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Tautų Sąjungos Raportas 
Pasmerkia Japoniją

Kviečia visas valstybes nepripažinti Man
chukuo. - Reikalauja Chinijos-Japonijos 

derybų. Japonija raportą atmesianti
Geneva, vas. 17. —Tautų są

jungos komiteto raportas, kuris 
pasmerkia Japonijos žygius 
Manžurijoje, tapo išsiuntinėtas 
visoms valdžioms.

Neužilgo po raporto išsiunti
nėjimo, Japonijos atstovams 
tautų sąjungoje, Yosuke Mat- 
suoka pareiškė, kad Japonija 
to raporto nepriims.

Raportas pasisako prieš ja
ponų sukurtą Manchukuo vals
tybę ir kviečia valstybes Man- 
chuokuo nepripažinti. Taipgi 
kviečia Jungt. Valstijas ir Ru
siją prisidėti prie teisingo iš
rišimo Chinijos ir Japonijos 
ginčo;

šį raportą dabar turės svars
tyti ir galutinai priimti pilnas 
tautų sąjungos susirinkimas, ku
ris įvyks pabaigoj ateinančios 
savaitės.

Raportas pareiškia, kad Man- 
žurija turi pasilikti prie Chi
nijos ir todėl Manchukuo vals
tybė negali būti pripažinta. Čia 
sąjungos nusistatymas pilnai 
sutampa su Jungt. Valstijų nu
sistatymu1, kaip jį tšfėiškė vals
tybės sekr. Stimson, kad Jungt.

Meras Cermak einąs 
geryn, bet tebėra 

gana silpnas
Plaučiai irgi peršauti. Bus da

roma niauja egzaminacija. Su
žeistoj? moteris arti mirties

Miarni, Fla., vas. 17.-—Pašau
tas Chicagos meras Cermak pa- 
maž: eina geryn, bet daktarai 
dar negali pasakyti kas gali 
būti ateityje, jei atsirastų ko
kios komplikacijos. Pasirodo, 
kad ne tik kepenys peršauti, 
bet kulka yra kliudžiusi ir plau
čius ir delei to yra pasidaręs 
mažas kraujapludis. Suradus 
naują žaizdą, daktarai darys 
naują nuodugnią egzaminacija. 
Meras yra gana silpnas, nors 
pamaži gerėja ir temperatūra 
yra normalė. f Naktis praleidžia 
ramiai ir šiaip pacientas esąs 
linksmas.

Daug blogesnė padėtis yra 
Mrs. Jos. II. Gili ,kuri tapo 
pašauta kartu su meru Cerma- 
ku*. Ji yra pašauta j vidurius 
ir yra dideliame pavojuję. Jai 
jau du sykiu leista kraują ir 
šiandie jau buvo nualpusį, bet 
tapo atgaivinta stimuliantais.

Kiti trys, kurie tapo sužeis
ti tame pačiame pasikėsinime 
ant išrinktojo prezidento Roo- 
sevelto gyvasties, yra sužeisti 
lengvai ir tikimąsi, kad neuž
ilgo pasveiks.

Atidėjo puoliko bylą
šiandie šovikas Joseph Za- 

gara, kuris kėsindamasis nu
šauti prez. Rooseveltą pašovė 
penkis žmones, buvo atvestas 
į teismą, bet kad jis neturėjo 
jokio advokato ir jo nereikala
vo, tai jo byla tapo atidėta ki
tai dienai. J j ginti bus paskir
ti trys advokatai, kad, pasak 
teisėjo ,nebūtų kaltinimo, kad 
jis tapo nuteistas paskubomis, 
be tinkamo apgynimo.

Valstijos negali pripažinti jo
kių teritorijų, įgytų pagelba 
ginklo.

Raportas remiasi daugiausia 
Lyttono komisijos išvadomis. 
Bet raportas dar griežčiau pa
smerkia Japoniją, negu kad 
dryso tai padaryti komisija.

Manžurijos klausimas turi 
būti išrištas pasiremiant tautų 
sąjungos statutu ,Kelloggo pak
tu ir devynių valstybių sutarti
mi.

Raportas reikalauja, kad Ja
ponijos kariuomenė butų iš
traukta iš Manžurijos, bet lai
ko tam kariuomenės ištrauki
mui nenustato.

Turi būti užvestos Chinijos- 
Japonijos derybos išrišimui vi
sų nesusipratimų tarp šių dvie
jų valstybių. Tose derybose 
turi dalyvauti ir tautų sąjun
gos komitetas, kuris derybas 
prižiūrėtų. Į tą komitetą įeitų 
taipjau Jungt. Valstijos ir Ru
sija.

Chinija ir Japonija birs pa
kviestos raportą prnhfitf*W“7UF 
kių rezervacijų.

Pats Zangara jokio advokato 
ir nereikalavo, nes jam advo
katai negalį padėti. Kam tai 
jis prasitaręs ,kad jam nepasi
sekę atsiekti tikslo ir dabar 
jo gyvenimą baigtas.. Jis yra 
kaltinamas dėl puolimo užmu
šimo tikslais. Del Cermako ir 
Mrs. Gili pašovimo jis nėra 
kaltinamas, nes jei vienas jų 
mirtų ,tada jis bus apkaltintas 
dėl žmogžudystės.
470 policistų saugo Rooseveltą

Jersey City, N. J., vas. 17.— 
Traukinį, kuriuo gryžo iš Mia- 
mi išrinktasis prezidentas Roo- 
seveltas, ant kurio gyvasties 
įvyko pasikėsinimas, šiandie 
stoty pasitiko apie 1,000 žmo
nių minia ir 470 Jersey City 
policistų, didelis būrys federa
linės žvalgybos ir nemažai ge
ležinkelio policistų.
Saugo ir gubernatorių Horner

Carbondale, III., vas. 17. — 
Traukiniui, kuriuo važiuoja gu
bernatorius Horner pas pašau
tąjį Chicagos merą Cermaką, 
čia sustojus trims valandoms, 
policija stvėrėsi nepaprastų ap
saugos priemonių ir vagonas, 
kuriame gybernatorius miego
jo, buvo apstaytas geležinkelio 
ir vieškelių policijos.

Trys prezidentai nušauti
Jungt. Valstijose jau* trys 

prezidentai nušauti puolikų. 
Nušauti yra Garfield, Lincoln 
ir McKinley. Buvo kėsintųsi 
nušauti ir buv. prezidentą Ta
dą Rooseveltą, išrinktojo prezi
dento Franklin D. Roosevelto 
giminaitį. Pasikėsinimas įvy
ko Milwaukee. Kulka pataikė 
į akinių dėžutę ir tas išgelbėjo 
Theodore Roosevelto gyvastį.

Nušautas yra ir vienas Chi
cagos meras—Carter H. Har- 
rison, Sr. Jį nušovė nepatenkin
tas politikierius, kuris negavo 
miesto džiabo. Senis tuo laiku 
jeu penktą terminą tarnavo mė- 
ru. Po jo ilgai Chicagos meru 
buvo jo sūnūs.

Mrs. Josephine Gili, iš Miarni, 
Fla., kuri sunkiausia tapo su
žeista Zangara kulkų, pastaro
jo pasikėsinime ant prežidento 
Roosevelto gyvasties. Ji yra 
pašauta į vidurius ir jos gy
vastis yra dideliame pavojuje. 
i ,.. ..................... ■ — ■ -........ ... ■■ —~

Rado kaltą bankie- 
rių už papirkinėjimą 
Berwyn aldermanų
Chicago.—Vakar teisėjas Sul- 

livan rado kaltą Francis Karei, 
34 m., pirmininką direktorių ta
rybos užsidariusio Berwyn prie
miesty American National ban
ko už davimą $10,000 kyšio 13 
Berwyno aldermanų, kad jis pa
imtų miesto salei banko namą. 
Bankieriui grąsina nuo 1 iki 5 
metų kalėjimo.

Bankierius ir niekurie alder- 
matnf įtewinosir Akad ‘tai nebu
vęs kyšis, bet buvusi auka rin
kimų fondui. Tas bankas su
sivienijo su kitais bankais ir 
liko tuščias namas. Išpradžių 
miestas nuomojo tiktai dalį na
mo, o paskui paėmė ir visą 
namą ir mokėjo $500 nuomos į 
mėnesį. Aldermanai teisinosi, 
kad kadangi nereikėjo mokė
ti komiso, tai komisą Karei ir 
atidavė rinkimų fondon.

Devyni ąldermanai, kurie yra 
kaltinami priėmę minėtą kyšį, 
bus teisiami kovo 18 d.

Rumunijoj neramu; ka
raliaus meilužė jau 
pabėgo Francijon

Nice, Francijoj, vas. 17. — 
Magda Lupescu, Rumunijos ka
raliaus Karolio meilužė, delei 
neramumų Rumunijoj pabėgo iš 
Bucharesto ir pasislėpė Franci- 
jos Rivieroj.

Buchareste įvyko kruvinų su
sirėmimų tarp policijos ir dar
bininkų, kurie užsibarikadavo 
dirbtuvėse.

Bedarbiai užėmė miesto 
salę; išlaikė dvi dienas

Seattle, Wash., vas. 17. — 
5,000 bedArfrių demonstarcija 
antradieny atėjo j miesto salę 
ir ją užėmė, pareikšdama, kad 
bedarbiai pasiliks salėj iki. bus 
išpildyti visi jų reikalavimai, 
liačiantys bedarbių šelpimą. Po 
dviejų dienų apgulos, šerifas 
su savo deputais įsigavo į salę 
ir bedarbius išvaikė. Kova tę
sėsi virš dvi valandas.

•MFC..

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

Nepastovus, gali būti lietau^ 
ar sniego; nedidelė permaina 
temperatūroj. <

Saulė teka 6:43, leidžiasi 5:- 
25.

Pašautieji Zangaros pasikėsinime ant prezidento Roose- 
velto gyvasties. Viršuj: p-lė Margaret Kruis iš Newark, N. J., 
pašauta į ranką. Vidury: New Yorko detektyvas William Sin- 
nott, pašautas į galvą. Apačioj: Russell Caldwell, 22 m. iš Co- 
conut Grovej Fl., (taipjau pašautas į galvą. Visi trys sužeisti 
lengvai. Jie guli Miarni ligoninėj, 

r _ ____ i _______ .____

Baisi nelaimė toli
moj šidnrėj, Aias- 
kos pakraščiuose

Lietuvio kapitono žmona ir kū
dikis prigėrė, 10 kitų žmo
nių žuvo. Tik 4 išsigelbėjo 
laivui paskendus

Dutch Harbor, Alaskoj, vas. 
17.—Rusų vyskupas Antoni Po- 
krovski liko išgelbėtas Penguin 
žvejų laivo ir papasakojo kaip 
žuvo 12 žmonių, susidaužių‘s 
nedideliam prekybiniam laivui 
Umnak Native.

Jį 70 metų senį, užtiko Um
nak salos čiabuviai, gerokai nu
šalusį. Jis ir tik trys kiti žmo
nes iš buvusių ant laivo Umnak 
Native yra išlikę. Jie šiaip taip, 
sušalę ir alkani dasigavo į Um
nak kaimą ir liko išgelbėti 
Penguin laivo.

Nelaimė ištiko saitfsio 24 d. 
Ant Umnak Native birvo 16 
žmonių, kuomet kilusi prie 
Aleutų salų audra nutraukė 
laivą nuo įkaro, sugadino ma
šinas, ir sudaužė jį į uolas.

