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Roosevelto Šovikas Sunkiai Sužeidė Cermaka
PasikesinimepriešRcoseveltą 

Sužeisti 5 Žmonės
Chicago meras pavojingai sužeistas pasi 
kėsintojui paleidus penkis šuvius į prez.

Rooseveltą. Šovikas suimtas
Miami, Fla., vas. 16. — Va

kar vakare įvyko pasikėsinimas 
prieš išrinktojo prezidento 
Franklin D. Roosevelto gyvas
tį, kuriame tapo sužeisti penki 
žmonės, jų tarpe ir Chicagos 
mėras Antanas Cermak.

Prez. Rooseveltas po dešim
ties dienų plaukiojimo ir žuva- 
vimo juroje atplaukė į Miami, 
kad iš čia važiuoti traukiniu į 
New Yorką.

Išlipant iš jachtos, išrinktąjį 
prezidentą pasitiko kelių tins
tančių žmonių minia. Prie
plaukoje Bay Front parke su
sirinko daug žymių demokratų 
vadų; čia laukė ir automobilius 
su Miami meru Gautier. Auto
mobilius buvo atdaras, be jo
kio viršaus. Išlipęs iš laivo, 
Rooseveltas įlipo į automobi
lių ir jąme stovėdamas susirin
kusiai miniai pasakė trumpą 
pasveikinimo kalbą. "Prie auto
mobilio stovėjo ir Chicagos mė
ras Cermak, kuris kaipo Illi
nois demokratų vadas atvyko į 
Floridą pasitarti su kitais de
mokratų vadais ir gauti Illi
nois demokratams kuodaugiau- 
sia džiabų. Pabaigęs kalbą 
Rooseveltas jau rengėsi sėstis, 
kaip iš minios pasipilė penki 
Širviai, nuo kurių pirmiausia 
sukrito mėras Cermak, o paskui 
ir Mrs. Joseph Gili iš Miami. 
Roosevelt išliko kulkų nepakliu
dytas. Cermak tapo skubiai 
įneštas į Roosevelto automobi
lių ir nugabentas ligoninėn. Li
goninėn tapo nugabenta ir Mrs. 
Gili, kuri tapo pašauta į vidu
rius ir šitokiai sužeista.

Tapo pašauti ir kiti trys žmo
nės, būtent, p-lė Margaret 
Kruis iš Newar, N. J. (pašauta 
į ranką), New Yorko policis
tas Wiliam Sinnett (pašautas 
į galvą) ir Russell Caldwell iš 
Miami (pašautas į galvą). Jie 
visi yra liktai lengvai sužeisti.

šoviko suėmimas
šovikas tapo vietoje suimtas. 

Jis šovė j prez. Rooseveltą pasi
stojęs an suolelio, 25 pėdų at
stume. Ant soulielio stovė
jo ir daugiau žmonių, jų tarpe 
ir Mrs. W. F. Cross iš Miami, 
kuri puolikui pradėjus šaudyti, 
pastvėrė jo ranką ir nukreipė 
šuvius. Tai gal ir išgelbėjo 
Roosevelto gyvastį. Tuoj pri
puolė kiti žmonės ir policistai 
ir puolikas tapo suimtas ir nu
ginkluotas. Minia jį skaudžiai

sumušė ir nudraskė drabužius 
iki policija jį išgelbėjo.

Puolikas buvo Joseph Zanga- 
ra, 33 metų italas, gimęs Calab^ 
ria, Italijoj. Apie jį ir jo pra
eitį nieko nežinoma, apart to, 
ką jis pats papasakojo. Jis at
važiavęs iš New Yorko du mė
nesiai atgal. Perskaitęs laik
raščiuose, kad Rdoseveltas at
važiuos į Miami, nusitaręs jį 
nužudyti ir tuo tikslu trys die
nos atgal už $8 nusipirkęs re
volverį. O nužudyti prezidentą 
jis norėjęs vien todėl, kad jis, 
Zangara, ncapkenčiąS turtingų
jų ir galingųjų. Del tos prie
žasties jis dešimt metų atgal 
kėsinosi nušauti Italijos kara
lių, bet nepavyko, nes minia su
kliudė. Minia sukliudė ir da
bar, nes per daugybę žmonių 
negalėjęs prieiti arčiau prie 
prezidento, o nuo suolelio šau
nant kiti ži^onėą^pajudinę ran
ką ir jis negalėjęs prezidentui 
pataikyti. Jokiai partijai jis 
nepriklausąs ir niekas jo prie 
užmušimo nekurstęs. Betgi su
žinojęs, kad Rooseveltas išliko 
gyvas, jis buk prasitaręs poli
cijai: “Well jeigu aš jo nenu- 
šbviau, tai tą padarys mano 
draugai”.

Cermakas yra sužeistas 
pavojingai

Meras Cermak yra sužeistas 
labai pavojingai. Kulka įėjo 
per šonkaulius ir perėjusi per 
kepenis įstrigo nugarkaulyn. 
Daktarai ikišiol nedryso daryti 
operaciją, kad išimti kulką. Ir 
nors yra viltis, kad Cermakas 
pasveiks, tečiaus jo gyvastis 
yra pavojuje. Paskutinės ži
nios iš ligoninės sako, kad Cer
makas gerėjąs ,bet pavojus jo 
gyvasčiai dar nėra praėjęs.

Pas jį ligoninėj šiandie buvo 
apsilankęs ir Rooseveltas, kuris 
pasiliko nakvoti Miami ir tik 
šiandie išvažiavo į New Yorką.

Cermako giminės iš Chicagos 
skubiai vyksta pas sužeist j į. 
Atvyksta ir gubernatorius Hor- 
ner.

Pasikėsintojas Zangara bus 
atiduotas teisman už pasikėsi
nimą nužudyti ir jam gręsia iki 
20 metų kalėjimas. Bet jeigu 
Cermak ar Mrs. Giill mirtų, tai 
jis bus apkaltintas už žmogžu
dystę.

Wisconsino ūkininkų 
streikas mažai palie

tė miestus

nm

Pirmoji fotografija iš Miami, Fla., kur įvyko pasikėsinimas prieš išrinktąjį prezidentą Roose- 
veltą. Fotografijoj pašautas ir sunkiai sužeistas Chgicagos meras Antanas Cermak vedamas į 
prezidento Roosevelto automobilių, kuriuo tapo nugabentas į ligoninę. Fotografija tapo perduota 

iš Miami telefonu j Chicago.

Senatas vakar pri
ėmė prohibicijos 
priedo atšaukimą

Prohibicija atšaukta 63 prieš 
23 balsus. Atstovų butas irgi 
priims atšaukimą

Washington, vas. 16, — Se
natas šiandie 63 balsais prieš 
23 atšaukė prohibicijos priedą 
prie konstitucijos.

Atšaukimas yra formoje nau
jo priedo prie konstitucijos, 
kuris atšaukia pirmesnį, 18-tąjį 
konstitucijos priedą, j vedusį vi
soje šalyje prohibiciją. Dabar 
prohibicijos atšaukimas eina 
atstovų butan.

Atšaukimo formula yra re- 
publikoniška, su pataisa apsau
gojimui sausųjų valstijų nuo 
importavimo degtines iš Slapių
jų valstijų ir nustatanti, kad 
ratifikavimas turi būti atliktas 
valstijų konvencijų.

Išpradžių demokratai toms 
pataisoms priešinosi ir sakė, 
kad atstovų butas tokios at
šaukimo formulos nepriims, nes 
norys atšaukimo be jokių sąly
gų. Tečiaus prieš pat balsa
vimą atstovų buto pirmininkas 
Garner paskelbė, kad jei sena
tas priims prohibicijos atšauki
mą, tai jį priims ir atstovų bu-

Trys žmonės žuvo ne
laimėj su automobiliu

Pinkneville, III., vas. 16. — 
Danzell Russell, 22 m., jo žmo
na, 20 m., vedę tik trys savai
tės atgal ir Kenneth Sawyer, 
22 m., liko užmušti kai jų tre
kas paslydo ir įvažiavo į kitus 
du trokus.

... ■....T"....... ... 1 ' - ...... . .

Vokietija neduoda 
užsienio pasų vai- 
džios priešininkams

Neleidžia išvažiuoti į užsienius 
ir taikos šalininkams

non a■
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsinaiukę, galbūt lietus ar 
sniegas, maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 5> 
82.

Milwaukee, Wis., vas. 16. — 
Wisconsino kooperatyvė pieno 
ūkininkų draugija paskelbė tas ir tai priims ateinantį pir- 
streiką, kad priversti pakelti madienį, suspendavus papras

tas parlamentarines taisykles.
Priėmimui konstitucijos prie

do reikalingi du trečdaliai “bal
sų. Prezidento pritarimas ne
reikalingas. Kongresuti priėmus 
bus reikalinga, kad prohibicijos 
atšaukimą patvirtintų mažiau
sią 36 valstijos spečialėse kon
vencijose.

pieno kainas. Tečiaus streikas 
mažai miestus palietė ir beveik 
visi miestai pieno turi užtek
tinai. Tečiaifs sūrių ir sviesto 
dirbtuvėlės mažai dirba, nes 
negauna užtektinai pieno.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas.28 Liet, Auditorijoj
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Kongresmanas užsi 
mušė

Washington, vas. 16. — At
stovas Goodwin iš Minnesota, 
iškrito ar iššoko per langą ho- 
tely kur jis gyveno ir užsimu
šė. Jis yra pralaimėjęs 
tuose rinkimitose.

perei-

Lenkai užpuolė Danzi 
go koridoriuje vokie

čiu kliubą

Kartuzy, Pomorze, Lenkijos 
koridoriuje, vas. 16. — 40 žmo
nių, jų tarpe kelios moterys, li
ko sužeisti burini lenkų įsiver
žus į apvaikščiojimą vokiečių 
klitfbo sukaktuvių. Vokiečiai 
padavė skundą Varšavos val
džiai.

Užsinuodijo už pasku
tinius centus nupirk

ta mėsa
Pasadena, Cab vas. 16 

darbis Warren Davis už pasku
tinius centus nusipirko mėsos ir 
parnešė devynių įmonių šeimy
ną pavalgydinti. Bet mėsa, pa
sirodė ,buvo sugedusi ir visf 
devyni jos užvalgę apsinuodijo. 
Trys jų dabar sunkiai serga ir 
kovoja su mirtimi.

Dar penki Rusijos 
miestai įveda 

pasportus
Maskva, vas. 16. — Penki 

industriniai centrai, į kuriuos 
laike piatiletkos suplaukė tūks
tančiai darbininkų, kad dabar 
tų darbininkų atsikratyti, nuta
rė nuo kovo 1 d. įvesti caristi- 
nę pasportų sistemą.

Tais miestais yra naujai ge
ležies pramonės centrai Kuz- 
neck ir Magnitogorsk, taipjau 
Stalingrad,
Gorki (buvęs 
rod).

Pasportai jau 
įvesti Maskvoje, 
Charkove, kad iškraustyti iš tų
miestų visus valdžiai nepagei
daujamus eleemntus. Tečiaus 
su pritaikimu pasportų einasi 
labai lėtai ir negavusius pas
portų prisiėjo 
miestuose dar 
nes trūksta ir 
gabenimui.

Baku ir Maksim
Nižni Novgo-

Nušovė mokykloj žmo 
ną ir sūnų, pats 

nusišovė

Surastas Racine, 
Wis., lietuvio Felikso 

Žiliaus užmušėjas

Downey, Cal., vas. 16. — Dr. 
Vemon Blythe iš Santa Anna, 
gavo pašaukimą į teismą 
skyrų byloje^ Perpykęs nuėjo 
} Gallatin mokyklą ,kurią lankė 
jo 9 metų sūnūs Robert ir ra
dęs mokykloje taipjau savo 
žmoną, juos abu—žmoną ir sū
nų—nušovė prie akių visos kle- 
sos. Paskui išbėgo prie auto
mobilio, kur sėdėjo antras sū
nūs, bet tasis užgirdęs gaudy
mą ir nusigandęs pasileido. bėg
ti gatve. Tėvas paleido kelis 
šūvius, bet nepataikė. Po to 
jis sugryžo j mokyklą ir pats 
nusišovė’

Racine, Wis., vas. 16.— Va* 
kar tapo išduotas varantas areš
tuoti už pirmo laipsnio žmogžu
dystę Thomas Sweeney, 42 m., 
iš Racine. Jis yra kaltinamas 
nužudęs geležies liejiklos dar
bininką, lietuvį Feliksą žilių- 
Zelul, 45 m. žilių rasta nužu
dytą ir pamestą šalę kelio sau
sio 19 d.
Kaip buvo nužudytas Feliksas 

žilius
Sausio 18 d. žilius gavo $10 

algos iš liejikols, apsimokėjo 
skolas ir pavalgęs vakarienę iš
ėjo “pasilinksminti” ir daugiau 
nebegryžo. Ant rytojaus rasta 
jo lavonas prie 38 kelio, netoli 
Rapids. Lavoną rado farmerys 
Wm. Rieser apie 7 vai. ryto. 
Lavonas buvo smarkiai sužalo
tas ir gulėjo kraujo latake. 
Drabužiai buvo nudraskyti. Jį 
nužudyta tuo laiku kai jis valgė 
sandvičių, nes jo burnoje rasta 
maisto.

žilius lietuvių judėjime neda
lyvavo. Jis greitai su visais 
susidraugaudavo ir norėdavo 
pasirodyti turtingu žmogum, 
tad nešiodavosi pluoštą teatri- 
riių pinigų. Gal dėlto ir tapo 
nužudytas.

(Plačiai apie šią žmogžudystę 
buvo rašyta “Naujienose” vas. 
2 d., Racine korespondento).

