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Lietuvos Naujienos
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Šian

pirm negu spėjo atvykti

Visi bankai bus uždaryti ir bankinės opera 
cijos sustabdytos per 8 d. Kaltina Fordą

Keturiais revolverio šū
viais sūnūs nužudė tėvą

Chicago.—Du plėšikai vakar 
užpuolė ėjusį į banką National 
Bond & Investment Co., 160 N. 
La Šalie St„ pasiuntinį James 
Marrott, 19- m. iš Oak Park ir 
atėmė apie $2,500 pinigais ir 
virš $22,000 čekiais.

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

Dvaras bus parduotas todėl, kad 
kun. Olšauskas neduoda sa
vo sunui priteisto užlaikymo

Velionis prieš karą buvo 
niaus muzikos mokyklos 
kytojas, po karo Kauno 
mok mokytojas ir Valst. 
ro orkestro artistas, išbuvęs nuo 
operos įsikūrimo visą dešimt
metį.

miai sumažėjo 
gruodžiu ir su sarsiu metai at

Pasimirė kumštynėse 
nugalėtas kumš
tininkas Schaaf

Hudson streikieriai su 
gryžo; Briggs darbiniu 

kai tebestreikuoja

Pirmas susirėmimas-jvyko ore, 
Karas eina už Leticia mies
telį, kurį pasigrobė Peru

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

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

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Sarde teka 6:47, leidžiasi 5:- pastvėrė katalikų

Kumštynėse su Carnera buvo 
tiek sutrenktas, kad galvoj 
pasireiškė kraujapludis. Mirė 
po operacijos

Maskva įsako kelti riau 
šes dėl Holandijos 

maištininkų

Šaltis 
tūkstančiams 

kasių

šeštadienį Kaune 
keli basi darbininkai, Liet, dar
bo arteles Kauno skyriaus sam
domi plovė vagonus. Buvo ma
tyt kaip tie žmonės, šalčio kan
kinami lipo basi iš vagono į va
goną ir juos mazgojo.

Skiria $2,000,000 užlaikymui 
militarinio lavinimos stovyk
lų klaidžiojančiam bedarbių 
jaunimui

Bus paskirta nauja šel 
pimo komisija

Peru ir Colombia re 
pub. Pietų Ameriko 

je, pradėjo karą

Apiplėšė benešant pini 
gus į bankų

Parduos iš varžyti 
nių kun. Olšausko 

dvarą

Wisconsino ukinin 
kai skelbia pieno 

streiką

St. John’s, N. F., vas. 14.— 
Smarki vėtra, kuri isautė vaka
riniame pakraštyje ir kurt ap
griovė daugelį namų> Highlands 
miestelyje 
bažnyčią ir nunešė į jurą^į

Nuostoliai siekia

Chicago
son, Jr., vakar rezignavo iš pir- 
mininkyštes Illinois Emergency 
Relief komisijos. Manoma, kad 
rezignuos ir kiti šeši tos komi
sijos nariai. Jie yra paskirti 
buvusio gubernatoriaus Em- 
merson ir rezignuoja, kad da
bartinis gitb. Horner galėtų pa
skirti naujus narius—demokra-

Londonas, vas. 18 
jos eksportas sausio mėn. žy- 

palyginant su

Hitleris šalina Prusi 
jos policiją ir val

dininkus

suteikė darbo 
anglia-

reikalavo, kad tėvas 
bet tėvas

Chicago.—Policija ir dakta
rai tyria priežastį mirties Hen
ry Ztteiak ,20 m„ 921 N. Damen 
Avė., amatoriaus kumštininko, 
kuris užvakar dalyvavo kumš
tynėse ir tapo nugalėtas antra
me susikirtime. Sugryžęs na
mo jis pasipasakojo tėvams 
apie kumštynes, tada sukrito ir 
mirė pirm negu spėjo atvykti 
daktaras.

Indianapolis, Ind., vas. 14.— 
Atstovų butas yąkar priėmė bi 
lių, kuris 
prohibicijos įstatymus ir kartu 
nustato tvarką gaminimui ir 
pardavinėjimui alaus, vyno ir, 
medikaliams tikslams, degtinės, 
jei kongresas legalizuotų alų ir 
vyną. Už pasigėrimą bilius nu
stato $1 pabaudos.

Milw>aukee, Wis., vas. 14. — 
Wisconsin Cooperative Milk 
Pool Assn. skelbia pieną prista
tančių ūkininkų streiką. Strei
kas turi prasidėti šią naktį.

šios asociacijos ūkininkai nu
tarė nepristatinėti pieną į i 
ketą iki supirkėjai nesutiks 
keti po $1.40 už 100 svarų

Kretinga (IŠ laiško).— Pas 
mus vien verksmas ir varžyti
nės.

Net ir vieno garsaus dievo 
tarno dvarą parduos iš varžy
tinių. Tai pralotui kun. Kaštui 
Olšauskui priklausantį Laukžė- 
mės dvarą, Darbėnų vals., Kre
tingos apskr.

Dvaras susideda iš 79 hekta
rų, kurių 29 hektarai yra jau
no miško; yra dar malūnas ir 
tartokas. Visas turtas yra į- 
kainutotas 50,000 litų ir nuo šios 
sumos prasidės varžytinės. Dva
re gyvena ir pats kun. 
kas. Varžytinės įvyks 
15 d.

Dvaras parduodamas 
žytinių todėl, kad kun. Olšaus
kas neduoda savo ir velionės 
(Jstijanauskienės sunui užlai
kymo, kurį teismas yra pritei-

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
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.

Olšaus- 
vasario

vas. 14. — Pasikalbė- 
Geneva dėl Japonijos- 
ginčo Japonijai bran- 

Susisiekimo mi-

Kartu žymiai sumažėjo ir im
portas.

darbo, taipjau ir kelionės lėšas.
sugryžo namo. Dabar vaikas apie “svetingąsias” pietines val
stijas ir girdėti nęnori. Jis ir dabar turi žymes ant kojų nuo 
retežių ir žaizdas ant rankų ir nugaros nuo plakimo.

dininkus ir 
viešpatautų Prūsijoj.

Tečiaus pašalintųjų valdinin
kų vietos tebėra neužpildytos, 
nes čia prasidėjo savytarpio 
kova. Ministeris be portfelio, 
nazius Goering, kuris eina Prū
sijos vidaus reikalų ministerio 
pareigas ir kuris veda visą šią 
valymo kampaniją, norėtų vi
sas vietas užpildyti hitlerinin- 
kais-naziais. Bet von Pąpen, 
kaipo Prūsijos komisionierius, 
nori, kad vietos butų užpildy
tos nacionalistų. Kuris jų lai
mės, paaiškės ateity.

Montevideo, vas. 14. — Del 
nežinomos priežasties vakar re
zignavo Urugvajaus užsienio 
reikalų ministeris Juan Carlos 
Blapco.

Neunkirchen, Vokietijoj, 
13.—Rytoj bus palaidoti 
žmonės, kurie žuvo dviejų ga- 
so tankų eksplozijoj. Tarp žu
vusiųjų yra 23 moterys ir 5 
vaikai.

mo- 
muz 
teat-

Dalias, Tex., vas. 14. — Ad
vokatas Noah Roark nušovė 
Justin Stein ,ir pašovė jo sek
reterų Strauch. , Stein buvo 
manažeris namo, kuriame Ro
ark turėjo ofisą. Manoma, kad 
Roark yra pamišęs.

mar
i mo

Kaimas, sausio 23. — Pra
ėjusį šventadienį Jonučių km. 
Garliavos vateč. pil. Povilaitis

Tokio, 
jimai su 
Chinijos 
giai kainuoja 
nisterija paskelbė, kad nuo spa
lio mėn. radio susižinojimams 
tarp Šveicarijos ir Japonijos 
išleista 4,467,000 yenu (apie 
$950,000). Iš tų pinigų, val
džia išleido 2,400,000 yenų, o 
kitą dalį sumokėjo laikraščiai.

bet ir federalinis prekybos sek
retorius Chapin, kuris buvo pa
sauktas iš Washingtono. Cha
pin irgi pritarė “šventei”.

Gubernatorius vėliau pareiš
kė, kad delei bankų uždarymo 
reikia kaltinti Rekonstrukcijos 
Finansų Korporaciją ir Fordo 
kompaniją. To esą bankieriai 
neskelbsią, bet žmonės vistiek 
turį žinoti priežastį tokio ne
paprasto bankų uždarymo. Fi
nansų korp. reikalavo atmokė- 
jimo paskolų, o Fordo kompa
nija nesutiko, kad padėti dide
liame Union Guardian banke jos 
pinigai butų naudojami atmo
koj im iri mažųjų depozitų. De
lei to bankas jau buvo nutaręs 
užsidaryti.* Tai butų sukėlę di
delę paniką ir visa bankinė sis
tema valstijos butų pakrikusi. 
Tad to neprileisti ir buvo pa
skelbta “šventė”, pasitikint, kad 
per tą laiką bankai įstengs su- 

issigelbėti nuo

Stengiamąsi prie streiko pri
traukti ir tuos ūkininkus, ku
rie pristato pieną Milwaukee 
miestui.

Kaunas, sausio 23. — Va
kar po repeticijos baleto, “Rai
monda” teatre netikėtai apalpo 
fleitistas p. Stupelis ir netru
kus ant brolio (smukininko) 
rankų mirė.

Velionis Stupelis Vai. teatre 
dirbo 10 metų; sulaukę 65 m. 
amžiaus buvo pasitraukęs. Da
bar susirgus orkestro fleitistiri 
buvo pakviestas mėnesį papil
dyti orkestrą, bet širdies 
(turėjo arterijų sklerozę)
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Berlynas, vas. 14 
ris jau pradėjo platų valymo 
darbą Prūsijoj, kad pašalinti 
iš valdiškų vietų visus respub
likonus ir ?jų vieton pastatyti 
savo nazius. Ypač tas šalini
mas respublikonų eina polici
joj, kur jau daugelio miestų 
policijos viršininkai tapo paša
linti, taip kad policijoje pasi
darė beveik išdavystė būti res
publikonu ir ypač socialistų. 
Net ir policijos kliubams už
drausta vadintis buvusių socia
listų policijos viršininkų var
dais.

Hitlerininkai pašalinę iš val
džios visus respublikonus tikisi 
lengviau laimėti kovo 5 d. rin
kimus. O jei jie rinkimus ir

Harrisburg, Pa., vas. 14. — 
Delei šalčio sugryžo į darbą tū
kstančiai angliakasių, anglių ka
sykloms gavus skubius užsaky
mus iš Naujosios/Anglijos, New 
Yorko ir Philadelphijos.

Ryga, vas. 14. — Interna
cionalinė draugija gelbėti įka
lintus revoliucionierius, kurios 
buviene yra Maskvoje, išleido 
savo skyriams įsakymą tuoj aus 
Visur rengti protesto mitingus 
reikalavimui paliuosuoti suim
tus Holandijos karo laivyno 
maištininkus. Įsakoma kartu 
visur rinkti aukas jų išliuosar 
vimui.

Kiek japonams kainavo 
pasikalbėjimas su 

Geneva

Senatas nori milita 
rizuoti bedarbių 

jaunuomenę
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as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago,; 
under the Act ot March 8„ 1379

Detroit, Mich., vas. 14. — 
Gubernatorius William A. Coms- 
tock šiandie išleido proklamaci
ją, kuri uždarė visus valstijos 
bankus ir kitas finansines įstai
gas astuonioms dienoms. Per tą 
laiką bankai negalės vesti jokių 
bankinių reikalų. Tai padary
ta prašant stambiesiems ban
kams, kirrie kitaip jau nebe
galėjo išsigelbėti ir vistiek bu
tų turėję užsidaryti. Per šias 
gi astuonias moratoriumo die
nas bankai tikisi susitvarkyti 
derybomis ir tuo pagerinti ban
kinę padėtį visoje valstijoje.

Delei uždarymo bankų gy
ventojai didelio nepatogumo ne
turėsią. Bet busią keblumų 
su* Čekiais, kadangi kol bankai 
bus uždaryti, nebus kur jų iš
mainyti.

“Bankų šventė” tapo paskelb
ta po pasitarimo su Union Guar
dian Trust Co. ir kitų bankų 
viršininkais. Tame pasitarime 'sitvarkyti 
dalyvavo ne tik gubernatorius,'gręsiančio kracho

Bogota, Colombia, vas. 14.— 
Taika tarp Peru ir Colombia, 
kuri tęsėsi šimtą metų, pasi
baigė ir šiandie tarp abiejų ša
lių prasidėjo karas už nedide
lį Leticia miestelį prie Amazo
nės upės.

šis miestelis arbitracijos 
teismo buvo atiduotas Colombi- 
jai, bet pavasarį jį užgriebė pe
ru j iečiai, išpradžių civiliai, o 
paskui ir Peru kariuomenė. Ki
lo ginčas, kuris tapo pavestas 
spręsti tautų sąjungai.

