnedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios1 dykai,
Asmeniškas,-mandagus,-sympatiškas,-patarnavimas.

Oldsmobile buvo pa‘ 
35 met. atgal.

egzistencijos metą 
bendrovė pagamino 

artitomobilių.

James Stevens, ir jo sūnus 
Erncst ir R'aymond vakar bu
vo paleisti už $75,000 ($20,000* 
už> kiekvienų) po apkaltinimo; 
kurį prieš juos išnešė krimina- 
lis teismas už Illinois Life In
surance Co., nubankrotavimą 
ir pinigų eikvojimą.

Geli? Abėl Davis nurodė re- 
ceiveris,1 kad bendrovės subAn- 
krotavimo • priežastis- yra $12,- 
000,000 investmentas į Sbeven-

šįvakar Cohseum’e užsidaro 
1933 Automobilių Paroda, ga
lėdama pasididžiuoti rekordiniu 
skaičium atsilankiusių automo
bilistų ir didesne apyvarta, ne
gu pereitų metų parodoje. Apie 
20,000 žmonių atsilankydavo

$ų valdytus viešbučius ir kiti 
investmentai, kurie pasirodė 
nepelningi. Vien dėl to bend
rovė negalėjo atmokėti ap- 
d^austųjųieškinius, *

Pirmas Chevrolet automobi
lis buvo pagamintas 1909 me
tais, Detroite.

bendrovė gamina 
šių ir aštuonių 
delius.

to

Cicero, III. 1 
143^8: 4W Cottrt 
Telefonas Cicw*£927

Rasti kalti pinigų eikvojimu ii 
nu btinkrolavimu IllinoisLif e 

Irinitr'ancė Co.*

PlnigtJASMntlmo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vat. vate* Nėdėliomis 
ptior 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

še-
cilindėfių mo

li. K. WHITE V 
Pontiac Sales Managcr

kiekvieną dieną. Publikos šių 
metų paroda turėjo daugiau 
negu 1930, 1931 ir 1932 me
tais, o automobilių pardavimas 
šiais metais viršijo pernykščios 
parodos “rekordą” 14 G. Viso, 
outomobihų bendrovės, numato, 
kad šioje parodoje automobilių 
Chicagoje parduota už $1,400,- 
OOO.

dai, Chrysleriai 
to r s

General Motors 
pasižymi 
permainomis 
pigumu 
lenktyniuoja 
Fordu už pigiųjų 
pirmenybę, bet kas 
metais — parodys 
tomobilių sezonas.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-Fėbtuary 26j- 1933 ’ 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

ras iryvenlmaR tu pareina J 
NIKO. Kuomet vyrtit Ir Wi ____  _
vlduramBį; ▼!•!- orranai pradeda darytia allp 
neani. Jiems rei kai induti yra 
ko<W NU0A.TOME ‘ pastlBCC <

Štai linksma žinia automobi
lių savininkams: automobilių 
padangų (tires) sostinėje Ak- 
rcn, Ohio tarp gumos bendro
vių prasidėjo kainų karas. Jis 
prasidėjo štai dėl ko. Sears, 
Roebuck & Co. ir Montgomery 
Ward paskelbė numažinsian
čios ir taip žemas padangų kai
nas. Norėdamos atlaikyti jų 
konkurenciją, Firestone, Good
year ir visos kitos Akron ben
drovės paskelbė numušančios 
savo padangų kainas 5-10^4.

; ./v ■ • .. ■

naujienų koncertas 
Vas. - 26 Liet. Audi tori joj

W.8. KrradMfi
President and GeneratManagec 

Chevrolet Motor Company

General Mot- 
produktšfi ir kiti.

automobiliai 
radikališkiausiomis 

karoserijose ir 
Chevrolet smarkiai 

Plymouthu ir 
automobilių 
laimės šiais 
ateinąs au-

3417-21 So. Halsted Street
Tei. BOULEVARD 8167—4705

•ų yra BalUnle 
imuma — tik- 
>ld TIKRO TO- 
fiw*y< paeiekia 
i 1

i tonika*. Atai 
dkUMT^ju *nt 
Ittda juthe IrU-

Kedzie avė ir W.> 39th PI.
šį svarbų susirinkimą šaukia 

“Brighton ParkJ Ptoperty Ow- 
ners Association;A, kuri yra be-c 
partyviška bei vįąrptautiška

Svarbiausias- -“Brighton* 
Park Property Owners Asso-. 
ciation” tikslas f yra kovoti uz: 
numažinimą taksų.

Visus nuosavybių (real estate) -. 
valdytojus Brighton Parke ^ blls' —*-A'. J. S. ,
kviečiame dalyvauti metiniam 
susirinkime, kuris įvyks nedė- 
lioj, i vasario 5 d., 2 :30 vai. po

jetyn busit* ncuiran6(iint«B. ju«q- pinotai bus 
jums surruiinti — be Jokiu jum*' ekkpeneų.

..... . —

ii,/,,.ri-n wr«»MP 
į ’

t I LIETUVĄ
Yra1 smagu kelhUttl IIanU»urg*Am(T|cnu Linijos tAiuJiiN 

J vltiiH 1 b)' ktAluo metų luiku dėlto, kurt1 -kifrhtfVikl "
. HVPIMĄ SVLAIKANCTIS I’UIICTAISL’S.,

(AnthRoll Tunka)
> Ktirle: "kOinažhm Htipl'rti&M ' Ik’P

Hegtiliut'liU ĄmUtlnltU iMpluuklmiii IA Nėiv Vorko j lĮum-
burfcij sir grclfli1' RėleŽJnkt'lIulh HualHlekfln'ft | LliVtūVR.

i IS NftW l'OKKO I Ki^M1 (P-ffi
IK AKIAI, . J••••/■

TR'KčtA KLAHJC ‘ '■. ' Į4' i"

Iiiforinacijų kluuskltd' pae vieTinj ujfėntą' ftrUit

...................... ■ ' ' ............ -....

J93J Oldsmobile-Lcft, the New Straight EJghtt Right, tht NetvSlk

’2 RrtCrosley .......

i..

Trys- Sfevensai pa 
leisti už $75,000 

kauciją.

Nuolatinis Lietuvių kalboje radio programas W. C. F. L. 970 k. NėdF* 
lidmis nu'O 1 iki 2 vai. po pietų. W. H. F. C. 1420 k. KetVergais 

nuo 7:30 vakare. Pčmyčiomis W. A." A. F.'920 k. 4 vai. po pietų.
■ ..........I , II Hiiiij. ..I. in .............. '"*****'1-

....-.............................................— ........... ..... ........—............................................ —.....        ■ ■« , . ................. t,,......... .. ......

i i

YpatlngąrpastseMrnų* ptibliko- 
je tiiESji#' stiĮdfiioMttAl sU nau
jo stiWūs karoserijomis, kurių 
pavyzdžiai yra paduodami pa
veiksluose* Naujos - rųšies - fen-> 
deriai. užulnųs “radiatoriai”, 
pagerinti automobilių karoseri- 
jų užpakaliai dengią gazolino 
tankus, pagavo publikos skonį 
ir todėl, tas išaiškina dalinai 
faktą, kAd jau šitld laitai Chb 
cagos gatvėse galiiha pastebėti 
labai didelis niiošftntis 4 nauji) 
1933 modelių.

Dideli^ pasisekimą: parodoje 
turi i Studebakėriaiv Buiekak 
Graham’Ai, Auburnai, Packan-

-į .»•••’> <•

Nusa-Tcne

«1 > ' u .v*.; ■* . ■/■j1

4'^ *;



šeštadienis, vasario 4, 1933

jog nu

Kenosha, Wis

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
LIETUVĄ

i abi puses
Valdžios taksos

k mm
Kaip išvirti gerą

j abi puses
Valdžios taksos

Kodėl Prarastas Vilnius
parašė UNTULIS

w.<

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

STATO SCENOJE

VVISSIGDaktarasVasario-Feb. 5,1933 PEOPLES

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Jeigu visos “parės’ 
šitaip pasibaigtą 
mažai jų ir įvyktų

PADARO 
GERESNĘ 
KAVĄ!

kulką 
belaisvę"

Specialistas iš 
Rust jo*

LIUOSYBES SVETAINĖJE, 
14 STREET ir 49th COURT, CICERO, ILL

Kapitonas 
Pasauliniame kare

m u, ar n

Pereito sekmadienio

$150 nuostolių padarė ketu- 
plėšikai, kurie šiomis dieno- 

Danausko

Didelį sąjūdį pas mus sukė
lė suėmimas keturių jaunučių 
nusikaltėlių. Suimti jie tapo 
pereitų šeštadienį, apie 11 vai. 
vakaro. Visų berniukų am- 

14 metu. Kal-

baudžiava ir dangus.
IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.

V. Vargas migino! Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų. 
IX. Tegu meldžias, vargsta, ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

iHeinR.Fi 
k FUJSMING,NY

4 ginkluoti vagiliai 
apipiešė Cicero Da

nausko krautuvę

PIRMA SYK CICEROJE 
•ALKIS’

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Vienam “parininkai 
kinkas kilus 

vienai dienai

natt.ttews, ni,
-——  "><■ ftiĮgmnMįi

Tik ant rytojaus parininkui 
Prie- 
nesii*

Furnitūra Co. 
K RAUT U V E S 
2536-40 W. 63rd St.

$Corner Richmond Street 

4177-83 Archer Avė. 
Corner Maplewood Avė.

CHICAGO, ILL. .

girdi, ji per- 
palaukime jau- 

Ir jie sulaukė.
Nei berniukų, nei merginos 

pavardžių policija neišduoda. 
Ji tik sako, jog berniukų už
puolimo motyvai esą tiesiog 
sensacingi. Tačiau teisme vi- 
na tai paaiškės. Berniukai nuo 
šeštadienio yra laikomi kalėji
me.

bas. Kai kuriose vielose lapo 
išlaužti vartukai ir sudraiky
tos triušių budelės. Jo.kis šuo 
to nebūtų galėjęs 
Beje, reikia pasakyt 
kentėjo ir keli lietuviai.

Policija jau sulaikė du vy
ru. Vienas jų turėjo maišų 
ir prisipažino, kad rengėsi 
triūsūs vogti. Tačiau dar kol 
kas neišaiškinta, ar jie turėjo 
kų nors bendro su triušų žudy- 

K. Braze'

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase i vieną pusę

naktį 
vienuose namuose kertėj 72 ir 
Wood gatvių įvyko “parė”.

Vėl ieškoma triušių žudeikos- 
Prieš kelias dienas “Naujie

nose” buvo rašyta, jog polici
jai pasisekė, ant galo, pagauti 
tikrųjį nusikaltėlį, kuris pa
siuntė į anų pasaulį apie 70 
triušų, padarydamas tų nekal
tų gyvūnų savininkams ne
mažai žalos. Ten buvo pasa
kyta, jog tuo nusikaltėliu pa
sirodė esą policijos šuo, var
dus “Duke”. Buvo taip pat 
pasakyta, jog šunį policija 
“areštavo” ir nubaudė mirti
mi. Tikrumoj gi buvo susi
mylėta ir šuo nuo mirties bau
smės išsigelbėjo: jis tapo iš- 
vetžas į farmų.

Bet vos tik šunį išvežė j far
mų, kaip pas mus ir vėl prasi
dėjo triušų skerdynės. _ Per 
vienų tik naktį tapo išžudyta 
39 triušiai. šįkartą suversti 
bėdų ant šuns nebegalima, 
kadangi pėdsakai kuo aiškiau
siai rado, jog tai žmogaus dar-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Misteriškas žmogus
Kenoshos ligoninėj randasi 

misteriškas žmogus, kuris yra 
žinomas kaipo “Old Man Lu
biu”. Tačiau tikros to žmo
gaus pavardės niekas nežino. 
Į ligoninę jis pateko prieš aš- 
tuoniolikų metų, būtent, 1914 
m. Kas jis per vienas, — nie
kas nežino.