Septyni darbininkai žu
vo panikoj komunistų 

susirinkime

Berlynas, vas. 15. — Daugiau 
tokie taikos šalininkai ir libe
ralai, kaip biografas Emil Lud- 
wig, ar garsus rašytojas Eich 
Maria Remarųue (parašęs kny
gas “Nieko naujo vakarų fron
te’ ’ir “Kelias atgal”), nebega
lės išvažiuoti užsienin protestui 
prieš reakcionierių įsigalėjimą 
Vokietijoje.

Vokietijos reakcionierių val
džia nutarė neduoti pasų išva
žiavimui užsienin tokiems žmo
nėms, kurie yra politiniai nu- 
žiurėtini. Tuo ji sutapo su fa
šistine Italija ir sovietų Rusi
ja, kurios irgi neišleidžia išva
žiuoti užsienin valdžiai neišti
kimiems žmonėms.

Oficialiai paskelbta, kad už
sienio pasų negavo žinomas ra
šytojas Otto Lehman-Russbildt, 
kuris iškėlė aikštėn ginklų pre
kybą; taikos šalininkas ir na
rys Taikos Lygos Hellman von 
Gerlach ir Kari voh Ossietski, 
redaktorius žurnalo Weltbuhne, 
pereitais metais nuteistas ka- 
lėjiman už paskelbimą karinių 
paslapčių.

Nauji rinkimai Holan 
dijoj

Haaga, vas. 16. — Atstovų 
butui išreiškus nepasitikėjimą 
kabinetui, tapo paskelbti nauji 
parlamento rinkimai balandžio 
26 d.

Athenai, Graikijoj, vas. 16. 
—Septyni darbininkai liko už
mušti ir 20 sužeista laike pani
kos, kuri kilo kai bandantis iš
ardyti susirinkimą policistas pa
leido salėje širvį į lubas. Minia 
puolė bėgti laukan .ir susigrū
dime nugriuvo salės laiptai. 80 
žmonių liko areštuota.

Memphis, Tenn., vas. 16. — 
Huggins, 10 m. vaikas, sergąs 
miegamąja liga, miega jau 484 
dienos. Maitinamas jis yra vien 
ožkos pienu. Pasak daktarų,, 
jis taip galy s gyventi dar ilgą 
laiką.

Kaunas.—Atvažiavę Kaunan 
Ramygalos gyventojai pasako
jo, kad garsiose Ramygalos ba
lose, j kurias vasaros laike gy
vuliai negali įeiti, šalčio dėka 
žmonės šieną piauna. Sako, 
net gražu žiūrėti, kaip pradal
gės rikiuojasi ant ledo. Tai bent

| TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON 
ta

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- 
j aus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

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

Los Angeles, Cal., vas. 16.— ’ 
Konduktoriui Caster j Chicago ' 
vykstančiame Southern Pacific ’ 
traukiny nušovė plėšiką, kuris ’ 
kėsinosi apiplėšti pasažierius. ’ 
Caster irgi tapo peršautas ir 
:gal mirtinai sužeistas.,

■ I • ■ . /■ ■ " 1

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Ruošiama Lietuvos Nepriklau
somybės minėtuvės

I

patikėti, kad galima butų 
už toki mažą pinigą, bet tai 
galite gauti gražius kautus

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGAI 
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS- 
Kaina tik $1.00 .

Ką.Xik naujai atspausdinta 
Pj-isiunčiame paštu.

NAUJIENOS 
1739 S6. Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS

Grand Rapids, Mich.______ 7 i riejimą. Toji Lietuvos Nepn-
’klausomybės diena, vasario 16 
(kuri tapo atkelta į sekmadie
nio vakarą, vas 19 d., dėl visų 
patogumo) mums lietuviams 
yra brangi šventė, nes 1918 m. 
vas. 16 d. buvo paskelbta vi
sam pasauliui, jogei Lietuva, 
kaįpo tauta, nepriklauso nei nu 
sams, nei vokiečiams, nei len
kams, bet pati savo reikalus 
yra pasiryžusi tvarkyti. Nuo 
to laiko, per 15 metų, Lietuva 
gyvena savistoviai. Lietuvai 
prisiėjo sudęti arit tėvynės au
kuro nemažai aukų. Musų jau
ni, augę ir seni vyrai stojo 
ginti Lietuvos kraštą nuo prie
šų pavergimo. Nemažas skai
čius kovose‘žuvo. Kiek vargo 
teko pergyventi tiktai tas gali 
atjausti, kuriam teko tuo lai
ku būti Lietuvoje. Mes ameri
kiečiai didžiumoje rėmėm savo 
brolius pinigais, klojome šimti
nes, kad tiktai iškovojus Lie
tuvai nepriklausomybę. Ir da
bar kiekvienų metų vasario 16 
d. prisiminus, širdis atjaučia 
tuos didvyrius, kurie atidavė 
kas žmogui brangiausia, — gy
vybę. Pažvelgus į tas aukas ir 
mus laimėjimus, aiškiai mato
me lietuvių nuveiktus darbus. 
Lietuva laikotarpyje 15 metų 
yra padarius didelę pažangą. 
Vasario 19 d. vakare plačiau 
išgirsite iš kalbėtojų apie Lie
tuvos laisvės įgijimą ir kitus 
•tautos reikalus. Girdėsit gra
žių lietuvių mylimų dainelių ir 
keletą muzikos numerių. Tad 
nepamirškite atvykti nedėlios 
vakare, vas. 19 d., į Dzendžele- 
*o svetainę. —Koresp.

Kaip daktaras C. A. Paukštis 
padarė moteriai operaciją

Nubaudė' Anykščių pa 
degė jus

Penkiadienis, Vas. 1?, 1933

Vėl žmogžudystė netoli 
Jonavos

Lyg ir keistokai skamba ši
tas sakinys. Juk daug dakta
rų daro operacijas, tai kodėl 
Dr. Paukštis negali daryti. Bet 
dalykas štai koks: ©r. C. A. 
Paukštis yra apsigyvenęs Foun- 
tain miestuke ir ten turi savo 
ofisą. Vasario 13 d. jis tapo 
pašauktas pas vieną moterį.
Nuvykęs, daktaras rado mote
rį labai prastoje padėtyje. Li
gonė buvo reikalinga skubios 
operacijos dėl apendicito. Dak
taras, įsidėjęs moterį į savo 
automobilį bandė nuvežti į Lu- 
dington ligoninę, kur su kitų 
daktarų pagelba butų buvusi 
padaryta operacija. Bet dvi ir 
pusę mylių nuo namų pavažia
vę, pasinėrė sniego pusnyne ir 
ne tik <toliau negalėjo važiuoti, 
bet ir atgal sugrįžti nebuvo 
galima. Gavęs kelių žmonių pa- 
gelbą, per didelę bėdą sugrįžo 
į ligonės gyvenamą vietą. Dak
taras C. A. Paukštis jos na
muose pats vienas padarė ope
raciją ir moteris sveiksta.

Šitą žinią imu iš vietos ang
lų laikraščių dėl to, kad Dr. 
C. A. 'Paukštis yra gana jau
nas lietuvis daktaras ir yra 
narys SLA. 60 kuopos. Mote
ris, kuriai operacija tapo pa
daryta, pavardė yra Budzinski. 
Matomai, ji yra lenke, o gal ir 
lietuvė. Toks dalykas vargu 
kuriam lietuvių daktarui yra 
pasitaikęs, o ypatingai tokiam 
jaunam, kaip Dr. Paukštis.

» » »
Kaip jau buvo spaudoje mi

nėta, žymus vietos organizaci
jų, o kartu ir SLA. 60 kuopos 
darbuotojas, draugas T. Alek
synas serga jau pusėtinai il
gas laikas. Keletas savaičių at
gal buvo nuvykęs j Ann Ar- 
bur ligoninę, kuri yra viena 
geriausių Michigan valstijoje. 
Pabuvo 10 dienų ir pasimokė- 
jęs šimtą dvidešimt penkis do
lerius pagrįžo, tikėdamas, kad 
jau bus geriau. Bet dabar vėl 
iš Ann Arbur gavo laišką nuo 
daktaro, kad turi eiti ant ope
racijos. Operacija bus daroma 
ant nugarkaulio. Tai bus gana 
tunki operacija. Linkėtina 
draugui T. Aleksynui kuo grei
čiausiai pasveikti ir vėl kartu 
su mumis dirbti.

» » »
Musų miestą kaip perkūnas 

sutrenkė, kuomet visoj Michi
gan valstijoj bankai užsidarė 
iš 13 į 14 d. vasario. Užsida
rė ant 8 dienų iki vasario 23. 
Būriai žmonių apstoję skaito 
išlipintus pranešimus bankų 
languose. Eina įvairių kalbų. 
Sako, kad kai kurie bankai vi
sai neatsidarys. Jau ir taip vi
sai apmiręs biznis, — čekių 
niekas nemaino, pritruko ir 
smulkių pinigų. —S. Naudžius.

Kaip praėjusiais metais, <taip 
ir šiemet visos Racino lietuvių 
draugijos bendrai ruošia Lietu-• 
vos Nepriklausomybės 15 m. * 
sukaktuvių minėtuves vasario 
19 d., 7:30 vai. vakaro, p. Džin- 
dželeto svetainėje. Kalbėtojais 
pasižadėjo vietinis geras lietu-, 
vių drangas, buvęs miesto ma-į 
joras p. VVilliam Armstrong ir, 
kiti, o iš Kenosha daktaras A. ■ 
G. Rakauskas. Programą išpil
dyti pasižadėjo SLA. jaunuo
lių 369 kuopos mergimj choras, 
broliai Sijonai su gitarais ir 
kiti. Atsižvelgiant j sunkius 
bedarbės laikus, įžanga dykai. 
Kviečiami visi vietos lietuviai 
vasario 19 dieną, tai yra sek
madienio vakare suseit į šį 
iškilmingą Lietuvos Nepriklau-

LIETUVOS ŽINIOS
Kai dvarininkas jau 

čia bylą pralošęs...
ŠIAULIAI. — Telšių apskr. 

Medingėnų dvaro savininkas 
Šiukšta Šiaulių apygardos tei
sme turėjo bylą su karo in
validu nebyliu Juozu Undera-

ninką ticson už tai, kad Šiuk
šta už savo skolas leido apra
šyti varžytynėms paskolintą 
iš jo kuliamąją mašiną ir 
pridarė jam nuostolių. Teisino 
dieną, teisėjams bylą apsvar
sčius ir išėjus pasitarti dėl 
sprendimo, Šiukšta, nujausda
mas sprendimą busiant ne jo 
naudai, įkrito desperacijon ir 
teismo salės koridoriuje puolė 
mušti lazda Underavičių. Un- 
deravičiui negalint gintis, nes 
negali valdyti vienos rankos, 
kuri paraližuota. Šiukšta skau
džiai jį apmušė. Kol atvyko 
pašalinių pašauktoji policija, 
Šiukšta, nelaukdamas jos, nė 
sprendimo, kuris iš tikrųjų pa
sirodė išėjęs ne jo naudai, iš 
teismo paspruko. Tačiau po
licija vienok surašė jam pro
tokolą ir atidavė teismui, ku
ris, reikia tikėti, karingam 
dvarininkėliui primins, kad 
dabar jau nebe baudžiavos 
laikai ir kad mušeikos baud
žiami.

i Panevėžio apygardos teismas 
išvažiuojamoj sesijoj Anykš 
čiuose nagrinėjo linų pirklio 
Binderio ir sūnų bylą. Binde- 
rius kaltino tuo, kad norėdami 
išgauti, apdraudimo premiją ir 

I nusikratyti -skolų, tyčia pade- 
' gę savo krautuvę, o išsiplėtęs 
gaįsras sunaikino miesto cent
re 8 gyv. namus ir daug kitų 
trobesių. Byloj buvo 47 liudi
ninkai. Kaltinamuosius teismas 
pripažino kaltais ir nubaudė: 
tėvą ir vyresnįjį sūnų po 6 ____„___________
motus sunkiųjų darbų kalėji- Į pusantro mėnesio laiko, 
mo, gi jaunesnįjį 4 metus. dar nesurasta.

$

1.

O
%

3
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Gražus, aughos rų- 
šies apsiūtas Cela- 
nese kliošas.

Artistiška, tvirta ir 
saugi i>apėdė.

pat pasikėsinimą ant prezidento Roosevelto gyvasties. Rooseveltas (B) iš automobilio

Garsiftkitės Naujienost

T-1

skirtų išlaidoms 
reika-

ĮMOKĖTI 
$1.35 j mėųesj

iš Koniinterno 
lietuviškų pasų

Dingo mergaitė
Naumiestis. Sugintų

Prieš
sveikina minią. Prie automobilio stovi Chicagos meras Cermak (A). Automobily sėdi pakreipęs 
galvą Miami meras Gautier. Už kelių sekundų pasipylė šūviai ir Germak sukrito sunkiai su

žeistas (Fotografija perduota iš Miami, Fla. į 'Chicago telefonu).

vruzlVVoKv . V
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Suėmė komunistu 
kurjerus

Kybartuose kriminalinė po
licija sulaikė Viktorą Priesko
nį ir Vokietijos pilietę Anną 
Jung. Pas abu rasti portfeliai, 
kuriais ėjo slaptas paštas: 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto veikimo at
skaitomybė Koniinterno sek
cijai; antras paštas iš Mask
vos Koniinterno parėdymai 
Lietuvos komunistų partijai. 
Einančiame 
pašte rasta 
blankų.

3,000 litų,
partijos techniniems 
lams ir Koniinterno Litsekci- 
jos instrukcijos centro komi
tetui, kuriose nustatomas vei
kimo planas L. Kom. Partijos 
Centro Komitetui, iki gegužės 
mėn.; Instrukcijose konstatuo
jama i dabartinių blogo veikimo 
stovis Lietuvoje ir nurodoma, 
kaip veikti kariuomenėje, dar
bininkų, moksleivių tarpe, li
gonių kasose ir V. D. Univer
sitete. Universitete liepiama 
paleisti dabar esamą biurą ir 
suorganizuoti naują. Bendrai 
universitete veikimo reikalu 
duodama daug nurodymų.