Lietuvio kapitono žmona, 
Stankienė, jos kūdikis ir kun. 
Tutiakos prigėrė juroje. Kiti 
gi šiaip taip, pusnuogiai, be 
maisto ir vandens, pasiekė 
krantą. Keturi jų išvyko į 
Umnak kaimą ir su dideliu var
gu jį pasiekė. Likusieji gi žu
vo akmenuotame pajūryje.

(Pirmesnės žinios sakė, kad 
ir vyskupas Pokrovski irgi žu
vęs).

Hitleris mano aplankyti 
Mussolini

Londonas, vas. 17. — Iš tik
rų šaltinių patirta, kad fašisti
nis Vokietijos kancleris Hitle
ris, po kovo 5 d. reichstago 
rinkimų, mano aplankyti fašis
tinės Italijos premierą Musso
lini.

Baldwin, Mich., vas. 17. — 
Mrs. Grace Witt, 62 m., savi
ninkė sankrovos Oliver mieste
ly, rasta nužudyta savo kam
bariuose užpakaly sankrovas. . ■ ■

Tragingai baigėsi 32 
metų vedybų - 
sukaktuvės

“Jaunavedis“ pašovė savo žmo
ną ir dukterį ir paskui pats 
nusišovė

Chicago.—Vakar Joseph Bed- 
narek švente 32 metų vedybų 
sukaktuves ir 14 metų gimta
dienį dviejų jo jaunausių vaikų. 
Jis pats buvo bedarbis ir de
lei to labai susikrimtęs.

Dar ryte atėjo vyresnioji 
duktė, Mrs. Josephine- Nowak 
ir atnešė krepšį valgių ir ska
nėsių. O Bednarek labai ne
kentė savo žento ir duktė jau 
keli mėnesiai kaip nelaikė savo 
tėvų. Tėvas pamatęs dukterį 
liepė jai kuoskubiausiai išsineš
dinti. Už ją bandė užsistoti 
motina. Tada Bednare^ atsine
šė revolverį ii’ paleido į duk
terį tris šuvius. Dvi kulkos 
pataikė dukterei į ranką, o tre
čia kulka pervėrė žmonai kru
tinę. Pamatęs, kad žmona su
krito, Bednarek nubėgo į rūsį 
ir nusišovė.

Paliko septyni vaikai, kurių 
vienas mokinasi kunigystės — 
yra klierikas, o duktė yra vie- 

' nuolė.

Japonija iškilmingai iš
lydėjo Rusijos amba

sadoriui
Tokio, vas. 17. — Retas už

sienio diplomatas susilaukė to
kio iškilmingo išlydėjimo, kaip 
birvo išlydėtas Rusijos ambasa
dorius Japonijoje Aleksandras 
Trojanovskis, kuris gryšta į 
Maskvą. Jį ir jo šemyną paly
dėti susirinko stoty žymiausi 
Japonijos valdininkai ir daug 
užsienio diplomatų.

Ratifikavo Francijos-Rusijos 
nepuolimo sutartį

Maskva, vas. 16. — Oficialiai 
paskelbta, kad Franci j a ii Ru
sija apsimainė ratifikacijomis 
nepuolimo sutarties, kuri buvo 
pasirašyta pereitą ; lapkričių 
mėn. ' 

;■ . s .. . •• j i ■ a - . ,

Lietuvos Naujienos
Pirks lėktuvus pašto 

susisiekimui
Kaunas.— Susisiekimo minis

terija rengiasi greitu* laiku or
ganizuoti oro pašto susisiekimą 
Lietuvoje. Tam tikslui, kaip 
rašo “L. Kurj.” manoma įsi
gyti du lėktuvus užsieny, nes 
karo lėktuvai tam reikalui ne
tinka.

Pirmadieny atstovą 
butas >atšauksiąs 

prohibiciją
Washington, vas. 17.— De

mokratai atstovai šiandie laikę 
slaptą susirinkimą ir nutarę 
pirmadieny pravesti atstovų 
bute konstitucijos pataisą, kuri 
atšauktų prohibiciją. Slapieji 
republikonai irgi organizuojasi 
balsuoti už tą pataisą.

Brazilija uždarė 
Amazonę kariau
jančioms šalims

- ■ j * m ,,ji. .

Rio de Janeiro, Brazilija, vas. 
17.— Brazilija uždarė augšt. 
Amazonės upės vandenis ka
riaujančioms Peru ir Colombia 
šalims. Trys upės uždarytos, 
taip kad nė viena šalis nėgali 
naudotis savo karo laivypais„ir. 
negali upe prieiti prie Leticia 
miesto, už kirtrį karas ir prasi
dėjo. Colombia negali net ir 
kariuomenę į Leticia pristaty
ti, jei bent aeroplanais.

(Leticija yra ant Amazones 
dpės kranto, prie pat Peru, 
Colombia ir Brazilijos sienos. 
Uždarius upę Colombia negali 
prieiti prie miesto, sunku ir 
Peru per raistus dasigauti iki 
miesto, todėl, karas'darosi veik 
visai negalimas)..

Vokietija uždarinėja 
• opozicijos laik

raščius
r

Berlynas, vas. 17. -— Dar ke
turi laikraščiai tapo uždaryti 
už peržengimą aštraus cenzūros 
dekreto.

Demokratų Tempo sustabdy
tas vienai savaitei už ne tokį 
aiškinimą biržos žinių, kokio 
norėtų valdžia. Breslau socia
listų Volkszeitutag sustabdytas 
penkioms dienoms. Du darbi
ninkų savaitraščiai uždaryti iki 
po balandžio mėn.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

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

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

.' -

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

\ S, “ ■ 1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ir Anykščiai steigs 
laisvas kapines ;

Anykščiai (Utenos apskr.) — 
Anykščiuose einąs žurnalas 
“Dabarties Aidas“ žadėjo eiti 
kas dvi savaites, bet jau antras 
menuo nepasirodo.

—Kinas “šilelis“ užsidarė," 
nes buvo maža lankytojų.

—Anykščių pieninė atleido 
pienininką ir buhalterį, buk už 
daromus nuostolius.

—Steigiamos laisvamanių ka
pinės. Jau numatytas ir žemes 
sklypas busimoms kapinėms.

—Batų dirbtuvių įmonininkai 
darbininkams pakartotinai su
mažino atlyginimą. Dabar dir
bant 16—18 vai. per dieną už
dirba 4—5 litus Iš batų siu*- 
vimo gyvena apie 60—60 bat
siuvių.

—Sezoniniams darbams pra
ėjus, atsirado bedarbių, bet jų 
niekas neregistruoja ir jų būk
le nesirūpina.

Ekskursijos lanko Lie
tuvos cukraus fabriką
/ Marijampolė.— Marijampolėj 

esantį Lietuvos cukraus fabri
ką kiekvieną šventadienį vidu
tiniškai aplanko 2—3 ekskursi
jos. Daugiausia ekskursijas 
sudąjro įvairių mokyklų moki
niai. Nemaža ekskursantų jau 
buvo-ir už užsienio. »

Vaišingo “amerikono” 
likimas

Pilviškiai*—šių m. sausio m. 
18 d* Pilviškiuose pasklido gan
dai apie turtingą amerikietį, 
kuris nesiskaitydamas su kri
zių*, vaišino visus, kas pakliū
va.

Po vieno kito nuotykio pil- 
viškiečius pasiekė antra žinia: 
“turtingas amerikietis padėtas 
Pilviškių daboklėj“.

Pasirodo, turtingas “ameriko
nas“ yra Ramanauskas Bronius, 
kilęs iš Gižų miestelio. Paėmęs 
amerikiečio Civinsko čekius ir 
dol 3000 lt. sumoj manė pasi
vaišinti ir užmiršti krizės sun
kumus.

Sudęgė vaikas
Vaitkunai (Biržų apskr.).— 

Sausio pradžioj J. K-so 4—5 
metų mergyte prisiglaudė prie 
plytos, užsidegė drabužiai ir 
mergytės sunkiai apdegė. Už 
pusvalandžio mirė.



Lietuvon Vikingų Keliais Siunčiame Pinigus
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PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Kaina tik $1.00
Ką tik nąujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

Joscph Zangara, kuris kėsinosi nušauti prezidentą -Bobše* 
veltą, bet . pašovė kitus penkis žmones, atvestas ;į teismą. Jis 
stovi tarp dviejų detektyvų. Kadangi jis neturėjo advokato, i ' •
tai jo byla tapo atidėta ir teisėjas ji ginti paskirsiąs tris ad
vokatus. (Fotografija perduota į Chicago telefonu).

SWDU 
VĮERIKOS 
4K-, LINIJA

k Neiv Yor/to 
į KLAIPĖDĄ 
\ Per Gothenburgą

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

KIEKVIENAI 
MOTEREI

valyti
Vertėtų taip pat 

padaryti kelią iš- 
i, akmenimis ar

Vyrai
Štai yra speciali* pranešima*, 
mus kiekvienam vyrui 
amžl” ir jaučia reikalingumą 
gaivinančio TONIKO. Kad i 
n»ą tukinančiam*.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
, j vietinį agentą.
SWEDISH AMERICAN LINE 

21 STATE ST., NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė 
BOSTON. MASS. 1 0 State Street į 
DETROIT, MICH. 73 Monroc Str.

civilizacijų yra
pagal liaudies

r pratinti liaudį prie šva- 
higienos ir komforto.

vienas 
klausi- 
tokius 

žiuri

tik pinigą, bet kartu ir gero
kai prisidėti prie Lietuvos ci
vilizacijos ir kultūros pastumi- 
m o pirmyn.

Be abejonės, čia tai]) pat 
daug priklausė nuo Lietuvos 
sveikatos ir sanitarijos de
partamentu. Toš įstaigos pri
valėtų tame atvejyje pradėti 
griežtą propagandą ir darbą.

Gali būti neperdėsiu pasa
kęs, kad nuo žmonių švaros, 
higienos ir komforto prigulės 
prie kokių pasaulio civiliza
cijų Lietuva bus priskirta: — 
vakarų ar rytų?/

Purvai ir visokie su jais su
rišti vabalai ir <vabaliukai nuo 
amžių ėdė ir naikino rusų 
liaudį, lodei ir ne nuostabu,

gale tai vis
li ei ameri- 

visokie nuo

KENTĖJIMAI
GREIT SUSTABDOMI UŽ MAŽĄ 

MOKESTĮ!
Nelaukite geresnių laikų aprūpinimui sa
vo sveikatos ar skausmų. Vėžis, Votis, 
Džiova, Operacijos ir kitos nepagydo
mos ligos paeina nuo nesifį/djuno nuo 
ncišvalymo kraujo, nuo Nervų, Odos. 
Vidurių, Kepenų, Žarnų, Inkstų ir ki
tų ligų. Jus galite greit pasveikti už 
mažą mokestį sekamu planu: No. 1: 
Bukite pats savo gydytoju. Gaukite pi
gų saugų Naminį Žolių Treatmentą su 
Motina Helena Žolių Tonikų No. 1 ir 
kitus Gamtos Gydymo Saugus Žolių 
Vaistus. Arba No. 2 Specialikas Žolių 
ir Elektrikos Treatmentas. Ateikite tuo- 
jaus dėl Specialio Pasiulijim 
Išmėginimui už 50c. Pamatykite Dr. P. 
H. Šimanskis, Kroniškų Ligų Specialistą 
Kraujo, Nervų, Varicose Gyslų. Pilės, 
Moterų Ligų. Gaukite Dykai Egzatnina- 
ciją ir $4.00 Speciali Pasiulijitną $2.50 
Treatmentas su $1.50 Buteliu Motina 
Helena Tonikas No. 1. viską už $1.50. 
Atsineškite skelbimą arba rašykite Dr. P. 
B. Šimanskis. 1869 N. Damen Avc.( 
Chicago, III. N. 2-18-33.