Buvo tai prieš aštuoniolikų 
metų. Žiema. Putė šiurpus vė
jas. Salta ir nejauku. Pilie
čiai kelio pakraštyj pastebėjo 
gulintį žmogų, kuris nerodė 
jokių gyvybės ženklų. Kilo 
nemažas sąjūdis. Tuoj tapo 
duota žinia policijai. Pasta
roji su ambulansu nuvežė 
Žmogų į ligoninę. Pasirodė, 
kad žmogus visiškai yra supa- 
raližiuotas. Daktarai suteikė 
pirmą pagalbą. Jie pakratė gal
vomis, sakydami, jog tai tik 
laiko klausimas, — geriausia
me atvėjyj tas žmogus galės 
prasistumti tik kelias savaites.

Praėjo ne tik kelios savai
tės!, bet ir keli mėnesiai, o 
žmogus visai nesirengia mirti. 
Guli, kaip negyvas, bet nemir
šta. Kartą į ligoninę atvyko 
vienas vyras aplankyti savo 
sergantį draugą. Pasitaikė, kad 
jo draugas gulėjo tame pat 
kambaryj, kuriame buvo ir 
suparaližiuotasai žmogus. Vy
ras pažiurėjo į pusgyvį para-

Galima 
Nusipirkti 
Grosernėse ir 

Kavos 
Krautuvėse

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną), ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą.

Klase j vieną pusę ..........  $101 50
166’50

*5.00

Drovers Bankai yra Suvienytų Valstijų Valdžios fondų 
padėtuvė—visos plačiai žinomos mėsos firmos turi čia 
savo sąskaitas. Kitų rūšių bizniai įskaitant ir didžiausias 
Chain Krautuves,—Organizacijos, didžiausios Baseball 
Lygos, Biznieriai, Dienraščiai ir Didieji Pramonininkai.

Mes nuoširdžiai Jus Kviečiame atidaryti pas mus 
Bankinę Sąskaitą.

NAUJI 
1933 METŲ MADOS

RADIOS
Už Mažiausias

KAINAS 
Visam Mieste!

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietans ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

sugrįžo “iš belaisvės”, 
žasties viso to puolimo 
žinota.

žius vienodas, 
tinami jie yra tuo, kad užpuo
lė kriminališkais tikslais devy
niolikos metų merginą.

Pasak policijos, visais daly
kas atsitikęs taip: mergina nu
ėjo nusikirpti plaukų. Ka
dangi jau buvo vėlus laikas ir 
ji norėjo kaip galima grei
čiau pareiti namo, tai suma
nė paimti trumpų kelių, — ei
ti tarpgatviais. Vienoj tam
sioj vietoj ji pastebėjo du ber
niuku, bet jokio dėmesio į 
juos neatkreipė. Bet vos spė
jo ji praeiti pro tuos berniu
kus, kaip staiga vienas jų iš 
užpakalio pribėgo prie jos ir 
rankomis užėmė jai burnų. 
Kitas berniukas pasitvėrė jų į 
glėbį. Iš kur tai atsirado dar 
kiti du berniukai ir pradėjo 
draskyti merginos drabužius.

Vargais negalais merginai 
pasisekė ištrukti. Ji pasiūlė 
užpuolikams duoti pinigų, kad 
lik nieko nedarytų jai. Tie 
paliuosavo jos rankas Tada 
ji atstume juos nuo savęs ir 
spruko į pirmus pasitaikiusius 
namus. Iš ten tapo pašaukta 
policija. Mergina pažino vie
ną berniuką ir pasakė jo pa
vardę. Už kelių minučių ber
niukas jau buvo areštuotas. Iš 
pradžių jis bandė užsiginti ir 
tvirtino, jog su tuo reikalu jis 
nieko bendro neturįs. Bet vė
liau, kuomet jam teko stoti į 
akį su mergina, jis prisipažino, 
kad užpuolime dalyvavęs. Ne 
Jik past prisipažino, bet ir iš
šlavė savo draugus, kurie ne
užilgo tapo areštuoti.

Policijai berniukai papasa
kojo, jog jie tą užpuolimą su
planavę iš kalno. Jų planas 
buvęs tokis: užpulti pirmą pa
sitaikiusią merginą. Jiems 
užkampyj belaukiant, praėju
si viena mergina. Jie jau bu
vo besirengią ją pulti, bet vie
nas jų sudraudę 
daug sena 
nesnės

žiavo dar vienas žmogus. 
Prisistatė ir policija, kuri 
bandė tą žmogų suimti. Bet 
išbėgę parininkai suimti ne
leido. Policistai po to bando 
suimti vieną iš parininkų, bet 
ir jį suimti neleido. Tada po
licistai šovė į suimamąjį ir jį 
matyt, sunkiai sužeidė ar ir vi
sai nušovė.

Senos 
Šalies namuose kava būna skani dėl to, 
kad ji sumaišyta su ‘‘FRANCK’S CHI- 
CORY (CIKORIJA).” Cikorija turi 
puikų skonį ir aromatą, kas suteikia ka
vai puikią spalvą.

Verdant kavą i pridėk šaukšteli Frank’s 
Cikorijos į verdulį afba perkolatorį ir 
jus pastebėsit ,kdip daug kavos skonis 
pagerės. > ,

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmonijos blogiausio prleSo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuosal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Lietuvių Liuosybės Svetainės Bendrovė
Trijų Aktų Operetę, kurią suvaidins 

Aido Choras iš Roselando

GYDO VISAS , LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 MET US 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimj krau
jo, odo^ ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jum* gali padaryti. 
Praktikuoja * “ ‘ “ *
dykai. C

TAUPYMO SĄSKAITOS 
ATIDARYTOS „

DROVERS JANKE 
Prieš Vasario 5-tą neš 

Nuošimčius nuo Vasario 
1-mos Dienos

Nauji Kombinacijos Radios 
su grainafonu, 1933 metų 

"mados
PHILCO, $£7 Ef|
$150.00 R C A VICTOR 
po ....................... $75.00

mis užpuolė r.
1503 So. 49th Avė., krautuvę 
ir prisiplėšę nevien pinigų, 
bet ir prekių.

Jie įsibriovė į krautuvę, 
apie 7:30 vai. vak., kuomet jo
je buvo apie) 15 vyrų, ramiai 
šnekučiavusių. Išsi traukę 
brauningus plėšikai visus su
varė į užpakalį ir iškraustė 
registerį, prisiėmė cigaretų ir 
cigarų. Bet nepatenkinti tuo, 
pradėjo savininkui Danauskui 
galvą daužyti. Bet negalėdami 
nieko daugiau pasiplėšti, vagi
liai spruko. —D.

Gerbiamieji: Tai bus pirma tokia operetė sulošta Cicero}. Ji aiškiai at
vaizdina šių laikų gyvenimų .Joje pamatysite dirbtuvės prižiūrėtojus ir 
darbininkus. Pats lošimas yra labai įvairus, patenkinantis ir labai žingeidus.

Užprašome visus, senus ir jaunus! Nuo savęs galime pasakyti, kad pilnai 
busite patenkinti.

Po perstatymo galėsite prie geros muzikos linksmai pasišokti iki vėlybos 
nakties. , ' ' .

Tikinus iš anksto pas Rengimo Komiteto Narius gausite po 40 centų: 
prie durų — 50 centų. '

Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai 6 valandą vakare.
. Visus širdingai kviečia RENGIU KOMITETAS.

litiką ir sušuko: “Lubinai, ką 
tu čia veiki?”

Nugirdo tai slaugė. Joa pa
prašė vyro papasakoti, ką jis 
Žino apie Lubiną. Nedaug jis 
ir pats težinojo. Pasakė tik 
tiek, jog Lubinas kažkokiame 
saliune dirbęs už bartenderį. 
Bet kur tas saliunas randasi, 
— negalėjo pasakyti. Nuo to 
laiko ligoninėj suparaližuotąjį 
žmogų visi pradėjo vadinti 
“Old Man Lubin”.

Praėjo kiek laiko beieškant 
informacijų apie Lubiną. Pa
aiškėjo, jog tikrasis* Lubin, ku
ris dirbo saliune už bar ten
derį, tebėra pilnai sveikas ir 
gyvena kitame mieste. Bet ne
žiūrint į tai, ligonis dar ir 
šiandien tebėra vadinamas 
“Old Man Lubin”.

Per pirmuosius keturis me
tus misteriškas “Lubin” pradė
jo taisytis. Jis jau galėjo pa
sėdėti krėsle. Santykiai tarp 
jo ir slaugių bei kitų ligoni
nės darbininkų visuomet yra 
kuo draugiškiausi. Jis labai 
lengvai viskuo pasitenkina. 
Taigi keturiems metams pra
ėjus, kai jis buvo šiek tiek su
stiprėjęs, ligoninės štabas nu
tarė jį pasiunti į valstijos ligo
ninę, kuri randasi Madison. 
Lubin protestavo, bet tie pro
testai nieko negelbėjo. Jis ta
po išgabentas. Valstijos ligo
ninėj Lubin iš pirmos dienos 
paskelbė bado streiką, — 
griežtai atsisakė ką nors val
gyti. Noromis nenoromis jį 
vėl teko grąžinti į Kenoshos 
ligoninę, kur jis vėl palinks
mėjo ir pasidarė pavyzdingas 
pacijentas.

Dabartiniu laiku “Old Man 
Lubin” jaučiasi visai blogai. 
Jis beveik visiškai nebegali ju
dėti. Bile dieną, sako dakta
rai, jis gali atsisveikinti su 
šiuo pasauliu. Ir jeigu trum
poj ateityj neatsiras žmonių, 
kurie galėtų suteikti kokių 
nors informacijų apie “Lubi
ną”, tai ta savotiška misterija 
taip ir nebus išaiškinta. Čia 
galima pridurti tik tiek, jog 
“Lubin” yra visiškai suparali- 
žuotas ir su juo per visus aš
tuoniolika metų nebuvo gali
ma susikalbėti.

Praktikuoja per daugeli metų ir išgydš tūkstančius ligonių. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėtomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 West.26 St. . .kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Sujudo parininkai ir pajutę 
pavojų policistai atbėgo sker
sai gatvę pas gyvenantį lietu
vį K. Pošką, 7200 So. . Wood 
St., šauktis pagelbos. Bema
tant atvyko net penki skva- 
dai policistų ir ne tik pašautą
jį, bet ir visus parininkus iš
sivežė.

Var- 
kavą

žinot

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

I ..-j I aJ
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Pirkite ‘FRANCK’S CIKORIJOS <li- 
žmę pas jūsų groserninką šiandien. 
Kaštuoja tik 10 ceratų dėžutė. Jeigu 
jus negalit gaut cikorijos savo kaimy
niškose krautuvėse, siųskite po 10 cen
tų š(apipomis (pašto ženkleliais), o mes 
jums skubiai išsiųsim pavyzdinę dėžu
tę. Rašykit:

HEINR. FRANCK’S « SONS 
Fhishing. N. Y.

Gražiausias 1933 metų mados 
PHILCO kaip parodyta 

*79.50
14 tiubų $300.00 vertės ZE- 

NITH labai gražiame 
Kabinete

98.00 
LENGVUS 

IŠMOKĖJIMAI.
Imame senus radios ar pia

nus i mainus ant naujų

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnių* 
turėtų perskaityti šiąTdbdi [domią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė 

K

Siųskit money orderį •

Puodukas geros kavos sudaro malo
numą, kurį žmones išmėgina dažniau, 
negu ką kita, dėl to, kad mes geriam 
kavą du ar tris kartus į dieną, 
gingiausias darbininkas gali gerti 
taip dažnai, kaip ir milijonierius.

Bet gerą kavą išvirti, tai reik 
kaip.

Geriausiose restauracijose arbą

_____ t___ mokinsime i trumpų laikų. 
Uždarbiauk besimokindama. Rąžykite dėl 
knygutes L, Gausite dykai.
MASTER COLLEGE OF DRESS 
DESIGNING, DRESS MAKING, 

B MILLINERY
339 So. Wabash Avė. 