T TT’/'AIDTT T Q vartojami dauginus 
IAj.IjO kaip 5 nillionų Euro

piečių kaipo jų Šeimos viduriu lluosuotojas. 
Tenai gydytojui rekomenduoja Leopills. Pa
rašykite mums dėl dykai Kampelio. Gal jus 
greit patirsite kaip pagelbingi jie yra prie 
užkietėjimo vidurių, guzų hcmorrboidų, ir 
t. t., garantuojame, jio nėra kenksmingi. 
Leopills dabar padaromi Cbicagoje. <35 
piliukčs už 25c. gausite nuo jūsų vaistininko 
arba iš Leo Laboratories 034 Fullerton Avė., 
Chicago. III.

Kautai tiktai už 99 
centus

Sunku 
gauti kautą 
tiesa. Jus _ 
vienoj iš sensacingiausių Chicagoje < iš
pardavimų Chicago Mail Order Outlete 
šiandien ir rytoj ant 511 S. Paulina St.

Du tūkstančiai moterų, merginų ir 
mergaičių žieminių kautų pasiūlomi už 
žemiausią kainą, būtent už 99 centus, 
$1.99 ir $2.99. Daugelis tų kautų ne
seniai buvo pardavinėjami už . daug auk
štesnę kainą, būtent už dešimts dolerių 
— $10.00. ’

Kautai yrą gražiais kailiais padabinti, 
gražiai pasiūti ir iš gero materijolo.

Tokio, išpardavimo dar nėra buvę 
Chicagoje. Chicago Mail Order Outle- 
tas suteiks. jums progą nusipirkti tokias 
vertybes, kokias jums jokia kita įstai
ga negali pasiūlyti. MB

MES ATSIPRAŠOME TŲ. KURIOS NEGALĖJO NUSIPIRKTI KAU 
TUS PASKUTINIAME SENSACINGAME KAUTŲ IŠPARDAVIME. 
Mail Orderio Departamentas tik ką atsiuntė 2000 daugiau naujų kautų. 

TUR BŪT IŠPARDUOTI ŠIAME OUTLĖTE!

2000 ŽIEMINIŲ KAUTU
Del Mergaičių, Merginų ir Moterų

99c - SI .99 $2.9
Vert, iki $2.98 Vert, iki $4.98 Vert, iki $9.98* 

VISŲ ŠAIŽŲ — DIDELIŲ IR MAŽŲ!
.Pitolnus, Kailiniais Padabinti! Populiariiko Naujo Mat eri joto! Gražus.

Nauji Styliail Daugelis Šilko Pamuialaisl
šis Outlctas duoda progą kiekvienai moterei ir merginai turėti gražų, šiltą 
ir atylingą kautą beveik už dyką. Jeigu jus taupi, tai dabar yra laikas 
nusipirkti gražų žieminį kautą ir sutaupyti pinigų. Jeigu jus gudri,'tai 
jus atrisite anksti ir pasirinksite geriausį. PASINAUDOKITE ŠIAIS NE
PAPRASTAIS SPECIALS.

.. “TUKSTANT1ES BARGENŲ OUT LĖTAS"

CHICACO MAS L ORDER CO.
HARRISON 6 PAULINA ST$. /MARSHFIELD"L—- ,--------------- _-r ~ —_-_—1 • ŠSKaME
Atdaru kamjleu uuo 8 Iki 0 vąl. vale. Kutvei’u-uĮg .ir ';

, J X- J?; •;
’ ■ ■ 7, A

8:00 vult.

Panevėžio apskrity 
likviduotos 57 
organizacijos

Visam Panevėžio apskrity; 
šiais metais yra1 376 įvairios 
organizacijos, Likviduota per 
1932 metus 57 įvairios organi
zacijos. Naujai per tą patį lai
ką įregistruota 46.

—-Per 1932 metus 'Panevėžio, 
apskr. viršininkas surašė 701 
administracinių baudų nutari- 

i nu- 
administraciniu budu

mų, kuriais 782 asmenys 
bausti t ...... v .
35,284 litų sumąį. Išieškoti tais 
pačiais metais iįffvyko tik 9,974 
lit. Dovanota, areštu atlikta, 
sumažinta ir teismui perduota 
17,365 litų sumoje; '

Įvykdyta baudų draug su
— - . y-

areštu ir t. t< 27,889 litų su
moje.

Daugiausia buvo bausta už 
švaros nelaikymą ir kitus pa
našius nusižengimus.

1982 metų sausio mėn. 1 d. 
Panevėžio mieste ir .apskrity 
buvo 829 svetimšaliai. Metų 
Jiėgy atvyko dar 144. Išvyko 
;871 svetimšalis, š. m. sausio 1 
d. Panevėžio mieste, iir apskri
ty svetimšalių 'buvo 602 asme
nys.

Per visus 1982 metus Pane
vėžio apskr. viršininko įstaiga 
yra išdavusi bei pratęsusi 777 
jeid. svetimšaliams gyventi Lie
tuvoje. Už juos gauta pajamų 
17,218 litų sumoje. Darbo lei
dimų išdilote 264.

__ x __.T. «**»•■«■■■•*■■■■

IŠPARDAVIMUI
2,500MWk fflW«AUW

Mumį pavesta tuojaus, išparduoti
roVISUOBNEm

a ■

Pasirinkimui byle Kautas Krautuvėje.
šie Kautai pirmiaus buvo parduodami po $20.00, $25.00 ir $30. 

Turi būt išparduoti per 30 dienų.

MICHAEL TAUBER & COMPANY
LIKVIDATORIAI.

411 So. Market Street į „Pietus nuo Van Buren St. 

ATDARA VAKARAIS ir ŠEŠTADIENIAIS nuo 
,, 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Kaunas.— Gauta žinių, kad 
netoli Jonavos Senų Budų kai
me buvo nušautas Klinovas. 
Jis nušautas begrįžtąs iš vaka
ruškų, Įvykio aiškinti j ten iš 
Kauno išvyko kriminalinės po
licijos valdininkai.

Z. 
kaimo ūkininko Gudaičio din
go be žinios duktė Guste, 17— 
18 m. amžiaus. Pranešta poli
cijai; Nors jau ieškoma apie 

, bet

Švelniai ir Gražiai Apšvies
Na m u s

I ‘‘Netiesioginė ap 
švietimo vienutė, 
kuri šviečia išvir
iais, Švelniai ilu- 
minuodama.

2
.Mo4erniškas 3-jų 
žvakių prietaisas, 

į dėl ‘ skaitinio arba 
' dekoratyviško ap- 
1 švietimo.

Ekonomiškiausio Sty 
liaus Lempa Kada 

Nors Plianuota
Apšvietimo ekspertai davė mums 'šią 
naują lempą Visos šeimos naudai. Ji 
šviečia išviriau*, .ir jos šviesa ilumi- 
nuoja, apsaugoja .ir sušvelnina spin
dulius, kad jie nekenktų akims. Su
teikia gana šviesos gyvenamajam kam- 
baryje dėl siuvimo, skaitymo, dėl mo
kyklą Lankančiųjų valkų, prirengti 
lekcijas, skambinimui ant piano, lo
šimui kortomis, — arba dėl visų 
tų užsiėmimų arba malonumų iš
karto. Qeri namų šeimininkai norės 
ją pamatyti demonstruojant.

MODERNIŠKA
ši lempa harmonizuos su byle 
namų įrengimu arba rakandais. 
Tai yra “kokybės” lempa — 
Edison Service garantuota. Cash 

. pinigais kainuoja Slf.95; bet 
jus galite mokėti už ją. kas 
.mėnesį su jūsų elektros sąs
kaita.

M

C O M M O WE ALTH EDIS OJV 

ELECTRIC SHOPS 
Vidurmiesty— 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Telefonas RANdOlph 1200, Local 1217
Skyrių Sankrovos Atdaros šeštadieniais iki 0:30 Vakare.

Broathvay—4502 Broadway Ashland—4834 South Ashland Avo.
Irvinu l'ark—*4833 Irving Park Blvd. South Stato-—3460 South State St.
Logini Sąuarc—2618 Milwaukee Avė. Englowood—852 W. 63rd St.
Madison*Crawford—4231 W.Madison St. South Chicago—2050 E. 02nd S t.

Roseland—11116 S. Mlchtran Avė. 
Ant visų pirkinių padarytų ant inusų išmoksimo plano > maža suma 

už patarnavimų

K U PO N AIF E D E R A L DUODAMU
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

1 Šis žydelis turėjo ge- 
niališka sumanymų 
bedarbę prašalinti

Bedarbių organizaci
ja reikalauja pinigi
nę, ne maist. pašalpą
Chicago VVorkers Committe on 

Unemployment stato reikala
vimus; Jonas Ascilla kreipia
si į bedarbius

Jis galėsiąs ir bedarbius, aprū
pinti darbais ir sukurti per
kamąją jėgą. Tik paklausy
kit!

Bedarbiai, kurie priklauso 
prie Chicago Workers Commit- 
tee on Unemployment savo lo
kalų susirinkimuose nutarė ko
voti, kad jiems butų teikiama 
pašalpa ne maistu, bet pinigais. 
Unemployment Relief Service 
norma mėnesiui šeimynai yra 
$30, United Charities — $36. 
Nors tai yra maža. suma, argu
mentavo bedarbiai, bet gavę 
grynirs pinigus, jie galėtų pa
sipirkti tokius valgius, kurie 
geriau tinka jų skoniui ir svei
katai.
“Pavieniai nieko nereiškiame”

Tie patys bedarbiai rūpinasi 
ir medikalės priežiūros reikalais, 
policijos kišimusi į bedarbių rei
kalus, politiniais klausimais, 
etc., ir Jonas Ascilla, šeštadienį 
suorganizifotos lietuvių bedar
bių kuopos C. W. C.O. U. dele
gatas į Centrą, komentuodamas 
apie šią organizaciją, sako, 
“Pavieniai mes nieko nereiškia
me, bet suėję į vieną stiprią 
organizaciją galime sudaryti ne 
tik fizinę, bet ir politinę jėgą. 
Galėsime priversti atatinkamas 
įstaigas ir asmenis atsakyti į 
musų reikalavimus.

šiam žydeliui bedarbės klau
simas buvo visai nekietas rie
šutas. Jam nereikėjo ilgai suk
ti kalvą. Presto, ir, štai, be
darbė panaikinta, žmonės turi 
pinigų ir vėl džiaugiamės pro- 
sperity!

Beveik nerdamasis iš kailio 
jis nubėgo į Chicago VVorkers 
Committee on Unemployment 
pasikalbėti su vienu viršininku, 
G. B. Patterson. Tuo laiku ten 
buvo ir lietuvių lokalo delega
tas Jonas Ascilla., žydelis svie
dė paltą į kampą, kepurę pas
kui, ir pareikalavo “audienci
jos” papasakoti apie jo išrastą 
būdą bedarbę panaikinti.

štai jo nepaprastas planas
Pirmiausiai, sako, reikia at

spausdinti tam tikras blankas 
ir paleisti grupę bedarbių su 
jomis po visą miestą ir apie- 
linkę, kad sužinojus ko gyven
tojams reikia. Kaip tas pre- 
liminaris darbas bus baigtas— 
tuomet u*ž tikrojo darbo. Me-

džiaga pigi, darbininkų dau
giau negu reikia.’”

“Puikiai”, pertrauke Pattcr- 
son ir Ascilla, “bet ir dabar yra 
perdaug įvairių išdirbinių, ku
rių žmones negali nupirkti, nes 
neturi pinigų. Kaip apie perka
mų jėgų”. “O tas niekis”, at
sake žydelis, “štai kaip tų 
"klausimą galima išrišti. Aš lan
kiausi įvairiose darbo biržose ir 
mačiau, kaip vyrai siūle po $100 
ir $150 už darbus. Mums tiek 
nereikia. Surinkime iš kiekvie
no po dešimtį dolerių. Pinigų 
bus ‘plenty’. Aš busiu ‘rtlena- 
žerium’. Mes pradėsime ‘što- 
fų’ gaminti, bedarbiai gaus dar
bo, gau’s algas ir patys galės 
tų štofą pirkti. Paskui jį pra
dės pirkti ir kiti. Kaip matai 
‘prospei-ily’ išlys iš už to kam
po”.

Bet žydelis ,matydamas, kad 
nei Patterson, nei Ascilla ne
plyšta nuo entuziazmo ir į jo 
nepaprastų sumanymų kreivai 
žiuri, suprato, kad geriau pada
rys ištempęs paltų iš kampo ir 
išdūmęs ieškoti tokių, kurie jo 
planų tinkamai įvertins.

West Parkų taryba nu
kapojo algas 15%

West Park taryba vakar nu
tarė nukapoti visų darbininkų, 
viso 550, algas 15%. Taryba 
mėgins sutaupyti $1,300,000 į 
metus.

“Nebukim kūdikiai”

“Ir mes bedarbiai esame žmo
nes, norime gyventi, o nemirti 
badu, kuomet visko yra-Įper- 
dairg. Nežiūrint kaip sunku 
pradėti šis darbas, mes nenu- 
leiskime rankų, o dirbkime vi
si žiūrėdami, kad kas tą darbą 
už mus turi padaryti ir kaip 
su kūdikiais visuomet rūpintis. 
Darbas pradėtas ir tik dabar 
musų reikalas jį tęsti toliau*.”

Baigdamas Jonas Ascilla ra
gina visus bedarbius sekti lie
tuvių bedarbių Chic. VVork. 
Com. on Unemployment lokalo 
darbuotę ir prie artimiausios 
progos prie jo prisidėti.

Tai parodo kaip kenksmin- 
l- šiurkščios dalelės veikia . . 

saugokitės jų.

DABAR yra laikas pagalvoti 
dukters ateiti, 
baigs mokyklą?