IkiHloir ntib distrlbutorlų. ši Gydytojaus pro- 
skripclja dabar parduodama visose valuty 
nyčlose. Vienas Doleris už mCtiesio treat 
montą — bukite savimi gaukite butelį šian
dien — garantuotas.

nįų rašytojų, —- 
Viename savo veika 
mini, kad pribaltij 
i? i ’flt1 v ia i
dar suloš gan svarbią rolę tau
tų civiltacijoje; ypatingai bu- 
•dami kaip Hr tiltas tarpe vaka- 
rų ir rytų kultūrų.

Kaip jau minėjau pirmiau— 
nuo Lietuvos liaudies apie 
švarą ir higieną supratimo 
prigulės prie kokios tų civili
zacijų Lietuva bus priskirta.

MMr rodosi, kad šiandien 
Lietuva dar - yra kaip ir ter- 
pukely. Pirštinaičių, cilinderių 
ir frakų dėvėjimas dar nieko 
nereiškia. Tą pamėgdžioja ir 
nekuric bušmenai ir afganai.

Tautos 
sprendžiama 
kul turinį stovį, o ne pagal tū
las atskiras ypatus.

Tai tiek maž daug apie Lie
tuvos provinciją. Čia noriu 
pridėti, kad šen ir ten provin
cijoje matosi daug gerų pa
stangų prie tikros civilizacijos 
ir kultūros, bet visgi darbo 
dar provincijoje yra be galo 
daug, kol lietuviai susilygins 
su savo kaimynais švedais ar
ba danais. (Bus daugiau)

Pro vi neija
Lietuvoje, kas nebegyvena tuvos kultūringesnės 

Kaune, tai reiškia gyvena pro-, ir pradėti tam tikrus sky 
vincijoje. Net 
skaitosi provincija

Man prisiėjo išbūti Apuolė
je, tikrų tikriausioje provinci
joje tris dienas, kurių man 
pilnai užteko. Nors aš pripra
tęs ir net kitados labai mėg
davau, ką amerikonai vadina 
“roughing” — t. y. primityvį 
ir šiurkštų gyvenimą, visgi 
provincija man ne labai pati- laiptų 
ko; kitaip sakant, buvo ne pa
gal mano skonį.

Atmenu, man vienam did
žiausių Amerikos geležinkelių 
bedirbant, prisieidavo kitą 
syk ne visai dėl reikalo, bet 
oi, taip sau, greičiau, kad už
ganėdinus kokius tai primity
vius gyvenimo instinktus ir 
pageidavimus, net ir miegoti 
su “cowboy*ais” Texaso ir 
Naujos Meksikos tyruose; ar
ba vėl landžioti sniego apklo
tuose Colorado kalnuose; arba 
su matininkais per ištisas die
nas trankytis ir gyventi beveik 
nepraeinamuose Louisianos 
miškuose.

Tas man labai patikdavo, 
nors Cbicagon sugrįžus kitą 
syk tekdavo gydyti kojų ir al
kūnių odą nuo “chiggers,” — 
mikroskopiškų vabaliuku, ku
rie mėgsta palįsti po oda.

Taigi, kaip matote, aš ne vi
sai koks nors taip vadinamas 
“caca”. Bet visgi lietus, musės 
ir dalinai blusos, o gal kokie 
tai kiti panašios rūšies vaba
liukai, provincijoje mane vi
sai išvarė iš kantrybes ir su
erzino.

Ūkininką, pas kurį apsisto
jau. butų galima priskaityti 
prie daugiau pasiturinčių ir, in 
tol i gentiškų. Tiesa, jisai neve
dęs, todėl jo namai galima 
priskirti ne prie visai pavyz
dingų, nors temijau, tarnaičių 
ten visgi butą užtektinai.

Pirma, kas metasi akysna, 
ypatingai žmogui pratusiam 
gyventi kultūringesnėse Šalyse, 
tai ne visai pavyzdinga švara 
ir tvarka namuose, ypatingai 
kaip tai suprantama Holandi- 
joje, Danijoje, arba Suv. Vals
tybėse.

Įstaigos arba ministerijos kad 
Lietuvoje, kurie tiek daug 
’ •tušo deda, kad pamokinus 
lietuvius geriau ūkininkauti, 
privalėtų taipgi atkreipti do- kurio 
m e 

i. 

ros
Mano nuomone, tai 

svarbiausių kultūros 
mų. Lietuvos liaudis į 
elementarius dalykus

Buvo lietinga diena. Parei
nant atsistojau ant prieangio 

pradėjau ieškoti ką 
nors tokio, kad apvalius pur
vinus batus, prie kurių prili
po molio gabalai. (Neradęs 
jokių prietaisų, paėmiau med
žio gabaliuką ir pradėjau 
skusti nuo batų molį ir pur
vus.

Tuo laiku ateina savininkas, 
kuris labai nusistebėjo i 
no pastangų. Pradėjau 
aiškinti, kad gerai butų t m 
t i kokį nors prietaisą prie d 
rių kojoms valyti, nors n 
sena maiša. 
prie įėjimo ] 
pilus žvyru 
kuo kitu.

Tas viskas 
šiam ir gan 
ūkininkui 
visai 
ypatingai 
vakarų

Abu įčjova kambariuos na 
su purvinais batais. Nėra abe
jonės, kad prie tokių atsitiki
mų bencgalima užlaikyti na
mų grindys švariai.

Tai yra viena priežasčių, 
kodėl Lietuvoje pas nekurtuos 
ūkininkus būna blusų.

Musių pas mano svetingą u- 
ikininką tai galima priskaityti 
i tūkstančiais, jei ne daugiau, 
j nežiūrint, kad vielomis, kaba 
.kokios tai ilgos * popierinės 
'juostos su klijais, kurios išro
do gan blausios nuo prilipusių 
prie jų musių.

Laikas nuo laiko mano gas- 
padorius uždarinėdavo .visus'koje 
langus ir duris ir pavartoda
vo amerikonišką “Flit”. Nuo į 
“Flito” dujų musės krisdavo mai pasirodė tušti 
tūkstančiais, bet po valandos man 
pasikartoda 
—nuo musių vėl niekur 

j vo galima pasislėpti. Tėmij 
provincijoje liaudis 

musių nieko sau nedaro.
Sykį kitur mačiau mažą 

vaiką rainiai sau bemiegant, 
veido tiesiog nebitvo 

galima pažinti per daugybę 
ant jo tupinčių musių. Galiu 
sau išsivaizduoti tamsesnių ir 
biednesnių Lietuvos sluoksniu 
gyvenimą.
Suprantama, kad musės Lie-

gan apsiskaitu- 
inteligentiškam 

pasirodė keista ir
bereikalinga. Ot, čia 

skiriasi rytu ir 
kultūros 
įėjo va

iš Ncw Yotko: 
Kovo 18 d.

Balandžio 1 d.
BALANDŽIO 22 D.

GEGUŽES 8 D
Gegužės 20 d.

GEGUŽĖS 27 D
Lietuvių Ekskursija.________

tuvoje visai be reikalo užmu
ša pusėtinai vaikų ir suaugu
sių, užkrėsdamos maistą viso
kiais pavojingais mikrobais.

Kaune ir Klaipėdoje, nežiū
rint, kad languose siclūkų nie
kur nebūta, visgi sulyginamai 
musių nebuvo. Mat, miestuose 
žmonės viską švariau užlai
ko, daugiau kultūringesni.

Aiškinau mano ūkininkui, 
kaip lengvai galima atsikraty
ti nuo musių namuose, ypatin
gai kaip lai daroma Amerikoj.

Dalykas visai paprastas. Va
saros metais langųpsna įdeda
ma tam tikri rėį^į^su sielu- 
kais iš* plono drafc'Prie virtu
vės durių taip pat prikabina
ma tam tikros ypatingos du
rys iš sieluko, kurios automa
tiškai užsidaro. Todėl Amcri- 

n amuose ir visokiose įs
taigose musių visai nėra.

Mano pastangos ir palari- 
Uk i ninkas 

įsakė, kad tokioms nau- 
vo ta pati istorija janybėms jisai neturi pinigų.

nebu- Nežinau kiek dratiniai sie
nų, inkai kainuoja Lietuvoje, bet 

iš manau, kad galų 
gi pigiau atsieitų 
koniška “Flit” ir 
mųsių popieriai.

Sumanus amerikoniškas 
dailydė, turintis pinigų trupu
ti, kuris Lietuvoje pradėtų 
propagandą prieš muses ir 
mėgintų išdirbinėti tam tikrus 
langams ir durims rėmus su 
sietukais, galėtų padaryti ne-

kąd Europą rusus priskaityda- 
vų ir di^ft^diepįŠ vis priskai
to -iwaž 'datig prite užin

Vienas ž^įpiay^ dabarti- 
Kcįierling, 
lij kur tai 
os tautos, 

estai

' M'' •' • x SI : d ® m ffil'0 .®etuviu Mditoripį 
® STREET

BIRUTES” Chorai, p-nia Bartuęh, Vytautąs Žereni-Beliajus, Aldona Briedžiute, Irenė Juozaitis ir kiti 
III ..................  *

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS 
PIGIOS L AIVAKORTĖS

Išplaukimai
Drottninghoim
Kungsholm,

*GRIF'SHOLM.
* KUNGSHOLM.

Drottningholm.
«GRIPSHOLM

KELIONĖ 
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

. i     lil'iilni i     ■ '11.11 «įl|>įl»l>jlII   ■Milui.

PO PROGRAMO ŠOKIAI 'M ■■ ■ -y

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS

gan paviršutiniai, arba grei
čiau neturi visai supratimo.

Tuo privalėtų užsiimti Lic- 
motervs 

rius 
Klaipėda arba pamokas per laikraščius.

Pavyzdys. Mano ūkininkas 
turi gan gražius namus. Ne- 
kurie kambariai išpuošti net 
visokiais braižiniaisrornamen- 
tais. Tai padarė koks lai ke
liaujantis maliorius vokietis.

tltyda!
kuri* pasickč

Kad
Iširto r 
i ii^Hianlrvfl

Nuga-Tone

■



šeštadienis, vas. 18,. 1933

KĄ ŽMONĖS MANO
Bolševikai ir Keis 

tučio Kliubas
Kudirka-Keistutis

“Naujienų” num. 37-me Keis
tučio Kliubo korespondentas, 

Narkis, man primeta, 
Keistu- 
kad iš- 
Keisitu- 
Narkis 

kad to-

p. st.
kad aš teikiu negarbę 
čio Kliubui vien todėl, 
kėliau bolševikų planus 
čio Kliube. P-nas St. 
nei nebando užginčyti,
kių planų pas bolševikus nėra. 
Jam tas daryti nėra drąsu, 
nes jis tą geriau negu kas ki
tas žino, kad tas viskas buvo 
mano rašyta iš pasikalbėjimo 
su draugu. N. yra šventa tie
sa. P-as St. Narkis bolševikus 
pažįsta geriau negu savo pen
kis pirštus, žino jų užsimoji
mus, žino jų taktiką pašelpinių 
organizacijų klausime praeityje' 
ir dabar, žino jų planus — už
simojimus Keistučio Kliube ge
riau negu kas kitas, bet bando gandas tvirtina, kad visgi dar 
nusiduoti nekaltu berneliu.