TeL Wabash 9075

*92.00 
153.50 

*5.00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Ar jau galvojate apie savo dukters atei
tį? Kų ji veiks kaip užbaigs mokyklų? 
fttai yra proga limoktl dresių desainlnlmo 
arba skrybėlių dirbimo ir turėti gerų už
darbi. Mes

CROSLEY Radios
P° ........................... $14.90
PHILCO Radios

nn ni7T7O c■ inuviunci .
■ S NATIONAL BANK
JL* I11UST&SAW(SBANK

Halsted at 42nd St.
Bankinėj valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.
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Senato finansų komisija pakvietė daugiau kaip 50 
žymiausiųjų Amerikos biznierių į Washingtoną, kad 
jie pasakytų savo nuomones apie depresijos priežastis 
ir koki kongreso linksniai galėtų kraštui padėti dabar
tinėje bėdoje.

Daugiais kaip treji metai depresija tęsiasi, o sena
tas dar iki šiol nepabaigė tyrinėti jos priežastis ir ne
turi plano, kaip su ja kovoti. Geri žmonių išrinktieji, 
nėra ko sakyti!

mą, negali būti ekspertas visame kame ir vienas viską 
pramatyti ir aprėpti.

Kiekvienas prezidentas < turėjo savo patikimus pa
tarėjus. Jų turės, be abejonės, ir Franklin D. Roosevelt. 
Jų Vardus spauda dažnai mini, nes jau ir dabar jie nuo
latos lydi Rooseveltą į svarbesnius pasikalbėjimus ar 
tai su oficialiais jo partijos viršininkais, ar su senosios 
administracijos atstovais. Bet nuo Wilsono laikų pasi
liko atmintis, kad prezidentas laiko savo artimiausiais 
bendradarbiais asmenis, kurie valdžioje vietos neturi, 
Vadinasi, neima ant savįs jokios atsakomybės prieš 
žmones. Garsus Wilsono patarėjas buvo jo asmeniškas 
draugas pulk. House. ;

Abejotina, ar šitokia praktika yra gera. Kada žmo
nės renka prezidentą, jie turi teisę žinoti, į keno ran
kas bus pavestas valstybės vairas. Bet kuomet vėliau 
pasirodo, kad už išrinktojo kandidato nugaros stovi ko
ki tai visai kiti asmens, apie kuriuos balsuotojai nieko 
nežinojo^ tai išeina, lyg kad žmonės pirko “katę mai
še”. Nuolatiniai prezidento patarėjai turėtų įeiti į jo 
kabinetą, jeigu jie nori daryti įtaką į valdžią. Kas duo
da patarimus, tas neprivalo išsisukinėti nuo atsakomy
bės.

MaiMteMM

MHMMi

NELAIMINGOS MIRTYS
MONARCHIJA NEPOPULERJŠKA

Naujojo Vokietijos kabineto vice-kancleris Von 
Papenas pareiškė Amerikos žinių agentūros atstovui, 
kad valdžia visai neketinanti eiti prie atsteigimo mo
narchijos. Atžagareiviai, kurie susikraustė į Hitlerio 
vežimą, jaučia, kad monarchija yra labai nepopuleriš- 
kas dalykas tiek Vokietijoje, tiek užsieniuose, kadangi 
kaizerio valdžia paliko labai blogą atmintį apie save.

Bet svarbu, žinoma, yra ne varde ir ne išvaizdoje. 
Valdžia be karaliaus gali -kartais būti aršesnė, negu 
monarchija. Pavyzdžiui, Anglijos, Danijos arba Švedi
jos žmonės turi daug daugiau teirių ir laisvės, negu 
daugelis respublikų gyventojai. Dabartinė Hitlerio-Von 
Tapeno valdžia Vokietijoje yra viena atžagareiviekiau- 
siųjų valdžių Europoje.

.... ............................. .1,.

NEfHDŽIAUGIA SAVO VIENMINČIAIS
*r ■*■■■■■. ■ i

Fašistui Hitleriui atsistojus Vokietijos valdžios 
priešakyje, kilo nerifnd§ visose jos kaimynų šalyse*. 
Ypač susirūpino mažesniosios valstybės, kurių sienos 
prieina prie Vokietijos.

Nėra abejonės, kad jeigu fašizmas Vokietijoje įsi
galėtų, tai butų pavojus ir Lietuvai, nes hitlerininkai 
seniai agituoja, kad Klaipėdos kraštas turįs būt sugrą
žintas “vatęrlandui”. Apie šitą pavojų kalba ir musų 
fašistuojantieji tautininkai. Pasirodo, kad fašizmą jie 
mėgsta, bet fašistų bijo.

“Keleivis” rašo, kad Bostone 
sudegė savo apartamente žino
mos sandariečių darbuotojos, 
Onos Palubeckienės, vyras, Ka
zys Palubeckis, 38 metų am
žiaus. Rūkęs ei gare tą lovoje ir 
užsidegusi patalinė, jam užmi
gus.

“Laisvė” rašo apie mirtį Step. 
Jomanto New Yorke. Apsišuti- 
no turkiškoj pirty ir į trečią 
dieną mirė.

KVAILAS MELAS

“ Vienybe” ‘kartoja prasime- 
lavusio “tribunčiko” pasaką, 
kad “Naujienos” negrąžinusios 
kokių tai “visokiais budais iš
viliotų” Iš žmonių pinigų ir ne- 
pasiliuosavusios nuo “morge- 
čių”. šitoje, pasakoje nėra nė 
vieno žodžio tiesos,- nes “Nau
jienos” niekuomet aukų iš nie
kelio neprašė ir yra atmokėju
sios savo morgioius iki cento.

NEGALI BMALIšKAI infor- 
MUOTI PUBLIKĄ

BE PRASMES DEMONSTRACIJA

Pereitą šeštadienį Chicagos komunistai rengė ►de
monstraciją prieš vietinį Japonijos konsulą, protestuo
dami dėl Japonijos žygių Mandžurijoje. Bet policija 
demonstrantus išvaikė, pirma negu jie gavo prieiti prie 
tos vietos, kur yra konsulo raštinė, šita proga daugelis 
demonstrantų buvo žiauriai sumušti ir nemažas skai
čius jų buvo suareštuota.

Teks ;ĮpėiicBįo8 ntijgeflys :yra, <žinema, smerktinas. Jo

linkybčmis, 'ka'&ingi tfetnomštrari’tai jdkių smttrio aktų 
nedarė ir vargiai buvo pagrindo bijotis, kad jie užpils 
Japonijos atstovą, kurio ofisas randasi aukštam “dan
goraižyje” (skyseraper).

Bet yra sunku suprasti ir komunistų demonstraci
jos tikslą. Jie norėjo užprotestuoti prieš Japonijos vai-: 
tižios pdRtlką. Tačiau konsulas juk nėra politikos <at- 
stovas. Konsulų žinioje būna prekybos reikalai, įniru
siųjų į palikimai ir panašus Jjiznio dalykai. • Kokia pras
mė kelti tokiam valdininkui politiškus protestus?

Atrodo, kad komunistų vadams iš kur nors atėjo 
įsakymas <fgėlbėti kiniečius nuo japonų”, dr jie, suradę 
telefono knygoje, kad Chicagoje esama japonų įstaigos, 
užkamandavojo savo “susipratusius” pasekėjus daryti 
demonstraciją prieš tą įstaigą. Jeigu čhieagoje nebūtų 
japonų konsulato, bet butų japoniškų pantaplių agen
tūra, tai “pasaulio revoliucionieriai” butų, gal, ėję pro
testuoti prieš ją.

Bėda, kada žmonės imasi “vadovauti” -darbinin
kams, bet patys nesižino ką darą.

iii i )'1i w< ■ I I I

VALDŽIOS PATARĖJAI
....... ..................   n. n.

Amerikos valdžios galva, kaip ir kiekvienas asmuo,! 
užimąs atsakomingą vietą, turi artimų draugu ir 
tarė jų, <kurie padeda; jam .dėspręsti keblesnius ktaurimtis 
ir ‘kurių nuomonėmis jisai pasitiki daugiau, negu^kifjų 
žmonių. >Tai,yra ^išvengiamas dalykas.-Nė vienas as
muo, kaddr jisai turėtų dar taip ‘didelį protą ir patyri-

Kiekviename >savo numeryje 
“Naujajai Gadynei”' tenka pro
testuoti 'prieš šmeižtus ir me
lagingus bimbininkų prasima
nymus. Bet kada ji rašo apie 
socialistus, tai bešališkumo pas 
ją irgi .reikia ieškoti su žibu
riu.

Jfctai “sklokos” organas pa- 
'duOda .žinių apie paskutinius 
įvykius Vokietijoje. Pabrėžda
mas, jisai praneša, kad, susida
rius fašisto Hitlerio kabinetui, 
Vokietijos Hkomtinistų partija 
“šaukia darbininkus į visuoti
ną streiką”, skleidžia Berlyne 
atsišaukimus. ‘Reiškia, duodama 
suprasti, kad komunistai kovo
ja prie š;'Hitlerį.

Kitoje žinioje sakoma, kad 
tą dieną, prieš paškyriant Hit
lerį kanclerių, “Berlyno darbi
ninkai surengė milžinišką prieš 
fašistus demonstraciją, kurioj 
dalyvavo *T00$00 . žmonių. Re- 
voliucifiio lipo darbininkuose 
daug.”

Visuose Amerikos dienraš* 
čiuosc buvo pranešta, kad ’tą 
milžinišką demonstraciją Ber* 
lyne rėngė sodklištinė “Geleži
nio Fronto” organizaciją, į ku
rią jėina šočidldembkralų par
tija, socialdemokratų vadovau
jama “Valstybės Vėliava” ir 
laisvosios ^profesinės msąjungos 
(kurias I l«mtrėliutfja socialde- 
mokratai). ‘)Bet Gady
nė” šitą faktą užtyli. Ji raŠo> 
kad demonstraciją 'rengė 
“darbininkai”, 'bet sooialdeino- 

Iforotų > >
^Pagaliau “sklokes” <organas 

paduoda “vėliausią žinią” apiėį 
įvykius Vokietijoje, baigdamas 
ją ;

“SG^idMi^vadov^bė^ir imb 
jų ccfitras*pfid§ttiki 'visuėta 
nam štreikui. '

t

KĄ ŽMONES MANO
....  II H .............. ....... I—

torijoj niekas daugiau neturė
jo teises aukso ieškoti. Kitos 
grupės jokiu bildu negalėjo 
skverbtis į jau užimtą teritori
ją

šlykštus kalbos 
žargonas

nas. Ant štoro turiu leaaą 
trims metams.” Da aiškiau: 
“Mokame cash už morgičius, 
bonus, ccrtifikatus, Insurance 
polisus ir judžment notas”, 

numušė

atsišaukime liepiama ‘nesi
karščiuoti’. Už tą pagelbą fa
šistai jiems gali tik padėka- 
voti.”
Reiškia, tolyn “dailyn”. čia 

matome, kad Vokietijos socia
listai jau ne tik nieko neveikia, 
bet teikia “pagelbą” fašistams, 
šaukdami darbininkus “nesi
karščiuoti”.

Tenka pastebėti, kad čia 
“Naujoji Gadynė” atliko ant
rą žinios falsifikaciją. Pirmiaus 
ji “pataisė? pranešimą apie de
monstraciją Berlyne, išmesda
ma iš jo socialistus. O paskuti
nėje žinioje įdėjo “nesikarš
čiuoti” vietoje nesiduoti išpro
vokuoti.

Kiekvienas' žmogus, kuris 
moka skaityti, supras, kad tuo
se išsireiškimuose yra daug 
skirtumo. Vokietijos socialde
mokratų partijos ir profesinių 
sąjungų atsišaukimai turi la
bai aiškų tiksiu sulaikyti dar
bininkų mases nuo fašistiškų 
provokacijų, l&rios gali duoti 
progos dabartinėj Hitlerio vy
riausybei pavaitoti prieš tas 
mases policiją,, kariuomenę ir 
ginkluotas “naįių” bei plienke- 
purių” gaujas. 1 Kuris sveikai 
protaująs žmogus nepripažins, 
kad toks socialistų patarimas 
darbininkam ŽiVame kritiška
me momente yra teisingas?