Štai yra gera dėl jos proga išmokti 
dreaių dezaininimo. dreaių siuvimo ir 
Skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurao. Mos išmokinsime 
ją i labai trumpą laiką. Rąžykite dėl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri ižaiS- 
klna apie musų mokyklą.

MASTER SCHOOL OF DRE8S 
DESIGNING. DRESS MARINO 

& MII.LINERY 
(J. KASNICKA. Vedėjas)

330 S. M'abaah Avė. Tel. Waba»h 9073

apie Ju«ų
Ką ji veiks kaip už-

DARODYMAS
BANDYMAS, kuris įrodo pinigų taupimo 

vertę ir Old Dutch Valytojo saugumą. “Saugumo 
bandymas” lengvai padaromas, bet įrodo didelės 
svarbos reikšmę. Paberkite truputį Old Dutch ant 
porcelianinės sinkos ir trinkite su nešiurkščiu pini
gu. Jus nejausite ir ne girdėsite jokio naikinančio 
žvyro nubruožimą, kaip kad būna paprastuose valy
toj irose, todėl, kad jų nėra Old Dutch. Jisai yra sau
gus. Jo dalelės lyg paplokščios lustelės—palieka šva
rų paviršių. 
gai -d 
tat EBbi

Jus gaunate tikrą vertę už savo pinigus, kuomet 
jus perkate Old Dutch Valytoją todėl kad kiekvie
name jo pakelyje yra labai daug dalelių, kurios tu*- 
ri tikro valytojo ypatybes. Uncija po uncijai nuvalo 
daugiaus kvadratinių yardų negu kas kita, ir todėl 
mažiaus kainuoja jį vartoti. Jisai greičiaus valo; 
neužkemšu vandeninti nubėgti nuovadą; nekenks
mingas rankoms. Nepalyginamai geras dėl tile, por
celianų ir enamelio, šveitimui metalinių daiktų, ar
ba išplovimui virtuves grindų. Tai yra vienintelis 
valytojas reikalingas jūsų namuose.

Tai yra O1<1 Dutch Guminė Valytum v
Patogi ir praktiška. Truputis OI<1 Dni ^Inp,n®’ 

kempinė padaro nuodugnų valvm^
_ Gražus maudynei priedas. PriHi,.„i . darbą, 

centų kartu su Old Dutch vinilnun V®® už kiekvieną kempinę. 1,111 labeliu
K Old Dutch Clcanser, Dcpt. n.n.tn

221 North La Šalie Street.
u Vardas ......................................... rO1 «>•

Gatvė '
Miestas Valst,

.•nduoju Esp«fl»>

<J tnaakulų, esat 
tam kojų pėdų.

Trrris, States Idaad.

PAIN-EIPELLER

GYVAS IR PASKERSTAS

KIAULES
Parduodame Labai Nupiginta Kaina 

Joe Dc Young 
Telefonas PULLMAN 9808 

12330 Halsted Street
WEST PULLMAN, ILLINOIS

MMMI

Išleido įsakymą, drau 
džiauti mokesčių mo

kėtojų mitingą
" ' ' V*

Chicago Assočiation of Real 
Estate Tax Payers direkto
riai padavė Skundų teismui.

Septyni direktoriai Chicago 
Assočiation of Real Estate Tax 
Payers įteikė skundų Superior 
teismui prieš kai kuriuos orga
nizacijos direktorius ir reika
lavo uždrausti masinį organi
zacijos narių mitingą kuris 
buvo šaukiamas Coliseume vas. 
14 d.

Teisėjas Liųdsey uždraudė

mitingų laikyti ir tuo pačiu 
laiku uždraudė > organizacijos 
viršininkams John M. Pratt — 
sekretoriui, -kuris gauna $20,- 
000 algos į metus, ir J. E. Bis- 
tor — pirmininkui —- veikti.

Šioje organizacijoje ilgų lai
kų ėjo savitarpinė kova tarp 
direktorių, kuri kilo dėl nuo
latinių nepasisekimų teismuo
se; Organizacija buvo suorga- 

i nizuota iš mažų mokesčių mo- 
' kėtojų, kurie manė, kad erga- 
i nizacija įstengs sumažinti jų 
mokesčių sųskaitas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj.

TAUPYKITE ANT MAISTO!
Pirkite “MIDWEST STORES” Sankrovose, kur geriausios 

rūšies Groseries kainuoja mažiaus pinigų
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario 17 ir 18
TYRAS afl JI ACUKRUS lO Sv 4ZC

KAVA “DEL M0NTE”HrlVrl > Vacuinn pakuota
Svaro 97^ 
kenas £■ | W

“PET” MILKAS 3... 17C
UIKIT -0” Naujos Rūšies 4) 4 QJJbLL U visų skonių O pak. | 3C
Oranžiai “Sunkist” Navel 

Geros mieros 2 tuz. 37c
GRAPEFRUIT Texas Be grudų Vidutinio didumo 4 už 19c
OBUOLIAI Virimui U. S. No. 1 ..........................  5 sv. 19c
SLYVOS Puikios “Midwest” Dideli No. 2^ kenai 17c
FRUIT SALAD Puikus “Midwest” No. 1 augštas ken. 15c
ARBATA “Lipton’s” Yellow Ldbcl” % sv. 4 AllDAin juoda 2 15c p«k. ■ O C
FIG BARS “Paul Schulze”

COCOA z pusryčiams

2 sv. 19c

5c1/5 didžio Kenas

RYŽIŲ hlETŲS ..C0LLEGE 1NN- , 2 £ 19C 
■/ “COLLEGE INN” :i ? O ke- 1 Q A 

Ala Mussolini “ nai__ ■

.......... i , ... 11 . III I !

ŠPA GETAI.
ČOLLEGETNN”

LIMA BEANS Švieži ^No." 2 kenai 3 25c
CORNED BEEF Armonr,s ZtC 2 £ 35C 
BAKĖD MEAT LOAF "DKXel F”ms" Sv„JS 19C
MINKŠTA SALAMI DEŠRA 19C
OOCOANTTT "dunham’S"VULVAl'l V 1 SULTINGI 3 uncija kenas 21. 17c
“BUDWEISER” Malt Syrup Seta42c
“CLEANS QUICK” OE-.

SOAP CHIPS 5 S v. Dėžutė fcj 53 C

“O.K.”Skalbymo Muilas 3 13c
PASTABA — Dauguma "Midivest Stores" turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiausias kainas!

midwestSstohes
300 iNDtfpMijBNr iJvm nbighborhood trrimu

SI OIII S W t

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS m

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomii iki 7 v. v. ______ .

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

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
I LIETUVĄ

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
, LIETUVĄ

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA |
Išplauks KOVO 31, 1933 i

Laivu “BREMEN” |
(Iš New Yorko j Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

3 Klase į vieną pusę 
j abi puses

Valdžios taksos ........

*101.50

*5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.J Klase į vieną pusę..............$92 00
i abi puses $| 53*5Q

*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, III.

Valdžios taksos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistai iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių. inkstų ir puslts. užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skanumus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu įeiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kalnapas Keeler Avė. Tel. Cjrawford 5573

SAV-I U$EDTKN0W 
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SS B — \NHAT 
NMKS SOUR. J
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Rubli shed Daily Except Suriday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Hateted Street 
Telephone Roosevelt 8500

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

Editor- Pi GRIGAITIS

Subscription Rates:
|8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March Rrd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Haisted St. Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8600.
"i * j - . ............ ii - ... i, ,

Utsisakymo kalnai
Chldagoja — vaitui

Metams-----
Pusei metu _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam menesiui

Chicago j per iineilotojuai
Viena kopija .. ..................... .
Savaitei w..a.......u.„u....uu 
Mėnesiui

SvMenytose Valstijose, na Chitagoj, 
vaitui

Metama  17.00
Pusei metu----- ------........ ---- t, 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams . ..................1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ____u. 88.00
Pusei metu 00
Trims mėnesiams -------- —; 2.50
Pinigus reikia siusti vaito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

am4«4«m4»*

----------- i IrFuui

18.00 
4.00 
2.00
1.50 

.75

8c 
18c 
76c

PASIKĖSINIMAS MIAMI PARKE

Užvakar vienas italas, Giuseppi Zangara, ne tni be
darbis, ne tai anarchistas, ne tai šiaip pabludęs žmo
gelis, Miami parke, Floridoje, šūviais iš revolverio sun
kiai sužeidė Chicagos merą Cermaką ir kelis kitus as
menis. Sakoma, kad jisai norėjęs nušauti busimąjį pre
zidentą, Frankliną D. Rooseveltą.

Kai kurios to pasikėsinimo smulkmenos yra neaiš
kios. Ko piktadarys norėjo iš Roosevelto, kuris, dar nė
ra pradėjęs eiti savo pareigų, sunku suprasti, žinių 
agentūrų korespondentai labai rūpestingai aiškina Zan- 
garos psychologiją, nurodydami, kad jisai turįs didelį 
randą ant pilvo nuo susižeidimo plytų dirbtuvėje, ka
da dėl tos senos žaizdos jisai jaučiąs didelį skaudėjimą, 
tai jį imąs noras “užmušti visus prezidentus”.

Šitais bruožais stengiamasi patiesti pagrindą Zan- 
garos pasikėsinimui prieš Rooseveltą. Bet, tur būt, ir 
pats piktadarys žinojo, kad Rooseveltas dar nėra pre
zidentas. Antra vertus, jeigu jam rūpėjo būtinai nudėti 
busimąjį vyriausybės vadą, tai visai keista, kad jisai 
praleido patogiausią progą savo piktam sumanymui 
įvykinti, kada Rooseveltas, atsistojęs automobiliuje, 
sakė prakalbą. Šaudymas prasidėjo tada, kada kalbė
tojas atsisėdo. Vienas liudininkas, telegrafo tarnauto
jas, Davįd Whichard, kuris sakosi stovėjęs visai šalia 
Roosevelto mašinos, pareiškė spaudos atstovui, kad jam 
pasirodę, jogei šovikas tyčia laukęs, iki Rooseveltas 
pabaigs savo kalbą.

Nelabai natūralus atrodo ir kai kurie kiti Zanga- 
ros veiksmai. Jisai esąs bedarbis, jau per trejus metus 
neturėjęs uždarbio. Bet jam nepagailo 8 dolerių, ku
riuos jisai išleido, pirkdamas revolverį, kai išgirdo, kad 
Rooseveltas atvyksta į Miami, — nors, anot jo, prieš 
Rooseveltą, kaipo asmenį, jisai neturįs nieko.

Ir, galų gale, yra keistas atsitikimas, kad revolve
rio kulka pataikė ne į tą, į ką piktadarys šovė, bet į 
Chicagos merą, nors jisai ir Rooseveltas buvo tik už 
kokių penkiolikos žinksnių nuo šoviko. Kelios savaitės 
atgal, beje, Chicagos laikraščiuose buvo pranešta, kad 
i vieną krautuvę, kurioje meras pirkosi cigarų, įpuolė 
ginkluoti vyrai, ieškodami mero, bet kelioms minutėms 
prieš tai Cermakas jau buvo išėjęs. Taigi ir šito pasi
kėsinimo priežastys gal slepiasi Chicagoje, o ne italo 
bedarbio abstrakčioje neapykantoje prieš “visus valdan
čiuosius ir galinguosius”.

Tačiau vistiek reikia pasakyti, kad, jeigu piktada
rio paleista kulka butų nukirtusi Roosevelto gyvybę, 
tai butų buvęs iššauktas aštrus ir komplikuotas krizis 
ne tik Amerikoje, bet ir pasaulio politikoje. Sunku ir 
įsivaizduoti, kokios butų galėjusios būti jo pasėkos.

valdžia buvo 
komunizmą”

atmetė visas

MANDRA GALVA

Stėnaudamas, kaip didelis 
vyras, “Vienybės” Klinga pa
sakoja apie “rusišką pažangą”, 
kurios vyriausi atstovai tarpe 
Amerikos lietuvių esą čikagie- 
čiai, ypač “Naujienų” redakto
rius.

Tos “rusiškos pažangos” 
branduolys (?) esąs Marksas. 
Jos atstovai, girdi, “visada 
griovė esantį, o nieko nestatė”. 
Jie esą “palaidi nihilistai, anar
chistai“. Jie pasirodę ir Didžio
jo Vilniaus seimo metu su sa
vo planais esamąją tvarką įvai
riais budais griauti,' bet “jo
kio plano neužsibrėžė”, kaip ją 
(senąją tvarką?) atstatytu

Jie 1926 metais gavo progą 
Lietuvą valdyti, “bet nesuge
bėjo išlaikyti, ir — nuslydo”. 
Dabar tie “rusiškos pažangos” 
atstovai norį išvesti iš kelio 
Amerikos lietuvius, bet jife nie-* 
ko nepadarysiu, kadangi “grio

jau1

koriaus mandros galvos mes 
patiriame, kad rusiškos pažan
gos tėvas yra Marksas; kad 
Markso pasekėjai buvo nihilis
tai ir anarchistai; kad rusiško 
nihilizmo atstovai vadovavo 
1905 metų seimui Vilniuje, ku
riame dalyvavo 2,000 Lietuvos 
inteligentų, ūkininkų ir darbi
ninkų; kad Dr. K. Grinius su 
M. Sleževičium, kurie stovėjo 
1926 m. Lietuvos valdžios prie
šakyje, buvo taip pat marksiz
mo sekėjai ir rusiško nihilizmo 
apaštalai.

Šitą jovalą kritikuoti, žino
ma, nėra prasmės. Bet galima 
pastebėti tiekį kad toki tauška
lai, kaip Klinga, kurie nieko 
neišmano, o apie viską* nOri 
plepėti, nė patys nenušiVokia, 
kaip jie yra'juokingi.

KAPITALŲ KONFISKAVIMAS
■ N JI • *?..