P-as, J. Gelgaudas (turbūt 
tas pats J. G.) “Naujienų” 
mun. 37-me bando vėl įrodyti, 
kad Kudirkos Draugija labai 
turtinga. Bet, deja, pora savai 
šių atgal rašė, kad narių esą 
net 94 ir ant kiekvieno nario 
išeina turto po $40, bet dabar 
kitą giesmę užgiedojo, kad na
rių esą tiktai 74 ir ant nario 
išeina po $24.86. Žinoma, jei
gu narių yra tiktai 74, o ne 94, 
tai beabejo, kad 
kiekvieno nario
Tiktai gana misteriška, kad 94 
nariams buvo priskaitoma tur 
to po $10 kiekvienam, na, o 
dabar narių skaičiui sumažė
jus iki 74 ir turtas sumažėjo 
iki $24.86. Keistas tas pas p. 
Gelgaudo mokėjimas turtą į- 
vertinti.

Eisime toliau. P-nas J. Gel-

turtas ant 
pasididina.

NAUJIENOS, OiW), UI

IiIšri liktasis prezidentas Rooseveltas atvyksta j Miami 
goninę aplankyti savo draugą, Chicagos merą Cermaką, kuris 
tapo pašautas Zangara pasikėsinime nušauti patį prez. Roose- 
veltą.

Budriko programas

Ryt dieną bus transliuojamas 
programas iš WCFL 1 vai. po 
pietų, duodamas Jos. F. Budri- 
ko radio ir rakandų krautuvės, 
3417 S. Halsted St. Programas 
sirsidės iš naujausių Lietuvos 
kurinių, dainų ir muzikos. Be 
to, dalyvaus Makalų šeimyna.

Primintina, kad radio daini- 
ir muzikantų kon testas 
trečiadienio vakare, va- 

22, Mark White 
Visiems įžanga 
kontestantai dar

-O.

Alice Sala veičiki utč-Steponavi- 
čierie ir Vytautas Tarutis ir 
žinoma bus “Barborelė”.

Šių programų reikale ir Ra
dio pranešimų reikale meldžia
me. kreiptis į p. Kleofą Jurge- 
lionį, 3210 So. Ilalsted St. Tel. 
Yards 2510.

PRIDĖKITE FRANCK’S
Chicory

dėl
. Geresnes

Kavos

turto Kudirkinėje esą $1,864.- 
P-nas St. Narkis, kalba, kad 76, bet pirmiau buvo rašyta, 

aš bolševikams teikiau Napo
leono garbę, girdi. 150 bolše
vikų galią užkariauti Keistu
čio Kliubą, kuris susideda iš 
1,200 narių. Aš pasakysiu, 
kad tas lengvai yra galima. 
Tiesa, aš bolševikų Keistučio 
Kliube prie Napoleonų neskai
tau, bet spiaudymo čempio
nai yra nepaprastai geri. Pa
vyzdžių tam yra daug. Imki-

- me kad ir SLA., 36 kp., keli 
metai atgal jų buvo mažuma, 
bet ar jie neišvaikė iš susirin
kimų lankiusią didžiumą, kad 
jų mažuma pasidarytų didžiu
ma. Kokias kovos priemones 
naudojo bolševikai, tą žino vi
si, tą žino ir bolševikų priete- 
lis p. St. Narkis. Naudojo 
spiaudymo priemones. Kiek
vienas organizacijos narys, k u 
ris nepūtė į jų dūdą, reikšda
vo priešingai jiems savo min
tį, buvo išjuokiamas, niekina
mas, purvais drapstomas, taip, 
kad žmogus švaresnio išauklė
jimo nematė reikalą kovoti su 
bolševikais už spidiidymo 
čempionatą — nebeidavo dau
giau į susirinkimus, o tiems, dirkinės Draugijos liekanų su- 

buvol be tinkamo nu- žvejos bent po dešimtį dole
rių ant kiekvieno atėjusio na
rio, žinoma, jeigu neatsiras 
daugiau negu 74 nariai.

Į tolimesnius ginčus 5U p. 
Gelgaudu nemanau eiti. Jis

kad Kudirkine turinti gryno 
pinigini^ turto net $4,000, reiš
kia laike dviejų savaičių pas 
p. Gelgaudo (J. G.) turtas su
mažėjo net ant $2,200. Jei tas 
turto mažėjimas eis taip spar
čiai, tai pasiekę Keistučio 
Kliubo, piniginis turtas suma
žės dar ant pusės.

Įdomu žinoti, kurie seka 
musų minčių pasimainymus, 
kiek ištikrųjų Keistučio Kliu
bas iš Kudirkines turto gauna. 
Na, gauna sakom: “casli” šim
tą dolerių su centais, uždarytų 
bankrutavusuose bankuose pi
nigų $1,813.80, bet iš šitos su
mos vargiai kada bus galima 
gauti dešimtą nuošimti, 
daleiskime, kad bus galima 
atgauti 10 nuoš., tai bus $180. 
Nota $500 nieko neverta ir 
tuksiantis dolerių Gold Bond, 
kuris galbūt bus kada vertas 
$500, bet tai dar irgi klausi
mas. Atrodo, kad turtas kurį 
gauna Keistučio Kliubas iš 
Kudirkines yra apie $800. To
kiu budu, lakui bėgant, gal 
būt Keistučio Kliubas iš Ku-

TAUTINĖ VALSTYBE NEGALI GYVUOTI 
BE DEMOKRATUOS, PAREIŠKĖ “NAU
JIENŲ” REDAKTORIUS P. GRIGAITIS

Kalbėjo penkioliktų Lietuvos Nepriklauso
mybes sukaktuvių paminėjime Chicagos 

Lietuvių Auditorijoj
Pasižymėjo pianistė p-lė Josephine Schultz 

lyvavusi muzikaliame programe pirmą 
kart lietuvių scenoje

da

atli-

RADIS
ui nkų 
įvyks 
sario 
svet. 
Nauji 
stoti-

Sųuare 
dykai, 
gali į-

Radio Artistų Programas iš 
stoties WEDC transliuojamas 

šiandie 7 vai. viak.

šiandie pradedama Serija Ra. 
dio Koncertų, kurie padengs 
lietuvių muzikos ir dainų išsi
pilto j imo eigą. Su laiku atski
ras vakaras bus pašvęstas kiek
vienas lietuvių kompozitoriui.

šios dienos programa yra 
pašvęsta tikrom, senobynėm 
lietuvių liaudies dainom. Dai
navimų atliks Nora Gugienė,

Padaro 
Geresnę 
Kavą 
priduoda 
geresni 
skonį.

Gaunama 
grosernėse 
arba kavos 
krautuvėse visur 
Kaina tiktai 
10 centų.

Garsinkites Naujienose

Telephone HUMBOLDT 7276 
į TURKISH-RUSSIAN 

TUB AND ELECTRIC BATHS
1 ELECTRIC CABINET—SEPARATE DEPARTMENT 

OPEN DAY and NlGHT FOR LADIES
Barber Shop in Connection. 50 Feet Swimming Pool

2039-41 W. North Avė.
AT MILWAUKEE AVĖ and ROBEY

Bargunai
Midget Radio pagauna Po- 
lice Calls 
—-1933 metų
10 TubųRCA$
Radiola už
9 Tūbų Crosley

'29.09
10 TubųRCA$4į£į OO 
Viclor už ....
14 Tūbų Zenith Radio 
vertes $290,

D Tūbų Philco, 
1933 metų 
Radio ......

9.50
39.00

*39.00

kurie 
garkaulio, nebuvo interesinga 
kas SI.A. 36-tą kuopą kontro
liuos. Panaši kova ėjo daugely

ševikams 
buvo laimėta vien ačiū spiau- pats pripažino, kad Kudirki- 
mo metodems. Tiktai ten jie nės turtas laike dviejų savai- 
kovų nelaimėdavo, kurios or- čių daugiau negu per pusę su-
ganizacijos nariai buvo susi- mažėjo,
pratę, agresyvus ir reikalui kad tas nelemtas
e&mt mokėjo neblogiau spjau
dyti, negu patys spiaudymo
meisteriai.

Ar Keistučio Kliube rasis 
gana agresyvių spėkų, kurie 
reikale mokės bolševikų spjau
dymus sustabdyti — nežinau. 
Bet man rodosi, kad prie to
kios tvarkos kokia yra šian
dien Keistučio Kliube, bolše
vikai iš jo gali labai lengvai 
padaryti Stalino Kliubą. Atro
do, kad jie prie to eina — 
Dieve jiems padėk. Bet p.

. Narkis, tegul primena “ta- 
vorščiams”, kad jie savo pla
nų niekam neišplepėtų — ne
būtų- man reikėję rašyti nei 
p. Narkiui į mano raštą atsa
kyti.

Į tolimesnę polemiką ne
matau reikalą eiti — kam sau- 
1$ šviečia tas kelią susiranda. 
Sapienti Sat.

na, o aš parodžiau, 
i turtas, dar 

dangau negu ant ®Įiusės su
mažės kolei pasieks Keistučio 
Kliubo iždą. Aš esu patenki^ 
tas, kad 
Kliubas priėmė, 
jam, bet mano straipsnio tiks
las buvo, kad einant pas kitas 
draugijas ant “burdo”, reikia 
nušviesti savo draugijos padė
tį teisingai, o ne bliofuoti apie 
kokius ten $4,000, kurie buvo, 
bet sudilo.

mumis Keistučio 
labai ačiū

Kudirkietis.

Garsinkites Naujienose

Yla.

DABAR yra laikau pagalvoti apie Justi 
dukters ateiti. Ką Ji veiks kaip už
baigs mokyklą Y

fttat yra gera dėl Jos proga iimoktl 
dresių dezainlnimo, dresiq siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo Ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmokinsime 
Ją | labai trumpą laiką. Rašykite dcl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri išaiš
kins apie musų mokyklą.

MASTKR SCHOOL OF DRESS 
DESIONING. DRKS8 MARINO 

_ * MILLINERY
a Vedėjas)

839 8. Wabash Avė. Tel. Wabash 9070 
................. ...... ...............    ' ....................................................... Į......................
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Ruptura Išgydoma
S10 t t

Be peilio, be skausmo, be išlikimo is 
darbo, šimtai vardų ligonių, tų, kurie 
tapo išgydyti, randasi musų ofiso re
korduose, p. Adolfas Schultz, 5438 
Kimbal Avė., išgydytas iš vienos pu
ses, dabįir gydo kių pusę. Pamatykite 
jį. Jisai noriai papasakos jums. 
VERICOSE GYSLOS IŠGYDOMOSS2 Treatmentas 
Jokio kito mokesčio. Tai yra tas pats 
treatmentas, kuri aš pasekmingai nuo
lat vartoju jau nuo 191d. Saugus, be 
skausmo, tikras. Žaizdos, sutinimas, 
ir skausmai pranyksta su gyslomis. 
Palieka blauzdas taip Švarias ir švel
nias kaip pas kudykius.

Specialiai įrengimai dėl moterų. 
Dykai patarimai visose ligose

Dr.EN.FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt. 

Room 1105
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėl 
8:00 v. v. 1

p° 
Ifly ir Ketverge, ikt 
Nedėliomis uždaryta.