Bet “sklokos” organas pada
ro iš jo visai ką kita. Jisai sa
ko, kad socialdemokratai sten
giasi darbininkus nuraminti, 
sulaikyti nuo aktyvumo, patar
dami jiems “uesikarščiuoti”! 
Jeigu ši “Naujosios Gadynės” 
falsifikacija butų ne falsifika
cija, bet tiesa, tai butų tikrai 
keista socialdemokratų takti
ka: vieną dieną jie rengia mil
žinišką demonstraciją, protes
tuodami prieš Bitlerį ir reakci
nius jo talkininkus; .o» skitą die
ną jie, liepia masėms sėdėti 
rankas’ sudėjus,! Tačiau, kaip 
matėme, tai yra {Prūsei kos 
laikraščio insinuacija, o ne tie
sa.

Mes gerai suprantame, ko- 
•dėl “sklokininkai” šitaip “ma- 
levoja” socialistus. Jie jaučiasi 
priversti taikytis prie to bim- 
biško “nusistatymo”, kuris dar 
vis tebeviešpatauja jo pasekė
juose. Ne die dudk, ims koks 
nors komisaras. iŠ “Laisvės” ar
ba “Vilnies” gardo ir pasakys: 
“sklokiški” renegatai jau sim
patizuoja Vokietijos social-fa- 
šistams! Juk Pruseiką imtų 
drugys krėsti, išgirdus tokį 
baisų kaltinimą. Jisai turėtų 
per kelias savaites muštis į. 
krutinę prieš savo “susipratu 
sius0 draugus ir įrodinėti jiems, 
kad jisai dar ^taip žemai nenu- 
puolė”.

Kaip ten binibininkų organi
zacija nėkdlbėtų, -o jos akys 
dar vis tebežiūri su pasiilgimu 
į Maskvą ir kominterną ir ;iauv 
kiah>iš žmnni-;

Trumpai sakant, kalbos tik 
slas yra, kad vienas kitą su- “Dry guods Storas 
prastume. Juo turiningesnė praizus ant blanketų, dresių ir 
kalba žodžiais, išsireiškimais, tfutų Škulių vaikams”. “Hard- 
juo aiškesne žodžių ir sakinių ver Storas parduoda diSes, 
pramiė, tuo aiškiau susikalba- plaukams kurlerius, liemerius 
me. Lietuvių kalba ir žodžiais ir silver.” (dauguma garsinto
ji? išsireiškimais turininga, jos jų reikalauja, kad butų tokia 
gramatika nekebli, dviprasmių kalba. — Red.). Iš .anglų kai- 
idalykų joje mažai. Kada skai- bos paimtieji žodžiai rašomi 
tai. Lietuvoj leidžiamus laik- taip, kaip kam patinka, 
raščius ir knygas, prisieina ge-| Tiek to su skelbimais, ža- 
rūtis mokėjimu gryną kaflbą nių SkyHai bent tūluose laik- 
vartoti. Žargono ten tiek m a- raSčiuose irgi mirga žargonu, 
žai, kad apie jį neužshnOka Straipsniuose ir kituose raš- 
kalbeti. Lietuviškoji Enciklo- luošĮe jo žymiai mažiau, išė- 
pedija, kurią redaguoja prof.’mus tūlų profesionalų straips- 
Biržiška, ypatingai pasižymi (nius, kurie tingi pastudijuoti 
kalbos tyrumu, aiškumu ir len- kalbą, o užsimano būti rašyto- 
gvumu. Nėra galima šito tbjjais. pečiaus už viską kupinės 
kėtis iš Amerikos lietuvių, ku- ni yra žargono lietuvių radio 
rie per daugelį metų gyvena programai. Ar tai daromas 
Svetimoj šalyj, netoli visur nranešimas, paaiškinimas, 
girdi tik anglų kalbą ir reika-' skelbimas, teikiamos žinios, 
lo yra verčiami patys mokin-1 juokai, net ir ištisos kalbos 
tis jos. Išėmus Lietuvos litera- apie kokį nors dalyką, prisiek* 
turą, kurią skaito tik menka na stebėtis iš lietuvių kalbos 
amerikiečių dalis, ir visai ma- nemokėjimo ir apštų į ją pili- 
žą naujų ateivių skaitlių, mes mą sudarkytų angliškų žodžių, 
neturime šaltinio ne tik tobu- Daro tai ne tik Amerikoj au- 
linti lietuvių kalbą, o ir sekti gusieji lietuviai, o ir neseniau- 
jos pažangą Lietuvoj. Už lai šiai iš Lietuvos atvykusieji 
musų niekas ir nekaltina. I patriotai, kurie dažnai did-

Bet kada sužiniai, noriai ir žiuojasji savo susirupinimu be
da su pasididžiavimu iš lietu-j tuvybe.
vių kalbos kuriamas šlykštus Radio programai paruošia- 
žargonas, pasiteisinimo negali mi iš anksto. Ne laikas ir ne 
būti. Humoristas, kritikas, sar- vieta sakyti, kas ant liežuvio 
kastas kartais negali išvengti pasivels. Viskas skaitoma liš 
svetimų kalbų žodžių ir pa- paruošto rašto. Išimtys dalei- 
sakių arba žargonų. Vienok stinos tik ekspertams. Mūsiš

kiai gi turi drąsos kalbėti biile

Pablo, Antunita, Cherardo, 
"vana, meksikoniškas metisas, 
nepanorėjęs pasakyti savo 
vardą, vokietis Zigrutas ir in
dėnas Vinipegaa sudarė Tarno 
Tenga rinktinę.

Jis žinojo kelią: todėl jis 
Mivo vadas.

Jie neturėjo pakankamai pi
nigų, kad nusipirkti keletą ar
klių, kurie butų galėję juos 
davežti ligi Ban-Idor forto, še
šių Pakartųjų forto; todėl jie 
nebelaukė žiemos galo ir išsi
rengė kelionėn. Su keliais de
gė tkais šunų jie pasileido ke
liauti per ledų dykumą.

Jie norėjo paslėpti savo pėd
sakus ir’todėl per šešias) die
nas ir septynias naktis keliavo 
pėsti šiaurių nakties tamsoj, 
stengdamiesi iš kairės pusės 
apeiti Ban-Idor, šešių Pakar
tųjų fortą.

Tarno Tenga tiesiog nebuvo 
galima pažinti. Jo ilgi batai 
siekė šlaunis. Atrodė, kad jis 
per kelius negali sulenkti ko
jas. Jis 
kailius, 
purę ir 
šiotę.
toks įnpudis, 
kumšties smūgiu gali pusiau 
perskelti uolą. Už jo juostos 
buvo užkišti du brauningai, o 
ant pečių kabojo Winehester 
šautuvas.

Vinipegas, aukštas, lankus, 
buvo apsirengęs indėnų drabu
žiais, Apsuptas šunų gauja, jis 
ėjo priešakyj su dviem lope- 
•tom, kurios buvo susikryžiavu
sios ant jo pečių. Rankoj jis 

pirmyn 
neatsi-

buvo susivyniojęs į 
užsimovęs etninę ke- 
apie kaklą apsirišęs 
Žiūrint į jį, susidarė 

kad jis vienu

Radio programai paruošia-

ir čia yra saikas. Paprasta 
liaudis, kurios kalba susideda ką ir bile kaip. Vien tik Nau 
iš vieno antro tūkstančio žod
žių ir netvarkių sakinių, alsi- neilgą laiką, buvo apruphiti 
durusi svetimoj šalyj, negrei- tvarkia, taisyklinga ir švaria 

kalba, nors ir ten įsiskverbda
vo šiek-tiek žargono skelbi
muose. Juo stebėtiniau, kad 
Naujiėnoš’ niekad nėbUrškina 
apie patriotizmą ir lietuvybę.

Aš nenoriu kam nors paken
kti arba ką nors paniekinti. 
Man ir kitiems taisyklingos fir 
grynos kalbos mėgėjams yra 
nemalonu, kad net taip vadi
nami lietuvybės gelbėtojai, 
patriotai darko lietuvių kalbą. 
Nėra vėlu šitą ydą prašalinti.

—Dr. A. Monlvidas.

jienų programai, kurie tęsėsi

laikė botagą. Ėjo jis 
tylėdamas, 'niekuomet 
grįždamas atgal.

Ėjo jis tamsoj, tarp 
šalčio

tai teišmoksta svetimą kalbą, 
vienok sparčiai sudarko savą
ją jos žorgonu. Kaip tai ne-

na. Vienok inteligentija ir 
tie, kurie skelbiasi esą visuo
menės darbuotojais neras pa
siteisinimo. Paimkite Ameri
kos lietuvių laikraščiuose tal
pinamus skelbimus. Atvyku
siam iš Lietuvos naujokui jie 
nesuprantami, keisti ir juokin
gi. “Parsiduoda grosernė ir 
bučernė. Biznis cajjh. Barge-

Gludo da Verona. Vertė K. A. .

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS į
■ L
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sveiki ir tvirti,, kiekvienas pil
dė bendrą visiems rcikalavi- 

’ mą: eiti pirmyn. Jeigii kas su- 
. . , ,ll,c .JI. val. Sirgtų ir apsunkintų tolimesnę

avartiunstų vadai kalbėjo npieiti . ų •• i inkiii cėre-

(Tęsinys)
Vakarais, vos-vos apšviesto 

se karčiamose, mą: eiti pirmyn. Jeigu kas su-

busimą kelionę. Aplink juos 
visuomet susispiesdavo minia 
klausytojų: žmonės su išblyš
kusiais veidais,- su žibančio
mis akimis, 
nuo degtinės 
avantiūristai
apšepę ii’ retai kada tesiskus- 
davo. Niekas jiems daugiau 
nerūpėjo, kaip tik auksas? čia 
buvo pasirašoma kontraktai ir 
tas, kuris neišlaikydavo sutar
ties, galėjo skaityti save žuvu
siu žmogumi.
keliauti didelėmis grupėmis, 
kilį — mažomis. Buvo įšišti? 
kinimas, jog iš penkių ar šešių 
rinktinių ir judrių žmonių ūbu- 
rys turėjo daugiausiai progos 
-pasiekti tikslą. Kiekvienas bū
rio narys privalėjo atlikti tam

su žibančio- 
su aptemdytais 

protais. Tie 
paprastai buvo

kelionę, .tai jį be jokių cere
monijų paliktų ledų dykumoj 
mirti. Vadinasi, ?su tokiu žmo
gum butų pasielgta taip, kaip 
su ► nusilpusiu šunimi, kurtis 
daugiau nebegali rogių trauk
ti. Tokiame atvėjyj straiga 
yra nuplaunami ir, šuo palie
kamas. . |

Grupės vadas .galėjo elgtis 
kaip tinkamas su visais kitais 
nariais, — jo rankose buvo 
visųu kitų gyvastis. Kiekviena

vėjo ir 
žmogiška mašina be 

žmogaus širdie?, žinanti kelią 
į pietus.

Staugiantys šunes, pakinkyti 
į dveįętų^emųrugiu. ^flko 
reikmėms.

Tasai, kuris nepanorėjo pa
sakyti savo vardą, meksikoniš
kas metisas, labiau buvo pana
šus į laukinį žvėrį, negu į 
žmogų.

Kada jis turėjo pasirašyti 
kontraktą, tai Jo buvo paklau
sta, kas jis toks. Jis atsakė: — 
Aš pasakysiu jums savo var
dą,kai mes sugrįšime; dabar 
aš pasirašau šiuo vardu.

Ir jis bato galu ant žemės 
pabrUižė kažkokį ieroglifą, 

Jkuris dalinai priminė elnio 
galvą.

Todėl jam ir buvo duotas 
vardas Elnio Galva.