Bolševikiško susiVienijiiho 
Organas “moka” ne tik gvil
denti darbinirikiško sdsišelpittio 
klausimus, bot taip pat ir ’ iŠ-

lįstų klasė' ir dabar turtin
ga : išnaudodama darbinin
kus turi susikrovus daug 
turto... Na, tokiems kapita
listams socialistai dar sumo
kėtų milžiniškas sumas pi
nigų, nuperkant nuo jų ang
lies kasyklas, gelžkelius ar 
kitą nuosavybę kokios nors 
pramonės šakos. Gi masė 
darbo žmonių butų aptak- 
suota mokėti parazitams mi- 
lionus dolerių.”
Bolševikų “Tiesa” siūlo, to 

vietoje, visus kapitalus atimti 
iš jų savininkų be atlyginimo.

Aišku, kad konfiskavimas 
yra greičiausias, trumpiausias 
ir tiesiausias kelias. Tik klau
simas, kur jisai veda? Rusijos 
bolševikai, pasigrobę valdžią, 
Urmu sukonfiskavo visus pasi
turinčiųjų klasių turtus ir ėmė 
juos valdyti, kaipo valstybines 
nuosavybes. Bet trumpu laiku 
Rusiją prispaudė toks skurdas, 
kad pati sovietų 
priversta “karinį 
likviduoti.

Rusijos valdžia
valstybines skolas, paėmė į sa
vo rankas visus bankus ir pri
vatines žmonių sutaupąs tuose 
bankuose, sukonfiskavo aukso 
kasyklas, dvarus ir dirbtuves, 
susisėme bažnyčių bei vienuo
lynų auksą ir sidabrą, išlupi
nėjo deimantus iš “šventųjų” 
paveikslų, sugrobė iš privatinių 
butų “buržujų” fortepionus ir 
rakandus. Bet susižėrusi tuos 
visus, šimtmečiais sukrautus 
ponų, kapitalistų, bažnyčių ir 
šiaip pasiturinčių žmonių tur
tus, ji taip subankrotavo, kad 
nestengė net apsaugoti savo 
valiutą nuo visiško susmuki
mo. Kada jau priėjo prie to, 
kad už vieną amerikonišką do-* 
lerį reikėdavo duoti pilnas rez
gines rusiškų rublių, tai “di
dysis” Leninas sugalvojo “re
voliucinę” teoriją, jogei prives
ti pinigus prie to, kad jie ne
beturėtų jokios vertės, reika
lauja “socializmo labas”, nes 
tuo budu busiąs išmuštas “dug
nas” kapitalizmo tvarkai ir ji 
niekuomet daugiaus nebeatsi- 
gausianti.

Tačiau šiandie net ir toki 
“beibės” visuomenės finansų 
dalykuose, kaip “Tiesos” redak- 
toriusi jau tur būt žino, kad 
nesuvaldoma valiutos infliacija 
reiškia bankrotą, o ne socializ
mą. Tai kodėl gi Lenino val
džia subankrotavo, sugrobusi 
krašto lobius, atsisakiusi mo
kėti senąsias valstybes skolas 
ir nedavusi “parazitų” klasei 
už jos dirbtuves, kasyklas ir 
bankus nė kapeikos atlygini
mo? Kada “darbininkiško” su
sivienijimo redaktorius mokės 
į šitą klausimą duoti protingą 
atsakymą, tai mes galėsime, su 
juo padiskusuoti kapitalistų 
nusavinimo problemą plačiau? 
Dabar tenka čionai tarti tiktai 
dar keletas žodžių apie Ameri
ką.

Siurbos “Tiesa” įsivaizduoja, 
kad dirbtuvės, kasyklos ir ge
ležinkeliai Jungtinėse Valstijo
se tai — privatinė kapitalistų 
nuosavybė. Jisai gal negirdėjo, 
kad tie kapitalai priklauso 
korporacijoms, kurios susideda 
iš “šėrininkų” (akcininkų). 
Konfi.skuoti korporacijų turtą 
reiškia paskelbti, kad jų serai 
yra be vertės. Dabar — kiek 
yra tų Šerų savininkų Jungti
nėse Valstijose?

JProf. Wm». Z. Ripley surink
tomis žiniomis, 1932 metais bu- 
iro apie 24 milionai ' skirtingų 
vardų Amerikos korporacijų 
šėrininkų sąrašuose. Bendras 
visų korporacijų turtas apskai
čiuojamas į kokius 160’ bilionų 
dolerių. '

Na, o kiek Amerikoje yra 
kapitalistų? Sakoma, kad ka
pitališki ^sudarą? mažiau, negu 
2 nuošimčiu■' Amerikos gyven
tojų, vadinami, iš< 127' milionų

vimo apaštalu biznis” 
smunkąs. Afofctt;

Taigi iŠ to “Vienybės” pasa

lionų. Tai yra ne kapitalistai, 
nors jie yra kapitalistinių kor
poracijų dalininkai. Jie, kartu 
su aukščiaus paminėtais 4 mi 
lionais stambiųjų piniguočių, 
yra savininkai to milžiniško, 
160 bilionų dolerių verto tur
to, kuris priklauso Amerikos 
korporacijoms.

Siuita siūlo šitą turtą kon
fiskuoti be atlyginimo, nes, 
girdi, kaip gali darbininkai 
mokėti taksas, kad lobininkai 
kapitalistai tuktų, kuomet ma
sės kenčia vargą! Jisai užmiršo 
štai kokį “mažmožį”: kad tokiu 
budu turtus nusavinant butų 
“apklynyta” ir 20 milionų -žmo
nių, kurie nėra kapitalistai!

Bet gal yra klaida sakyti, 
kad “Tiesos” redaktorius tatai 
užmiršo. Jisai niekuomet to ne
žinojo! Dėlto jisai taip lengvai 
ir “riša” keblius visuomenės 
klausimus sulig bolševišika me
todą, kad jisai visai nesupran
ta, ką jie reiškia.

Muzika
Rašo Dr. A. Montvidas

aiškinti, kaip itūrįs btiti jvykh>- «fyVefttojų M kokiu milio- 
tas "soeislfomas’Ą Jisai raSO! Mi.’ Bet sakysime, kad jų yra 

dvigubai tielt, t< y. 4 rhilionab kantai 
_____ ,__-v_____y Alirtikittie dribaršithos .4 mfc 

teliktų kasyklų, gelikeli^ iioniis kapitalistų iš»2& milionų 
fabriku ir 1.1? Juk kapite- visų Šdrifiirtkų.. Gausime 20 mi- 

• ' . ' ' ' \ ' •

gali būt skaito* 
mas per atpirkimą nuo kapi-

fabriku ir t. t? Juk kapita-

Bet štai tuo momentu, kada 
lupos atėjūno palietė mieguis
tas jos lupas, ir rankos sten
gėsi pritraukti ją prie savęs, 
Ivana, vis dar neišbudusi, pa
juto, kad tai ne jos vyras ir, 
prispausta rankos, kuri įsika
bino į jos kaklą, pradėjo des
peratiškai gintis.

Čherardo atmerkė akis. Buvo 
taip tamsu, kad jis tik apgrai
bomis galėjo dasiprotėti apie 
tai, kas įvyko. Tiesą pasakius, 
jis jau seniai bijojosi to, ypač 
nuo to laiko, kai neveikimas 
ir ramus gyvenimas ankštame 
urve pradėjo dilginti aistrą tų, 
kurie neturėjo moterų. Todėl 
jis visuomet buvo pVisfrengęs 
atremti puoliką.

Jis pasitvėrė medžioklišką 
peilį ir neįmanomoje urvo tam
soje prasidėjo baisi kova.

Čherardo buvo kur kas stip
resnis; jam labai greit pasise
kė nugalėti priešą ir keliu pri
spausti jam kaklą. Jis nepano
rėjo savo priešą nužudyti, bet 
už tai baisiai jį sužalojo.

Vargšė šamuka, vargšė ša
muka!.. Ką padarė su jos bu
simu vyru...

Vieną naktį, iš miego pabu
dęs, aš pradėjau galvoti apie 
muziką. Dienos laike neturiu 
laiko apie šitokius dalykus gal
voti, o iš kitos puses man ir 
saugiau užsiimti menu, kada 
visi nueina gulti. Ne todėl, kad 
pasislėpus nuo sentimentališkų, 
ekscentriškų ir histeriškų me
nininkų, nes aš juos labiau 
mėgstu už visus kitus žmones, 
kadangi jie yra atviri ir nuo
širdus, o.todėl, kad menas man 
dienos šviesoj nesiseka. Nakti
mis esu parašęs nemaža poezi
jos, kurią svietas vargiai tu
rės progos skaityti, neblogai 
galiu dainuoti vidurnaktyj ir 
menu interesuojųosi ir jį stu
dijuoju, kada visi miega. Esu 
studijavęs snidiką: lekcijas 
ėmiau per 4 mdtus dienos lai
ku ir turiu prisipažinti, kad 
muzikantas iš įmanęs neišėjo. 
Buvau pradėjęsJ mokintis groti 
tromboną nakties periodais, 
bet kaimynai pašaukė policiją 
ir mano praktikas sustabdė, 
nors mano talentas jau buvo 
pradėjęs reikštis. Jei ne kai
mynai, nėra abejones, daugelis 
žmonių taptų muzikantais.

Kad nenukrypus nuo temos, 
aš turiu pasisakyti apie savo 
naktinį galvojimą apie muziką. 
Tikiuosi, kad muzikantai nega
li man uždrausti galvoti, kaip 
aš negaliu uždrausti jiems gal
voti apie sveikatos dalykus. 
Vieną gydytoją jie skaito geru, 
kitą ’ prastu; daugelis atmeta 
mediciną ir gydosi pas chiro- 
praktus arba napropatus, be 
pasiklausimb pas gydytoją per
ka vaistus, tvarko maistą ir 
net kitiems pataria, kaip būti 
sveiku ir tos ar kitos ligos nu
sikratyti. Tūli eina net tiek 
toli, kad garsina kokias nors 
vienas žoles esant geromis vi
sas ligas prašalinti. Nemaža 
nuomonių, pareikštų apie, medi
ciną ir gydytojas, yra išmin
tingos ir priimtinos, nors jas 
pareiškia teisėjai, advokatai, 
laikraštininkai ir kiti. Apie 
muziką aš jau esu rašęs ir kal
bėjęs, dažnai tokiais klausimais, 
su kuriais muzikantai nėra ap- 
sipažinę. Mokėjimas groti da 
nepaaiškina, ar muzikantas ži
no muzikos atsiradimo prie
žastis, jos istoriją, jos fiziką,1 
jds plziologiją į girdejinjo apa
ratą, jos psichologinę veikmę ir 
dešimtis kitų dalykų. Muzikos 
neptaktikiiojantis, vienok pasi
ryžęs apie ją studijuoti ašmuo, 
gali išmokti ir suprasti apie ją 
daugiau, negu didžiumą 'prak
tikuojančių muzikantų žilio. 
Tūli gana g-abųfc praktikuo^o- 
jai'Visaif nieko apiįs! ją ' nėžirit). 
Tūli giltįs ir gabus muzikos 
kHtįkUi Visai nėra buvę muzi-

nediįdlis muzikantų skaitlius 
galėtų tikti j muzikos kritikus, 
hės - čia -jau reife^lačių ir ilgų
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Išrinktasis prezidentas Franklin D. Roosevelt ir Chicagos 
meras Antanas Cerniak laike Roosevelto apsilankymo Chica
goje pereitą vasarą. Pereitą trečiadienį Cermak liko sunkiai 
sužeistas laike pasikėsinimo ant Roosevelto gyvasties Miami, 
Floridoj. ,

studijų, o ne, ant Jtokio nors 
instrumento praktikuoti.

Kas gi yra muzika? Harmo
nizuota garsų produkcija tam 
tikslui padarytu instrumentu 
arba intrumentais, kurie (gar
sai) turi būti malonus klausy
tojo ausiai ir atatikti aplinky- 
bėlns ir okazijai. Definicija ga
li būti žymiai praplatinta ir 
papuošta asmeninėmis nuomo
nėmis. Ji pasidarytų techniška 
ir kebli suprasti, todėl vengiu 
visų smulkmenų. Taip pat, kaip 
ir techniškai paini ir kebli kom
pozicija, kurios išpildymui rei
kalingas , nepaprastas muzikan
to gabumas ir pasišventimas 
mokintis, gali skaitytis pas 
muzikantus pasižymėjimu, bet 
klausimas pasilieka atsakyti 
ar tai yra gera muzika. Tech
ninės ihtrikacijos muzikoj ne
nulemia jos gerumo. Dažnai 
visai paprasta melodija, lengva 
net paprastam muzikantui iš
pildyti, yra stebėtinai maloni 
ausiai, tikrai atatinka tikslui 
ir pataiko į jautriausias sielos 
stygas. Aš pats mėgstu kla
sišką muziką, vienok joje yra 
dalykų,z kurie mane tiesiog er
zina, vieton teikus malonumo. 
Ir man tenka stebėtis iš tų 
žmonių, kurie viską, kas tik 
yra vadinama klasišku muzi
koj, be atskirimo užgiria ir 
garbina, o lengvas ir stebėtinai 
gražias ir reikšmingas melodi-

jas atmeta, kaipo prastą mu
ziką. Klausytis normalis žmo
gus eina ne muzikantų ir kom
pozitorių intrikaCijų, o muzi
kos.

Dabar apie džiazą. Triukš
mingas, prikimštas nuolatos pa
sikartojančių, monotoniškų gar
sų džiazas ir jam panaši muzi
ka gali būti malonus tik pus
galviui ir su iš normos iškry
pusiais jausmais asmeniui. Ta- 
čiaus tikslingai ir moksliai tvar
komasis džiazas neturėtų būti 
pasmerktas. Bėda, kad jo tvė
rimu užsiima netoli vien igno- 
rantai muzikoj. Jame pasireiš
kia primityvi žmogaus muzika: 
aplinkuma, kurioj jis gyveno, 
jo baimė, džaugsmas, kerštas, 
desperacija, liudčsis ir kitkas. 
Kiek žmonės netapo civilizaci
jos nušlifuoti, jų instinktai yra 
laukiniai. Kaip miesto gyven
tojas mėgsta atsidurti laukuo
se ir miškuose, taip pat jis 
mėgsta tuos muzikos garsus, 
kurie stimuliavo jo laukinių 
pratę vi ų impulsus. Jeigu pami
nėjimas muzikos pagelba kro- 
kodilių, liūtų, tigrų, vilkų, jau
čių ir kitokių gyvulių ir lau
kinių žmonių aktų teikia pasi
tenkinimą civilizuotam žmogui, 
reiškia, džiazas yra reikalingas.