Bet kaip praneša Colombia 
karo spėkų komanduotojas gen. 
Cobo, Peru nebepanorėjo laukti 
tautų sąjungos nuosprendžio ir 
šiandie Peru aeroplanai užpuolė 
stovėjusį Putumayo upėj Co- 
lombia kanuolinį laivą Cordoba. 
Pirmoji bomba nukrito Brazi
lijos vandenyse, nes šioj vietoj 
sueina Brazilijos, Peru ir Co
lombia sienos.

Tuoj pakilo į orą Colombia 
eskadra ir po trumpo, bet smar
kaus mūšio ore, Peru eskadra 
pasitraukė.
Colombia kariuomenė užėmė 

miestą
Rio de Janeiro, Brazilijoj, 

vas. 14.—Neoficialiai pranešta, 
kad Colombia kareiviai užėmė 
Tarapaca miestelį, Leticia apie- 
linkėj.
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Motinos slaugomas David Kraft, 14 metų Central High 
School iš Newark, N. J., mokinys, kuris su tėvų sutikimu bu
vo išvykęs į pietines valstijas praleisti Kalėdų atostogas. Išvy
ko jis jaunuolių mėgiamu bildu — “hitch-hiking”, kur pava
žiuodamas, kur ir pėščias paeidamas. Taip nuvykęs į Green- 
ville, S. C., jis pritruko pinigų, ir vieno mažai pažystamo žmo
gaus jis paklausė kur galėtų gauti darbo ir užsidirbti pinigų 
sugryšti namo. Už tą jis tapo nubaustas $10, o negalint pa-♦ 
baudos užsimokėti, tapo nuteistas 30 dienų į “chain gang”, 
kur turėjo surakintas retežiais kuju skaldyti akmenis, kartu 
su suaugusiais kaliniais. Kadangi jis nesuspėdavo su jais dirb
ti, tai užveizdų buvo tankiai mušamas. Taip jis išdirbo savai
tę laiko iki prašmugeliavo laišką savo tėvui. Tėvas užmokėjo 
$8 pabaudos,Ties $2 pabauda buvo atidirbtu savaitės katargos 

vaikas tapo paliuosuotas ir
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Detroit, Mich., vas. 14. — 
Streikuojantys - Hudson Motor 
Co. “bodies” darbininkai vakar 
sugryžo į darbą, po kelių dienų 
streiko. Darbininkai sugryžo 
į darbą, foremanams užtikrinus^ 
kad algų klausimas bus išriš
tas patenkinančiai darbinin
kams. Didžioji dirbtuvė šiandie 
pradėsianti dirbti pilnu smar
kumu.

Briggs Mfg. Co. darbininkų 
streikas tebesitęsia. Kompanija 

bodies” dėl Fordo ir 
dirbtuvėse

gamina
dėl streiko Briggs
turėjo užsidaryti ir visos For
do dirbtuvės. Taipjau gamina 
“bodies” ir dėl kelių kitų au
tomobilių kompanijų. Kompa
nija bando operuoti su streik
laužiais, bet iš to niekas neiš
eina. Streikieriai vakar buvo 
surengę didelę demonstraciją 
automobiliais ir važiavo nuo 
vienos Briggs dirbtuvės iki ki
tos. Demonstracija praėjo ra
miai.

Sužinojus apie Schaaf mirtį, 
policija tuoj aus pašaukė tardy
mui kumštininką Carnera. Bet 
veikiausia jis bus paliuosuotas, 
nes vyriausias miesto medika- 
lis egzaminuoto  jas Dr. Norris 
sako, kad Schaaf mirė nuo natu’- 
ralių priežasčių, o ne dėl sužei
dimo kumštynėse.

Gubernatorius Leham gi įsa
kė bokso komisijai nuodugniai 
visą dalyką ištirti.

Schaaf .buvo proteguojamas 
lietuvio čempiono Jack Sharkey, 
su kuriuo Carnera kumščiuosis 
galbūt už keturių mėnesių.

t ,

Mirė amatorius kumštininkas

policija ,dar ilįai J feūolverio šūviais nužudė 
Vo tėvą. 

Sūnūs 
užrašytų jam ūkį 
neužrašė, tai už tai sunits tėvą 
ir nužudė.

Visi respublikonai busią paša
linti ir jų vieton pastatyti 
naziai

New York, vas, 14 
die Roosevelt aviacijos lauke 
sudegė aerodromas su 8 aero* 
planais. 

| $130,000.

Washington, vas. 14. —Svars
tant paskirimite armijos išlai
kymui, senatas nutarė paskirti 
$22,000,000 išlaikymui bedarbių 
jaunimo militarių stovyklų, ku
riose galėtų tilpti 86,000 .jau
nuolių. Tai butų taip vadina
mos piliečių militario lavinimo 
stovyklos, kurios veikia jau nuo 
kelių metų, tik tiro skirtumu, 
kad jaunimo militarės stovyk
los veiktų apskritus /metus.

Patys senatoriai pripažysta, 
kad dabar po visą šalį klajoja 
ne mažiau kaip 300,000 bedar
bių jaunuolių. Senatorius 
Couzens pasiūlė juos sutalpinti 
į tirščius armijos barakus ir 
duoti jiems išlaikymą. Senato
rius Reed užprotestavo ir pa
siūlė, kad tie jaunuoliai arba 
butų paimti kariuomenėn ar į 
piliečių militario lavinimo sto
vyklas. Sutarta priimti j pasta
rąsias ir tam tikslui paskirti 
$22,000,000.

Priimtoji pataisa nustato, 
kad į tokias stovyklas gali birti 
priimti jaunuoliai nuo 15 iki 21 
m. amžiaus, kurie yra be darbo 
mažiausia šeši mėnesiai, yra pi
liečiai, sveiki ir atitinka reika
lą vimąma. , militario lavinimo 
stovyklų. Stovyklose jie gaus 
pilną užalikymą, bet bus stro
piai lavinami karinio muštro 
taip, kaip reguliarėj armijoj,

New York, vas 
die ligoninėj pasimirė jaunas 
kumštininkas Emie Shaaft, 
24 m,, kuris pereitą penktadienį 
Madison Square Garden kovėsi 
su Primo Carnera, kuris taiko
si į čempionus.

Tryliktame susikirtime Car
nera taip smarkiai užgavo 
Schaaf, kad tasis krito be są
monės. Publika manė, kad 
Schaaf sukrito tyčiomis pasi
duodamas Carnerai ir ėmė šauk
ti “Fake!” Bet Schaaf nesikėlė 
ir tapo skubiai išgabentas į li
goninę. Surasta, kad nuo gal
vos sutrenkimo į grindis pasi
darė kraujapludis ir vakar ta
po padaryta operacija, kad nu
imti nuo smagenų sukrekėjusį 
kraują. Operacija tęsėsi tris 
valandas, šiandie gi Schaaf pa
simirė.

Michiganas Paskelbė 
Bankų Moratoriumą

t •?

na
H S

iv ^2,



KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Biznio permainos

Baisi darbo žmonių padėtis

apie neseniai nupigintą
100 tablStkų

BAYE ABFlBiN* BE ŠIO KRYŽIAUSTABbETKOS NĖRA TIKROS

GARSINKFTĖS “NAUJIENOSE

verge

P. GRIGAITIS
DR. 1 JLONT VIDAS

PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARO
wv

Am 
žem

Lietuvos Atstatymo 
B-včs šėrininkams

Išgerkite Pilną 
Stiklą Van
dens.

KAIP BEVEIK ŪMAI 
SUSTABDYTI ŠALTI

Skaudamą gerklę 
gydyti, iitąrpylu- 
te 3 Bayer Aspi
rin Tabletkas lĄ 
stiklo vandens ir 
gargaliuokite.

Tikrosios Bayer Aspirin Tabletkos iš 
tirpsta gana greit ir visai pasileidžia, ne 
palikdamos jokią {motelių arba tirštu 
mų. Gaukite dėžutę iš 12 arba bu 
tcliuką iš 100 pas savo vaistininką.

jų tarpe
prislėgtų žilos se- 

kurie per visą savo am* 
kapitalistams tur- 

išsisėmus, kaipo 
įrankiai tų, ku
tu rtus, išmesti 
kai kurie gau-

Dalyvaus CHICAGOS LIETUVIU CHORAS 
“PIRMYN”, dainininkas STASYS RIMKUS, 

pianistė JOSEPHINEIVANAUSKAITE- 
SCHULTZ ir kiti

tikslu praplėtimo 
tarpe lietuvių, bet 

šiuodu biznieriai 
turizmo biurą 

Travel

mųjų kelias prie geresnės atei
ties organizuotis, j. profesines 
sąjungas, ji socialistų partiją, 
nes tik būdami’ tvirtai organi
zuoti jie galės pagerinti savo 
būvį. —Pittsburgh’o Paulė.

1938 metams IILčio apskri
čio valdyba perstatyta senoji, 
tačiau Pabarčiui ir Dargini pa
reiškus, jog jie nebeapsiima 
eitii savo pareigų, renkama, 
nauji valdyba, bet vistiek su 
mažomis išimtimis pasiliko bu
vusioji 1932 metais. —D.

Baigiant, suvažiavimą, tapo 
išrinkta komisiją peržiūrėji
mui seimo rengimo bilų. Į ko
misiją įėjo Katkus, Virbickas 
ir Jnnulėvičius. Pasikalbėjus 
su komisijos nariu, kiu’is suda
ro peržiūrėjimo komisijos bilų 
raportą, pasirodė, jog jų ra
portas sutinkąs su seimo ren
gimo komisija ir UI apskr. val
dyba, todėl išbubnytas užsi
puolimas neturėjo jokio pagrin-

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus> nes- jų. jau mąžai beliko..
Rašydami pnsiųskįte. 10 ecntų. Mes; 
išsiusime bite. kur.

NAUJIENŲ ADM.

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

Kvorumo sudarymui Komisi
ja pastebėjo laikraščiuose Lie
tuvos Atstatymo Bendroves 
centro sekretoriaus p. A. B. 
Strimaičio pranešimą apie įvy
kusį sausio 10 dieną New 
Yorjoe Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės seimą ir direktorių 
posėdį. Pranešime pasakyta, 
jog poseiminlame direktorių 
posėdyje nutarta atsišaukti į 
šėrininkuą, kurie dar nėra, at
siuntę; savo įgaliojimų, kad 
jie nieko nelaukdami kuo vei
kiausiai; atsišauktų į Lietuvos 
Atstatymo B-vės centro rašti
nę (294 — 8th Avė., New. 
York, N. Y.), ar į bent kurį iš 
komisijos narių, pareikalaujant 
blankų, ir tas blankas išpil
džius grąžintų atgal. Be to, 
pranešime pasakyta dar ir tai, 
kad Komisijai įsakyta surink
ti truks tantį skaitlių balsų, iki 
1 d. birželio,, šių metų. Jei iki 
tam laikui susirinks trukstan- 
tis balsų skaitlius, tai liepos 
mėnesy bus šaukiamas ekstra 
seimas, pertvarkymui bendro
vės reikalų... >

Komisijos nariams .nesvarbu,

SLA. IH-čio apskričio 
.« u važiavimas

Sausio 29 dieną Sūnų Lietu
vos svetainėje, North Side da
lyje, įvyko SLA. 111-čio apskri
čio suvažiavimas.

Delegatų nuo kuopų dalyva
vo apie 35<. Iš svarbesniųjų 
klausimų, svarstytų suvažiavi- 

tai išdavimas ir apkalboj i- 
37 seimo atskaitų. Tautiš- 
balaganas-štabas su- dva- 
vadu jau prieš' suvažiavi-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER _ __
NEŽIŪRINT KAIP U ŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančios ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdiė nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai, ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais-nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St._____ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

titulai; neigi užimamos vietos. 
Jiems svarbu tik jų užduotis. 
Svarbu sudaryti kvorumas.

Mes žipopiei, ka$ Lietuvoj At- 
statymo Bendrovė per pastaruo
sius 10 mętų m.uąų g^vųnjųuų; 
nejnešč nieko natijo* ir- rimto. 
Užtai mes stengiamės, šėrinim 
kams talkininkaujant; sudaryti 
kvorumą, kad galėtų- bent kar
tą įvykti teisėtas, šeųnas. Ka* 
daugi komisijos darbas yra nė, 
lengvas, tąd buvusiame suva
žiavime kvorumor Sudarymui 
Komisija dan dviem nąriais pa
didinta, priskiriant |( Komisiją 
Lietuvos Vičokpųsulą p. Dauž- 
vnrdį ir pj. Klimienę;

Tad Kvoruiųo? Sudarymui Ko
misija dar kai’tą. kreipiasi} į vi
sus Lietuvos Atstatymo B-vės 
šėrininkus ir juos kviečia į 
talką padėt mujns. trauktjklim- 
pusį vežimą, kuris jau ne pir
mi metai, kaip įklimpęs rudy- 
ja ir taip trididb musų pačių 
progresui. Kuriems rupi, savi, 
sunkiai surinkti centai, tų visų 
yra. būtina pareiga ateiti mums 
į pagalbą. Mes jau tiek daug 
dirbę ir panaudoję savo laiką, 
ir toliau teiksim visiems rei
kalingas informacijas ir patari
mus. Musų pastangomis surink
ta apie 8,000 balsų daugiau, 
negu praėjusių metų seimui. 
Tai didelis paskatinimas. Bet 
to dar neužtenka. Trūksta dar 
apie 6,000 balsų. Padirbėję, 
užpildysimu ir šį trukumą.