Buvo tai nedidelio ūgio, bet 
labai tvirtai sudėtas žmogus. 
Jo pečiai ir krūtinė liudijo, 
kad jis paaižymi milžino jėga. 
Jo kakta beveik visa buvo 
apžėlusi, nosis priplota, akys 
plikos ir šaltos, oda apaugusi 
rudais plaukais, viršutinė lu
pa sužalota. Dčliai viso to El
nio Galva atrocTe, kaip tikras 
.žvėris. Bčt išsikalbėjua su juo, 
pasirodydavo, 
gali sveikai protauti,

Vien bevelijo |gn'>,G PWrnsltti *•"**>
Vieni _ I jo dovą. Ir .beveik visuomet pa- iv* ■ c*.' nu•

jai. Todėl bdti bešališka ji !he- 
gali, 'kada dalykas eina- apie 
gausimus, okbiiie liepia, komu
nistus ir jų priešus. Bimbinin- 
kai, -rašydami apie socialistus 

ifiį paleistame meluoju begėdiškai ir -atvirai
I

'' 

bt i -v i

lydbvo pareigas .ėjo indėnas, 
K

Vadas nustatė kelionės 
tvarką, vadovavo medžioklei 
'kol dar matėsi gyvūnų pėdsa 
,kai, Skirstė ireikmenis, didino

♦ ibrna ** mafetO pftjOkuS, rhl-tikias pareigas. Nuo tų parei- vietas stovykloms ir davė 
riti tis nofinlrin nnMibnnKimlii via

nurodinėjimus, kaip geriau
siai palapines pasidaryti. Kitų 
pareigos buvo '.paskirstytos, 
dtsi^vėlgiąnt j jų 'mokėjimą 
vienokį' ar kitokį * darbą . atlik
ti. -

Pasiekusi tolimą Eldorado, 
.kiekviena iuilkso ieškatojii 
grupe galėjo pasirinkti sau te
ritoriją, paženklindama ją 
tam tlkrais“lt6ftlihis. Toj tori-

gų jis negalėjo pasiliuosuoti 
tol, kol, dar galėjo kvėpuoti.

Tie žibonės gerai žinojo aa- 
vo įstatymą; kol Jie buvo 
j|^Į» ■ mot r Tanm’ai.trc;

■ .. 'J' . . f " ATo pruseikimai, vietoje atviro 
melo? vartoja: klastą ir insinua-’ 

•eiją. ,
Reikia Stebėtis, kaip • šitokios 

rųšies publicistika suaugusiems 
žmonėms <neįkyiėja, z ?

4

jog jis ne tik 
bet ir 

pasižymi kokiu tai ramiu min
čių ir jausmų aiškumu.

Pablo ir Antunita buvo be
veik du valkai; jinai — ama- 
zonės tipas, laukinė Kastilijos 
žemės gėlė, su tiksliais veido 
bruožais ir r. u lupomis, kurios 
buvo lyg krauju nudažytos; 
jisai — liesas ir truputį susi
kūprinęs, visas iš nervų ir 
.kaulų, kiek šleivas, jo vienas 
petys buvo trupiitį platesnis 
nei kitas. Visas; jo kūnas buvo 
ištatuiruotas. Vienas paveiks
iąs, kuris buvo
sieke net kairiąją ausį, 
du buvo biedniausiu 
grupėj, Pablo ir Antunita; 
dėl ir pasirašė kontraktą 
.blogesnėmis sąlygomis) kai 
liukso dalies.' ’ 

(Bus daugiau)

po smakro, 
J u 

visoj 
tu
su 

dėl

iUilkso ieškotojų
Šiandie atėjo K O V A 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
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T aru Ghicagos
? Lietuvių

Liek Improvement i 
Kl.. ne patenkinta s 
bate; rezultatais

Sako, kad ant ntunų savininką 
pečių užkrauta, nauja našta, t

Lietuvių Improvement kliu* 
bo, Cicero, narių ūpas nupuo
lęs, kaip teko patirti papras* 
tams mėnesiniame- susirinki- 
nw kuri* įvyko i vasario 1 <d.ų 
ir į kurį atsilankė. didokas 
skaičius namų savininkų.

Ūpo nupuolimo priežastis —*• 
pralaimėjimas sausio 31 d^ 
įvykusių balsavimų dėl Cicero 
miesto $750,000 bonų laidos. 
Bonų šalininkai laimėjo, o 
Lietuvių, Improvement kliu- 
bas buvo nusistatęs prieš, nes 
kaip ' sako korespoFNientas, 
“D”, ant. namų ( savininkų pe
čių • uždėto nauja -načta.-

Snsirinkime buvo atsilan
kęs J. Lipskis. su “n’icnadže’- 
rium” Etf Pajauju ir» pareiškė, 
kad kandidatuosiąs į miesto 
globėjus ant demokratų balio- 
to^ Kliubas prižadėjo J. Lipskį 
remti.

Iš -raportų paaiškėjo, kad 
valdyba, ypatingai pirminin
kas; smarkiai veikia. Atsivedą 
naujų narių.

•MM

Florence Srtndauskaite, Lorraine Danta ir Onyte Sereikiu- 
tė, Dr. Lauraičio specialiai vaikams įrengtame gabinete, žaidžia 
ir laukia savo eilės dentisto kėdėje.

.r.ferrsaat:

Širdies liga mirė brid-

sfenė
Išgyveno Bridge poete virš 

metų; sirgo kurį laikų.
17

Užvakar rytą nuo širdies Ii* 
gos mirė Petronėlė Lutaksie- 
nė-LetUkienė, 3805 South Lo-

BLADIKAS
. Persiskyrė su šiuo- pasauliu va
kario 2 dieną. 5:45 valandą vak. 
#1933 m., sulaukęs 50 metų am- 
, žiaus.'- gimęs Lietuvoj, Kaltinėnų 

mieste ir parapijos. Tauragės ap.
Amerikoj išgyveno 31 metas.
Paliko- dideliame nuliudime mo

terį Uršulę po tėvais Daukšaitė. 2 
dukteris Aleksandrą Karbauskienę. 
Sofiją ir žentą Stanislovą Gačius. 
3 sūnūs Juorapą.’ Stanislovą ir 

^Pranciškų, 2 brolius Kazimierą ir 
Adolfą, marčią Elzbietą, anūką 

^Rfcbird ir giminės, o Lietuvoj bro- 
į lį SrVrtisloVą.

Kt»n» paŠarvOas randasi 2025

Laidotuvės įvykt utaminkr va
sario 7 'dieną. 8r3O vai. ryte iš 
namų į Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, o 

*'iš tenr bus nulydėtas į šv. Kazi- 
*nritrO karpines.
3 Viri a. a. Pr'anriška'us Bladiko 

giminės, draugai ir pažystami esat 
—nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
'laidotuvėse ir suteikti jam pasku

tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai, 
Broliai, Žentas, Marti, 
Anukds ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Barosho. Tel. CanaI 0285.

va
ryte 
su-

PETRAS ČIAPAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sario 2 dieną, 7:45 valandą 
193 3 m.. Speedvvay ligoninėj,
laukęs 41 metų amžiaus, gimęs 
Bauskos kaime, Papilės parap.

Amerikoj išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime se- 

l;serį Jievą Kieris 5331 Wentworth 
LA ve. ir švogerį Pranciškų, o I ie- 
i tuvoj motiną ir seserį Jurašienę 
r*ir Švogerį- 
ft Kanas pašarvotas randasi 2506 

W. 63rd St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį va

sario 6 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž- 

■ sJnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
^pamaldos už velionio sielą, o iš 
■ten bos nulydėtas į Šv. Kizimie- 

ro kapines.
Visi a. a. Petro čiapo giminės 

draugai ir pažystami esat nųošįr-? 
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Švogetis ir Giminės.

* Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. J. Bagdonas, Tel. Repub- 
lic 3100.

we ave„ kuri nuo tos ligos ken* 
tčjo kurį laiką,

Ji buvo sena bridgeportictėl, 
išgyvenusi toje apielinkėje 
virš 17 metų. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį rytą — j šv. 
Jurgio bažnyčią, — j Khzi- 
mietines kapines.- Patarnaus 
graborius Eudeikis.

Šios trys jaunos mer
geles nebijo dentis

to ir jo kėdės
Linksniai ir žaizdamos laukia 

savo eilės; paveikslas nu
trauktas Dr. Lauraičio gabi- 

nete, įrengto vien vaikams

Tikėkite ar ne, bet šios trys 
jairnos mergelės, paveiksle 
Florence Sandauskaite, Lorraine 
Danta ir Onyte Sereikiutė, vi-

-  -------- -----—-—- - - ■

t
f.

Pa-

JUOZAPAS SLAUTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 3 dieną. 9:30 valandą ryto 
19)3 m.,- sblaukęs 5 3 meęų am- 

| žiaus. gimęs Šiaulių apskr.. 
Ąpilės vaisė.. Miškinių kaime;
t Amerikoj išgyveno 29 metus: 

* Paliko dideliame nuliudime sese' 
^rį Petronėlę Stančikienę, švogerį 
‘Juozapą Stančiką. 2 broliu Anta- 
jrią ir Vincentą, o Lietuvoj. seserį 
'Oną Matienę ir švogerį Matą, bro

lį Kazimierą ir brolienę, 3 pussese- 
?;res. Khišienę, Valči'ukienė ir Druk-1.

tinienę.
Kūnas pašarvotas randasi But-

- kasis koplyčioj. 7 1 0 W. 1 8 St;
Laidotuvės įvyks seteddj vasa

rio 8 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos parapi- 

{joi j>*žnyčią, kurioje atsibus gei
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Slauterio 
-gimines, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį

- patarnavimą ir atsisveikinimą. 
t, Nbliudę liekame.

Seserys, Šlageriai, Broliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
is Bdrtkus, Tel. CanaI 3161.

i

KAZIMIERA KATKUS 
po tėvais Gaučaitė

Prisiskyrė su šiuo pasauliu
sario Z dieną, 1 :3U valandą ryte 
1933 m., sulaukus 36 metų am
žiaus, gimus Telšių apskr., Alsė
džių parap.. Slekčių kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime sū

nų Juozapą 12 m., dukterį Sta- 
* nisiavą 8 m., 2 broliu' Justiną ir 
t Petrą ir giminės, o 

šerį Suzaną.
Kūnas pašarvotas 

Chicago St., Dalton,
Laidotuvės įvyks 

vasario 6 dieną, 8 vai. ryte iš na- 
t mų į Visų Šventų parapijos baž- 
' nyčią, Rdselande, kurioje atsibus 

v gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visj a. a. Kazimieros Katkus 
t giminės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti,lai
dotuvėse ir suteikti ' jai paskutinį 

Ipatarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sūnūs, Duktė, Broliai 

t ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo 

rįąs Eudeikis, Tel. Yards 1741.

randasi 402 
111.

pirmadieny,

sos penkiJų metų, yra dentistd 
gabinete. Jus, matyt, nejaugia 
tos baimes/ kurią daugumas 
kenčia eidami pas dentistą ,dam 
tj trauktb ar taisyti.

Linksmai, žaizdamos praleis* 
damos > laiką šios jaunos mer
gelės laukia savo eilės dentisto 
kėdėj e.

šis paveikslas buvo nutrauk-* 
tas dentisto Dr. A.. Lauraičio, 
2423 W. Marųitette Rd., gabi* 
ncte. Dr. Lauraitis turi įrcn* 
gęs specialį laukiamąjį kamba
rį ir speciali gabinetą,. pritai
kintą vaikams.

Dr. Lauraitis kalbėdamas 
apie reikalingumą iš. anksto prU

žiūrėti jaunų vaikų dahtdkūs, 
pareiškė, kad “jau dygsta spe
cialybe apsaugoti' vaikučių dan
tukus nuo * išpuvimo.

Ikišiol tėvai kreipė1' mažai 
atydos į savo vaikų dantis, bet 
paskutiniu laiku jie supranta 
žalą, kurią apsileidimas atne^ 
ša jų sveikatai. Tik nuo jaUn 
nųi dienų prižiūrint vaikį dan
tukus, galima' užtikrinti svei
kus, stiprius dantis ateity jei

“Nei viena tauta nėra galin- 
ga”, baigia. Dr. Lauraitis, “jei
gu ji nesusideda iš sveikų, stipn 
rių ir-linksmų žmonių. . O-žmo
gus negali būti stiprus ir Įniks- 
mas, jeigu jis neturi geros svei
katos — o sveikata- didžiumoj 
priklauso - nuo - gerų dantų”.

Vakar palaidotas Sta-t 
sys Vaitekaitis;. širdies: 

ligos auka.
Mirė staigiai namie, bepi*tdiii 

damas.