Tai tiek šį sykį, Jeigu pasi
seks atsibusti ir vėl pagalvoti 
apie muziką kurią kitą naktį, 
parašysiu daugiau.

Guido da Verona, Vertė K, A,

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

» » »
Kiti juokėsi. Vienu vyru dau

giau, vienu vyru mažiau, — tai 
visai menkas dalykas atšiaurio 
krašte.

Nelaimingas Zigrutas bėgiu 
dviejų savaičių gulėjo savo šil
tame maiše nejudėdamas. Jis 
gailestingai dejavo, kaip veršis, 
kiekvieną kartą, kada į jį kas 
atsikreipdavo. Galų gale jis su
sitaikė su savo likimu, priėjęs 
išvadą, kąd esmėje šamuka bu
vo perdaug sentimentališka.

Bet nors Zigrutas ir liejo 
ašaras, vienok niekas didelio 
dėmesio į tai nekreipė. Jis, ma
tomai, buvo tiek jau gerai su- 
budavotas, kaip karo laivas, 
kuris yra apsaugotas nuo van
dens įsigavimo. Nors jis ir bu
vo sužeistas į vieną pavojin
giausių gyvybės centrų, vienok 
nuo to jo likusis kūnas nei kiek 
nenukentėjo. Galimas daiktas, J 
kad ir jo žaizda nebuvo tiek 
rimta, kaip jis savo dejavimais 
stengėsi tatai parodyti, kad 
sUšįlaukti užuojautos. Buvo dar 
viltis ir vargšei Šamukai...

Bet gudrusis Vinipegas jau 
visai išgydė žaizdas savo Loro; 
dabar tylintis raganius, tuo 
jau budu ir ta pačia sulinkusia 
adata, pradėjo gydyti sumanų 
Zigrutą. Jo operacija ir mostis 
darė didelę garbę indėnų chi
rurgijai.

Kada pasibaigė penkiolikta 
gydymo diena, Vinipegas pasa
kė Zigrutui tokią prakalbėlę:

—Ar tau teko kada nors 
matyti vieną tų driežlių, kurie, 
darydaini rizikingas ekskursi
jas, paliko chameleono nasruo
se arba bebėgdami prarado da
lį savo uodegos? Jų zujimas 
nuo to nei kiek nepasidaro ma
liau miklus. Del nustojimo 
uodegos jie nei kiek nenusime- 
ha ir vis bėginėja tai čia, tai 
ten. Tai štai, Zigrute, tavo 
šamuka, dėl kurios tu tiek 
daug ašarų lieji, patirsi, jog 
sužalotas driėžlys gali pava
duoti du sveikus su perdaug il
gomis uodegomis.(Tęsinys)

—Kol kas visai butų nebloga 
pasidalinti auksinėmis Ivands 
kasomis ir juodo šilko Antuni- 
tos plaukais. Ką tu manai apie 
tai, Zigrute?

—Nors man tai ir labai ne
smagu, vienok šį kartą aš turiu 
sutikti, kad tavo nuomonė pil
nai teisinga, Elnio Galva. Visai 
netinka, kad draugijoje, kur 
gyvybė, mirtis, auksas, mais
tas ir patalpa priklauso visiems 
kartu, dVi moterys priklausytų 
tik dviem vyram. Į saVo sutar
tį mes užmiršome įtraukti vie
ną pufiktą...

—Gerai,? — 
bą Gheta^do.
gali sugrįžti atgal ir atsivesti 
sąvb šamuką.

pertraukė jo kal- 
— Tu visuomet

Nėbuvo mažiausios vilties, 
ktid žietria greit pasibaigs, 
rodo, jog čia yra pasaulio

At* 
pa-

kraštis, kur aihžinai viešpatau
ja tamsa. Dienos šlinko vietaa 
po "kitos,' ilgos ir sunkios, kaip 
sniego apgauba. Savaitės suko 
Ištiko ratą su neįmanomu lėtu
mu; mėnesiai atrodė metais.

Kažkas gyvuliško nuolat pra
dėjo reikštis veiduose žmonių, 
įkalintų ledo urve; našta žmo
niškos prigin)ties slėgė juos.

Prispausti vienas prie antro, 
kaip gyvhliai kaimenėje, jie 
nejautė vienas link antro tos 
pagarbos ir to indiferentišku
mu kuriuo pasižymi gyvuliai.

Kartą naktį įvyko tas, kas 
bilvb neišvengiama. Kada Iva
ną miegojo, apkabinusi ranko- 
mlis Cherardo kaklą ir prisiglau
džiusi prie jo, kažkas kibus ir 
karštas, pradėjo šliaužti per ją, 
palietė j oš nuogą kūną ir su- 
sįjfeudč taip, kad ji, dar neiš- 
bųdusi, liko atskirta nuo savo 
hum^Įetlnjo.

Kartą, višiėmš sukilUš, Pab- 
10 veltui dėjo pastangas atsi
kelti iš sAvd khiiiŲ gtiolio. Kb- 
nd slittkunidšl, dfttglo krečia
mas, ši^e jįi: jis nbrcjd kal
bėti1, b&'jiiffi rodėsi, J(fc jo 
lUįjos yra susiklijavusios, o su
tikęs ir nejudamas liežuvis 
skUdftihi spaudžia gomurį, Tik- 
riitridje iš burnos kraštų bėgo 
gelsvos seiles, o akys negalėjo 
atsimerkti, kadangi jos buvo 
pūlių suklijotos.

Uždegė lempą. Baisiai sudar
kytas Pablo veidas visus nu
stebino. TipSiog atrodė negali- 
įnas ’ daiktas, kad per vieną 
naktį žmogaus veidas butų ga
lėjęs tiek persimainyti.

Ant galo, jam pasisekė pra
tarti .kelis žodžius, ir jis pa
prašė gerti.

(Bus daugiau)
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Penktadienis, vas. 17, 1933'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. A. Montvidas iš 
rinktas Chi. LD.S.P. 

daktariinkvotėju
Lietuvos konsulas A. Kalvaitis 

ir dainininkė A. Salaveičikiu- 
te-Steponavičienė dalyvavo 
paskutiniame draugijos susi
rinkime
Paskutinis Chicagos Lietuvių 

Draugijos Savitarpinės Pašal
pos susirinkimas, įvykęs vasa
rio 14 d., Masonic Temple, 1547 
North Leavitt Street, pasižymė
jo gyvumu ir diskusijų karštu
mu. Pirmais keliais naujų me
tų mėnesiais įvyksta rinkimai, 
kurie bene daugiausia priside
da prie gyvumo.

Daktaru kvotėju išrinktas Dr. 
Montvidas; į biznio komisiją— 
p.p.p Prusis, Juozas Ascilla ir 
Bačiūnus; į finansų—p.p. čc- 
puievičius, Kaulynas ir Jonas 
Ascilla. Grabnešių išrinkta 12- 
ka. Grabnešiai turės tam tik
rą formą.

P-os Steponavičienės dainos
Po mitingo p. A. Steponavi

čienė, plačiai lietuviams žinoma 
dainininkė ir mokytoja sudai
navo porą dainelių. Kas myli 
muziką ir dainas, tas žino kad 
apie p-ią Steponavičienę komen
tarai nėra 
okomponavo 
vičius.

Po dainų 
konsulas p. 
vaitis šioj draugijoj 
pirmu4 kartu, bet savo kalba į 
narius padarė gerą įspūdį. Pa
lietė tris dalykus: Lietuvos fi-

reikklingi.
p. Jurgis

Pianu
Stepona-

kalbėjo 
Kalvaitis.

Lietuvos
A. Kai- 
pasirodč

PETRAS MIKOLAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va- 
* sario 15 dieną. 7 valandą iš ry

to 1 93 3 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus. gimęs Eržvilko parapijoj. 
Žugių kaime.

Priklausė prie Lietuvių Keistu
čio Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nubudime 2 e 
pusbrolius Joną. Vainauską ir , 
Juozapą Balnį. 1 pusseserę Vero- ’ 
niką VaiČaitienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 668 
W. 18 St.. Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks vasario 18 
dieną. 1:30 vai* po pietų iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Mikolaitis gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Pusbroliai, Pussesere it Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžius, Tel. Carial 
6174.

MARIJONA JURGELIENĖ 
po tėvais Stankaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 15 dieną, 2:4 5 valandą po 
piet 193 3 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Tauragės apskr., 
švėkšnų parap.. Suraičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame 

vyrą Jurgį, 2 dukteris 
ir Oną, seserį Petronėlę 
Joną Vigrus, švogerką 
Jurkienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj 
vasario 20 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš Eudeikio koplyčios į Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Jurgelie- 
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Stsuo,

> $ vogė ris, Švogerka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.
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Giuseppe Zangara, italas, kuris kėsinosi nušauti išrinktąjį prezidentą Roosevėltą, su nudrasky
tais drabužiais, laikomas šerifo Dan Hardie. Policistas laiko revolverį, iš ‘kurio -Zangara šovė 

į prezidentą. (Fotografija prisiųstą telefonu).

nansinį padėjimą. S. V. Ameri
kos dabartinį krizį ir abelną lie
tuvių padėjimą šioj šalyj.
Konsulas Kalvaitis nurodė į 

vienybės trukumą tarp lietuvių
Pagyrė lietuvius už jų drąsą 

ir nebijojimą išreikšti savo min
ti, už atvirumą j akis pasakyti 
savo nuomonę. Tik vieno da
lyko, sakė konsulas, lietuviams 
trūksta, tai vienybės ,kad jie 
negali susitaikinti platesniam 
veikimui ir dėl to negali išsi
rinkti jokį savo valdininką 
nors Chicagoj lietuvių yra gana 
daug ir visi yra geri tėvynai
niai. Savo balsą verčiau ati
duoda airiui, o ne lietuviui.
Programas pataisė narių ūpą

P-ios A. Steponavičienės gra
žus dainavimas ir p. Kalvaičio 
kalba, matomai pataisė šiek 
tiek narių per diskusijas suner- 
vuotą ūpą.

Prie draugijos prisirašė keli 
nariai ir beveik visi jaunuoliai. 
Taipgi nežiūrint į dabartinę be
darbę, draugija auga ir bujoja 
kaip nariais taip ir finansais.

—Drg. Kor. Jonas Ascilla.

Ieško mirusio Stanis
lovo Vaišnoro gimi

nių Amerikoje
Mirė vas. 14 d. Chicagoje; su-, 

laukė 38 metų amžiaus

Draugai ir pažįstami ir M.į 
Brusokienč, 545 W. 37th St., 
kuri rūpinasi Stanislovo Vaiš-

STANISLOVAS VAIŠNOR 
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 14 dieną, 10 valandą vakare 
1933 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Kuršėnų 
miestelyj ir parap., Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko dideliame nubudime 

draugus ir pažįstamus Amerikoje. 
Lietuvoje motiną Oną ir tėvą Si
moną, 3 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, va
sario 18 dieną. 1 vai. po pietų 
iŠ koplyčios bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaišnof 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, , ,
Draugai ir Pažįstam! '

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Laidotuvėmis rūpinasi Marijona 
Brusokienė, 545 W. 37th St., 
Tel. Yards 4558. ' 

noro laidotuvėmis, ieško jo gi
minių, kurių, sakoma, yra šio
je šalyje. Artimiausius gimi
naičius velionis paliko Lietuvo
je, bet Amerikoje esu kiek to
limesnių.

Stanislovas Vaišnoras mirė 
vas. 14 d., 10 vai. vakare, su
laukęs 38 metų amžiaus. Jo 
kūnas dabartiniu laiku randa
si Masalskio, 3307 S. Auburn 
Avė., lavoninėje. Bus laidoja
mas šeštadienį.

Šis vyras įkalintas, 
bet ne kalėjimo 

kameroje
Mykolas Kasperas, bridgepor- 

tietis, skundėsi teismui,, kad 
M. Satikienč laike jį įkalinu
si jo paties namuose.

Keistį dalykai įvyksta tarp 
Chicagos lietuvių, štai Mykolas 
Kasperas, 45 m., 2918 Emerald 
Avė., vakar skundėsi Circuit 
teismo teisėjui Daniel P. Trude, 
kad jis buvo įkalintas savo na
muose per tris savaites laiko. 
Jis yra skaitomas turtingu.

Tris savaites atgal, pasakojo 
Mykolas Kasperas teisėjui D. 
Trude, kuomet šis išdavė “writ

Seniam ir Didžiausia
lietuvių

GRAB0RIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vM nustebinO ;pttHiką^
mb kainomis til aukštos rąįes pdUadojimą* Mnb nMie 

ufe žmogus kuao |
įstaigą ^1 Ml® kokios miestą

Rsikalui esant, musą autom^ilius aMUpM j ius^ 
namus ir atveš j musų kur galėsite pamatyti ik

Mrtkuojam® atvežimą n

džiausi pasirinkimą grabų irįkitų reikmenų ir n* tų 
tarnavimą jums visai nieko i nereikia mokyti, nediurtet
| ;tei, ar ijus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulanco patarnavimą au ®kspeHu lietuviu pa- 

erniškoa Koplyžtos DM 
Šermenų, Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreipddtes kur
tarnautoju. Dykai Keturios Mod

71
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JŪSŲ GRĄBORIUą^
. . .................................