Dėlto kviečiam į talką visus 
tuos šėrininkus, kurie jau yra

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzte 8902 I f h

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swtmtning pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims^
seredomis iki 7 • v. v. ”

Paimkit Bayer As
pirin sulig ins- 
trukcijų,kurias ra- 
sitf pakelyje

Nuo seno žinoma Juozo 
braziejaus laivakorčių bei 
narni jos agentūra šiomis 
nomis priėmė dalininką Edvar 
dą Rudniką, buvusį “Vienybės’ 
administratorių.

• Matomai, 
biznio ne tik 
ir kitataučių 
suorganizavo 
vardu Cosmopolitan 
Service, kuris jau pradėjo teik
ti patarnavimą kelionės reika
luose. Kaip girdėti, naujas biu
ras yra pilnai pasiruošęs pri
imti visą apdraudę ir taip pat 
per p. Rudniką gyvasties ap- 
drauda bus rašoma. —Rep. B.

Tūkstančiai tvirtų raumenin
gų vyrų vaikšto nudriskę ir 
išalkę maldaudami duonos kąs
nio, kad išlaikius savo ir šei
mų gyvybę; jų tarpe šimtai 
sunykusių 
na t vės 
želj krovė 
tus. o jėgoms 
nebereikalingi 
riems sukrovė 
gatvėn. 'Pieša, 
na iš labdaringųjų įstaigų pa
šalpą, bet jos neužtenka ir gy
vybei palaikyti. Griaudu ir pik
ta darosi, jog tie milionai pa
vergtųjų nesugeba apginti, tei
giamų įstatymų keliu, savo tei
sių. Ateina rinkimai seimų, se
nato, savivaldybių, jie nesąmo
ningai atiduoda balsus už savo 
klasės priešus, šie sunkus de
presijos laikai gal bus pamo
ka, jog vienintelis išnaudoja-

atsįuptę savo įgaliojimus 
(PįOwer of Aftorney), kad pa- 
ragintumSU visus tuos, kurie 
tbkjų jgaliojjmų neatsiuntė 
ikišiol. Paraginkite juos, kad 
jip laikaisi atsišauk tų,. pareika
laudami įgaliojimui* blankų, o 
blankus, gavęf kad. jas išpildy
tų, įgaliodami juos seime at
stovauti bent kurį vieną iš že
miau* pasirašiusiųjų Komisijos 
narių, ar bent ką kilą iš savo., 
Žinųjųų^ špriiųnjtųp kurie sei
me dalyvauji.

Taigi dan kartą; Meldžiamie
ji! Ieškokite šėrininkų, kurie 
dar nėfca , mums įdąvę. adresus, 
nei atsiuntę įgaliojimus. Tegul 
jie kuo greičiausiai pareikalau
ja blankų, jąs išpildo, pasirašo 
ir siunčia bent kuriam vienam 
iš čia pasirašiusiųjų,

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės. Kvorumo Sudarymui Ko
misija:

J, J. Bąchųinias, Tabor Farm, 
Sodus Mich.

P. Daužvardis, Lietuvos Vice 
Konsulas, ii Waverly PI., New 
York, N. Y.

J. Ambraziejus, 168 Grand 
St., Knooklyn, N. Y.

D.r, B> K. Vencius,' 499 Grand 
St,„ Brooklyn, N. Y.

WISSI&
Sptcialiitai iš 

Rusijos

J PER 27 METUS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

me, 
mas 
kas i 

’ sios I 
■ mą bubnijo, kad mes tiems “ci- 
i cilikams” parodysime; mes jų 
raportų nepriimsime, žinoma, 
jei kiaulė turėtų ragus, tai ji 
visą svietą išbadytų. Na, ir 
laukėme jų išbubnytos atakos.

Išdavus finansinį raportą, 
North Sides kriauČius reika
lauja antru syk skaityti rapor
tą ir kiekvieną bilą atskirai 
jam išaiškinti, o ypatingai ko
dėl mokėta atlyginimas dirbu
siems prieš, seimą, ir per seimą 
komiteto nariams. Į jo paklau
simus atsakius, o šmeižtus nu
rodžius esant be pagrindo, fi
nansinis raportas tapo priim
tas. Išdavus raportą seimo ren
gimo komisijos pirm, ir sekre
toriui iš savo veikimo, p. Piva- 
runas reikalauja atmesti jų ra
portus todėl, jog praeitame 
pusmetiniame suvažiavime jo, 
Pivaruno, raportą, kaipo buvu
sio organizatoriaus, Bakanas su 
Dargiu įnešę atmesti ir buvęs 
atmestas. Iš to einant reikią 
atmesti ir komisijų raportai. 
Tačiau šio juokingo Pivaruno 
įnešimo niekas neparėmė, visų 
raportai suvažiavime buvo pri
imti.

Beveik Ūmai Palengvina Šiame Atsilikime
Šis paprastas metodas, augščiau pa

rodytas paveikslėliuose yra dabar visų 
gydytojų visur vartojamas gydymui 
šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
šaltį beveik taip greit kaip kad jį pa
gavote.

Paklauskite apie tai savo gydyto
jaus, Ir jeigu pirksite, pažiūrėkite 
kad gautumėte tikras BAYER Aspirin 
Tabletkas. Jos ištirpsta beveik urnai. 
Ir, jų veikimas yra taipgi umus, kuo
met jas priimsite. Ir dėl gargaliavimo.

Klauskite savo vaistininko
didžio Bayer Aspirin.
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Lietuvos Naujienos
Šiandienine darbo 

būklė Lietuvos 
pramonėje

Darbininkų atlyginimas vie
nur jau sumažintas, kitur 
rengiamasi mažinti. Lent- 
piuvių darbininkai streika
vo ir laimėjo. Bedarbių 
daug, kuriems žiemos metu 
ypač sunku.

Pasikalbėjimas su profesinės 
sujungus pirmininku E.

Neimami

Lentpiuvėse
— kaip jau spaudoj buvo ra
šyta, — sako p. Noimanas, — 
lentpjūvių darbininkai, nesu
tikdami su atlyginimo maži
nimu, buvo paskelbę streikų. 
Streikų darbininkai, nors ne 
absoliučiai, be| laimėjo. Va
kar susitarta ir su Epfelšteino 
lentpjūves savininku. Epfelš- 
teinas norėjo uždarbį sumažin
ti 20'/*. bet susitarė taip: kas 
uždirba per dienų ne daugiau 
kaip 5 lt. tam atlyginimas vi

sai nemažinamas; kas uždir
ba 6 lit., atlyginamas sumaži
namas 6%, kas daugiau už
dirba — sumažinama 9%. Lig 
šiol ta lentpjūvė dirbo 4 die
nas per savaitę, dabar dirbs 6 
d., kol darbininkai atidirbs 
streikuotų laikų. Be to, pasi
rašyta sutartis, kacT iki gegu
žės d. atlyginimas nebus ma
žinamas.

Geležies fabrikuose
— Nemunas vienam skyriui 

jau pranešęs, — sako Neįma
nąs, — kad busiu dirbama 
per savaitę tik 4 d., Vailokai
čio fabriko (Šmidto) direkto
rius irgi sakus, kad busiąs ma
žinamas atlyginimas, bet dar 
nėra paskelbta.
Kaip dirbama ir kiek uždirba

ma tabako fabrikuose
Kontinentai fabrike dirbama 

3 dienas per savaitę ir darbi
ninko vidutiniškas uždarbis 4 
lt. per dienų.

Salemonų fabrike dirbama 
6 d. per savaitę, vidutiniškas 
dienos uždarbis 3—4 lt.

Tekstilė ir degtukų fabrikas 
Liteks yra sumažinęs darbi

ninkams atlyginimų ir vėliau 
priėmė 8 naujus audėjus, ku
riems moka dar mažiau negu 
seniems darbininkams po su
mažinimo. Anksčiau dirbu
siems darbininkams “Liteks” 
sumažino atlyginimų ligi 25%.

Drobė audėjams pasiūlė 
dirbti kasdien po 12 vai. (dvi 
pamainos), bet darbininkai 
su tuo nesutiko.

Degtukų fabrikas Petrašiū
nuose ligšiol mokėdavo už 
šventes, pasitaikiusias ne sek
madieniais, o dabar paskelbė, 
kad nemokės.

Dinerio dėžių dirbtuvės sa
vininkas Aleksote su darbinin
kais pasirae sutartį: nuo sau
sio 16 d. dirbti po 4 d. (dirbo 
po 5 d.) per savaitę, bet jei 
darbininkus atleis, tai mokės 
jiems kompensacijų, imant 
pagrindu 6 dienų 8 vai. dar
bo dienų.

Trikotažo fabriko darbinin
kai uždirba per dienų 1.5—3 
litus. <

pasistatė kepurę ir atrišo bun- 
dulj, kuriame, pasirodę, buvo 
suvynioti pusėtinai dideli pla
katai,—“Window Posters”, kaip 
juos amerikonai vadina. Ant 
plakatų buvo užrašyta “Buy 
American”. Senukas paėmė 
vienų jų ir pakišo kraUtuvnin- 
kui, sakydamas:

— Tik vienas nikelis.
—Bet kokia maiu iš jo bus 

nauda?— įdomavo krautuvnin- 
kas.

Matote, dabar yra varoma 
smarki agitacija, kad visuomene 
pirktų vien tik Amerikos iš- 
dirbystės reikmenis, Jus šj 
plakatų išstatykite krautuvės 
lange ir tuo budu parodysite 
savo pritarimų tai atgitacijai. 
Visuomenė jus užjaus ir pada
rysite daugiau biznio,— paaiški
no senukas.

Krautuvn’nkas pamastė va
landėlę ir pareiškė:

—Jeigu turėtumei panašių 
plakatų su užrašu “pirk Bridge- 
porto kolonijoje”, tai aš be jo

kio dvejojimo nupirkčiau bent 
kelis 11.7 i n *.3 jų. Juos išsta ty
čia u ne tlK savo krautuvės lan
ge, bet ir kostumeriams pada
linčiau. Jūsų gi plakatai musų 
kolonijoje jokios naudos neat
neš ir aš jų nepirksiu.

Įsimaišė j debatus ir krautu
vėje buvusios moterėlės ir pra
dėjo įrodinėti tautiečiui^ kad jis, 
pirkdamas plakatus, palengvins 
senukui pragyvenimų pasidary
ti. Bet krautuvninkas yra di

delis Bridgeporto patriotas ir 
rūpinasi Vien tik savo apylinkės 
gerove. Jis griežtai atsisakė 
“Buy American” plakatus pirk
ti, padarydamas tokias išvadas:

Kada bridgeportteeiai perka 
Bridgeporto kolonijos krautuvė
se, tai jis savo nikeliais, dešim
tukais ir kvoteriais priduoda 
kolonijai daugiau gyvumo, ka
dangi tie pinigai visų laikų čia 
ir cirkuliuoja. Girdi, štai pa
vyzdys; ponia N. (pavardės ne
nugirdau)—parodė į stovinčią 
moterį—paliko pas mane du do

leriu ir dešimtuką. Aš prie tos 
sumos" pridėsiu dar daugiau ir 
nueisiu pas Dr. C. Kasputį, kad 
jis pataisytų mano kiaurą dan
tį. Dr. Kasputis, dar daugiau 
pridėjęs, nupirks pas p. Budri
kę, radio. P-as Budrikas irgi 
pridės daugiau ir išmokės al
gas p. Valančiui, Bačkiui ir ki
tiems. žodžiu, paleis tuos pi
nigus musų kolonijoje j cirku
liacijų. Pas Bučkis, sakysime, 
nueis Į “Aušros” knygynų ir 
pasipirks laikraščių. “Aušros” 
knygyno savininkas pašauks te
lefonu p. Cibulskį, Midwest 
krautuvės savininkų, ir užsior- 
deriuos “porkčiapo”, silkių, svo
gūnų ir t.t. P-as Cibulskis už
mokės krautuvės patarnautojui, 
kuris irgi gyvena Bridgeporte, 
algų, šis nueis į Bridgeport 
Clothing krautuvę ir nusipirks 
siutą. Taigi matote, jog, taip 
darant, Bridgeporto kolonija 
tuoj atgytų, ir mes atsik ra tylu
me nuo tos nelemtos depresi
jos.—Ratilas.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir rii “suirusiais" nervnls —- JnuMntAs silp
nas Ir pavargęs — tik pusiau žmogus. Jei
gu taip, štai yra geras tonikas, suteikiantis 
Ror-sneH dienas

Nuža-Tone
yra užvardinimas TONTKO, kur| Gydyto
jas Specialistas išrado. ir kuria dabar par
duodamas visose vaistynyčiose. NITGA-TONE 
yra kombinacija tam tikrų tonikų alternti- 
vų, kurios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus. duoda nauja gyvenimą ir energiją. 
Jus valgysite retinus,—miegosite saldžiau*. 
Tūkstančiams vyrų ir moterų tapo pagel
bėta. Trisdešimties dienų treatmentas už 
Vienų Doleri — gaukite tikrąjį— garantuo
tas.