Vakar Kazimiero kapinėse 
palaidotas *- Stasys Vaitekaitisj

Graboriai
Tdėf©n!fe!fYjttdki 1138 

Stanlėy; BL Mažeika 
GrabiMHdfl 4 ir 

Bldaanuiotejas 
Modernilk^ . KdplyHbk Dovanai 

Turiu automobilius visokiems teika- 
lams, Kaina prieinama 

3319 Auburn< Avenue 
CHICAGO. ILL.

■■    -■   -1.-: -i -■ -L i' :■ . - L: ; 1!,.

t)5 m. gyvenęs 4359 South 
Rockwell St. Jis mirė labai 
staigiai nuo širdies ligos, kuo
met sekmadienį pietavo prie 
stalo. Pradėjo kosėti, dūsuoti, 
ir tpasik&nkinęs, užmerkė akis- 
Laidotuvėms patarnavo Mažei
ka.

Suėmė astuonius Unem-
pldyed Council narius;
5-ttfin. policijos distrikte po

licija stiėme penkis bedarbius, 
Unemptoyed Council salėj, 5132 
SoUth. State St. Kuo suimtieji 
kaltinami," poiičija; nepasakė.

Virdžiniškas kurmis: 
pranašauja dar 6-ias. 

savaitės žiemos.

je'rir, susirinkusios minios nu
liūdimui, pamate savo šešėlį. 
Jeigu 
sime 
mos.

Ground Hog” — “virdžinskas 
kurmis” vakar Lincoln parke 
išėjo iš guštos, pasišildo saulė*

......... .............................. ... .U, ■■■■■,,. ^■■■*.,*M, ■! . ........................... i^.isii. I- |
. Ofiso i-Telefonas Yards 4)344--t

Dr. Vincentas'S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS * 

Valandos Kasdieną 
iki 12, 2 iki>5,‘ 7 iki 8:30 

756 W1 35® >St.
9

CHICAGO, ILL.

i A. tesą. 1 ft 11 rr±*
Graboriai

tikėti prietarams, turė- 
dar šešias savaites žie-

.......   I* I toli I

Lietuviai Gydytojai
Re» 6600 South Arttiian''Aoman\ 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DRj R Z. ZALATORIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

1821 So. HaletH Street 
CHICAGO, ILL.

1 ■ ... .......-**■- ...........-- r r n

i RiAiDTiOv
«mMtaatoM

Ryt dieną lietuviai turės pro
gą pasiklausyti per radio gra
žios operetės “Julė”, taipgi gra-l 
žiu dainų ir muzikos, ši radio 
valanda yra duodama Jos. F. 

> BudrikO radio ir rakandų krau
tuvės,. 3417 S. Halsted St4 iš 
stoties WCFL nuo 1 iki -2 vai. 
po> pietų. Taipgi programeda-J 
lyvaus: “Makalų šeimyna?’ ir 
Sudriko akordinistab

Primintina, kad. kitas dainių 
ninku ir muzikantų kontestas 
įvyks seredos vakare, vasario 8, 
Mark - White Square svetainėj, I 
Halsted ir 30 St. Visiem įžan
ga vaitui. Kurie nori dalyvauti 
konteste turi užsiregistruoti

į Sudriko krautuvėje.—V.
,i I.U ui.: rjmiMigfaAu / j it..;?'.1 mTm !

Lietuviai Gydytojai

DU MARGERIO “
k PRANEŠIMAS/
’ Ptoilcflhla* į erdvesnę ir - patogesnę vietą

3325 So- Halsted St/
. Valandos:nuo 10 ryto iki- 2 pb pietų I 
į ir nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 iki 12
. Phone Boulevard 8483

ui: storulis 
GTDTtOJAB IB CHlKUBOAT 

O r I 8 A 8:
4645 S. ' Ashland tAve* 

•Iflto valaado* a«ro » Iki 4 Ir 41 W 
• r»L vak. NeMUomlr pagal •atarti 

Ofiso Teta Boulevard 7820 
Namą ..Tel.: Prospect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
220fr»W&t 22rid Stfeet

Vihftdoit-1—3 ir 7-—8* 
Seredonm ir ’ nediHomiv pagal sutmtį 
Retidencije .6628 So - Richthond Street

VeHMni • Repttbll* ?S6l

ŽŽihT Street

Dr, Suzana A Stokis
Moterą ir Vdika ligą SpacialM

4145 Archer Avė.
Ofiso Td. LAFAYETTB17337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto' (išskyrus seredomfo). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
■Kėtvergris. -

Rez. Ttti- HYDB PARK 3 M5 .

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytai ir pajd- 
entus priimsiu pradedant nuo pintiadite- 

nio, sausio 15 dienos, 1933 
DRi J.( GUSSEN'

DENTISTAS •
4847 W* 14th SU

Cicero, IU.
Lacliavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GKABOHIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti. 
Te!. CanaI 2515 arba' 2516 

2314 v 23fd PU Chicago 
SKYRIUS? 

1439 S: 49 CL> Cicero, III. 
Tel. Cicero- 5927 
_ - - - — — —- - ■ - - —~

Dr- C-„^Siauea IK/vESiedlinskis
Utarninkais. Ketvergais ir Subaromi*

2’4 20 W Marquett» Rd. arti Wsatetn Ąv
Pbone Hemlock-7828

Panedėliail, Seredomia ir Pėtnyčionte
1821 So. Halsted Street

DENTISTAS ’
4143 Archer AvenueE L ZOLP

GRABORIUS 
1646 West 46 St 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49 CU

T ei. Cicero 3 7'24? Koplyčia dykai 
, ..i..

ai*talift|ilill.llįWMilil> ». ta.....................................i, m>nn> *ll>tai.|n.itotaiiiH to*    «*itai>

SIŲSKITEGĖLES TELEGRAMA*

POVEIKIS
■tatai

Tėt < RėpUblic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI*

J. L BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoj* patarnauju šimpa* 
tingai ir iškilmingai su- muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar* 
ba nulydžią- į amžtn|< poilsio vietą.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos i ir cU praktikuaįa 
senojoj vietoj. .

VALANDOS. 10-12 A M? 2-6 P M 
7-9 P t Sekmadieniais ir kervirtadie 

niaia pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. - BOULEVARD 919»'

įvairus Gydytojai,
Pbone Arinitage-2822 '•

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Adenas

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

Nedėlioj pagal sutartį

NUSKINTOS- KVIETKOS
Pristatėm į Visas' Miesto Dalis’ 

Vestuvėms,* Bankietams > ir Pagrabams ..Vainikai

3316 S. Halsted St. Tėl. Bduldvafd 7314 <
>11 . ....................................................................................................................... .. 11111*1111* I !■■■■■■....................................... (

| SKUDA®'
Litttfvir* 

GRABėRlUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė* ir graži koplyčia,-dykai , 

718 W. 18 Sfc , 
TeL Roosevelt 7532

Ai MONTVID, M. D.
Wesr i' T6wn S t a te '< Bank - Bld g.» 

2400 W» Uaditon St. •
Vžl. 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 vak
■ .Tffc SMey 7330-4-

Namą telefonas Branswidc 0597

f r T ' ■
Nepalikite. Jūsų Mylimų.

KapoNVpaženklinę
Pilkite Tiešiai iŠ Dirbtuvės

I

M0NUMENTCO;
523-27. N.,»We8t6rn,.Ave,

Phone. SEELEY 6103 <
Patarnaus* jums geriausiai irt 

pigiausiai 
įstrigta nuo 1885 m.

Del*-Informaciją,-Pasaukite A. S. Valūnas^.,
Bėirkfehire 1487 ,

i ,, I. ‘ . .n. , ..ii'. I I.H il.iti -i——— —

Phofte; Botilėvard' 4139 
A4. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas, lai- 
dotuvėse <ir ^kokftimė-‘te^ 
kale visuomet-1 estiesąživ 
ningaą t ir nebrangus to
dėl, ktd 1 beturime’ * iš-!

' laidųh- užlaikymui,-’ įky, 

33iSf Atiblirn AVe ■ 
CHIČAG6. 1Lt;

■ ■tolintai iHaMAta

A L. Davidonis, M.D
1910 Sb. Michigan AVenue

Tel Kenvood 5107* 
v M ANDOS.

ano 9 iki 11 valandai ryt* 
( nuo-. 6 iki 8 ii valandai- vafcajr* 

t p art loentadienio ir ketvirtadienir

D R HKUZMA N
— Iš RUSUOS:'— 

Gerai lietuviam* žinomu.per 25 me
tus kaipo paty tęs gydytoju chhorgtB b

staigiu ir chronišku ligų vyt* 
moterų ir vaikų pagal naujausius me 
codur X-Rtyr ir - kieokh*' eteketM»*pAs 
taisos

OfiUs h LAOntmijer 
iO25 W netoli Si

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

Hya* Parh 6755 «r Centrini

M................ nii.ur... —........

SeniausiairBiriausia
LIETUVIU

GRABORIll ĮSTAIGA
EUDEIKIS tf vUTHHttSttato pobtit* W nupiginta 
tai* k*ta<rtni* uJitaHtta
M«rokOojam» iit atvežfcn* (įnirti flr imoranrkto j tamsi 

i |»taiW'U‘ bflefcoMos UMMtadaHttr
RetaahHMtot, musų atrtoMbbtHta ■•' atfUMtM | Jtan)~ 

namus ir atves | tnusų ištaigų, kta gtaSftt* pamatyti di- 
„ džiaus] pasirinkimų grabų it kitų tSUansnų it •* ‘tų pa

tarnavimų jums visai nieko nereikta mokSti, nežiūriai 
| tabarjųskų..pirkaite, ar nfc-'-

EUDEIKIS. -ym < vienatini* Hbtttvitl J traktatas,, karto 
'ttakia «mtalianos''pataUbtaivitaų su tkipettfl HėtaViU pa- 

' taraaatoju. Dykai Keturita* MddtatiiSkM Kbptyab* DN' 
> Setmeaų. Pataukite .Et©aiKl'pirm irtSgu kreiptatl# kur 

kitur.

r

LiettiW Aktišerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Phfsicri Therapy 
MMWif« 

aaML Naujoj, vietoj. , 
|g '6109 South Albany 

. Aueriue 1 
, Pbone 
H#mtoek ’9252;

Pstarnaaya ’prie <gim« 
dyqrot‘. duodu - mas* 

| <a'ge, eleėtric treat- 
mene \ ir magnetic 
blankets ir a t.. t. 
Mbterims ir mergi- 

patarimai do
vanai.'.

........ Ąki^‘ę^tįytojais, '

DR. VAITUShToPTU 
LIETUVIS > AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins aktą įtempimą, kuris. esti 
priežastimi galvos skaudėjimo,.* svaigimo 
akią aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisd 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vfcnose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas*-su: elektra, gito* 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokykloj vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos p«- pusę pigiaus, 

kaip buvo* pirmiau.
Dėug&ly atsitikimų i akya < ati
taisomos bė akirtių.* Rainos ph 

giaw kaip pirinina..
4712 South ^ Ashland * Ate*»

Pbtrife Boulevardr7589r
............... n.—ui.    ;  , p, J  

A* K; Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wėttern Adenas i TebLafayette 141*46 i

VALANDOS:
~ nuo 9 ’ iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 ' valandai vakaro

Office Valandos- 2-4: 7-9
4140 ’ Atchet Avenue

TėL Llfayertk 7650

Dm R C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS »IR CHIRURGAS 
Res.,2136 W. 24th St 

Ta. CanaI 0402 
CHICAGO. •

■ ,»■*■■„■■■■ i i ■ * > Ai ■1.1 * > ntalii

Ofiso ir Rez.- Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756. W. 35® St.