0547 South Hbrmitag^ Aveaua
YABDS 1741 ir 174*

naujiems,
W.WI

of ‘habeas corpus” ir jį išgavo 
iš “nelaisvės”, “pas mane atė
jo į namus p. Satikienč. Kartu 
su ja buvo dvi dukterys ir vie
nas žentas. Be jokių ceremo
niją ji pareiškė, kad neisianti 
namo daugiau, nes ji yra jo 
žmona ir. rodydama į palydo
vus, ‘jie kartu su: manim čia’ 
įsikrausto.’

j Telefonas YArds ,1138 ,

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Bhlzaihuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

- Turiu automobiliu* visokiem! i reika
lams. Kaina, prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP ;
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel, Boulevard 5203 ir '8413 

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

iTradzius ~
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystė* 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3233 S. Halsted St. 
Tel. Victory. 4088

“Jie atimdavo mano rubus, 
kuomet norėdavau išeiti iš na- 
ttių”, tęsė Kasperas, “ir duo
davo daug ‘frnunšainės”.

Dr. S. Biežis, 2201 West;22nd 
St, kuris .liudijo teisme, pa
reiškė, Ikad Kasperas mažų ma
žiausiai per tris savaites “ulia- 
vojo’’ ir kad dėl to jo sveikata 
buvo dideliame pavojuje. Iš 
teisino Kasperas buvo nugaben
tas j St. Mary ligoninę.

M. Satikienč, tuo tarpu, aiš
kino teismui per vertėją, kad 
ji ištikrųjų vedė Kasperą. Sau
sio 26 d. ji nuėjo su “jauni
kiu” į apskričio rumus ir išėmė 
apsivedimo leidimą. 'Po to tuo
jau nuėjo į vedybų teismą, kur 
DeKalb apskričio teisėjas Harry 
McEvven juos surišo “neątmez- 
gamu mazgu”. O Kasperas į 
tai teisme atsakė, “Aš buvau 
girtas, bet neužtektinai girtas. 
Aš esu našlys ir niekuomet 
daugiau nevesiu.”

Teisėjas Trude atidėjo bylą, 
kad butų galima pravesti tyri
nėjimas.

Del pūgos sunkiai 
sužeistas lietuvis 

P. Liepas
Šlavė sniegą iš “svičių” Illinois 

Central traukinių linijos be- 
gėse.

ROSELAND. — Suvėlinta ži
nia praneša, kad antradienį, 
vas. 7 d., lietuvis Petras Lie
pas, spėjama, Golden Star kliu- 
bo narys, 44. m., 315 Kensing- 
ton Avė., nustojo dešinės ko-

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1489 S. 49 Ct., Cicero, III.
, Tel. Cicero j 5927

............... ima..,—I.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

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

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSĄMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

AkiųGydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo* svaigimo 
Akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolįtegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valąni 
dos nuo 10 iki 8 y. Nedaliomis pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashląnd Avė.

..Phone Boulevąrd, 75^9.

Tel. Yards «1829

DR. SERNER
LIBTOVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsi0ki|UUQH<

Jį-tAkiųJų
W,-rWe«Įt J

R 

jos, kuomet jis dirbo prie Illi
nois Central bėgių, šluodamas 
sniegą iŠ “svičių”. Jis, su kitu 
S. Galėt, kuris buvo užmuštas, 
dirbo tarp 115 ir 116 gatvių, 
kuomet traukinys juos suvaži- 
lėjo. Pirmesnės žinios nepa

davė teisingą Liepo pavardę 
(Laipi).

SIUSKIT IPEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos hankap

Garsinkitės Naujienose
tuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauda 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomu 
2420 IV. Marquette Rd. arti Weetern Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomia 

1821 So. Halittd Street

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St L
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkai* ir 

ir nuo 6 iki 8 vakare Kvtvetgait.
šventadieniais nuo 10 iki 12 Rez Tel. HYDE PARK 3395

Pbone Boulevard 8483 ------------- ---------------- -....

DR. C. KASPUTIS lnf , , , 7n„
j^*T*Tę*T*ic Į Ofiso td« Lifeiycttc 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
senojoj Vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7 -0 P M. Sekmadieniai* ir kttvirtadie 

niais pagal lusitarimą, 

3335 So. Halsted St 
Tel BOULEVARD 9199 įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

A. MONTVID, M D. I ,DR w> F< KALISZ
Town State Bank Bldg .... . . «.2400 W Madison St. 1145 Mtlwaakee Avtnut

Vai i iki 3 po pietų 6 iki 8 vak Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Tel. Seeley 7330 Seredos vakare uždaryta

Namų telefonai Brun.wick 0597 Nedėlioj pagal sutartį

A. L Oavidonis, M.D D R. HERZMAN 
4910 So. Michigan Avenue — fg RUSIJOS —

Tel. Kenwood 5107 Gerai lietuviams žinomas per 25 me-
VALANDOS: tų* kaipo patyręs gydytojas chirurgas b

nuo 9 iki 11 valandai rytti Į akušeris 
nuo 6 iki. 8 . valandai vakare. Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 

apart iventadumo ir ketvirtadienio mortrų it rajkq pagal naujausius aus 
----------------------------------------------------------------- rodai X-Ray ir kitokius elektros prie 

A. K. Rutkauskas, M.D. H“* 
4442 South Western Avinui 1025 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Office Valandos. 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue |)R. CHARLES SEGA!

Tel. Lafayette 7650 _ .
Dr. F. C. WINSKUNAS PMkt’kOFISAS meU’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *729 South Ashland Avė. 2 labo, 
Res. 2136 W. 24th StTel. Canal 0402 SP?FIĄįJSTSES DŽJ°Y°Si

CHICAGO Motenškų. Vyriškų ir Vaikų IurtnuAuu. | onso VALANDO$l

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

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St.

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

NedHdieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Phcne Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELE 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virvini* 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marųtutte Rd. 

i kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 3-4 
ir Š7-9 po pietų. įeredoms po pietų lt 

nedčliome pagal susitarime

®B. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Halsted St.
Paned., SercU. ir Subat. 2-9 vai

Kitomis dienomis pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai
Res 6600 South Artisian Avetnu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS CHIRUBGAS 

4645 S. Ashland Avė., 
•Ilso valandos ano 2 iki 4 ir a«o S Ik- 

« vai. vak. Nedaliom!* parai aatar* 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street 

Valandos t 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir nedėliomb pagal sutarti 
Reaidehcija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republit 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 (ĮŠskyrųi »e rėdomi*) Taipgi

I
Ketvertai*.

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

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

Ofisas ir Laboratorija* 
(V 18fh St„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyd» Park 6755 « Central !46*

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveoai 

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

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

Ofiso* Tel. victory 6893
Rez. Tel. Drezel 919 L

DR. A A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpicialUtai odos ligą ir vtntriiką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

Va!.* 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—3.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 796<

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avi. Til. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonai State 7600: Valandos 0—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedfiUo, Seredoa ir Pėtnyčioe vak. 0 11d t

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Roclnvell Street 

Ųtarninko, Ketverto ir Bubate* vak. V iki 9 
Telefonas Bepublio 0600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 R«. 6515 So. Rockutell 8ų Tek Rtpnblic 9723



Didžiulė minia šešioliktos CLASSIFIED ADS

vasario iškilmėse
PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS

Dar

5702

Žemos Kainos

Radio Teatro Artis

Vaidilos

turi labai kurie

Ragutis.

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

F. Cloidt Ins. Co. pri
sidėjo prie Auditori
jos bonų s. komiteto

rus, 
tus

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

•rapratinto kainos 
ėmos ir tukstan-

savininkai gali par- 
kainomis dėl to, 

rį jie vartoja savo 
lengvai įvykinama, 

jie valdo ir operuo- 
khrias visi prodtik-

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė, 

Kambarys 600

“depre- 
dovanų. 
Grupe” 
jaunuo-

Brooks, '
Anioloeski

- gaus 
Artistų

Financial 
Finansai

Dvi draugijos ir l/$ pavienių sa
vininkų ikišiol nesudėjo bonų 
su komitetu; vas. 10 d. Įvyko 
susirinkimas

Žmonės dabar daugiau mėgsta 
muziką ir dainas, kaip paro
do užpildyta Mark White Pk. 
svetainė

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

William H. Sexton 
laikinai užėmė 
Cermako vietą

BURLEY BEST”
TABAKO

INDEPENDENT 
TOBACCO 
GROWERS 

ASSOCIATION

Peter Conrad
Fotografuoju jusq na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

dainininkė, G 
pianistas ii 
— “Pirmyn’ 
smuikininkas

“N.” redaktoriaus P. Grigaičio ir Dr. A. 
Montvido kalbos paliko gilų įspūdi publikoj

128 asmenys kandi 
datuos į Chicagos 

aldermonus

Senas Auksas 
Old Gold

Pienininkai, kurie pristato 
pieną į Chicagą, dabartiniu lai
ku konferuoja Auditorium vieš
butyje. Konferencija buvo su
šaukta tikslu mėginti surasti 
priemonių pakelti pieno kainas. 
Nors Wisconsino ūkininkai pa
skelbė streiką, ūkininkai, aprū
piną Chicagą, atmetė streiko 
pasiūlymą ir ieškos kitų prie
monių savo tikslą atsiekti.

Apie 100 kandidatų peticijos 
buvo atmestos; Chicago 
Workers 
Vnemployment 
kandidatų.

legalis patarėjas 
H. Sexton vakar rytą 
užėmė majoro Cer-

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

Liaudies koncertai 
susilaukia didelio 

pasisekimo

eilės “Radio ir 
” programas ryt 

į klausytojų namus iš 
7 vai. 

Barborėle- 
— daino-

Pavaišinkite Save 
Geriausiu”CHICAGOS 

ŽINIOS

15tų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuves pa 
žymėjo turtingu muzikaliu programų

Pieno pristatytojai 
prieš streiko pa

skelbimą

atmestos 
Committee 

remia

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

sikcsinimo prieš Roosevclto 
gyvybę. Miesto taryba sako, 
kad jeigu Cermakas bus pri
verstas gulėti ligoninėje kurį 
laiką, rinks iš savo tarpo vie
ną narį į majorus pro tem.

Rinkimų tarybos komisionie- 
riai vakar paskelbė pavardes 

j kandidatų { aldermonus, 
daininin- kurių peticijos buvo priimtos, 

ta 217,

Specialis Pasiūlymas 
Penki Svarai

Transliuos trečią iš eilės prog
ramą iš stoties WEDC, 1210 
kc., 7 vai. vak.

laivakortes 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime
< jūsų čekius.
NUOŠIMČIAI Mes

2 flatų po 6 kamb. naujas mūrinis 
namas, išsimaino ant pirmo morgičio ar 
ant pigesnio namo.

Viršminėti bargenai randasi puikiose 
apielinkėse.

J. Namon Finance Co.
6755 So. Westem Avė.

Tel. Grovebill 1038 
Chicago, III.

ŠEŠIOLIKTO VASARIO IŠKILMES CHICA 
GOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

ROSELAND. — “Dundulie 
nes Artistų Trupė’’ vas. d. 
sekmadienį Visų šventų Para
pijos svetainėje 
Wabash Avė., 
smų komediją 
nigaikštis 
Po vaidinimo jvyks 
Times Dance 
šokiai ir tie šokėjai, kurie bus 
apsirengę tipingiausiais 
sijos rūbais” 
“Dundulienės 
didžiumoje susideda iš 
lių. —Jonukas.

CHICAGOS LIETUVIŲ

P0T-P0URR1

^HOCTGAfiEBAHKERS^
REAL ESTATE

- Biznis pamatuotas teisingumu

/ APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmoni jos blogiausio priešo, plau
čių uždegimo I laikykite savo vidu
rius lluosal, reguliariai vartokite 

TR1NERIO KARTŲJĮ VYNĄ

2 pagyvenimų, naujas muro namas, 
po 5 kamb., karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garadžius. Parsiduoda tik 
už $7500.

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

10806 South 
stato trijų veik- 

“Užburtas Ku- 
Pradžia 7 vai. vak.

Hard 
sunkių laikų

Kentucky Burley Naturališkų 
Lapų Bukimui Tabakas. Dėl 
pypkių, cigarętų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausio 
derliaus. Turtingas ir švel
nus. Liuosas nuo visų kemi- 
kalų ir kitų primaišimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo
šimų, tiktai kokybė perdėm. 
Penki svarai padarys 50 di
delių maišiukų rūkymo arba 
40 pinčių dėl kramtymo. Nuo 
Auginto jo tiesiog Vartotoj iri.
'j ...... ' : j. . ■

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

Vakaras pasižymėjo ypatin
gai turtingu ir gražiu progra
mų, kur j išpildė “Pirmyn” cho
ro solistai ir pats choras, vado
vaujamas Kazio Steponavičiaus. 
“Pirmyniečiams” į talką pro- 
gramo išpildymui atėjo žymi lie
tuvių pianistė, kuri berods pir
mu kartu pasirodo lietuvių sce
noje, p-lė Josephine Schultz.

Taipgi pirmu kartu prieš lie
tuvių publiką pasirodė ir Chi
cagos Lietuvių Baletas, suside
dąs išimtinai iš jaunų mergai
čių ir berniukų, gana vikriai šo
kančių. Ir pagaliau, progra
mą dabino Stasys Rimkus, ku
ris visų mėgiamas, ir šiuo kar
tu susilaukė nuoširdaus sutiki
mo nuo susirinkusių.

Vakara vedė Dr. Graičunas.

Teko patirti, kad balandžio 2 
dieną pp. A. Salaveičikiutė-Ste- 
ponavičienė - 
Steponavičius 
K. Steponavičius 
choro vedėjas ir 
rengia koncertą Chicagos Lie 
tuvių Auditorijoje. —J. Ase.

NAMŲ SAV1N1NKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimų ta 
rendaanninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų 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
1642 West Division St. 