DABAR yra laikas pagalvoti apie jūsų 
dukters ateiti. Ką ji veiks kaip už
baigs mokyklą?

štai yra gera dėl jos proga išmokti 
dresių dezainlnimo, drošiu siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbtriginnii kurso. išmokinsimo 
ją | labai trumpą laiką. Rašykite dėl dy
kai informacijų ir knygutes L. kuri išaiš
kins apie musų mokyklą.

MASTKR HCHOOL OF DRESS 
DE8IGNJNO, DRESS MAK1NG 

& MILLINERY 
(J. KASNICRa. Ved6jas)

339 8. M'abash Avė. Tel. Wabash 0078
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“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šių labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius. magometonus. pro tęstomis ir eretikus.
Bajorams*:* lenku herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

11.

III.

VU. 
vili.

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

NAUJIENOS

Stiklolit fabrikas Šančiuose 
darbininkams labai menkai 
mokėjo, darbininkai reikala
vo pakelti atlyginimų, tai Sti
klolit sustojo neva remonto 
daryt. Ir tebestovi.

Bedarbiai
Profes. sųj-gos pirmininkas 

sako, kad dabar visų aštriau
sias esąs bedarbių klausimas.

Bedarbiai eina į sąjungų 
prašyt pagalbos, verkia, apne
šę nori palikti vaikus, bet 
s-ga neturinti nei pinigų nei 
priemonių bedarbiams padėti, 
nors ką galinti daranti.

— Juk bedarbiams suteikia 
darbo savivaldybė — buvo pa
stebėta Noimanui.

— Teisybė, savivaldybe su
organizavus viešuosius darbus 
keliems šimtams žmonių duo
da darbo, bet už tų darbų at
lyginimas yra mažas, toks ma
žas, kad bedarbis su šeima iš 
to atlyginimo ir pusbadžiai 
uogai pragyventi Pav., apie 
W žiiioiį^g^^į^knienis. 
Už 1 mt. akmenų suskaldymų 
mokama 16 lt. Akmenų skal
dytojas specialistas, kuris tų 
darbų dirba kelintus metus, 
per savaitę gali uždirbti iki 
20 lt., bet naujai pastojęs žmo
gus per savaitę uždirba 2—• 
4 lt.

Taigi ar su 2—4 lt. turint 
šeimų galima savaitę išgyven
ti?

Negeriau einas ir prie že
mės tvarkymo darbų.

Bedarbiams ypač sunku da
bar: neturi kuo užsimokėti* 
už butus, prasiskolinę, gyvena 
šaltuose butuose.

VĖL CHEVROLET VADOVAUJA 
PROGRESO PARADE

SU DIDŽIAUSIU SUTVARKYMU LABAI 
SVARBIŲ PATOBULINIMŲ KADA 
NORS PERSTATYTŲ.. ANT BYLE 

KURIO ŽEMOS KAINOS KARO

• Chevrolet buvo PIRMAS pabudavojime 
-i, žemos kainos karo su gear-shift ir savęs 

starteriu—PIRMAS, kuris įvedė savo išdir- 
.... byslėje moderniškas idėjas gražume ir pų- 
.... u. toguine PIĘMAS, kuris davė milionams 
v „ Amerikiečių pinbulmy^tę ^pasinaudoti “ŠE

ŠIŲ CYLINDERIŲ — ne daugiau ne ma- 
? z j žiau”. Chevrolet visuomet turi įprotį vado- 

" vauti žemų kainų rinkoje ir viskas tas yra 
nauja ir pirmynžengimas. Ir šiandie, Chev

rolet tęsia savo žingsnius pirmyn su cha- 
rakteristiškomis ypatybėmis, išvardytomis 
čia pat apačioje! Tai yra didžiausias su
tvarkymas naujų, pažengusių išradimų ka- 
danors pirmiaus sukombiriuųtų daujame 
Chevrolet. Tik didžiausį pasTiutyJė’lkarų bu- 
davotojai galėtų pagaminti juos už tokių 
kainą. *

’. < l

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICHIGAN

5
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1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, DLL. Tarp Ghicagos 

Lietuvių
TIK ŠI| SAVAITĘ

PER ŠALČIUS NUPIGINTA
Thor Nauj*a Skalbia
ma Mašina 00
Thor Elektrikinis
Trosas

M 30-00
(Kaip ant paveikslo)

NUPIGINTA 50% VISKAS ... 
už............................... .................... 64.50

Lengvus išmokėjimai. $1.00 j savaitę.

Jss.F.Budrik,!^
Krautuvė Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULBVARD 8167—4705

RADIO PROGRAMAI: Nedėliomii WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų; Ketvergais WHFC, 1420 k. 7:30 vakare;

Pitnyčiomis WAAF, 920 k. 4 vai. po pietų.
K
.P - .' ‘ • ■ f ’ ’_ < ’'z;

Bridgeportas
Pirk amerikoniškų!

Bridgeporto tautiečio krautu
vėje, besiginčijant apie dabar
tinės depresijos priežastis ir 
praeities gerus laikus, atsidarė 
durys ir įėjo senyvas žmogus 
veltiniais batais, ilgu, beveik 
žemę siekiančiu,, apsiautu ir di
dele žiemine kepure užsimovęs 
beveik ligi pečių. Matėsi vien 
ūsai ir juodos žibančios akys. 
Išrodė, lyg iš Arabijos dykumos 
šviežiai į Ameriką atgabentas 
beduinas. Po pažastimi jis lai
kė ryšulį, žiūrint į jį, buvo 
galima spręsti, jog jis yra pu
sėtinai šalčio įveiktas. Laikinai 
ginčų nutraukėme, ir visų akys 
įsmigo į tų keistų pilietį.

—What can I do for you, 
young man ?-—kreipėsi krautuv- 
ninkąs j nepažįstamąjį.

Will you buy American? — 
nedrąsiai pratarė nelauktas sve
čias.

—American?.. Hm., nesu
prantu, kokis tas jūsų “Ameri
can”,
-- Ilgai nelaukdamas, senukai 
nusimovė dvi poras pirštinių,

V

NAUJA ŽEMŲ KAINŲ SKALE
SPORT ROADSTER $485 • COUPE $495 « COACH $515 8 PHAETON $515 

SPORT COUPE $535 • SEDAN $565 * CABRIOLET $565
Ali pricea f. o. b. Flint, Michiįan. Spocial eguipment ntra. 

Low delivered pricea and aaay O. M. A. C. terma.
’ , I . . .... t

A GENERAL MOTORS VALUE

CU8HION BALANSUOTAS INŽINAS
Cushion Balansuotas šešių vylinderių Inžiims — naujas Ir Išskirtinai priklau
sąs Chevrolet išradimas — visai prašalina nereikalingą vibraciją. Ištlesą. Jus 
rasite naują Chevrolet Six esant švelniausių iš visų žemų kalnų, karų, kuriuo 
kada nors važiavote.

. FISHER NO DRAFT VENTILIACIJA
Su Fisher No Draft Ventiliacija visi važiuojanti nauju Chevrolet 8ix naudo
jasi šviežiu oru KADA IR KUR Jie tik nori. Ir šis svarbus įvedimas priklau
so išimtinai Chevrolet žemųjų kainų lauke.

NEDŪŽTANČIO STIKLO PRIEŠAKĮ 
NIS LANGAS

Šįmet Chevrolet pridėjo naują pagerl< 
nlnią, pąruošdnmas saugius nelužtun- 
čio stiklei priešakinius langus Ir tvir
tesne Fisher Konstrukciją.

i /k-J-:• ■ '• .. ; '
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Ibany Park Motor Sales, 
3108 Lawrenee Avenue, 

Chleago, Illinois.
Archer Chevrolet Sales 
0311-15 Archer Avenue, 

Argo, Illinois.
Ashland Avenue Motor Sales, 

5486*49 S. Ashland. Avenue, 
Chleago, Illinois.

Baumann. Chevrolet sales, 
8516 Archer Avenue, 

Cnleauo. Illlnob.

Oaley Brothers, 
10594 S. Mlehlgan Avenue, 

Chleago, lUlnois.

“•"SSKgUfSKSL
Chleago, Illinois.

Chleago, Illinois.

DeąPlalnes . Vaįley Motore,

' ' 'i ••• : k' M.li ■ • ė* •■••V

SYNCRO-MESH
Chevrolet Lluosas VVheellngas, sukom
binuotas su Syncro-Mesh gearų 
šlftaviinu yru net paprastesnis ir pa
togesnis negu kada nors pirmiaus

TUK STARTERATOR 
Ne turėsite dauginus nepatogumu su 
pradėjimu. Tik lengvas paspaudimas, 
ant pedalio pradės inžlną Ir DUOS 
JAM GANĖTINAI GAZO tuo pačiu 
laiku.

THE OOTANE 8ELECTOR
Tik lengvas dial pasukimas padaro 
spaudimą ant byle rūšies garollno 
tuo budu užtikrindamas didžiausią 
ekonomiją.

w H AT O T H E R S D ARE NO T T R Y

MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS
6538 Roosevelt Road, 

Bertvyn, llUuols.
Durst Chevrolet Company, 

1147-50 W. Jackson Blvd 
Chleago, Illinois,

Egan Chevrolet Sales, 
5145 Mlhvaukee Avenue, 

'Chleago, Illinois.
E. H. Fleck A Company, 

Hlnsdale. Illinois.
Garfleld Chevrolet Sales Co 

8 "h.SKK“™.“’8-

H, and K. Chevrolet Co. 
La Grange, IU.

Hajnmel Chevrolet Co. 
7999-85 , W. Grand Avė. 

Chleago, UI.
Hafner Chevrolet Co. 

3619*13 8. Mlehlgan Avė. 
Chleago, UI.

Keenan Chevrolet ^Saies, 
5835 w. 93nd Street, 

Cicero, Illinois.
Koheth-Beid Chevrolet, 
5354 W. Chleago Avė., 

Chleago* lllinob.

Kushler Chevrolet Sales, 
6317 Broadway 
Chlcam. Illinois. 

Lavery Chevrolet Co. 
7115 Exchange Avė.

Chleago, I1L 
Lewis Auto Sales, 

8400 Ogden Avenue, 
Chleago, Illinois. 

Molnerney Motor Co., 
8715 N. Cicero Avenue, 

Chleago, Illinois.
McManus Motor Sales, 

6711 8. Western Avenue, 
Chleago, Illinole.

Miller Chevrolet Sales. 
1833 W. Irvlng Park Blvd.

Chleago, UI.
Milwaukee Avenue Motors, 
8504 Mllwaukee Avenue, 

Chleago, Illinois. 
Murray Service A Motor, 

658 Madison Street, 
Oak Pork, Illinois.

Nclson Chevrolet Sales, . 
8840 N. Clark Street, 

Chleago, Illinois.
Nlekey Chevrolet Sales,. Ine., 

5010 Irviną Park Blvd., 
Chleago, IlUnob.

Nleburger Chevrolet Co„ 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago. Illinois. 
Nortli Shore Chevrolet Sales 

611 Malu St.. 
Wllmette., III. 

Orme Chevrolet Co. 
6800 Lake Park Avė. 

Chlcago, Illinois 
Ogden Avė. Motors, Ine. 

<1837-41 Ogden Avė., 
Berwyn, III.

Ray O’ConnelI Motor Co., 
4685 W. Madison Street, 

Chicago, Illinois.
A. 9. Oosterbeek Motor Co., 

7541 8. Halsted Street, 
Chlcaco. Illinole.

Bldgewny musur Sales, 
Lanslng, Illinois. 

Roosevelt Motor Sales Co., 
8888 Roosevelt Road, 

Chleago, Illinois.
Selp Chevrolet Sales, 

8688 Commerclal Avo., 
Chleago. IlUnots.

Sheets Chevrolet Sales 
6588 Cottage Orove Avė.

Snperior Motor Sales, Ine., 
6043 S. Halsted Street, 

Chleago, Illinois.
Trl-City Motor Co., 
Park Rldge, minais.

Uptown Motors Oorp., 
4850 Broadsrsr, 
Chleago, Hllnols.

Vanderploer A ReitveM. 
South Holland, Illinois.
Westcott Mutura, Ine. 
1845 Chleago Avenue, 

Evanston, Illinois.
Vest Auto Sales, Ine., 

511 8. 5th Avenue, 
Maytvood, Illinois.

1901 Lake St., 
Melroee Park, UI.
Wltte Motor Sales. 

498-6 Westem Avenue, 
Blue Island, Illinois.
Yanson Chevrolet .Co., 

Chleago Helgbts, Illinois.