Tautinė valstybė negali gy-; Country’. Su pasisekimu 
vuoti be demokratijos, parciš- kęs tas dainas, choras užleido 

bet kė “NAUJIENŲ” redaktorius sceną keturioms Chicagos Lie- 
P. Grigaitis, kalbėdamas pen- tuvių Baleto šokėjoms, kurios 
kioliktų Lietuvos Nepriklauso- parodė išsilavinimą ir vikrumą 
mybės sukaktuvių paminėjime,1 pašokdamos^ kelius numerius, 
kuris įvyko ketvirtadienį vaka-’ bet kurie, deja, kaip ir kostiu- 
re Chicagos Lietuvių Auditori- mai, nebuvo lietuviški—bet uk- 
joje.

Istorija tai patvirtina, sako 
Grigaitis

Redaktoriui P. Grigaitis nu
rodė į istorijos pavyzdžius, ku
rie 
bes, 
kur 
kur 
džioje 
tybės.

Minėdamas Vokietiją, kaipo 
pavyzdį, kalbėtojas nurodė, kad 
kiek tolimesnėje praeityje, kai
zeriui ten viešpataujant, Vokie
tija nebu’vo tautinė valstybė, 
vokiečių valstybė, bet susidėjo 
riš keliasdešimts mažų kunigai
kštijų, karaliją ir provinciją, 
kurios viena su kita varžėsi ir 
kurią vadai buvo visuomet pa
siruošę kibti vienas kitam į 
kaklą.

Lietuvos praeitis tai parodo
Tas pats buvo ir Lietuvoje, 

tęsė P. Grigaitis, kuomet ten 
valdžios priešakyje stovėjo ki> 
nigaikščiai. Ir Lietuva tais ku
nigaikštijos laikais buvo susi
skaldžiusi, o tarp įvairią kraš
to dalių valdovų ėjo nuolatiniai 
kivirčai, intrigos ir pasikėsini
mai atkreipti prieš 
krašto valdovą. 
Lietuva ir pateko 
jungu, po kuriuto 
metų.

Ir dabar, baigė 
kupmet Lietuvos žmonės atga
vo prarastąją laisvę ir džiau
giasi nepriklausomybe, jie ne
gales palaikyti Lietuvą, kaipo 
tautinę valstybę, jeigu demo
kratija tebebus nuslopinta ir 
kraštą valdys despotiška dikta
toriaus ranka. 

■ ■ z ■ /• ■ 
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“Pirmyn” choras pradėjo 
programą 1 -

Vakaro programą atidarė 
“Pirmyn” choras, kuriam va
dovavo K, Steponavičius ir kux 
ris sudainavęs Lietuvos Him
ną vykusiai tęsė su “Oi, oi, oi”, 
“čir, vir, bam”, ‘Mes be Vii- 
niaus nenurimsime” ir “My

aiškiai kalba, jog valsty- 
kur nebuvo demokratijos, 
viešpatavo despotizmas ir 

žmones neturėjo balso val- 
nebuvo tautinės vals

vyriausj 
Vien todėl 
po svetimu 
išbuvo 150

kalbėtojas,

rainietiški. Chicagos Lietuvių 
Baleto mokyklos vedėjus rei
kėtų už lai pabarti.

Toliau programą tęsė daini
ninkas Stasys Rimkus, kuris 
pradėjęs su “Nauja Gadyne”, 
negalėjo nueiti nuo estrados, 
iki atliko dar du nuiperius prie
dų. Publikai jo dainavimas la
bai patiko.*

Pasižymėjo pianistė p-le 
J* Schultz

Nemažešnio pasisekimo pub
likoje susilailkė žymi pianistė 
p-lė Josephine Schultz ,kuri pir
mą kartą lietuvių secenoje, pa
rodė didelį gabumą ir gerą 
techniką. Ji paskambino tris 
kurinius, Chopen’o “Polonaisė 
in C sharp Minor”, Albeniz’o 
“Sequidella’ ir Palmgren’o “En 
Route”. Debvdas ketvirtadienį 
stato ją į pirmas Chicagos Lie
tuvių pianistų eiles.
Supažindini publiką su “Pa-

» žanga”
Programą užbaigė Dr. A. 

Montvidas. ! Trumpoj kalboj, 
vietomis Įterpdamas humorą, 
supažindino susirinkusius klau<- 
sytojus su ‘‘Pažanga”, kuri kar
tu su “Naujienomis” paminėji
mą surengė;

Dr. A. Montvidas ,kaipo vy
riausias tos naujos organiza- 
cijos organizatorius nušvietė 
“Pažangos’ reikšmę ir tikslą, 
kurio ji mano siekti, būtent, 
įnešti progresą j Amerikos lie
tuvių visuomeninį ir kulturinj 
gyvenimą A.

Chicago
ST. "L” STA.

9811II

New Yorko į Kauną i
ir Atgal * 1 įJL"

Trečia Klase ..... ■ ■ W
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Į LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi

Supimą Sulaikančius Prietaisus 
1 (Antl-Roll Tanks)

Kurie sumažina garlaivių supimąsi iki minimumo. 
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko į 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į

HAMBURG-AMERICAN
177 N. MICHIGAN AVĖ. CHIC>

LINE
CHICAGO, ILL.177 N

Rengia Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendrove

Nedėljoj, Vasario-February 19, 1933
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 South Halsted St.
Pradžia 7:45 v. v. Įžanga maža, tik 45c., šokiams 25c.

V

Programą išpildys: Chicagos Lietuvos Vyčių Dainos Cho
ras po vadovyste p. Saurio.

Kviečiame visus ku‘o skaitlingiausiai atsilankyti į šį kon
certą, nes Vyčių Dainos Choras pasižadėjo duoti labai pui
kų koncertą. Po Koncerto bus ŠOKIAI.

Kviečia Komitetas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos; lietaus ir druskos vanos, 
svvimtning pooL

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

Naujausi Lietuviški 
Rekordai tik po 

50c
ir Meilė tu

ir

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

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

16269—Aukso miglos 
mums nedainuok. 
Pauras.

-Namo ir Oi, 
Karo Mokyklos Choras.

16271—Kur Lygus laukai ir Su
tems tamsi Naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

16270—Rytų daina ir Turkų Ves
tuvės. Liet. Viešbučio

16276—-Palangos Juroj ir 
liu Vasaros Rugegėlės.

16277—Himnas, Lietuva
Musų ir Liet. Popuri.,

—Noriu Miego ir Karininkų 
Tokstrotas, orkestras.

16266—Aržuoliniai Pamatai ir 
Mokslas* darbas. Stasys Pauras

16267—Atskrend Sakalėlis ir “Ant 
Kalno. Vanagaitis ir Stogis.

16256—Ulonai irt Ar aš tau Sese. 
Vanagaitis, Stogis ir Oželienė.

16268—“Miss Lietuva” ir Ar tu 
žinai broliL<-Dineika ir Petraus
kas.

16273—Kaukazo vaizdelis. Lietuvos 
Viešbučio Orkestras.

16275—Žirgelis ir Daili Teta. Vin
cas Niekus, baritonas.

16274—Kriaučiukas ir Aš mergytė 
Vincas Niekus, baritonas.

16263—Atbulinis ir Vargonininkas. 
Vincas Niekus, baritonas.

16264—Gegužinė polka ir Su ar
monika į Braziliją. Liet. Vieš
bučio orkestras.

16255—Kariškas vaizdelis ir Su
diev. D. Dolskis.

16265—Link mergelė ir Nemunie- 
čių polka. Mahanojaus Lietuvių 
Orkestras.

16259—Plikių ir Toks vaikinas — 
polka, Mahanojaus Liet. ork.

16254—Aukšti kalneliai ir Ak no
rėčiau, Mahanojaus Liet. ork.

16262—-“Oi atmink” ir Užaugau 
.Lietuvoj. Vanagaitis ir Oželienė 

16261—Studento sapnas ir Sveti
ma padangė. Pauras ir Giraitis.

16260—Nuovadoje ir Amerikos lie
tuvių priėmimas. D. Dolskis

16257—Atsiskirus su mylimąja ir 
Vasaros .grožybės. Pauras ir 
Giraitis.

*16227—Jurgio ir Ūkininkų polkos. 
Pennsylvanijos angliakasiai.

16226—Sunku gyventi našlaitėliam 
ir Garnys atpiesdeno. S. Pauras

16213—Duok ranką ir Ješkau ta
vęs polkos. Mahanojaus Liet, 
orkestras.

16272 kad Išauštų.

orkest.

Aš my-
orkestras

Tėvynė 
orkest.

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkar gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, s 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 tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO; VALANDOS: ” '

įc420<r VZeįit 26 St.,

|hm|

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. kampas Keeler Avė. Tel. Crawfotd 5573

į*/,-į

J. F. SUDRIK 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St. 
Del pataisymo jūsų radio 
y pašaukite 

Boulevard 4705-8167
RADIO*PROGRAMAI:

Užsukite Stotį W.C.F.L., 970 kil.
Nedėlioję 1 vai. po pietų.

Nuolatinis Lietuvių Radio Progra
mas. Stotis W.H.F.C., 14 20 kilo. 

Ketvergais 7:30 vai. vakare



KŪDIKISAMERIKA esti

prie

pavyzdžiui, 18-sis), bet vistiek dau

pasiliko
JAPONIJA PASMERKTA

NA, ŽINOMA!

DUMKOEPFES

Lietuvon

vienai s a

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

: visuomet ne- 
dėl smulkučiu

metus laiko 
pasirašymo, 
laikė bloką- 
neleisdamos 
arba iš jos

visoje že-
— zurzgė

Dievas

kad Vokietijos
yra amžina.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St„ Chicago, 
III Telefonas Rooeevelt 8600.

Bet kadangi du eks- 
dalyviai jau bu<o 

dvi aštuntosios

kurie čia netoli

Viena penktoji dalis iš še 
šių aštuntųjų, pliusas dvi aš 
Įtintosios
dalis jaunos našlės su čigonės 
akimis, kurių vadino Antuni-

Beliajus dalyvaus “Nau- 
koncerte vasario 26 d. 

p-le Irene Juozai- 
paties sukurtą lie- 
Be to, jis išpildys

nuo 
raus-

pradėjo rūpintis
Kilo ginčas

ran-
gyvas nors 

narys.

dalis, pa- 
nustatyta dalis

Tenga, visų tų dalykų 
numatytą. Ten nieko 
pasakyta apie paveL 
teises: kam turi pri-

<Priė progos turime priminti, 
kad p, 
j ienų”
Jis kartu sli 
tis pašoks jo 
tuvišką šokį, 
indusų bei ispanų šokius

Pirmas atsipeikėjo Cherardo 
ir galvos linktelėjimu pareiš
kė .savo sutikimą. Po to jis 
paėmė indėno ranką ir-tvirtai 
ją paspaude.

Kiti du žiurėjo sumišę ir ne

žinojo nei ką sakyti. Bet ir ką 
gi jie galėjo pasakyti? Jeigu 
Cherardo ir Vinipega's ėjo 
kartu, tai kas galėjo jiem 
dyjehi pašjpriešinti? Tai buvo 
ne tik tvirčiausi, bet ir drą
siausi vyrai.

Metisas
Zigrutas, kaip tik priešingai, 
pradėjo verkšlenti ir išmetinė
ti, kad jis yra skriaudžiamas, 

kurią tu

Garsus Amerikos filozofas, Will Durant, sako, kad 
Amerika ne tik nesiruošia gulti į kapą, dėl neišgydo
mų senatvės ligų, bet kad ji dar tebėra kūdikis, ir jos 
dabartiniai negalavimai tai - 
tymai, “kiaulaitė” ir panašios

Šis Duranto pareiškimas rodo, kad jisai yra dide
lis optimistas. Bet jo nuomonė apie Ameriką veikiausia 
yra arčiau prie tiesos, negu tų žmonių, kurie kalba 
apie “civilizacijos sutemas” ir kitokias baisenybes. Ma
nyti, kad Amerikos civilizacija jau paseno, nėra rimto 
pamato. Juk ji dar tikrumoje tebedėvi savo kūdikystės 
rubus: Jungtinių Valstijų konstitucija tebėra ta pati, 
kurią jos įsigijo pirmaisiais savo nepriklausomybės me
tais.