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

Nedėldieiiiait f pagal ttttaitį.i
..........■■■■■.■■'Iii ■ ■ ....»■< ................ '......... tat....... MbtaiJ. I. ...... *

Ofkb ir Rdt. Tėl. Bduleverd 5014 »

DR.NAffim
756 W; 35th SL 

j (Cor. of* 35th U Halsted Stt) 
Ofiso valandos: nuo- 2-4, nuo 7-9 ♦ 

NėdHdieniait < pagal sutartf.
. Į ■ ' ' “H‘-I ->■ ■ ■

l >R CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metu-i 

' ofisas
4729 South Ashland Avėi.' 2 Wfo»

SPECDILISTAS SfebVOg5 

- Moterišką, Vyriškų -it' Vrik^ HgV 
OFISO VALANDOJ 

Nuo 10 iki. 12 .vaL ryte, nuo. 2 iki. 4 
vai“- po įpietų-Žt ntfo'' 7 ' iki 
vakaro--.Nedėk-nuo--40 <ikb <2 v.-diuul 

Phone Midvay 2880
■ ii i į *— ei. .to„^. * .A

Telefonu Yi«h*0994 k

Dr. M AURICE K 4HN 
4631 South AeJHMd AroosM, 

Ofiso valahdos:
Nhb lO iki- 12 dienąę 2 iki 3 'pO pfo 

7 iki. 8 vai, Nedėk nuo 10 iki 17" 
Rez. Telephone Plaza 3200

. - ■ ....
Ofiso- TA Victory 6893

Rbsaa Gydytojas ’ir Cbirotgas 
SpecialuUe odoe ligą įgt veneniką .ligą

3102 ' St'
Valu 10—11 v.vrytU 2—4, 7^*-9*.t 
' Nedėliomis k - iventadieeftis -10^-3-

Daktaras V. Ai Šimkus 
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

blauzdą gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir-nuo 7 iki 9 V 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TėL Botfltvtrd 1401

Phone «Boulevard ; .70*3dr; c.z. vezelis
Dentistas

4645 So, Ashland Avė
•rtl < 47th Street

UBBJyiS .>AKIŲ SPECIALISTAS H
Patyrimai k- H 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose 

oSu lr Akfaių DįrbYtfvf . 

756 Wfet Uflk S& 
jęį•40~*, •• 4^* 

fehdittoffiii ano 10. įkį U

DL T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer. Avenue 
Trttfbner Viritftih 0036 L

■ ■ -■ -....................... 1 - - ‘

DR. A. L.YUSKA 
2422 W. Magnetui M s 

kampas 67th ir Attesitn A94.
Telefonas GrovehiUs 1595 

Valandos *-nuo ■ 9 -ikR»l 1 .ryto,?-aM 2*4 
k 7-9 po pietų., seredoma..po pittų h

pediHom-pagt!

Advokatai

A’. Al. SLAK1S
Advokatas

Minėta Oflo»' 77 W; Wėshingfotr St
Room .905 TU. Dearbom >7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 1I&P vai
4145 Archer Aoe. Tel. Lafayette 7337

Numų Tek Hyde Park>33J$
4.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark; 
TelatoDM State 7600; Valanda* S—

Telefonas CanaI 0660
Namai: 6459 S. Rocktvell SbmlL

Utarniako, Ketverto Ir Bubėtos vak. f Ui«l

Lietuvis Advokatas:
4631 <Soorik. AeMuntf Aro.

JUl. 6515 JSk. JMumU fe 
Tri. RepuHfc 9723
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Povilas Baltutis Pri 
sipažino “Kaltu”

Užvakar jo byla buvo svarstyta prieš tei
sėją Prystalskj; atidėta iki vasario 8 dienos

Pirmiau Baltutis pareiškė teismui, kad yra ne 
kaltas; apsimetė “grinorium”

Povilas P. Baltutis, buvęs Baltučiu per 17-ką metų. Be to, 
Bridgeporto realestatininkas, 
užvakar pašauktas prieš kri- 
minalio teismo vyriausį teisė
ją Prystalski perkeitė savo 
pirmesnį nekaltybės pareiški
mą, (not guilty), prisipažinda
mas kaltu (pleaded guilty) iš
eikvojęs pinigus keturių asme
nų, kurie kiek laiko atgal už
vedė prieš jį bylas.

Sesija užtruko dvi valandi
Teismo sesija buvo ilga, už

truko, nuo 3-ių iki 5-ių vaka
ro ir tuomet teisėjas John 
Prystalski tolimesnį svarstymą 
atidėjo iki trečiadienio, vasario 
8 d.

Teisme buvo visi keturi nu
skriaustieji asmenys, Antanas 
Jocius, kuris neteko $4,000, 
Bruno Shukis, — apie $400, 
AVilliam Alexander
$4,000 ir A. Jonušas — $4,000.
Jocius nurodo kuomet “triube

liai” prasidėjo
Antanas Jocius, pirmas as

muo patraukęs Povilą Baltutį 
atsakomybėn, buvo tardomas 
]>er pusantros valandos. Baltu
čio advokato T. R. MacCabe 
klausiamas Jocius sakė, kad jis 
vedęs biznio tranzakcijas su

apie

Pasikorė 18tos Apie- 
linkės gyventojas 
liet. Pran. Blodiįąg

Rastas sustyręs šantėje, gyve
namų namų užpakalyje; nu
sižudymo priežastis nežino
ma.
Užmetęs virvę už balkio ir 

nuspyręs į šalį kibirą, ketvir
tadienį vakare pasikorė 18-tos 
apielinkės gyventojas Pranas 
Blodikas, 50 m., 2025 Canal
port Avė.

Jo lavonas buvo atrastas apie 
6 vai. vakare. Jau sustyręs, su 
pamėlynavusiu veidu ir iškištu 
liežuviu kabėjo šantėje, užpa
kalyje namų, kuomet šeimynos 
narys jį ten užtiko.

Kodėl Pranas Blodikas pasi
korė, niekas nežino. Jis gana 
gerai stovėjo, pasakojo apielin
kės gyventojai, turėjo kelius 
namus, skurdo ženklo nebuvo. 
Be to, visa jo šeimyna pri
klausė prie vietinės parapijos 
ir buvo labai dievobaimingi 
žmonės.

Jis paliko žmoną Blodikienę, 
tris sūnūs ir dvi dukterį, ku
rių vieni jau vedę, kiti, nors 
suaugę, dar nevedę. —žvalgas.

Universal Bankas 
buvo pasiskolinęs 

$68,000 iš R.F.C.
Atmokėjo — $38,272; Central 

Manufacturing bankas gavo 
— $676,704, Peoples — $1,- 
500,000.

Šeštadienis, vasario 4, 193$

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” vas. 4 d., 1915 metais

that they need.
Okay,’ Mister, AVe’ll be sce- 

ing you tins evening,— and, 
by the way, if you seo any- 
body at the dancc whom you’d 
likę to meot just whisper ir to

Frhnkie.

pridūrė, kad iki tranzakcijos 
buvo mažos, pinigų sumos 
menkos — viskas ėjo gerai. Bet 
kai jis, Jocius, įteikė Baltučiui 
$4,000, “triubeliai” prasidėję.

Baltutis apsimetė “grinoriu
Povilas Baltutis teisme 

metė lyg ir “grinoriu”. 
met teisėjas Prystalski 
nurodinėjo, kad jis turi 
pakeisti nekaltybės pareiškimą 
prisipažinimu kaltu, Baltutis 
atsake teisėjui, kad jis nesu
prantąs kame dalykas, nemo
kąs gerai kalbėti angliškai, žo
džiai esą “perdideli”. Teisėjas 
tuomet padare lyg ir sarkastiš
ką pastabą, “Ąr yra kambary
je “Naujienų” reporteris, kuris 
galėtų patarnauti už vertėją?”

Universal Banko receiveris 
teisme

» 
apsi- 
Kuo- 
jam

P. Baltutis prisipa-

be skundėjų, 
State Banko

buvo 
recei- 
liudi- 
labai 
kurie

Tą. darbą atliko teisme buvęs 
adv. Bagdžiunas-Borden, kurio 
padedamas, 
žino kaltu.

Teisme, 
Universal
veris C. E. Hcrrod, kaip 
ninkas. Teko pastebėti 
didelis skaičius lietuvių, 
interesavosi byla ir atėjo į teis
mą jos svarstymo paklausyti.

porte, prieš užsidarymą pasi
skolino $68,245 iš Federalės 
Rekonstrukcijos Korporacijos, 
kaip paaiškėjo iš korporacijos 
darbuotės raporto, kurį nese
nai paskelbė Kongreso atstovų 
buto sekretorius.

Bankas ikišiol atmokėjo — 
$38,272. Jo viršininkai reikala
vo $85,000 ir tokia paskola bu
vo autorizuota, bet gavo tik’ 
$68,245.

Simano Daukanto Spulką gavo 
$25,000

Central Manufacturing ban
kas, tuo tarpu, kuris irgi užsi
darė birželio mėnesį, 1932 m., 
pasiskolino $676,704, o atmo
kėjo $497,430. Peoples National 
Bank and Trust Co. skolinosi 
pinigų keliais atvejais, $741,- 
860, $110,000, $300,000 ir t. t. 
Viso susidarytų apie $1,500,000.

Iš Chicagos Lietuvių spulkų 
tik viena — Simano Daukanto 
Spulka užtraukė paskolą iš R. 
F. C. Gavo apie $25,000, o 
šiol atmokėjo $9,263.

.. j

iki-

D.S.A. ir Algirdo D- 
ja prisidėjo prie 
Keistučio Kliubo
Lietuvių Keistučio Pašelpinio 

Kliubo susirinkimas įvyks sek- 
madienj, vasario 5d. pradžia 
lygiai 12 vai. per pietus, 4615 
So. Mozart St.

Nariai ir kurie norit prisira
šyti, atvykite laiku. Taipgi 
draugijų — Lietuvių Darb. Sąj. 
Am. ir D. L. K. Algirdo Drau
gijos nariai bukite minėtame 
susirinkime, nes kaip žinoma, 
šios draugijos šį mėn. prisi- 
vienijo prie K. Kl. ‘Reikalinga 
nariams aguti naujas mokesčiųBirželio mėnesį užsidaręs

Universal State Bank, Bridge- knygutes. —A. J. S.

Milda Restaurant
Skanus valgiai, žemos kainos. Visada mandagus patarnavimas. 

Atsilankykit. ir persitikrinkit geru kukoriaus 
■'pagamintais valgiais.

MICEVIČIAI, Sav.
3206 So. Halsted Street, Chicago, III.

Iš Ber-

Gabrilovič, 
ir Danelo 
pas merkti 
frilovič ir

Tiys suokalbininkai pakarti
AMSTERDAMAS, 

lyno atėjo žinių, kad Sarajevo 
mieste tapo nugaluoti trys ser
bai, kurie dalyvavo suokai- 
byj ant gyvasties Austrijos so
sto įpėdinio Francio Ferdinan
do.

Nuogaluoli tapo šie pasmer
ktieji — Veliko 
Mieko Jovanovič 
Ilič. Mirlin buvo 
dar du kiti Jakov 
Nedjo Kerovič.

Patsai kunigaikščio ir jo pa
čios užmušėjas Gavrio Prin- 
cip yra nuteistas dvidešimčiai 
metų į kalėjimą. Sako, kad 
mirtin jis nebuvęs pasmerktas 
dėl jo jaunų metų.

Didelis gaisras
(CHICAGO)—Vakar (vas. 3 

d.) užsidegė viešbutis Kaiser- 
hof, 316 Clark St.

Viešbutyj buvo apie <300 sve
čių, kada prasidėjo gaisras, 
bet visi išgelbėti. Ypač gelbė
jime atsižymėjo viešbučio dar
bininkai.

Tarp svečių buvo ir.Samuel 
Gompers; Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Jisai bu
vo atvažiavęs taikinti dvi uni
jas, iškilus tarp jų nesusipra
timams. Jis taipgi išgelbėjo vi
sus unijų dokumentus.

pasakius 
kad jie 

organiza- 
pardavi-

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 4 d., 1919 m. 

(CHICAGO) —. Nežiūrint to, 
kad sulig sutartimi, padaryta 
tarpe Pieno Pagamintojų Dr- 
jos ir Pieno Paskaidytėjų 
Draugijos, pieno kaina numu
šta 20 centų 100 svarų, varto
tojas vis turės mokėti 14 cen
tų kvortai kaip ir ligšiol. Bet 
pieno trukumo pavojus praša
lintas.

Paskaidytojams 
pieno gamintojams, 
pripažins jų naują 
ei ją, — kooperatyvę
nėjimo kompaniją, kuri žadė
jo pardavinėti pieną aplamo
mis kainomis, pagamintojai 
atsiėmė savo pagrūmojimą ne
siųsti visai pieno miestan.