Chleatfo, Illinois.
G. W. Zander Motor 8al«», 

Arllngton Helghts, 1U.
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Guido da Verona

GYVŲJŲ ŽMOHIU PRAGARAS

Tavo žmona greit

dienos urvas darėsi
DOLERIS IR RELIGIJA

reikėjo tik

(Bus daugiau)

zva ŠILTA VIETELĖ
BOLŠEVIKIŠKI PAGYRŲ PUODAI

TAUTYBĖS MĮSLĖ

Red.)

o vėliaus

likti

4^

$8.00
4.00

musų praeities yra žinoma, kad 
Lietuvos nepriklausomybės obal- 
sį pirmieji iškėlė Lietuvos so
cialdemokratai

priemones 
. Tuo gi

Vargiai kurios didelės revoliucijos vadai ^parodė 
tiek, mažai originalumo, kaip Rusijos bolševikai. Visas 
vadinamas leniniškas bolševizmas tai

įsivaizduokite, kad toks Jėzaus mcjkinys 
: “šitokį radikališki pamokslai supykins

vaizduokite, kad kuris nors Jėzaus mokinių, išgirdęs 
jo pareiškimą, jogei “lengviaus bus kupranugariui tper- 
lysti per adatos ausi, negu turtuoliui patekti į dangaus 
karalystę’", — 
butų jį įspėjęs 
turtuolius ir jie paliaus mums davę aukų!.;”

StŽtfįS'.....

____ 2.50 
palto Mopeor

yra atsilikus kelioms 
minties

nei 
eitis

nomiįą vSsWW^3 pagrindų, 
reikią at^ti ..totybę ir kitus 
“kilnius”
#Ne gąna tp, kad “Vilniaus 
Žodis
dešimtims m^ų nuo

Socialistai, kurie šaukia visų, 
šalių darbininkus (vienytis, ne 
tik neskelbė tokios “idėjos”, 
kad tautybė turinti būt atmesi 
ta, bet, gal būt, daugiau, negu 
kuri kita srovė per pastarąsias 
dvi ar tris gentkartes kovojo 
už tautų teises. Iš netolimos

mismys įvai
riausių, iš visur pasiskolintų idėjų, kurių daugelį patys 
bolševikų teoretikai seniaus smerkdavo ir išjuokdavo.

Ta bolševikų teorija, sakysime, kad ekonomiškai 
atsilikusioje Rusijoje gali būt įvesta “socializmo tvar
ka” pirmiau, negu pramoningose šalyse, yra sugalvota 
visai ne bolševikų, bet Rusijos liaudininkų (kurie 19-me 
šimtmetyje buvo įsteigę organizaciją “Narodnaja Vo- 

socialistų revoliucionierių partiją). 
Per dvidešimt su viršum metų Leninas prieš tą i liaudi
ninkų teoriją kovojo, bet 1917 m. jisai staiga ją įpriė- 
mė ir pradėjo vykinti.

Kita “garsi” bolševikų teorija tai

Italas boksininkas Carnera, besįkumščiuodamas su 
vokiečiu boksininku Schaafu, pastaramjam taip smogė 
per galvą, kad jisai vakar naktį mirė.

Prieš Carnerą teismas išleido arešto įsakymą ir 
jam yra iškeltas “techniškas apkaltinimas” dėl užmu
šimo žmogaus. Tik “techniškas”, o ne tikras apkaltini
mas! Jeigu tai butų padaręs ne boksininkas .rungtynių 
arenoje, bet šiaip žmogus, tai už tokį nusidėjimą jam 
grasintų labai didelė bausmė.

Užmušti žmogų, kad ir dėl sporto, yra nusidėjimas. 
Jeigu sportas yra tokios rųšies, kad jo dalyviai muša 
vienas antrą iš visų jėgų, iki, vienas jų apalpsta arba 
būna užmuštas, tai toks sportas turėtų būt uždraustas 
įstatymais.

Civilizuotoje visuomenėje “snukių daužymas” ne
galėtų būti laikomas pramoga, jeigu tam tikri elemen
tai nedarytų iš jo biznio.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

O

Chicagoje laikė konferenciją Tarptautinė Religinio 
Švietimo Taryba (protestoniškų sektų * organizacija), 
kuri svarstė, kaip pataisyti bibliją, ir įvairius kitokius 
religinės “apšvietos” klausimus.

Bet tarp diskusuotų dalykų spaudos dėmesį atkrei
pė į save ypatingai nusiskundimas kai kurių dvasiškių, 
kad labai sumažėjo milionierių aukos bažnyčios ir reli
gijos reikalams. Jie sako, jogei turtuoliai ėmė mažiau 
aukoti dėlto, kad daugelis protestonų kunigų remia ra
dikalus, kurie reikalauja, kad kapitalistai butų apkrau
ti aukštais mokesniais.

Tai parodo, kad doleris šiandie daro didelės įtakos 
į religiją. Bet butų pravartu palyginti šių dienų krikš
čionybę su ta krikščionybe, kuri gyvavo imperatoriaus

progreso, bet jisai nesistengia 
net bešališkai informuoti savo 
skaitytojus apie žinomus fak
tus. Jisai sako, kad socializmas 
liepiąs darbininkams nepaisyti 
tautybės ir nežiūrėti ‘dantinių 
sienų”. Tai, mat, tokią prasmę, 
anot jo, turįs socialistų obal- 
sis, kad visų šalių darbininkai 
vienytųsi. O betgi jisai pats 
gerai žino, kad šiandie vienijai 
si dagi įvairių tautų kraštuti- 
niausi nacionalistai. Ar, pa
vyzdžiui, nedaro slaptų ir vie
šų sąjungų Vokietijos hitleri
ninkai su Italijos juodmarški- 
niais?

ja ir moters rankomis, kurios 
buvo apnuogintos aukščiau al
kūnių. Tik tada jis tarė:

—Atsisėsk tarp jos ir ugnies. 
Nesibijok.
pasitaisys

taupyti nemažai kuro. O tau
pyti brangus kuras buvo rei
kalinga, kadangi pavasaris bu
vo dar toli.

Nuo baltosios meškos pasili
ko beveik tik griaučiai, — mil
žiniški ir įspūdingi griaučiai. 
Iš jos kąilio pasiuvo Antunitai 
ir Ivanai naujus drabužius. 
Priegtam liko, dar nemažai me
džiagos pirštinėms, kepurėms 
i ir avalinei. Tokiu budu visi bu
vo patenkinti atšiaųrio gyven
tojo atsilankymu. Jie visai nie
ko i nebūtų turėję prieš, jeigu 
ir kitas panašus gyventojas 
jiems butų padaręs vizitą.

Mūsa buvo sudėta į ištuštė
jusias dėžes. Riebalus naudojo 
įvairiausiais budais. Bet daž
niausiai atskiesdavo juos su 
karštu vandeniu ir valgydavo 
su sausainiais.

Begaline žiema prasidėjo la
bai vargingai. Tačiau ji dabar 
atrodė daug geresnėje šviesoje, 
pasidėkojant meškos atsilanky
mui. Bent kai kuriam laikui 
jie buvo ąprupinti maistu.

Cherardo pažiurėjo į indėną 
sumišusiomis akimis.

Tasai priėjO'prie Ivanos, at
sistojo ant kelių ir pradėjo čiu
pinėti jos kūną. Jis pridėjo 
ausį, tarsi norėdamas pasiklau
syti, kaip cirkuliuoja kraujas. 
Paskui jis savo i rankos pen- 
kįais pirštais atskyrė Ivanos 
kojos pirštus ir įsitikino, kad 
jie savistoviai vėl užima mor- 
mališką poziciją.

Tą pat jis padarė su kitaiko-

centro atstovas Holandijoje. Jam tarpininkaujant, ibol- 
ševiką vadai gavo leidimą 1917 metais, kilus revoliuci
jai Rusijoje, specialiu traukiniu pervažiuoti iš Šveica
rijos per Vokietiją Rusijon.

Pirmosios rusų revoliucijos laiku, 1005 metais, Pal
vus draugavo su Trockiu. Parvus sugalvojo “permanen
tinės revoliucijos” teoriją ir įtikino jos teisingumu 
Trockį,, kuris pasidarė karštas jos populerizatorius. Ji
sai ją i išreklamavo tarpe besimokinančios jaunuomenės, 
.kuriai revoliucijoje rūpėjo, žinoma,, ne demokratijos 
obalsiai arba darbininkų reikalai, bet, taip sakant, ro
mantiškoji jos pusė: rizika, barikados, nervų įtempi
mas ir tt. Juo skaistesnėmis spalvomis kas piešė revo
liucijos prospektus, juo labiau jisai galėjo uždegti jau
nuomenės fantaziją.

Bet Leninas ir kiti blaivesnio proto bolševikai pik
tai išjuokdavo tas Parvuso-Trockio svajones ir saky
davo, kad jų “permanentinė revoliuciją” tai 
pistų revoliucija. \ t

Bolševikų tikėjimas, kad organizuota veikli mažu-1 
ma privalo valdyti neorganizuotą “tamsią” liaudį, yra 
taip pat pasiskolintas iš kitų. Būtent, iš Francijos 
“blankistų” (pasekėjų Blanąui, kuris nuolatos rengda
vo sąmokslus ir daugiau kaip pusę savo gyvenimo pra
leido kalėjimuose). Tarpe rusų revoliucionierių .žy
miausias "blankistų” idėjų skelbėjas buvo Mykolas Ba- Į 
kuninas. Nuo Bakunino bolševikai išmoko taip pat nie
kinti demokratiją ir parlamentus. O bolševikų teroris
tinės diktatūros obalsiai ir priemonės yra pasiskolinti 
iš Francijos aštuoniolikto šimto revoliucijos.' Kaip 
Francijos “jakobinįečiai” manė, kad su pagelba teroro 
galima padaryti laimingais beturčius, taip ir bolševi
kai bando eiti tuo pačiu keliu. “Jakobiniečius” pamėg
džiodami, bolševikai irgi vadina savo valdininkus “ko
misarais”, o miestų valdžias “komunomis”.

Jeigu pažvelgsime į bolševikų ekonominius planus, 
tai čia irgi rasimę^kad jie gyvena ne savo protu. In
dustrijos įmones jiems stato Amerikos ir Vokietijos 
inžinieriai; darbo metodai tose įmonėse yra toki, kaip 
Fordo ir kitų stambių kapitalistų dirbtuvėse.

Bet neturėdami originalių idėjų, bolševikai labai 
mėgsta garbę. Svetimas teorijas ir svetimus darbus jie 
“krikštija” savo vardais, prieidami šitame dalyke daž
nai net iki absurdų. Taip, daugybę Rusijos miestų jie 
“pakrikštijo” į Leningradus, Stalingradus, Gorkius ir 
t. t. Pastaruoju laiku jie davė Gorkio vardą net Mask
vos Meno Teatrui, kurį įsteigė, ir dar tebestovi jo prie
šakyje, didis artistas Stanislavskis, neseniai sulaukęs 
70 metų amžiaus. Gorkis nėra nė pirštoj prikišęs prie 
to teatro, kuoinet gtariislavskis pašventėf>0 metų įsavo 
amžiaus jo auginimui, ir visi, kas žino Mėno Teatro is
toriją, pripažįsta, kad jisai yra Stanislavskio genijaus 
vaisius. Bet bolševikai deda liaurų vainiką ant galvos 
Gorkiui (ir šis nesidrovi jį priimti) todėl, kad Gor
kis garbina bolševiku diktatūrą.

- C . Z I

Patys nesukūrę nieko originalio, bolševikai savina- 
si svetimus nuopelnu^.

Diena iš 
gilesnis ir erdvesnis. Jį paver
tė dideliu požeminiu butu, ku
riame buvo net šiokių lokių pa- 
rankumų. Guoliai iš kailių ėjo 
išilgai sienos ir buvo atskirti 
dėžėmis. Ledo laiptai vedė į 
viršų, kur buvo galima išlįsti 
lauk pro skylę, 
atidaryti tam tikrą dangtį. Iš
orinė pečiaus kamino dalis bu
vo neblogai nuo vėjo apsaugo
ta, kad durnai negrįžtų atgal į 
urvą. Kada pečius nesikureno, 
tai šviesos viduje beveik visai 
nebuvo; tačiau jie visgi pasi
darė sau iš kaulų ypatingus 
žibintuvus. Kaulus įmerkdavo 
į riebalus ir paskui degindavo.

Šėtrą sutaisė ir vėl pastatė 
netoli nuo urvo. Vienok dėl 
parankumo pasiliko gyventi ur- 
,ve, kadangi ten buvo šilčiau. 
Kada net ugnis nesikureno, 
urve visgi dar buvo pakenčia
ma. Ačiū tam, jie galėjo su-

Dagi saulė, kuri, rodosi, yra 
gyvenimo^ šaltiniem nėra jau 
tiek reikalinga, kad be jos ne
būtų galima gyventi. Kada pra
eina mėnesiai ir mėnesiai po 
to, kai ji pasislepia, žmogus 
ima suprasti, jog ir tamsoje 
galima gerai gyventi.

Gyvastis yra vienatinis da
lykas, kurio nenori prarasti 
jokis gyvūnas.

Visai netiesa, kad buk dūliai 
■to, kad būti beveik laimingam, 
žmogus privalo turėti, eibę vi
sokių sudėtinų prietaisų, ku
rie greičiau yra nenaudingi, ne
gu reikalingi, šiltokas klimatas 
ir civilizacija daro žmones įno
ringais, kaip beždžiones. Jie 
nori turėti mūrinius namus, ap
suptus gražiu sodu, grįstas gat
ves, gerą transportaciją, aikš
tes, teatrus ir bažnyčias, kur 
jie galėtų susirinkti, pašto 
skyrius, telefoną, siuvėjus, ban
kininkus. poetus, valdininkus 
ir duobiakasius.