Tiesa, tas rūbas buvo sukirptas, ne šykščiai varto
jant mastą; todėl ėmė daug laiko, pirma negu jisai pra
dėjo veržti. Teko jau jį ir taisyti, ir lopyti (ir ne visi 
lopai buvo geri 
guma švarko dalių da tebėra tos pačios.

Filozofas Durantas pataria, kaip Amerika turi elg
tis,- kad jos sveikata pasitaisytų. Įdomiausias tai vie
nuoliktasis jo patarimas: “Neišnaudok!”

Išnaudojimo liga yra aršesnė už tymus ir dėmėtą
ją šiltinę. Optimistas Durantas tikisi betgi, kad ir ji 
gali būt nugalėta. Gaila tačiau, kad jisai nepasako, kaip. 
Jeigu išnaudojimas butų pašalintas, tai visi kiti daly
kai butu tik menkniekis.

VORWAERTS*O” UŽDRAU 
DIMAS

karo 
ilgai po jo Vo- 

žmonės gyveno pus- 
Tokjose aplinkybėse 

dvarus (kuriuose žem- 
yra pastatyta geriau,

prašau... neini 
manęs nelaimin

Išrėžęs pamokslą savo kai
mynams bolševikams dėl jų 
protesto prieš Vokietijos hitle
rininkus, “Vienybės” redakto
rius prabilo į juos tokiais “vo
kiškais” žodžiais:

“Got, bestraffen dem Dum- 
koepfes”.
čia kiekviename žodyje pa

daryta viena, dvi arba trys 
gramatikos klaidos. Apie vo
kiečių kalbą tas redaktorius, 
matyt, neturi mažiausios nuo
vokos. Bet jisai bando vokiš
kai koliotis. *

Kai išdykę vaikai ima mo
kintis svetimos kalbos, tai 
jiemsx pirmiausia N rupi išmokti 
toje kalboje keiksmo ir plūdi
mo žodžių.

Tą naktį niekas nemiegojo; 
Antunita verkė, padėjusi gal
vą ant Ivonos kelių. Cherardo 
ir Bevardi 
turto padalinimu 
deliai to, kas yra teisėtas tur
to paveldėtojas: draugija ar 
Pablo našlė? Cherardo buvo 
tos nuomonės, kad turtas pri
valo priklausyti našlei; Bevar
dis kratė galvą, o Zigrutas gai
lestingu balsu vis? kartojo:

—Prašau 
skriauskite 
go! Aš tiek daug visko išken
tėjau...

Paskui jis pareiškė nuomo
nę, kad šiltą maišą, kuriame 
numirę Pablo, reikia išriesti į 
sniegą . mažiausiai

—Su savo si ūke 
privalai taupyti šainukai 
žinoma 
dvipatystę, tarė 
Galva 
rąstgalį: kas ištiesi; nuskriau
stas, tai aš.

Zigrutas paprašė kelių lašų 
citrinos 
atskiefe 
ir pridėjo kiek cukraus. Tokiu 
budu pagamintą lemonadą jis 
išgėrė, kad bent šiek tiek nu
siraminti.

—Tokių bezlepičių, .kaip in
dėnas, tokių niekšų, tokių aki
plėšų, kaip indėnai, 
mėje daugau nėra, 
Zigrutas. — Tegul 
juos sunaikina, tegul Dievas 
nubaudžia juos nevislumu, 
kad paliuosuoti nuo tų gyva
čių abi Amerikas! Jis ima gra
žuolę su penkta šešių aštuntų
jų dalimi, priedams dar dvi 
aštuntąsias 
turto 
ka yra tik niekai, 
akiplėša turi pavesti 
vei dvi aštuntąsias

Jau “Naujienose“ buvo mi
nėta, kad p. Vytautas Zereni- 
Beliajus yra ne tik šokėjas, bet 
ir apysakų rašytojas. Sekamą 
pirmadienį, vasario 20 d., bus

s, ''•••• -sC
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Jeigu žmogus nusidėjo ko
munistiškų fanatikų sektai, tai 
jisai, žinoma, yra paskučiau
sios rųšies “niekšas”. Nenuo
stabu . todėl, kad “Laisvėje” 
vienas didelis stalinizmo dėsty
tojas parašė:

“Atsirado nauji šnipai —- 
Leonas Prušeika ir Butkus. 
Šie seka kiekvieną, kuris iš 
Amerikos vyksta

. ir per savo ‘KJampynės’. lapą 
teikia Smetonai žinias.’*

dalis iš bendro 
arba visokia matemati- 

arba šis 
bendro- 
pliusas 

penktą dalį lęšių aštuntųjų tų 
naktų, kurias jis rengiasi pra
leisti su gražiąja Antunita. 
Ak, jau tie verteivos iš Ugni
nės Žemės, 
tenka galv 
čigonių...

(Bus daugiau)

Vietoje reguliario sekmadie
ninio “Vorwaerts’o” numerio, 
vasario 4 d. Vokietijos social
demokratų partijos centras iš
leido tik laikraščio formato 
lakštą, kurio vienoje pusėje 
įdėta pranešimas, kad “Vor- 
waerts” tapo trims dienoms 
Berlyno policijos viršininko 
uždarytas.

Uždarymo sprendimas parem
tas tuo, kad atsišaukime, kuris 
tame laikraštyje tilpo vasario 
2 d., darbininkai buvo ragina
mi sukilti prieš savo prispau
dėjus, dvarininkus ir stambio
jo kapitalo atstovus.

“Taigi kovokite kartu su 
mumis“, tęsiama atsišauki
me, “kad butų nusavinti di
dieji dvarai ir jų žemės iš
dalintos tarpe ūkininkų ir 
sodžiaus darbininkų! Kovoki
te kartu su mumis, kad bu
tų nusavinta sunkioji pra
monė, kad butų sukurtas so
cialistinis planingas, žmonių 
reikalams tarnaująs ūkis!” 
Fašistiškas policijos direkto

rius šituose žodžiuose įžiūrėjo 
nusikaltimą, kurį numato val
stybės prezidento dekretas vi
daus taikai palaikyti. Jam 
daugiausia, tur būt, užgavo 
nervus socialdemokratų pa
reikštas pasiryžimas kovoti 
dėl dvarų ir pramones nusavi
nimo. Ypač dvarų.

Vokietijoje net revoliucijos 
metu nebuvo kovojama dėl že
mes reformos. Buvo bendrų 
cbalsių, kad dvarų žemes rei
kią paimti į visuomenės ran
kas, bet niekas neagitavo už 

skaldymą ir žemių da- 
mažažemiams ir beže- 

valstiečiams. To nerei- 
nei socialdemokratai, nei 

Tai buvo bene 
kodėl

nesirengi praktikuoti 
jam Elnio 

Nusiramink, senas

Vienatinis vyras, kuris laike 
visų tų ginčų nepratarė nei 
vieno žodžio, buvo tylintis Vi
ii i pegas. Jis sėdėjo nejudėda
mas savo kampe, kaip bron
zinis stabas. Laikas nuo laiko 
jis metė žvilgsnius į Antuni- 
los trūkčiojančią nuo verksmo 
nugarą; kuriam laikui pra
ėjus, j 
linius 
ugnies 
rio

šuo boras, pasirėmęs pir
mutinėmis kojomis ant laiptų 
kurios vedė iš urvo, uoste orą 
Jis jautė, kad netoliese randa 
si lavonas.

Visas asmeniškas numiru
siojo turtas susidėjo iš nudrį- 
skųsiu .drabužių, 
rankių, nedidelio cukraus kie
kio, kompaso, degtukų ir kelių 
uncijų tabako. Bet, be to, jam 
priklausė aštuntoj 
gal sutartį 
laukiamo aukso, dalis neįma 
nomų turtų 
turėjo būti.

Tai buvo Svarbiausias ginčų 
punktas. Kada, zant galo, už
stos šiltas metų laikas, kada 
auksas bus surastas, kada odi
niai maišeliai su dviguba siū
lė bus pripildyti aukso aukso 
smėlio 
teks
kurią turėjo gauti Pablo?... Ar 
reikės tą dalį padalinti vi
siems penkiems, ar atiduoti 
Antunitai, kuri tuo budu galė
jo paveldėti pasakingus tur-

jžsencijos. Esenciją 
karštame vandenyje

Tautų Sąjungos seimas priėmė raportą, kuris pa
smerkia Japoniją už jos smurto žygius Mandžurijoje. 
Tas raportas tapo išsiuntinėtas iš Genevos viso pasau
lio valdžioms.

Galima pasakyti, kad žodžiai ir popiera, ant ku
rios jie surašyti, prieš ginklą nieko nereiškia. Bet val
stybių nusistatymas, kuris tame raporte tapo išreikš
tas, nėra be vertės dalykas. Japonai šiandie kariauja 
su kinų tauta, kuri yra kuone dešimtį kartų didesnė už 
juos. Vesti karą, turint prieš save ne tik milžinišką 
tautą, bet ir pasaulio opiniją, negali būti lengva net ir 
geriausiai suorganizuotam militarizmui. Kaizeriška Vo
kietija buvo daug stipresnė už mikados valdžią, bet pa
saulį užkariauti ji nestengė.

' Japonai yra silpni finansiškai. Jų pinigai nusmuko 
nuo auksinės papėdės ir jau neteko 60 nuošimčių savo 
aukso vertės. Tai yra pavojaus ženklas. Dar keli žinks- 
niai tuo pačiu keliu žemyn, ir prasidės nesulaikomas 
dardėjimas į pakalnę.

Tokio valdžia tatai žino. Todėl ji šiandie jau ne- 
besmarkauja taip, kaip pernai metais. Pirma ji kas
dien grasindavo pasitraukti iš Tautų Sąjungos, jeigu 
pastaroji drįsianti nepripažinti jos “teisių” Mandžuri
joje. Dabar ji tapo pasmerkta, bet iš Tautų Sąjungos 
bėgti ji nesiskubina. Savo beprotiška avantiūra Japo
nijos militaristai pastatė tą kraštą i keblią padėtį.

(Tęsinys)
Visi apsupo netikėtai susir

gusį žmogų. Kiekvienas gailes
tingai žiurėjo į jį, su pasibai
sėjimu galvodamas, kad jis ga
li susilaukti tokio pat likimo.

Cherardo iš kampo ištraukė 
aptieką. Susirgusiam IPablo bu
vo surasti kai kurie vaistai. 
Specifiškas vaistas nuo baisaus 
skarbuto, šaltų kraštų rykštės, 
atšiaurio baltojo maro 
citrinos sunka. Aptiekelėje bu
vo nemažai to brangaus skys
čio, pavidale sukoncentruotos 
esencijos, kurią reikėjo ištir
pinti, kadangi ji buvo sušalusi,

Skarbutas pasireiškia įvairio
se formose: pradedant visai 
lengvu susirgimu, kada žmo
gus nelabai gerai jaučiasi, ligi 
neįmanomai sunkios ligos, ku
ri nuvaro žmogų į aną pasaulį 
bėgiu kelių dienų, ar neit kelių 
valandų.