Tel. Arriiitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metu

Miesto
William 
laikinai 
mako , vietą, kuomet sužinota 
kad Miami, Flak, majoras bu
vo sunkiai sužeistas laike pa-

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos nepa
prastas susirinkimas įvyks šeštadieny, va
sario 18, Paliulio-Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 Place. Pradžia 8 vai. vak. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, ypač tie, 
kuriems draugija yra skolinga. Tai bus 
paskutinis susirinkimas ir reikės išly
gini visas skolas, kad galėjus draugijos 
turtą parvest Keistučio kliubui, su ku
riuo esam nutarę vienytis.

St. Strazdas, pirm.

Penktadienis, vas. 17, 1933

“Naujienų’* redaktoriaus P. 
Grigaičio ir Dr. A. Montvido, 
‘tPažangos” vyriausiojo organi
zatoriaus kalbos vakar padarė 
gilų įspūdį j publiką, susirin
kusią Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 15-tų Lietuvos Nepri
klausomybės metų sukaktuvių 
paminėjime.

Vakarą rengė “Naujienos”, 
kartu su “Pažanga”, visuome
nės veikimo ir kultūros sąjun
ga, kuri tik trumpas laikas at
gal atėjo į egzistenciją. Redak
torius P. Grigaitis savo kalbą 
pašventė klausimams, kurie bu
vo surikti artimai su iškilmių 
proga, o Dr. Montvidas plačiai 
nušvietė “Pažangą” ir apibu
dino jos tikslus ir darbus, ku
riuos tikisi ateityje nuveikti.

F. Cloidt Insurance Compa- 
ny sudėjo $1,500 bonų su Chi
cagos Lietuvių Auditorijos gold 
bonų savininkų komitetu, kuris 
turi užvedęs foreclosure bylą 
prieš Auditoriją.

Paskutiniame susirinkime, ku
ris įvyko vas. 10 d., paaiškėjo, 
kad dvi draugijos dar nesudėjo, 
neįskaitant pavienių savininkų, 
kurių Va dar to nepadanė. Pa
vienių savininkų butų prisidė
ję ir daugiau, paaiškėjo susi
rinkime, jeigir ne pašalinė agi
tacija.

Visuomenėj plinta įvairus 
gandai

Be to, susirinkime pasirodė, 
kad tarp žmonių platinasi į- 
vairųs gandai apie Auditoriją, 
būtent, kad tūlas asmuo, kuris 
skolino Auditorijai pinigų ant 
notos, žada užvesti bylą prieš 
bonų sav. komitetą, kad kuni
gai organizuojasi nupirkti lici- 
tacijos metu ir kad Auditoriją 
dabartiniu laiku valdo receive- 
ris. Bet joks receiveris Audi
torijai nebuvo skirtas ir ją val
do komitetas.

Nežiūrint j tuos gandus, ku
rie skleidžiami sumetimais pa
kenkti komitetui, susirinkimas 
ragina visus bonų savininkus 
prisidėti prie komiteto ir Veikti 
iš vieno, kad Auditorija paliktų 
bonų savininkų rankose.

Tarp kito ko, susirinkime 
užmokėta raštininkui M.. Ked- 
zevskiui $25 ilgos iki vas. 1 d., 
ir iždininkui G. šakiui—$5, iki 
satfs. 1 d. Kiti valdybos nariai 
algų negauna.—A. B.

OAK FOREST. — Oak Fo- 
rest prieglaudos namuose vas. 
11 d. pasimirė 77 metų Myko
las Driganskis. Prieglaudoje iš
buvo trejus metus ir pats savo 
darbu uždirbdavo pragyvenimą. 
Depresijos laikais nustojo ki 
buvo sutaupęs ir turėjo eiti į 
prieglaudą, kur mirė plaučių 
uždegimu.

Vas. : 13 d. palaidotas Con- 
cordia kapinėse. . Laidotuvėms 
rūpinasi duktė Agnės Baker; 
Velionis paliko žmoną, 3 duk
teris ir du sunu. ^—Pažįstamas.

80 AKERIŲ FARMA, 
27 AKERIŲ FARMA, 
150 AKERIŲ FARMA

Viršminėtos faunos yra už morgičius 
paimtos. Parsiduoda arba išsimaino 
ant namo be morgičių arba ant pirmų 
morgičių. Taipgi gali būti namas su 
mažu morgičių, bet reikia ir truputį 
cash. Kaina beveik tokia kaip buvę 
morgičiai. Šios farmos yra 50 mylių 
nuo Chicagos. Prie gero kelio, puikios 
trioboS, arti mįestelio. Lietuviai, ku
rie nori užtikrinti sau pragyvenimą, pa
sinaudokite šia proga. Jus žinote, kad 
su pinigais visaip pasitaiko. Taippat 
jums gali atsitikti su kaikuriais kitais 
dalykais, bet žemė yra užtikrintas dar
bas. Taipgi gamtiškas gyvenimas, ir 
tas yra brangiausias turtas už viską. 
Kreipkitės tuoj.. Nuo Kovos 1 d. 
bus išduoti listai ant farmų.

J. Namon Finance Co.
6755 So. Western Avė.

, Tel. Grovebill 1038 
Chicago. III. .

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

L. KAUFMAN & CO. 
Į34 N. LaSalle St. priešais City Hali 

K Kambarys 610

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės. Atsišaukite šiandien, klauskit 
Stanley, 423 E. 64th St„ 1 lubos.

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame augščiausią kainą už su 

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

“BURLEY BEST”

TABAKO $1.00

šiandie vaidilos renkasi 
lio C. Kairio raštinėj, Ashland 
Blvd. ir Van Buren, 
kare.

Didysis Perkūnas 
svarbų pranešimą.

PARSIDUODA už pusdykį arba iš
simaino 200 akerių farma prie leikos, 
apie 65 mylios nuo Chicagos. Vieta 
ne tik gera dėl farmeriavimo. bet tinka 
ir dėl vasarinio resorto, dėl to, kali 
arti vandenio ir gero kelio. Taipgi ne
toli nuo miesto. Milijonai žmonių pra
važiuoja Jcas vakarą. Didelis dviejų 
aukščių namas, apie 20 kambarių. Bar- 
nė ir daug kitų triobų. Ištikrųjų atro
do kaip gražus Lietuvos dvaras. Kai
na beveik tokia kaip už 100 akerių.

Priimsime į mainus pirmus morgi- 
čius, namą be morgičių arba namus su 
mažu morgičių. Jei kurie turite mažą 
dalį cash, žinokite, kad tokią vietą ir 
kaina jums tik galt pasitaikyti vieną 
kartą jūsų gyvenime. Pamatę persitik
rinsite, kad tai yra teisybė. Kreipkitės

J. Namon Finance Co.
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovebill 1038 
Chicago, III.

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

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

Kitas $2000 ant bungalovv ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

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 
ant visų

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris, virėja. Kambarys, valgis ir 
mokestis. 5758 W. 65 St.

AR ATSIMENATE 
TOKIUS BAGENUS 
Parsiduoda 4 pagyvenimų, naujas 

mūrinis namas po 5 kamb. tik už 
$12,000. Reikia įmokėti tik $4000. 
Likusi suma ant lengvų išmokėjimų.

A PianOS________
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.

Miesto taryba^ rinks vietinin 
ką, jeigu majoras negreit 

pasveiks

Darydamas pirkinius kiekvienas mu
sų yra užinteresuotas gauti kuožemesnes 
kainas. Nors, patyręs pirkikas taipgi 
žiuri, kad gauti geros rūšies produktus. 
Jeigu geras produktas yra nupigintas — 
paseka suprantama yra ta, kad toks pro
duktas tuojaus lie|<a parduotas.

Yra tūkstančiai manufaktūrų kurių 
išdirbiniai yra plačiai žinomi, po visą ša
lį, Kuomet šeimininkės pamato vieną 
tų produktų paskelbtą laikraščiuose, jos 
jau žino, kad toks produktas yra geros 
rūšies, nes jos jį jau yra pirkusios kada 
nors pirmiaus, ir jeigu jis yra labai nu
pigintas, jos žino4 kad jos gauna tik
rai gerą bargeną.

Jau virš dviejų metų šio laikraščio 
skaitytojai yra skaitę “Midvvest Stores” 
sankrovų skelbimą. Kiekviename Šių 
skelbimų buvo paskelbti produktai su 
kurias namų šeimininkes buvo gerai su
sižinojusios. Pagal 
buvo visuomet labai 
čiai persistikrino, kad jeigu jie pirkinė 
ja “Midvvest Stores”' sankrovose, jų su 
taupos būna didžiausios.

“Midwest Stores”’ 
davinėti žemesnėmis 
kad sulig plano, Ku 
organizacijoje tas. ' 
Kaipo kooperatyvas, , 
ja warehauzes, pėr, 1 
tai supirkinėjami, ir Jie pėrka daug pro
duktų iŠ sykio, daugeli vagonų tiesiog iš 
manufaktūrų ir išdfrbėjų.

Šis planas duoda kiekvienai ”Midwest 
Stores” sankrovai progą nusipirkti vis
ką daug žemesne kkina, Todėl ir su
prantama, kad jie galį parduoti savo ko- 
stumeriams viską daug žemesne kaina, 
ir podraug duotį ir "savininkui krautuves 
mažą uždarbį.

Kitas didelis savaitinis išpardavimas 
"Midvvest Stores” sankrovose bus šian
dien. Tik pasižiurkite į šios dięriOs 
laidos laikraštį ir juš gausite tikrus bar- 
genus.

Trečiadienį, vas. 15, Mark 
White Park svetainėje įvyko 
liaudies koncertas, kuriuos da
bar rengia kiekvieną trečįadie- 

į nį Budrike korporacija. Tie 
koncertai pavadinti “artistu 
kontestais”.

Jie turi didelio pasisekimo. 
Jau ketvirtas toks koncertas ir 
visuomet pripildo svetainę ku
pinai. Daugelis turi stovėti, 
nes nebeužtenka krėslų.
Ir kas šiam koncerte nedalyva

vo? Tikrai suskaityti visų nei 
negalima. Solistų-dainininMų 
buvo turbūt apie tuzinas; armo- 
nistų irgi apie tuzinas, Grušo 
benas, trio: smuikas, armonika 
ir basso (besedlė, žemaičiai va
dina). Ir Lietuvių Baletas.

Kiek teko išgirsti nuomonių, 
visi pripažįsta, kad tas Lietu
vių Baletas tikrai gerai šokau 
Mokytojas čiunikas nesigailėjo 
triūso mokinimui šio baleto, o 
ir mergaitės, kurios dalyvauja 
šiame balete, nemaža laiko pra
leido šokių praktikoms .

Lietuvių parengimuose šis 
baletas bus maloniai sutiktas ir 
priduos įvairumo parengimams.

NORTII WEST SIDE. — Va
sario 11 d. pasimirė vienas se
nas gyventojas Jonas Jasins- 
kas, kuris turėjo virš 60 me
tų amžiaus. Velionis mažai tar
pe lietuvių dalyvavo, nes bu
vo vedęs lenkę, tad ir drauga
vo daugiausiai su lenkais ir 
prie jų draugijų priklausė. 
Vas. 15 d., palaidotas lydint 
skaitlingam buriui giminių ir 
draugų. —Vietinis.

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

'askoloG_________

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.

Real Estate For Sale 
^ Namai-žemb_ _

TIKRAS BARGENAS

Pigiau negu renda, 7 kambarių re
zidencija, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garadžius, lotas 50x125. Kaina 
$3800. Didžiausias^ bargenas kokį jus 
kada nors matete. J

3641 W. 64th St.

Educational
, -j .u, -

MOKINKITES '
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock

207-208 McCLURE BUILDING 
Frankfort~*K«ntu<&y

Business Service

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 mėn.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

Trečias iš
Teatro Artistų 
ateis
stoties WEDC, 1210 kc.
vakare kartu su 
pasakore-dainorėle 
mis, muzika etc.

Nors ši naujai susitvėrusi 
grupė nesenai pradėjo darbą, 
ji jau susilaukė visuomenėje 
pritarimo, kas rodo, kad jų 
darbas yra įvertinamas ir kad 
jų ateitis optimistiška.

“Radio ir Teatro Artistai” 
planuoja surengti programus 
pašvęstus vienam kuriam 
tuvių kompozitoriui, i 
kui, kad tuo budu supažindinus1 Peticijų viso buvo

iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų.
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
• netoli Wood

Phone YARDS 3895 
ibiu—imu i... i n..ugi iwMwnrtsiVniintfhas

su bot daugoliš jas6 Ištraukė, o ki- 
istorija ir tos buvo atjnesitos. Ant ba- 

lr, be to, ji liotų bus 128 kandidatai. Rin
kiniai įvyks vasario 28 d.

Chicagos bedarbių organiza
cija Chicago Workcrs Com- 
mittec On Unemploymcnt re
mia sekančius socialistus s ir 
ijrogresyvius kandidatus į al- 
dernionus: .foseph Bųrda, 
Paulu Milgroin, Iria Whitc, 
Abthuf Strietelmeicr, Bernard 

Jcss Gripe,, L. G. 
T. M. Torgerson, S. 
Ll- ir George Meade.

Help VVanted—Malė 
__________ DarbininkųReikia________

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

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 St tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas’. VirŠ- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Miscellaneous for Sale

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

IDE AL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

lietuvių visuomenę geriau
Lietuvos muzikos 
jos išsivystymu.
planuoja transliuoti programus 
dažniau negu kartą į savaitę. 
Reikia tikėtis, kad greitoje at
eityje tuos planus realizuos.

Tuo tarpu ryt vakare iš 
WEDC pasiklausysime “Barbo- 
rėlės” ir jos pliotkų apie Chi
cagos “tuzus”. J-u-S. -

Business Chances
. . PąĮndąyiĮpyi Bizniai

PARSIDUODA soft drink biznis su 
visu laisniu. Pardavimo priežastis. 
Vienai moteriai persunku. Priimsiu 
partnerį. 724 W. 14 Place.