Iš visų tų dalykų tik gal 
penkta dalis tėra reikalinga.

Galima būti laimingam arba 
beveik laimingam tarp keturių 
ledo sienų, su katiliuku, ver
dančiu du kartu per dieną, ir 
su šiltu maišu, kuriame gali
ma ištiesti savo sopančius kau-

Entered as Second Olas* Matter 
March 7th 1914 at th® Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8500.

teoriją ^per
manentinės (nepertraukiamos) revoliucijos”. Sulig , ja, 
Rusijos revoliucija, kuri pradžioje negalėjo būti ‘kito
kia, kaip buržuazinė, turi iššaukti revoliuciją Vakarų 
Europoje, kur, ačiū aukštam ekonominiam Jšąivyaty-; 
mui, ji turi būt socialistinė. Iš Europos Vakarų ši so* 
cialistinė revoliucija persimes atgal į Rusiją, pakeisda
ma jos revoliuciją iš buržuazinės į socialistinę; ir tuo 
budu visame pasaulyje, vienos nepertraukiamos .revo
liucijos eigoje, įvyks socializmas. <

Kad padėti šitai “permanentinei revoliucijai” at> 
savo istorinę misiją, Leninas įsteigė vadinam# 

“trečiąjį internacionalą”, kurio rolė šiandie yra grynai 
kontr-revoliudne, nes jisai nieko daugiaus nedaro, >kaip 
tik skaldo ir demoralizuoja visose šalyse darbininkų 
judėjimą, ruošdamas kelią fašizmui.

Tačiau “permanentinės revoliucijos” teoriją sujgal* 
vojo ne Leninas. Jisai ją padskojinp iš Trockio. Bet 
Trockis irgi nėra jos autorius. Tikras jos autorius»W 
vo Parvus^Hdpband, miręs prieš kokią dešimtį au6t$ 
sanatorijoje netoli Berlyno. .Karo metu Parvps buvp 
vokiečių valdžios agentas <ir kartu ^bolševikų

“Vilniaus žodis”, matyt, su 
kuo taip polemizuodamas, rašo 
apie tautybės svarbą kultūrai 
ir sako:

“Neatsitiktinas
kad marksizmas ir juo besi- 
remiąs socializmas, norįs vi 
są gyvenimą suvesti į eko
nomiką (? — 
arba gal tikriau, .norįs visą 
gyvenimą iš ekonomikos iš
vesti, tautybės nepripažįsta 
(I “N.” Viso pa- 

. šaulio darbininkai,,jokių ?tau
tinių sienų nežiūrėdami įr, 
nepripažindami, vienykitesi 
— šaukia marksistai. Jie 
tvirtina, kad darbo žmonėms 
nereikalinga esanti tėvynė, 
joks tautiškumas. Jų tėvy
ne — visas .pasaulis. Tokių, 
teoretikų šiuo įmetu vis dau
giau . atsiranda ir lietuvių 
tarpe...”* .

Su kokiais “teoęęlikąis” čia 
p. Alseika ginčijasi, mes neži
nome. feet iš to, ką jisai aukš- 
čiaus paduotoje citatoje sako, 
nųęmapu, kad jisai yra toks 
.pat ignorantas, kaįp ir tie jo 
.kritikuojami “teoretikai”.

Yra, žinoma, gryniausias ab
surdas sakyki, M marksizmas 
yiską norįs prie .eko-
ncm&os arba- 

^cpomikos, 
nurodo nulemiančią ekonomijos 
(taką-visuomenės ^yyepime. Jei
gu sakoma, kad politinė san
tvarka, filosofinės, religines ir

kuomet dau
guma dabartinių “patriotų” 
nenorėjo apie Lietuvos nepri
klausomybę nė galvoti. Kas gi 
kitas, jeigu ne socialistai, pir
mieji suformulavo ir tą tąutų 
npsisprendįmo principą, kuriuo 
yrą paremta ir .Lietuvos .nepri
klausomybes deklaracija įr ki
tų .paiųų tautinių valstybių 
konstitucijos?

Tautybės klausimas tai, žino
ma, .vienas iš kebliausiųjų vi
suomenės klausinių. Jį popule- 
riškai išdėstyti vieno straips
nio ribose nelengva. Bet po 
priedanga jo aiškinimo rašyti 
nesąmones apie socialistus, yra 
negražu laikraščiui, .kuris yra 
leidžiamas neva švietimo tiks-

.......   w i1* — 1 ■" m11 r
Editor P. GRIGAITIS

SuhscripUon Rates:
88.00 pęr T®ar in Canada
87.00 per year outsid® of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

kitokios idėjos priklauso nuo 
ekonominio visuomenės pagrin
do, tai iš įto juk ..visiškai neiš
eina, kad nėra nieko, kaip tik | 
ekonomija, arba kad ^viskas iš 
ekonomijos gema.

Jeigu taip butų, tai kuriuo 
gi budu galętų įvykti visuo
menės gyvenime politiniai ir 
ideologiniai perversmai, vadina
mi revoliucijomis? Nesant jo
kio konfiiktb tarpe ekonomi
nių ir kitų reikalų visuomenė
je, pasikeitimai jos gyvenime 
darytųsi automatiškai, be jokių 
revoliucijų ir sukrėtimų.

Nę, ^Vilniaus/Žodžio” redak
torius visai nępjataikū apibudin
ti marksizmo teoriją apie eko- 
jiipmįj.os irolę visuomenėje. Ir 
tai, reikia pasakyti, nedaro jam 
garbės, .nes šiandie toki laikai, 
kada 'kiekvienas apsišvietęs 
žmogus turėtų mokėt tame 

Ik laušime orįjęntuotis. Nuo di
džiojo .pasaulio karo, o ypatin
gai nuo to laiko, kai prasidėjo 
paša u lio '.Visų; tąu tų spau
doj e eina nepašiliaujančios dis
kusijos apie ekonominių veiksi 
nių reikšmę tautų ir žmonijos 
gyvenime. Visi rimti žmonės, 
šiandie pripažįsta, skad be eko
nomikos pagelba negali bųt 

suprasta visuomenes pra-, 
nei surasta 

pagerinti jos ateičiai 
tarpu Vilniaus liberalų organas; 
be jokios kritikos priima tą 
vulgarišką socializmo priešų

£xcept Si 
_ _ Jew®'lhib.
89 South Habrted Si 

‘eleplpne Roosevelt I

f R V

Uiptakymo kalbai
Chicagoje — paltu: 

Metama ,-  ' . ,
Pusei metu 
Trims minėsiant* 
Dviem mėnesiam - 
Vienam mtoosiui —T.

Chicagoj per iinoliotojusi 
Vieua k 
Savąitei 
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, po Chicagoj! 
paltu:

Metams .............................. ,$7.QC
Pusei metu
Trims mlMslams , į ,; 1.7E 
Dviem mėnesiams IJtf
Vienam mėnesiui .............  ,7E

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams .■op .... ....
Pusei metu .. ................... .
Trims mėnesiams ...... . .
Pinigus reikia siusti 

Orderiu kartu su užsakymu.

Verdančiame katile, virė di
delis gabalas mėsos. Nuo garų 
ankstame urve pasidarė tiek 
daug ruko, kad sunku bebuvo 
ir matyti. Ledų sienos nuo ši
limos tirpo. Ugnies liepsna 
keistai atsispindėjo žibančiame 
lede.

Vinipegas iškirto laiptus, kad 
butų galima lengviau išeiti iš 
urvo. ‘Jis taįp pat padarė la
buose skylę, kati galėtų išeiti 
durnai, kuriuos yėjas nuolat 
st ūmė atgal iš i kaminų.

Po to jis.kreipėsi j cherardo:
—Jeigu tavo žmonos koja 

nušalo, tai tu privalai nupjauti

■ ■i'f

' it f* U f - 1/V
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Po t Pour r i

Iš Lietuvos šių metų 
džioje grįžo pp. Walter 
fija Laita, 6101 South 
Street. Chicago apleido rug- 
piučio 21 d., 1932 metais ir iš 
New Yorko išplaukė laivu 
“Columbus”. Lietuvoje pp. 
Laita praleido apie penkius 
mėnesius ir apsilankė Kaune, 
Zarasuose, Obeliuose ir kai ku
riose kitose vietose.

L New Yorką grįžo 
“Europa” sausio 13 d. 
laivakortę iš “N.”, 
buvusi labai linksma ir pato-

pra- 
ir So- 
State

laivu 
Pirko 

Kelionė

Radio klausytojų tarpe eina 
visokie spėliojimai apie “Bar- 
borelę”, kuri pasakoja “pliot- 
kus” apie Chicagos lietuvių 
“tuzus” kiekvieną šeštadienį iš 
WEDC stoties. Pereitą šešta
dienį jos miklus liežuvėlis ap
kalbėjo Dr. Kasputį ir Dr. 
Graieiuną. Įdomu kas “next” 
ir įdomiau, kas “Barborėle”? 
Kai kurie sako .kad ji esanti 
dainininkė, tankiai pasirodan
ti lietuvių scenoje.

Bridgeporl — M. Kemešie- 
nė, veikli “Naujienietė” šiomis 
dienomis pasiduos operacijai 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Ope
ruos dr. Biežis. Ji serga kurį 
laiką.

South Engleivood — Vasario 
19 d., T. Petroko svetainėje, 
8462 Vincennes Avė., SLA. 357 
kuopa rengia balių su prizais. 
Pelnas eis kuopos iždo pakė-

RUSSELL PETER KASKY

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 12 dieną, 11:30 valandą va- 

i kare 1933 m., sulaukęs 19 mė- 
’■ nėšių amžiaus, gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime tė
vus Petrą ir Marijoną, 2 močiu
tes Leokadiją Dominikaitienę ir 
Marijoną Jankauskienę po tėvais 
Marijona Kazakevičaitė ir Petrą 
Kazakevičių, dėdę Joną, tetą So
fiją ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2001 
Canaiport Avė., Cbicago.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj 
vasario 16 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Russelbo Petro Kas- 
ky giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoirdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

Nuliudę liekame.
Tėvai, Močiutės, Dėdė, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

KAZIMIERAS LUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 13 dieną, 5 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs 73 m. am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Tvė
rių parap., Kemėnų kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

Lietuvoje 2 dukteris Domicėlę 
Ašauskienę ir Kazimierą Rumšie- 
nę ir sūnų Ignacą ir gimines, o 
Amerikoje sūnų Kazimierą.

Laidotuvėmis rūpinasi /draugas 
Stanislovas Jundul.

Kūnas pašarvotas randasi 11618 
Wentwortb Avė., West Pullman, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks seredoje va
sario 15 dieną, 8 vai. ryte iŠ na
mų į Visų šventų parapijos baž- 

- nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lukauskio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskur 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai ir Draugas.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 174).

limui. South Englewood tau
tiečiai raginami atsilankyti.

Senas Petras.

Cicerd. — Lietuvos Kareivių! 
draugija nepaiso šalčių ir vas. 
18 d„ rengia* vakarą Lukštie- 
nės svetainėje. Įžangą? 25c. 
Laimėjimui trys dovanos. Z)*—

Westside — Vasario 25 d.,, 
draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” rengia balių Meldažip- 
Paliulio svetainėje.

IK-toji Apielitikė — Neatsi
tikdamas nuo kitų, 20-to tvar
do Li t Įmaniau Political andll 
Benefit Club rengia “smagų 
balių su įvairiais pamargini- 
mais ir muzika tiesiog iš Kau
no”, G. černausko svetainėje, 
19th ir Union, vasario 19 d. 
Pradžia 6 ^al» vak. Įžangą 25c.

Pi Lapenis-

Mount Greenivood — Teko 
nuginti, kad SLA. 178 kuopa 
rengia vakarą vasario 26 d., 
su muzikaliu programų, risti- 
kais, juokais, etc. Be to, už 
ranku darbus suteikti čempio
natai. * N, P.

“Nedaryk kitam tą, 
kas tau nemalonu”, 

sako patarlė
šis pavyzdys parodo ,kad “sa

vo vaistai” paprastai nėra la
bai skanus

BR1DGEPORTAS-—Nuo kovo 
mėnesio pereitų metų, kaip jau 
žinome, tarp “Vilnies” ščyrųjų 
Andriulio gengės narių ir sklo- 
kos eina kova.

Vasario 12 d., “Naujos Gady
nės” choras rengėsi pastatyti 
Lietuvių Auditorijoje operetę 
“Juliją”. “Vilniečiai” netik- 
kad surengė du parengimui tą 
dieną Meldažio svetainėje ir Ro- 
selande, kad atitraukti kuo dau
giausiai publikos, bet dar dras
kė nuo sienų ir išiminėjo iš lan
gų operetės garsinimus.

O metai atgal sklokininkai 
kartu su tais bimbiniais pana
šiai kovojo prieš socialistus ir 
kitas grupes. Dabar, atrodo, 
sklokininkai gauna savo vaistų.

—Senas Petaras.

Šalčių banga ypatin 
gai sunkiai palie

tė Cicero
Sutrukdė visą judėjimą; vieti

nės spulkos reikalai buvo ati
dėti iki šio ketvirtadienio

CICERO—Šalčių banga, ku’ri 
apėmė Chicagą ir apielinkes,, 
ypatingai sunkiai palietė Cice
ro miestelį. Nepaprastai dide
lis sniegas sutrukdė visą judė
jimą, visi susitraukę sėdi prie 
pečių ir šildosi.