Vinipegas, indėnų žynys, ku
riam buvo žinomas koks tai 
paslaptingas būdas ligoms gy
dyti, apnuogino ligonio abi ko
jas, kurias jis pradėjo smar
kiai trinti. Paskui jis pridėjo 
ausį. Lyg norėdamas galutinai 
įsitikinti, kad jo diagnozas yra 
teisingas, jis ištraukę adatą ir 
pradrėskė odą. Nepasirodė nei 
vienas kraujo lašas. Tąsyk jis 
adatą įleido giliau ir pradėjo 
stebėti. Praėjo gerokai laiko, 
kol iš žaizdelės išsiveržė ma
žytis kraujo lašas.

Po to indėnas nuėjo į kam
pą ir atsisėdo. Padėjęs alkū
nes ant kelių, jis parėmė ran
komis savo smakrą. Jo akys 
buvo įsmeigtos į vieną tašką. 
Tokioje padėtyje jis 
ilgoką laiką ir Jhuke 
neišvengiama.

Verkianti Antunita 
skurliu šluostė savo

.......... ..................................šeštadienis, vas 
f

Ant galo, trys vyrai, kurie
sėdėjo kampe prie rūkstančio

Netrukus “Laisvė” painfor
muos savo “susipratusius” skai-

* z ''• * a 4• i

tytojus ir apie tai, kiek Sme
tona Pruseikai ir Butkui mo
ka už jų “šnipavimą”. Neš 
apie priešus, sulig komuhistiš* 
ka “etika”, • gąlima rašyti ViS- 
Va Mf .... i*»,' ,

šlapiu 
draugo 

burną ir akis. Liga tiek sudar
kė Pablo veidą, kad jį tiesiog 
nebebuvo galima pažinti.

Kiti, baimės apimti, tylėjo. 
Jie laukė prisiartinančios mir
ties. ■ ■ •• ' • ’

Giltinė rengėsi juos aplanky
ti jau antrą kartą. Ji milžiniš
kais žingsniais žengė slidžiu ta
ku, kurį ledų dykumoje išminė 
vilkai. •

Atėjusi, ji nupurtys nuo ap
siauto sniegą, išties savų kau
lingas kojas, savo kibias ran
kas ir, išvertusi butelį džinus 
į burną be stainplės, šlykščia 
pasigers 
guolį, tarp karštų ir įsimylėju
sių vargšės Antunitos rankų...

Vakarop Pablo pilvas išsi
pūtė, kaip dumplės; naktį šir
dis paliovė plakti.

Jį nurengė; aprišo aplink 
pilvą skurlį; su didžiausiomis 
pastangomis iškėlė iš urvo; 
bet šaltis buvo tiek nepaken
čiamas, kad, nuvilkę kelis me
trus, paliko Pablo kūną silic

is u ri a m 
i atsikėlė, paėmė 
r, pašildęs juos 
švelniu judėjimu, 

nebuvo galima tikėtis 
sudžiovusių rankų su 

vais nagais, užmetė juos Antu
nitai ant pečių.

Paskui, kai ginčai pasibaigė 
ir susitarimas iškilmingai ta
po patvirtintas, jis vėl atsikė
lė, truputį pastovėjo, žiūrėda
mas į kitus tris vyrus, ir grie
žtu bei trūkčiojančiu balsu 
pareiškė:

—Gerai: aš apsivesiu su An- 
lunita.

Jis pasakė lai taip papras
tai, bet tuo pačiu laiku taip 
griežtai, kad trys vyrai visiš
kai susimaišė ir pasižiurėjo 
vienas į antrą; paskui jie pa
žiurėjo į Vinipcgą. Ir jiems 
aišku pasidarė, jog tas žmo
gus yra pasirengęs žut-but į- 
vykdyti savo sumanymą.

Drebančios liepsnos šviesoje 
jo šiurkščios ir žibančios akys 
siuntė įvairuojantį mėlyno 
šilko atspindį. J

Sutartyje tie dalykai nebuvo 
numatyti. Dabar reikėjo iš
spręsti klausimas, ar šiame 
užmirštame pasaulio kampe, 
atskirtame nuo likusio pasau
lio tūkstančių myįių atstumu, 
gali veikti įstatymai ir patvar
kymai, praktikuojami tarp ci
vilizuotų žmonių, ar čia turi 
būti pritaikomas savotiškas 
įstatymas Žemės, kuri niekam 
nepriklauso?

Mirusiojo turtas privalo pri
klausyti tam, kas pasiliko gy
vas, kas eina toliau, kas įsten
gė vienai valandai ilgiau atsi
laikyti, ir taip iš rankų į 
kas, kol pasiliks 
vįęnas ekspcdicij

Bet sutartyje, kurią ant grei
tųjų parašė berupestingas Sir 
Tanias 
nebuvo 
nebuvo 
dėjimo 
klausyti mirusiojo turtas, jei 
gu pasilieka gyva jo žmona' 
štai kodėl dabar ir kilo kon 
troversija dėl labai painių ju 
vidinių klausimų.

dar .nereiškia.
junkerių galybė
“Vorwaerts’o” atsišaukimas: ro 
do, kad reakcijos grįžimas vai 
džiop pastūmėjo darbininkus
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rimo. Tas susitarimas tikrai 
darė jiems garbę kaipo fjnkh- 
sininkanis ir niateinatikanis, 
Visą asmeninį ir busimą nu
mirusiojo Jurtą nusprendė pa
dalinti į ašluonias lygias da
lis, kaip buvo pažymėta su
tartyje, 
k urs i jos 
mirę, tai tos
dalys turėjo priklausyti drau
gijai. Ir iš to turto našlė turė
ję’ teisę gauti vieną . penktąją
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dvarų 
Ii n imą 
miams 
kalavo 
komunistai 
svarbiausioji priežastis 
Vokietijos revoliucija nepada
rė gilaus peWersfnc> .visuome
niniame ir ekonominiame Vo
kietijos gyvenime. Ji nesutriuš
kino junkerių (dvarininkų) ga
lybės.

Bet taip atsitiko ne be pa
mato. Vokiefijos revoliucija bi
jojo draskyti stambiuosius že
mės ūkius, kadangi bado šmėk
la žiurėjo į akis žmonėms po 
karo. Per kokius 
po musių paliaubų 
Santarvės Valdžios 
dą prieš Vokietiją, 
į ją nieko įvežti 
išvežti. Gi savo maisto Vokiu 
tija nepasigamina pakankamai 
ji turi jį importuoti iš užsie 
nių.

Todėl per paskutinius 
metus ir dar 
kietijos 
badžiai. 
skaldyti 
dirbystė 
negu pas ūkininkus) ir dalinti 
jų žemes valstiečiams, neturin
tiems'nei ūkio inventoriaus, nei 
kapitalo, butų reiškę tikrą ba
dą kraštui. Nes, iki naujaku
riai butą susitvarkę dvarų že
mėse, tai ūkio gamyba butų 
buvusi žymiai nupuldyta.

Vietoje dvarų parceliavimo, 
žinoma, galėjo būti iškeltas 
dvarų suvalstybinimo obalsis. 
Jisai buvo skelbiamas.Bet jam 
priešinosi Vokietijos ūkininkai, 
matydami jamė “švento” nuo
savybės principo įžeidimą. Kaiv 
tu su miestų^ buržuazija ūkinin
kai sudarė daugumą, Todėl 
junkerių dvarai paliko neliesti. 
Šiandie ta junkerių klašė, su-v 
sidėjusi su armijoj generolais 
stambiais kapitalistais ir fa
šistais, vėl turi , valdžią savo 
rankose.

Čią mes turime aišįkų pavyz
dį, kaip svetimų valstybių žiau
ri politika linkui Vokietijos 
respublikos sutrukdė jos vysty
mąsi. .Jeigu Francija, Anglija, 
Jtalijd ir : Amerika butų ištie- 
susios ranką Vokietijos žmo
nėms* kuomet jie išvijo kaiže* 
rj, tai Vokietijos revoliucijos 
eigą būtų buvusi visai ne tokia, 
kokią'ji buvo. J

Bet nepabaigta revoliucijaJLg^&s»ę
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Advokatai

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W?8t 22nd Street 

Valandos! 1«—3 it 7—8
Seredomi* it oedėiiomia pagal sutartį 
Reridencfja 6628 So Richmond Street 

Telefonai Republic 7868

DR.M.T. STRIR0L1S 
gydytojais ik chirukoa* 

OFISĄ S

4645 S. Ashland Avė., 
’»tl*o valatodo* ano 9 tkl 4 Ir toio e Ik?

« vai. rak. NedMtoml* parai aktam 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaiką ligą Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus ie rėdo m ii) Taipgi 
nuo < iki 8 vai vakare Utarninkaia u 
K ervergait.

Rez Tel. HYDE PARK 3395

Lietuviai Gydytojai
Rex. 6600 South Attetian Aveniu 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

'stipri, gerai stovi ir kiekvienas
turėtų į ją įstoti.

Draugijos sekretorius.
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Sako, kad komisija perdaug 
leidžia pašalpos reikalams.
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CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Haddon 
nežinomas va- 
religinių reik- 
Stanley Okon, 
Avė., automo-

VAGILIAI VAGIA IR 
ROŽANČIUS

Graborius Garšva paieško jo 
brolienės, gyvenančios Chicago j

Nužudė namo savininką laike 
ginčo dėl šilumos; pats 

nusišovė

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
- Graborius

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

Prie Mihvaukee ir 
gatvių užvakar 
gi lis pagrobė iš 
menų pardavėjo 
3191 Mihvaukee
biliaus 80 rožančių ir kitų “pa 
rafernalijų”.

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

kampa* 67th ir Artelia n A v*.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, leredom* po pietų ir 

nedėlioto* pagal tusiraritoa, v*

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 41.39 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąžh 
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių-

.3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILL

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

* Valandos nuo9100 ‘ ryto tOO 'Vak •'

Telefonai Yatds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reik?
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

VVisconsinietė M. Urbonienė pa
siekė New Yorką vasario 21 
d.; patarnavo “Naujienų 
agentūra

Brooklyn, N. Y. lietuvių gra- 
boriu’s J. Garšva prisiuntė 
“Naujienoms” telegramą, ku-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Hąlšted Sf.
Paned., Sėred. ir Subat. 2-9 vai. 

Kitomis dienpmiš pagal sutartį
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šeštadienis, Vas. 18, 1933,

NALJiENŲ KONCERTAS .
Vas 26 Liet, Auditorijoj
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CHiOMSOS^00 zemesnes

ZiHIOS
Chicago Association 

of Commerce kri
tikuoja I. E. R. C.

Chicago Association of Com
merce pasiuntė raportą apskri
čio tarybai, kuriame sako, kad 
Illinois Emergency Relief Fund* 
išleidžia perdaug pinigų pašal
pos reikalams, daugiau negu 
visos Illinois valstijines val
džios užlaikymui.

Associacija ragina praleisti 
atatinkamus Įstatymus, kurie 
sumažintų komisijos narių 
skaičių iki minimum, nedaugiau 
penkių ir kad jie neturėtų jo
kių ryšių su partijomis.

Du ciceriečiai žuvo 
dėl neapšildyto 

“fliato”

Užvakar AVilliam Becker, 
1213 South 58th Ct., Cicero, 
kaip spėja policija, nušovė na
mo savininką Frank Scorpino, 
kuomet šis atėjęs Į skiepą pra
dėjo su juo ginčytis dėl neap- 
šildvtu fliatu. Becker buvo 
dženitorium. Kuomet Scorpi
no giminės, išgirdę šuvius, su
bėgo i rusĮ, Becker pasislėpė 
į anglių sandėli ir ten paleido 
sau kulką Į galvą.