Audinyčių streikas
LAWRENCE, Mass. — Did

žiumoj audinyčių Naujojoj A- 
nglijoje darbininkai dirba, kur 
dirbtuvės be streiko sutiko į- 
vesli 8-nių vai. darbo dieną. ..

PATERSON, N. J. — Apie 
27,000 šilko darbininkų su
streikavo reikalaudami 47 vai. 
darbo savaitės.

PASSAIC, N. J. — Apie 15,- 
000 darbininkų 6 didelėse vil
nų audinyČiose laimėjo 8-nių 
vai. darbo, dieną.

ALBANY,N. Y. — Apie 5,- 
000 darbininkų iš 23 Šios apy
gardos audiniyčių streikuoja už 
8 vai. darbo dieną.
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Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus
PERKAME LIETUVOS 

LAISVES BONUS

už 50 c
SIUNČIAME PINIGUS 

Į SENĄJĄ TĖVYNĘ
Parduodame Laivakor
tes ant Visų Geriausiųant visų Geriausių 

Laivų.

CENTRAL
SERVICE 
BURBAU

4641 So. Ashland Avė.
šalę Aptiekos

B. ZALESKI, Manageržs. 
25 metai patyrimo.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park. S, L. A. 260 kp 

Draugiškas Vakarėlis įvyks 4 d., vasario 
pas p. Pupinus, 10354 S. Talman Avė. 
Visi nariai ir narių draugai esate kvie
čiami atsilankyti, nes tai bus tikrai link
smas vakarėlis, bus gera muzika, gros 
lietuviškus šokius, taipgi bus gardžių už
kandžių ir skanių gėrįmų. Pradžia 8 
va. v. Įžanga 50c. ypatai. Komisija.

Marųuette Park. S. L. A. 260 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 5. d. va
sario, 2 vai. po piętų, K. J. Mačiuko 
raštinėj, 6812 So. ^estern Avė. tad 
visi nariai ir nares; e^įate kviečiami skait
lingai atsilankyti, nęj yra daug svarbių 
tarimų, kurie neatbutjnai turi būti ap
tarti, taipgi nepamirškite atsivesti savo 
draugus ar pažystamus prisirašyti prie 
S. L. A. 260 kuopos. M. P., sekr.

LIETUVIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ PASI 
RODYS MILDOS TEATRE 

Sekamą šeštadieni, vvasario 4 d., Mil 
dos teatre, 3140 S. *Halsted st., pasi 
rodys lietuvių šokėjų grupė, kuriat va 
dovauja H. Chunick, 
keletą grupinių šokių, 
rodomas garsinis filmas 
Manchu”.

Tikietai iškalno pardavinėjami Nau
jienose, 1739 So. Halsted st., pas p. J. 
Budrik, 3417 So. Halsted st., ir Uni
versal Sboe Store, 3265 So. Halsted St.

Tikietai
— Vaikams — 10c.

Simono Daukanto Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, vasario 
5 dieną šių metų 12 vai. dienoj, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai bū
tinai malonėkite atvykti, nes bus svar
bus susirinkimas. Randasi naujų ir 
svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi, ku
rie dar nemokėjote savo duokles draugi
jai už šiuos metus, tai pasirūpinkite ap
simokėti. P. K. rašt.

Šokėjai išpildys 
Priegtam bus 

“Mask of Fu

Jonietkiečių L. K. Kliubo metinis su
sirinkimas įvyks vasario 5 d., G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 S. Wood St., pra
džia 1 vai. dieųos. Malonėkite visi na
riai lės atsilankyti į šį svarbų Jonieškie- 
čių kliubo metinį susirinkimą.

Draugystė Garsaus Vardo Lietuvaičių 
laikys savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
vasario 5 d., 193 3 m. J. Filipovičiaus 
svet., 4512 S. Wood St. 
po pietų, 
bus daug svarbių dalykų apsvarsyri.

Pradžia 2 vai. 
Drauges malonėkit susirinkti

B. Jasinska, rast,

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 5 d„ 1 vai. po 
pietų Šv. Jurgio parap. svet. Kurios pri
sirašėte laike 20 metų Draugijos Jubilie
jaus. malonėkite ateiti ant susirinkimo 
įstoti į minėtą draugiją. Narės užsilikę 
su mokestimis malonėkite viską užsimo
kėti. Taipgi atėję išgirsite visokių ra
portų. » A. Kliučinskaitė, rašt.

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 g. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 

- Retorikos 
Etimologijos

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNčIUS

B. W. KORSAK, Sav. 
1513^18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

IETKIEWICZ
HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Peter Conrad
* Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Rcs. 730 W. 62nd St.

- Tel. Englevvood 5840

■ Suaugusiems 25c ir 20c.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

sario 5 d. 1 vai. po pietų J, Garbuzo
‘ " *' * Malo

nėkite visi atsilankyti, nes yra svarbių 

kėkite, taipgi prašoine grąžinti baliaus 
tikietus. Valdyba,

Amerikoj susiririkiniąš įvyks nedėlioj va- 

svetainėj 3749 S. Halsted St 

nutarimų ir užvilktas duokles apsimo-

Valdyba.

Mister Editor:
Please print the following 

for the benefit of those who 
may not have purchased their 
passes as yet ,and may need 
information as to the correct 
address: |

K R CABARET DANCE 
, tonight, eight thirty Billiard

Room Midland Cltfb, 172 W, 
Adams St0 Chicago.
Thanks, Editor,— you see, 

I’m too excited to write an 
artiele today and anyway, 
eyerybody already knows aboiit 
flie Oi6“a«8':

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

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

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes idmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iSkolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortglčius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Mes ' išmainysime

■CM
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CLASSIFiEDAūS.Į
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Educational
_____________Mokyklos

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock

Dar-

5702

Financial
Finansai-Paskolos

SAVININKAS ieško $4000, ant pir
mo morgičiaus ant moderniško murinto 
bungalovv, gerai finansuoto, nuo priva- 
tiško asmens. 5740 So. California Avė.

Personai
Asmeny Ieško

P-s IPOLITAS ŠILEIKA IŠ CICERO 
malonėkite atsilankyti į Naujienų ofisą, 
yra svarbus reikalas.

PAJIEŠKAU Petrą Daubarą, iš Trin- 
kuškių kaimo. Girdėjau, gyvena Keno- 
sha, Wis. Meldžiu atsiliepti arba kas 

jį žino praneškite, už ką tariu

ALEX SAIKUS
4624 So. Western Avė. 

Chicago, III.

apie 
ačiū.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

CDASSIFIED ADS. Į 

i ■llll■l■lll ~ m—— nr-aMMMhww.ii m——f

Situation Wanted I Miscellaneons for Sale 
Darbo Ieško__________ 

rie namų, galiuPAJIEŠKAU darbo prie namų, galiu 
ir gyventi. Klauskite Šukio. 2501 W. 
46 St. Tel. Lafayette 0274.

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

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, .......................... .
tus.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendanninkų 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 .
164.2 West Division St.

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

—-O—

Informacijas ir Patar- 
navima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

KURUI MALKOS — $3.00. Šau
kite po 7 vai. vakare.

CANAL 7158

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui prie vy

tų, $7.00 į mėnesį. Galima virtuvę 
vartoti, yra maudynė. 3253 So. Halsted 
St., 3 užpakaly.

RENDON karštu vandeniu šildomas 
kambarys vaikinui ar merginai. Yra 
telefonas. 4517 So. Rockvvell St., Imos 
lubos.

IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 
frontinis miegamas kambarys, apšildo
mas. su visais patogumais, galima ma
tyti visuomet. 2 lubos iš fronto. 3334 
So. Lowe Avė. Boulevard 8143.

RENDON šildomas kambarys ant 
Bridgeporto, prie mažos šeimynos, vie
nam arba dviem vaikinam arba mergi
noms, su valgiu ar be valgio, 1 mas fla- 
tas, 838 W. 34th St.

RENDAI šviesus kambarys dėl vaiki
nų prie mažos šeimynos, 2 lubos. 

749 W. 33 St.

Automobiles
MARMON SMALL “8” PASKIAU- 

SIO MODELIO SEDANAS. pirktas 
mažiau kaip metai atgal. Važiavau juo 
labai maža yra kaip naujas. Origina
liškas gražus palisas, nėra jokios žymės 
sunkus tairai, kaip nauji, didelis tran
kąs. Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Kainavo man virš $1,600. Man rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $225. 
4832 Nortb Winchester Avė., 2nd flat 
netoli Lawrence Avė.

AUBURN COSTUM DE LUXE 
PASKI AUSIS 1931 COUPE. Visai 
kaip naujas ir puikus kaip tą dieną kuo
met jį nupirkau. Tai yra geriausias ir 
ekonomiškiausias karas kurį kada nors 
turėjau. Geriausis išbaigimas ir tairai. 
Priimsiu $200. 2020 Nortb Spulding 
Avė., 2nd flat. 

t

Miscellaneons
* vai rup

įvairus Pardavimai
VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 

šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bintams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, TropiŠ- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ant biznia
vo* ^gatvės kampo, pigiai už teisingą pa
liūtim? bus parduotas. Tel. Lafayette 
8549.

KENDŽIŲ krautuvė ir Ice Cream 
Parloris, taipgi lengvas luncb ruimis, 6 
kambarių flatas užpakaly. Parduosiu 
pigiai, 2025 So. Western Avė.

PARDUOSIU kriaučių šapą su fix- 
turiais ir vilnoniais materijolais ir vis
kuo kas prie kriaučių lapos priklauso su 
ar be namo. 1909 So. Halsted St.

—O—

PARDAVIMUI ftrosernė ir saldainių 
krautuvė. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant automobiliaus.

4456 S. Wasbtenaw Avė.

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas per daug metų, renda pigi arba 
mainysiu į farmą ar lotą.

1904 Canalport Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, geroj vietoj su pagyvenimo kam
bariais, renda $12.00. parduosiu greitai.

758 W. 32 St.

Real Estate For Sale

554 W. 44th 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.

PARSIDUODA bizniavas namas du 
metai kaip perbudavotas naujai iš renda- 
votas, lystas ant 5 metų, 35th ir 
Halsted St. Storo didumas 20x85 pėdos, 
dviejų karų garadžius, kaina $5,000, 
įmokėti tiktai $1,500.

Telefonas Lafayette 8549

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas 4 ir 4, labai pigiai. 3756 So. 
Pamell Avė. Atsišaukite J. I. Kraszewski 
Bldg. B Loan, 1811 So. Ashland Avė. 
CanaI 1811.

MUSCLE SHOALS — Jūsų proga 
atgauti jūsų prarastus pinigus investuo
jant j lotus žemiausiomis dainomis dide
liame centre. Prezidento Roosevelto 
naujas planas išvystys Musele Shoals apie- 
linkę kainuojančią $500,000,000.

Pažiūrėkite į Chicago American- va
sario 2 dienos kopiją. Atsilankykite j 
stereopticon lekciją, krutami paveikslai. 
3:00 po piet, nedėlioj ir 8:00 vai. va
kare panedėly.

WILLARD J. PHINN

7 So. Dearbom St. 
—o—

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalow ir 5 kambarių mūrinis na
mas užpakalyje. Puikus bargenas, kas 
dabar pirks, tas nesigailės. Klauskite 
užpakaliniame name.

6444 So. Washtenaw Avė. 
—O—

dantis, laikrodėlius, lombardo

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė. 

Kambarys 600.

ttkie-
PARDUOSIU arba mainysiu bizniavą 

kampini namą. Gera vieta dėl, saliuno. 
Atsišaukite 4103 Archer Avė. Jewelry 
Store.

REIKALINGAS pusininkas į auto
mobilių taisymo dirbtuvę. Gera proga 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus ir 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimo nereika
linga.

3407 So. Morgan St. 
Boulevard 9421

■

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus mo
teris dirbti prie namų ir prižiūrėti vai- 

| kus. Guolis ir valgis. Rašykite smulk
menas. Box 1532, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

j....------ - ---------—.............................................
LEMPŲ UŽDANGALŲ DIRBĖJOS,

100 patyrusiu šilkinių uždangalų dir- 
; bėjai, Ntttthcinh darbas, attgšta mo- 
kestisi Finetone 30 Si Ssffsrson St,