“Bet yra daug tokių, kurie 
tų pečių neturi ir kalena dantis, 
“sako vietinis “N.” korespon
dentas” ir jeigu šaltis nutars

FRANCIŠKUS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 12 dieną, 3:40 valandą va
kare, 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Sinlaukė 
kaimo, Liudavėnų parapijoj.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Tamošių, brolienę ir visą 
jų šeimyną ir brolienę Antaniną 
Jovaišienę ir gimines, o Lietuvoje 
brolį Adomą, brolienę ir kitus gi
mines.

Laidotuvėmis rūpinasi Antani- 
’ na Jovaišienė.

Kūnas pašarvotas, randasi S, M. 
Skudo graboriaus koplyčioj, 718 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks vasario 15 
dieną, 8 vai. ryto iš koplyčios 
į Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Franciškaus Drukte- 
nio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame.

Broliai, Brolienės ir jų 
šeimynos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, ei. Roosevelt 
7532.

Ernest J. Stevens (vidury), buvęs direktorius Illinois Life 
Insurance Co. ir savininkas dviejų didelių Kotelių Chicagoje, 
tarp dviejų detektyvų, kai jis atvyko užsistatyti. kauciją, 
grand jury jį apkaltinus dėl pasisavinimo apdraudos kompani
jos pinigų.

pasilikti su, mifmis ilgesnį lai
ką—bus daug vargo ir nelai
mių”.

Del blogo oro pereitą ketvir
tadienį vietines spulkos judėji
mas buvo labai mažas ir todėl 
visi reikalai atidėti iki sekančio 
ketvirtadienio (rytoj).—D.

S40IC
A. Kai valtis ^Makalai ir kiti 

Budriko programe

Lietuvos konsulas Antanas 
Kalvaitis, Makalų šeimyna, 
dainininkai - kontestantai ir 
akordinistai dalyvavo sekma
dienio Budriko korporacijos, 
3417 S. Halstcd St., radio pro
grame iš WCFL, kuris buvo 
pašvęstas 15-tų Lietuvos su
kaktuvių paminėjimui.

Budriko krautuvė prąneša, 
kad nuo dabar kontestantai 
turės progos dalyvauti radio 
valandoje 
(WCFL) 
WHFC.
trečiadieniais, 7 vai. vak. Mark 
White Square svetainėje, 30 
ir Halstcd S t. Įžanga visiems 
veltui.

Budriko korporacija kvie-

ir ketvii
Kon testai

sekmadienį

...— " ... ..... ......... -
čia visus dainininkus ir daini
ninkes užsiregistruoti ir daly
vauti šiame konteste ir vėliau 
laimėti prizus. & V.

Goodman Teatras'. — šešta
dienį, vasario 18 d., 8:30 šia
me teatre bus statomas čeko-

Telefonas Yards 113 8. <

Stanley P. Mažeika 
Graborius? ir 

Balzainuotojas 
Moderniška ' Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Aveiiue 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 Wėst 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

vo “Trys Seserys”. Į angjij 
kalbą veikalą verte Dr. M. 
Gncsirų kuris taipgi jį režiso- 
riavo. Pastatymas esąs labai 
geras. Tasr pats veikalas bus 
pakartotas sekmadienį.

Sekai mokyklos abi
turienčių vakaras
šio menesio pradžioje Selan 

System “Beauty Culture” mo
kykla suruošė šokius ir vaka
rienę Canton Tea Gardens abi
turientėms, kurios baigė mo
kyklą šį semestrą.

Iškilmėse dalyvavo Mr. Har- 
ris, redaktorius žurnalo “Voice 
of the Beauty Culture”, jo žmo
na, pp. Selan, mokyklos virši
ninkai ir kelios mokytojos.

Be to, bitfvo išpildytas atatin
kamas programas, kuriame da
lyvavo pačios mokinės ir kal
bėtojai.

Iš mokinių pažymėtinos Miss 
Gecille Stealy, Bee Schmelzer, 
S. Newsome ir Bose Kilda.

M. M. Mumay.
r

NAUJIENŲ KONCERTAS
Va*?. 2b Liet. Auditorijoj

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

’ padaryt, jog kitiem patiktum, 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu . žmogaus. 
dantis yra neSvarus, tai jus no- 
roms, ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, O 
tuo tarpu gai-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, : dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muau che
mikai pagalio* surado sustatė 
kurs iitikro Šveičia nedraskyr 
damas dantų emalės — tas. sun
kus uždavinis pagalios tapo H- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Loui*» U. S» A.

Lietuviai Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Res 6600 South Artesian Avemu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821. So., Halsted Street. 
CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIROL’IS
' 0TOYTOJA8 fB CHIRVBGAS 

O F I 8 A 8

: 4645. S. Ashland' Avė.,
•si*o valandos, ouo 2 iki « Ir ano O ik-

« »st vak. NoMUoml* pagal ratartf 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.i Prospect 1930

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persjkėliau į erdvesnę ir patogesne viet*
3325 So, Halsted St

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

tventadieniai* ouo 10 iki 17 
Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais Kervergais ir Subaromi* 
•420 W Marųuettt Rd. arti Wteterr> Av 

Pbone Hemlock 7828
>an*diliais. Seredomis ir- PėtnvČiomi* 

1821 So. Halstcd Street

________ CĮffgoriai______

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o <nu»q 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal; 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 4& ęt., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Griže <i Europos ir cil orektikuofe 
senojoj vietoj, 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M 
7-0 P M. Sekmadieniais it ketvirtadis 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
r.l BOULEVARD 9190

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų, telefonas Bruniwkk 0597

Pbone Canal 6122DRW Sw BIĖžK, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 it 7—S 
Seredomu ir nedėliomia pagal sutartį 
Retidenciįa 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republu 7868,

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų^ ligų Specialistė.

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyros scredomią) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakar* Utarninkab i: 
Kvrvrrgaia-

Rrz Tel HYDE PARK 3395

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

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS
4847 W. 14th St

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Rėpublic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte ■ 
, nuo 6 ik.i, 8 valandai vakare

1 epart loentadienio ir ketvirtadienio

DR. UERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas chirurgas b 
akušeri*. ,

Gydo staigia* ir chronižkaa liga* vyr* 
moterų it vaikų pagal naujausius ow 
codui X-Ray ir kitokio* elektros pn« 
’cai*u*

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Park 6755 ar Centrai. 740*

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

p SKYRIUS: 
3238 S* Halstėd St; 
Tel. Victory 4088?

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Rooier.lt 7532

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:,

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

Seniausia ir Oirižiausia
LIETUVIŲ

GRABDRIIĮ ĮSTAIRA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką suį savo nuplginU?

1 mis kainomis už aukštos pušies palaidojimą. Mm nieko 
nsrokuojame už atvežimą minkšto žmogaus kūno į musą 
įstaigą iš bite kokios miesto* dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš J musy Įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už" tą pu- 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, iie&hufat 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne. 1 "

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių, gnaboriue, kuris 
taikia ambulance patarnavimą su. ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DM 

s šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsies kur 
kitur.‘ EF” M i i— 9 IdF 1» EUDEIKIS

I ■ jfc.y JŪSŲ GIJABORIUS L.'..-; M

' ' DUyri, Ofl~

4605-07 South Hermitage Avenue
VW. Telefonai: YARDS 1741 ir 174S

—

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO: ILL.

Office Valandos. 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

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

Tel, Canal 0402
CHICAGO. '

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South. Ashland- Avė., 2, lotof. 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ugi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų, it nuo 7 iki 8:30< vai 
vakaro. .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dien* 

Phone Midway 2880

Akių Gydytojai

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor of 35tb B Halsted. Sts)
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8130 

Nedėldieniaii pagal sutarti

Telefonas Yards, 0994

Dr. MADRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue^ 

■ Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie»

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

DRe VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKllŲ SPECIALISTAS 

PMengvins akių įtempimą, kuris esti 
priėžastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir coliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose . atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
dlnčią^ mažiausias klaidas, Specialė atyda 
atkreipiamą i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais pagal 
sutarti/ Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589’r
■ I , 1.,.^—.................. .. ............. ...........

Tel. Yards 1829

DR. G.SERNER
LIETUVIS A^IŲ SPECIALISTAS

Kompbku^mose 

Atsitikimuose 
oRsw ir Akinių Dirbtuvė 

756- West> 35th Sti 
kampu. Halsted Stu 

Valandų, nuo, 10—4. nuo " 
Nedlllomb nuo 10 iki

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAJKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandosi nuo 2-4i nuo 7-9 

Nedėldieniaia pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel Orrzel 919»

DR: A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* it, Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų Hg*>
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampa* 31*t. Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—-9 v.v 
Nedėliomia it Šventadieniais 10—2.

Advokatai

6 iki t 
U

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. 
Nedėbomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Pbcne Boulevard 70<2DR. t Z. VEZELE3
Dentistas

4645, So. Ashland Ava
arti 47tb Street

A.A. SLAK.1S
Advokatas

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

Valandos! 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utąrn, ir Ketv —6 iki. 9 vai 
4145 Archer Ada. TeL Lafayette 7337

; Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
T«1efpns* Viruinia 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 Mprauette M. 

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas. Grovehill 1595 

Valandos nno 9. iki 11 ryto., nuo 2*4> 
it 7-9 po pittg, K. <!•««, U,

nedilionu pagal susitarimą.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W.r Monroe St„ prie Clark 
* Teutonas. Stata 7660: Valandos P-Mh 

. Weat Side:., 2151 W. 22nd St. a
PanedfiUo. Beredotf Ir PGtny&oB vak. 6 •

’ Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko. Ketverge k 8 u b* tos rak. V iki • 
Telefonas, Bepublfc 9000 

.1 t   — ............... ...... ........... . I " —

JOSEPII J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

453.1, Socuh AsMand Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rf. 6515 So. Jtofcurtl 8L 
TeL Rėpublic 9721

Rooier.lt
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Apdraudos

3378
praktiška

paradyti savo vardą, pa

( Adrms) Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro
1789

per pu- 
svctimu

firmos
Relief

sek-
Hot

Springs, Arizoną, 
ja praleisti apie 
atostogaudamas, 
grįš vasario 27 d

Pasirodo, kad $30 už 
$25 nevisuomet yra 

geras “bargenas”

Dr. Strikolis sužeis 
tas CIeveland, 0., pa 

daryta operacija

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

- yr«i 
tautos

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Jų aprūpinimu darbais rūpinasi 
Unemployment Relief Service, 
sako darbų direktorius Berg- 
thold

Farms For Sale 
rTkiei Pardavimui

ryt ne
skais

ne

Neleido jam aplaistyti niaują 
paltą ir siutą; paleido vargšą 
Adomo ir Ievos rūbuose

kur plaiuto
dvi savaite!

Chicagoi

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na* 

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St, 

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

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Šie vagiliai, užpuolę 
tautietį, buvo tik

rai žiaurus

Naujienų” skaitytojas Chas 
Davis vos nepatyrė apie tai 
ant savo kailio

Senas Auksas 
Old Gold

“Pasakiau jiems, kad netu
riu užtektinai pinigų jį iškeis
ti. Turėjau tik $25. Užteks 
ir tiek. Jie nudžiugę pinigus 
tuojau pagriebė ir buvo besi
rengią dumti laukan. Staiga 
atsiminiau, kad ‘N.’ rašė apie 
įvairius apgavikus ir pagalvo
jęs, kad šie du vyrai gali būti 
negeresni, atsiėmiau nuo jų 
pinigus ir pasakiau, kad pats 
nueisiu į banką čekį pakeisti.

“Bet nespėjau žodžių baigti,

pažangesnieji Amerikos 
kad kai kurie 

laisve buvo

Dabar guli Polyclinic Hospital 
Qlevelande; operaciją darė 
Dr. J. T. Vitkus

Adv. A. A. Šlakis iš 
važiavo j Hot 
Springs, Ariz.

Advokatas A. A. šlakis, 77 
West Washington Blv 
madienį išvažiavo

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

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

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mari

nio namo, karstu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bunga!ow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevįčiaus.

Chicagoje pačiai žinomas chi
rurgas Dr. M. T. Strikolis, 4645 
South Ashland Avenue, kuris 
yra SLA. 122 kuopos Town of 
Lake, daktaras kvotėjas, buvo 
sužeistas Clevelande ir turėjo 
pasiduoti operacijai.

Nelaimė įvyko sausio 30 d., 
kuomet daktaras laukė giminių. 
Dabartiniu laiku guli The Poly
clinic Hospital, 6606 Camegie 
Avė., CIeveland. Operaciją pa
darė vietinis liėtirvis chirurgas, 
Dr. J. T. Vitkus.

Ar pavojingai Dr. Strikolis 
buvo sužeistas, nežinoma.

—J. F, Puteikis.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Paminėjimas įvyksta Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 8 vai. vak.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutą arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mterą ir aiš
kiai paraSyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept 
So, Halsted St„ Chicago, HL

Šalčiai suteikė laiki
nus darbus daugeliui 

bedarbių

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmonijos bloriamdo prloSo, plau
siu uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuosal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

PARDAVIMUI 160 akerių farma — 
18 galvijų, mašinos už cash arba mai
nysiu į nuosavybę be skolos, Michtgan 
valstijoj. Savininką galima matyti. 

701 Independente Blvd.

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

P. Grigaitis-“Naujienų” Redaktorius, Dr 
A. Montvidas, “Pirmyn”, J. Ivanauskaitė* 

Schultz įeis į programą

PARSIDUODA grosernė pigiai, pel 
ninga vieta. Priežastis pardavimo ne 
sutikimas partnerių. Atsišaukite 

4554 So. Rockwell St.

Hulboldt Pąrk Lietuvių Politiko* 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks va
sario 16 d. 1933 m. 8 v 
Simans svet 
cago, III. 
lonėkite būti 
turėsime aptarti pradžios metų reikalus 
ir taipgi bus daugiaus svarbių reikalų 
atlikti. "Sekr. A. Lungevič.

ROOSEVELT ggQQ

trustees”. Varo 
—“N.” rašė jas.

“Naujienose” keliais atvė- 
jais buvo rašyta, kad per na
mus eina įvairus apgavikai ir 
visokiais pretekstais vilioja 
pinigus iš lengvatikių žmonių. 
Vieni mėgina šeimininkėms 
parduoti “nepaprastus barge- 
nus”, kiti siūlosi labai pigiai 
padidinsią paveikslus ir tt. ir 
tt. “Naujienų” skaitytojas 
Charles Davis, 5648 South 
Bishop St., pasakoja apie tai 
kokį įvykį:

Norėję išnuomuoti fialą
“Šio mėnesio pradžioje pa

rėjęs iš darbo, radau namie 
du vy ru, kurie sakėsi norį iš- 
nuomuotį “Hiatą”. Kamba
riai jiems labai patikę, “viskas 
tvarkoj*. Jie dabar gyveną 
5313 South Ashland Avė., bet 
dėl nuolatinio bildėsio, gatve- 
karių, jie negalį miegoti. Tų 
žodžių patikrinimui išsitraukė 
algos čekį.

“Bet ir man ir žmonai jie 
pasirodė įtartini. “Nieko ne
reikią taisyti, kambariai ‘O. 
K.’, jie tuojau persikelsią, duo
sią ‘depozitą’ ir tt. Sklandes
nio liežuvio niekuomet negir
dėjau. Vienas jų vėl išsi
traukė čekį, jį indorsavo ir pa
reikalavo grąžos. Čekis buvo

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. 'vak. Šventadieniais 
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

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktas, dantų til
tu. dantis, laikrodėlius, lombardo tikit- 
tos. ,

Pasiryžęs laimėti 
kandidatūrą į Ci
cero “trustees”

men.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

KAS SAVAITĘ 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

REIKALINGAS barberys su laisniu 
Knygynas, Box 85 

3210 So. Halsted St.

GerfantiM nuo Rmunatišką 
Skauanni, taku Buffalo Ponia 

•‘Metų metru mane Imnlrfi 
ticmaa. Pagaliau ai ilgi 
Paln-Expellari ir nuaipirka 
ką. Pirmas liaitephnaa J 
mentaliai sutelki palengvi 
naudoj tu Jo vieną bonką n

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienyje 
vasario 15 d., 1933 m. p. Adomaičių
bute 2420 Francisko Avė., 7 vai. vak. 
Narės malonėkite laiku pribūti.

Nut. rašt. Drulienė,

Personai

PAIEŠKO Mykolo Sliukio. Jis se
niau gyveno Chicagoje, o dabar ne
žinau kur. Mes su juo atvažiavome 
sykiu iš Lietuvos. Aš seniau gyvenau St. 
Charles, 111.

JONAS ŽILENGAUČIS 
1381 E. 66 St., 
Clevelaftd, Ohio.

Furniture & Fixtures
, Rakandai-Įtaisai

- ——     — — —   — - ~   —   —     -1 F-

PARSIDUODA pigiai Stark pianas 
benčius nut kabinet, trys daiktai už 
$45.00, teisingas pasiulijimas nebus at
mestas, Antanas Yablonskas, 820 E. 
67 St. Tel. Fairfax 8389.

nes stvėrė čekį iįį mano rankų, 
užsimovė kepures ir spruko. 
Vėliau patyriau, kad 5313 So. 
Ashland Avė., nėra gyvenamas 
namas, bet garadžius”.

Chicago Betler Business
Bureaii persergėjimas

Chicago Better Business 
Bureau pranea, kad veikia ke
lios kitos “rūšys” apgavikai, į 
kurias įeina “college boys”, 
kurie pardavinėja žurnalų 
prenumeratas ir sakosi tuo 
budu išeisią mokslą. Kai ku
rie tų berniukų ištikrųjų gau
na paramą mokslui iš žurna
lų leidėjų, bet didžiuma jų 
yra profesionalai toje srityje 
ir kolegijų niekuomet nėra 
matę; moteriškės, kurios per- 
sistato esančios iš sveikatos 
departamento ir mėgina įsiū
lyti kelius tonus medicinos 
knygų; agentai parduoda kai
lius, linoleumus, fotografijas 
įvairius kuponus “bargenams” 
ir tt. Prekes yra niekam ne
tikusios ir bargenai paprastai 
pasirodo pinigų aikvojimas 
veltui.

REIKALINGI vyrai padėti mums iš 
plėtoti krautuvių “rautus” 100 krautu 
vių rautų, mokama $55 į savaitę. Rei 
kalinga 65 centai už prekes.

Pamatykite
MR. ROSS, 

30 No. Dearborn, 
kambarys 614

žymi Chicagos lietuvių pia
niste p-lė Ivanauskaitė-Schultz, 
kuri yra baigusi, Chicagos Uni
versitetą, Normai Colege ir tu
ri Bachelor of Philosophy ir 
Bachelor of Music laipsnius, da
lyvaus šešiolikto Vasario iškil
mėse, kurias rengia “Naujie
nos” ir “Pažanga”.

Muzikaliame programe, be 
p-lės Schultz dalyvaus Stasys 
Rimkus, “Pirmyn” choras su 
solistais ir Chicagos Lietuvių 
baletas. Be to, kalbės eile žy
mių kalbėtojų. Įžanga 15 cen
tų. Pradžia 8 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje.

šešiolikto vasario 
svarbiausia lietuvių 
šventė ir nors lietuviai ją ne
švenčia taip triukšmingai, 
kaip amerikonai liepos 4-tą, tą 
dieną jie atideda viską į šalį 
ir atiduoda tinkamą pagarbą 
įvykiui, kuris prikėlė 
santro šimto metų po 
jungu užmigusią šalį.

Chicagos padanges 
dabins įvairiaspalviai, 
tųs fejerverkai, gatvėmis 
maršuos paradai ir orkestrai 
negriež jaudinančius maršus. 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je įvykstąs paminėjimas visą 
bildesį ir dundėjimą padarys 
nereikalingu, nes 
budais galime tinkamai iš- rius

1933 m. 8 v. v. Almira
1640 N. Hancock St. Chi- 

Gerbiami kliubo nariai ma- 
ant susirinkimo kuriame

WESTSIDE— Vasario 12 d., 
apie 10-tą valandų vakare tūlas 
tautietis, 33 metų 
“pasisportinęs” naujais rūbais, 
paltu ir siutu, išėjo paviešėti 
pas draugus arba, geriau pasa
kius, naują siutą aplaistyti.

Bet nelaimei keli vagiliai ne
mato tam reikalo ir pasigavę 
tautietį, įvilko, jį į siaurą ir 
tamsią gatvę ir nutraukė nuo 
jo puošnų paltą, siutą ir paleido 
pilietį tik ‘Adomo ir Ievos rū
buose. Paliko tik kojines, ku
rios baigė deyėtis.

Apsidirbę su taip duosniu 
klijentu, vagiliai nuėjo savais 
keliais, o nabagas tautietis, dre
bėdamas nito šalčio ir nuo bai
mės, kad policija kartai jį ne
sučiuptų tokiam stovyje, bėgo 
kuo greičiausiai namo tamsio
mis gatvėmis. Policijai butų 
prisėję daug aiškintis, o ji va
gilių vistiek nesugaus.

—Senas Petras.

GROSERNĖS fixtures ir naujas su 
kas, greitam pardavimui. Kas pir 
miau atsilankys, tam bus bargenas.

3342 So. Halsted St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 

einu į kitą biznį, kampinė bučernė ir 
grosernė, 4 kambariai, 2 karų gara
džius. Renčia $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 65 St.

Unemployment Relef Service 
of the Cook County Bureau* of 
Public Welfare darbų direkto
rius J. W. Bergthold sako, kad 
didžiuma bedarbių šeimynų gal
vų Chicagoje gavo darbus lai
ke šalčių, kurie užėjo 
savaitę.

“Atskiri asmenys ir 
šaukė Unemployment 
Service distriktų viršininkus ir 
reikalavo prisiųsti bedarbių 
sniego nuvalymui ir kitiems 
trumpiems darbams. Ypatingai 
daug darbininkų reikalavo ang
lių sandėliai, kurie negalėjo be 
pagelbos laiku pristatyti anglių.

“Unemployment Relief Serv
ice kiekvienoje stotyje turi tam 
tikrą patarėją, kuris parenka 
atatinkamus bedarbius įvai
riems darbams, ir, faktas, kad 
firmos ir asmenys į tas stotis 
kreipiasi ieškodami darbininkų, 
parodo, kad jie pripažįsta, kad 
jos yra vietos, per kurias pa
galbos reikalingi tėvai gali gau
ti progą uždarbiauti laiks nuo 
laiko.

“šis bedarbių aprūpinimo 
skyrius tiki išplėsti savo veiki
mą ir kuomet nors ateityje ap
rūpinti visus bedarbius darbais, 
kad jie galėtų savistoviai gyven-

3378 — Naujosios mados 
Jeigu norima galima bliuzką ir 
14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 per krutinę

Vacek & Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

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

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
justi čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iŠ bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751W. 47th St.
netoli Wood

.Phone YARDS 3895

suknelė, ne tik graži, bet ir labai 
skyrium pasisiūdinti. Sukirptos mieros 12

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 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 P. Halsted St., 
'CHICAGO. ILL.

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

.  I     ......................... ■■■■■!■ ■!.

RYT ŠVĘSIME 15-TAS LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS SUKAKTUVES

Tiriančiai

PARSIDUODA pirmas morgičius 
$1000.00, 6-tas nuošimtis Brighton 
Parke 2 pagyvenimai muro namas po 5 
kambarius ir garadžius. Atsišaukite ad
resas 3301 S. Halsted St. į aptieką, 
F, Shimkus.

NAUJIENOS Pattren Dept
1739 S. Halsted St., Chicago. iii.

Čia įdedu 15. centų ir prašau at* 

siųsti man pavyzdi N°

Mieros per krutinę

reikšti džiaugsmą, kurį jau
čiami, žinodami, kad Lietuva 
vas. 16, 1918 tapo taip pat lai
sva, kaip Jungtinės Valstijos, 
kaip kitos tautos, kurioms Lie
tuva tą dieną pavirto į kaulą 
gerklėje.

Bet tas šešiolikto Vasario 
paminėjimas negali būti vien 
džiaugsmo išreiškimo įvykiu, 
nes 
lietuviai žino, 
tų, kuriems toj 
atiduota, ją nepanaudojo taip, 
kaip laisvę branginą žmonės 
norėtų ją naudoti.

Paminėjimo programas bus 
turtingas. Menines jėgos ir 
kalbėtojai, kurie prisidės prie 
jo išpildymo užtirina vaka
rą, į kurį turėtų atsilankyti 
kiekvienas lietuvis.

Į programą įeis.
1. “Pirmyn” choras K. Ste

ponavičiaus vedamas su solis
tais.

2. Stasvs Rimkus 
ninkas.

3. Josephine Ivanauskaite 
Schultz

4. Chicagos Lietuvių baletas, 
ir kalbėtojai.

5. “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis ir

6. Dr. A. Montvidas — “Pa- 
ne išoriniais žangos” generalis organizoto-

DD-

Business Service
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 1 
kovo

CICERO—J. Lipskis vietinis 
lietuvis biznierius ir jo frakci
jų demokratų sparčiai bruzda, 
kad laimėti kandidatūrą į mies
telio globėjus, 
plačią agitaciją

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys dėl vyro 

prie privatiškos šeimynos. 18tos apielin- 
kėje ar kitoj daly miesto. Atsišaukite 
laišku. Box 1533, 1739 S. Halsted St.

(Mieitai ir vabt.)

hi ’ -aaasy—»B

Miscellaneous for Sale
.---.-u-u-un- Į Va— P? - -

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkds, 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

Real Estate For Sale

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

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

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS anglių pardavėjas,. 
Atsišaukite

3650 So. Rockwell St.

Educational 
Mokyklon 

ATVDA
SOUTH SIDĖS MERGAITĖS 

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ 

$2 ĮMOKĖTI 
$3.00 į savaitę

turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
kas duoda galemybės

užsidirbti dar besimokinant. 
ĮRANKIAI DYKAI

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota) 

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702 <