J. V. federalč Įury 
tebeveda tyrinėjimą 
i Insulto reikalus

jury buvo pašauktas spccialis 
valdžios agentas Ilarold Hul- 
ing, kuris vedė tyrinėjimą Į 
nusibankrutavusių Insulto ben
drovių reikalus ir Saniuel In- 
sullo, jo brolio Martin Insulto 
ir sūnaus Saniuel Insull, .Ir., 
darbus. yMįanoma, kad greitu 
laiku bus išnešti apkaltinimai.

Welfare Fund ragi 
na labd. Įstaigas nu 

mažinti biudžetus

Frank D. Loomis, Emergency 
Welfare Fund sekretorius iš
siuntinėjo laiškus įvairioms 
labdarybės įstaigoms, kurias 
fondas finansavo, numažinti 
savo biudžetus %.

E. W. F. pradėjęs aukų rin
kimo kampaniją bedarbių šelpi
mo tikslams užsibrėžė $7,500,- 
000, bet iki vas. 1 d. tesurin
ko nepilnai $5,000,000.

Bankierius i kalėji
mą už kyšių davimą

Teisėjas Philip L. Sullivan 
rado, kad First .American Na
tional Bank ir Trust Co., užsi
dariusio banko, galva Francis 
Karei, Benvyne davė <$10,000 
kyšių alderinonams. Bankierius 
bus pasodintas j kalėjimą nuo 
1 iki 5 metų.

Ieško arklių lioterijos 
agento užmušėjo

i Policija vakar suėmė ir tar
dė taxi šoferį George Kustsu- 
zeras, 2608 Ainslie Avė., tikslu 
patirti kas įsibriovė į John 
Merck, arklių lenktynių loteri
jos agento rastinę, Mailers 
Buildinge, 5 N. Wabash, ir jį 
nužudęs, pabėgo su pinigais.

NAUJIENOS, CEIeago, UI.
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gaso kainas tebeina
Prieš valstijos Goimnerce 

Coinmission Peoples Gas Light; 
and Cooke Go.» advokatai IrĮ 
Chicagos lęgRlto patarėjo asi
stentai, Grossnian veda ginčą 
dėl žemesnių gasp kainui

.. ........... ... .............................

Reikalaus Jareckio 
išmesti visus skun
dus prieš mokesčius

Hayden N-. Bell, Cook npsk. 
prokuroro mokesčių ^departa
mento viršininkas šiandien 
kreipėsi Į apskričio teisėją Ja- 
recki su reikalavimu išmesti 
visus skundus prieš mokesčių 
sąskaitas. Tai padarius, mano
ma, bus lengviau surinkti $130,- 
000,000 užsilikusių mokesčių.

Ragina bedarbių šel 
pimo ištaigas šutau 

pyti $8,000,000
............ į utito ii Mm ui «

Illinois Emergency Relief 
Fund ir kitos bedarbių šelpimo 
įstaigos, kurias finansuoja val
džia, raginamos išleisti $8’,000,- 
000 mažiau bedarbių pašclpai 
šiais metais ir tai atsiekti pa
keičiant maisto pirkimo meto
das, numažinant darbininkų 
skaičių, o likusiems nukapojau t

Trečiadienį pašventin
tas nauji Chicagos paš
to rūmai, kainavo 21 m.

Chicagos pašto rūmai — di
džiausi ir moderniškiausi visa
me pasaulyje ir kainavę $21,- 
000,000, vakar buvo pašventin
ti, nors jau nuo senai buvo 
naudojami siuntiniams. Iškil
mėse dalyvavo postmaster ge- 
neral Brown, Chicagos pašto 
viršininkas Leuder ir. kiti dig- 
nitarai iš Washingtono ir Chi
cagos.

Morton Grove sudege 
motina ir kūdikis

Laike gaisro, kuris kilo Club 
Walton, 5724 Dempster Rd., 
Morton Grove, sudegė 30 me
tų moteriškė Mildred Baron ir 
jos 3^ metų duktė. Joseph Ba
ron, jos vyrui, ir namo užveiz- 
dai, skaudžiai nudegintas vei-

PRANCIŠKUS DRUKTENIS 
kuris mirė vasario 12 dieną 1933 . 
ir palaidotas tapo vasario 15 die
ną. o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidlkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, ‘ 
reiškiame padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonoms ir suteiku
siems vainikus draugams. 
Dėkayojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Albavičiui, kun. Gesu- 
nui. ir kunigui Urbai kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą: dėkavojame graboriui p. 
Skudui kuris savu geru .ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą ir > 
rūpesčius, dėkavojame Paproc- i 
kiams, Frank Poškai už draugiš
ką ir nuoširdų pagelbėjimą laike 
ligos. Draugijai Teisybės Mylėto- ' 
jų grabnešiams ir pagalios dėka- < 
vojame visiems dalyvavusiems lai- ' 
dotuvėse žmonėms; o tau musų' 
mylimas Broli sakome: ilsėkis šal- 
toj žemėje.

Liekame nuliudę.
Brolis ir Brolienė.
Drukteniai it' Jovaisiehė.

jjTarp Ghisagos
Lietuvių

Po dviejų metų: liti? 
kimo atvažiuoja Į

J. V. iš Lietuvos i■ į

Per ‘Naujienų” Laivakorčių 
skyriaus patarnavimą atvažiuo
ja Marei joną Urbonienė. Ji bu
vo parvažiavus Lietuvon su ne
pilnamečiais vaikais. Išbuvus 
Lietuvoje 2 metus nustojo tei
sūs sugrįsti. Vaikai Amerikoj 
gimę sugrįžo jau 2 metai, o mo
tina ten pasilikus turėjo lauk
ti savo eilės ir po daugelio Vi
sokių . liudymų ir susirašinėji
mų, dabar gavome žinią, kad 
atvažiuoja laivu* ‘United States’, 
kuris pribus New Yorke vasa
rio 21 xl. ..

Marcijona Urboniene važiuoja 
Į London, Wiseonsin pas savo 
dukterį.

Brooklyne mirė 17 m 
Vitalius Sirutis

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Japonijoje, Joseph C. Grew, 
kuris šiomis dienomis forma
liai užprotestavo Japonijos val
džiai prieš japonų laikraščių 
•vedamą, sistematingą propagan
dą prieš Ameriką;

- -  ■-J!—.*r. .. .. 1... .k, , ------------- -----  ----------------

riame sako, kad vasario 17 d., 
Brooklyne mirė 17 metų Vita
lius Sirutis.

Garšva buvo pasiuntęs tele
gramą velionio brolienei, Chica- 
goje, pranešdamas apie mirtį, 
bet jis sugrįžo. Velionio gimi
naite prašoma su graboriu su
sižinoti. Adresas yra 231 Bed- 
ford Avė., Brooklyn, N. Y., J. 
Garšva.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

I OVF I K I S 

' KVIETKININKAS ' ■ 
NIJSKINTOS KVIETKOS

Pristatom į Visas Miestp Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Užsisakykite dabar Pa
minklus dėl “Decoration 
Day”, kainos žiemos lai

ku labai nupigintos 
Pirkite Tiesiai iš ‘Dirbtuvės

VENETIAN
• MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite

A. S., VALŪNAS '
Berkshire 1487

Pp. J. Vilimai šešiolikto va
sario, Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną susilaukė Įpėdinio, 
kurj pavadino Artūrų. Motina 
ir naujagimis jaučiasi sveiki.

’ J. Vilimas dabar eina parei
gas agento Metropolitan Life 
Insurance Co.

CICERO. — Sekmadienį po 
pietų Lietuvių Liuosybes sve
tainėje įvyksta svarbus mėne
sinis Lietuvos Kareivių draugi
jos susirinkimas. Visi nariai; 
raginami l.._ __ ..

kyti ir atsivesti naujų narių. 
Lietuvos Kareivių draugija yra

T0WN OF LAKE. — šįva
kar česnos svetainėje, 4501 S. 
Paulina St., įvyksta Lietuvos 
Vėliavos draugijos balius. Bus 
suteiktos .dovanos tiems na
riams, kurie priklausė prie 
draugijos ilgą laiką ir nekartą 
nesirgo, draugijos nares apsi
ėmė' surengti gerą vakarienę 
ir, sako, užtikrins nariams 
“good time”. —C., D.

ROSELAND.
lienes artistų grupė ryt para- 

suŠhihkimė‘"atenan^ SVe%inCj® *tat°
aktų komediją, “Užburtas ku- 

' nigaikštis”. Po veikalo, “Hard 
j Time Dance”.

Garsinki tęs N au jienose:
*i*į>i—hri**>*w***i*ii *Rwwmiii*aa**ww*r****M***w*Įaw

GRABCRIU ĮSTftlGA i
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EUDEIKIS ir Vėl nustebino publiką papiginto
mis kainomis už aukštos tialAidojimą, Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žjnogaūs kūno į muną ' 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėoito pamatyti 4i- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir hš tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tąi, ur jus Uą pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambularice patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm' negu- krelpriUo kur 
kitur. >■■..■■ ■■ ti £. jį . ■

EUDEIKIS
-į .V-

DR. VAITUSH, OPI’.
l IBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuorumo, skaudamą, 
akių karštį nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spečialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sUtartĮ. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atiitikimuo**

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

- ' NTed^lomia ntib 10 iki 12 1
'i iWi«IIP..,'................ įl’imil' .

Td^ Central ^į5, Jįęąrborn ^7324 ; 

DR. KARL NURKAT 
įi (NURKAITIS)

; ' Atsakančiai pritaiko aktnias
Vaikaitis it >'suaugusiems.

Aldnįus dėl skaitymo .galite gauti už_ $ 2 
T So. ■ Wubash Avė., Room 300

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS 

Persikėlian į erdvesnę ir patogesnę »hU| 
, 3325 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 tyro iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phnn» Boulevard 848^

Dr. (k K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarmukais Ketvergai* ir Snbatomn 
24 20 W. Marguetti Rd. arti Wtetetn Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedeliai*. Scredomie ir Pėtnyčiomi* 

|R 21 So Halfted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Gn'š« U Buropot ir tel praktiknoja 
tenojoj vietoj. 

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

ni^in pagal msitarimą 

3335 So. Halsted St 
Td BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D. 
'■Veit Town State Bank Bldg 

2400 W Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seelev 7330 
Namų telefoną, Bren«wick 0597

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
noo 6 iki 8 valandai vakare.

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Office Valandos 2-4; 7-9 
4140 Archer AvenUf 

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

OllBEKTASIl
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

- DR. NAIKEUS
756 W. 35lh St.

(Cor. of 35tb 81 Halsted St«) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7- v 
• Nedčldieniai* pagal lutattį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo. ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 e. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Pbone Boulevard 70v2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefoną* Virsinla 0036

1 . >

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Pbone 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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* pet 25 me
tui kaipo patyrei gydytojas chirurgą* it 
akušeris.

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vyrų 
moterų it vaikų pagal naujausiu* m* 
todu* X-Ray ir kitokin* elektro* prie 
taisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. I8lh St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyd* P ar k 6755 «r Central /46<

1 >R. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 20 metai 

OFISAS
<729 South Athland Aoa.. 3 tuboi 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avinai 

Ofiso valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi* 

y iki 8 vii. Neda nuo 10 iki 12 
Rez. TelepbOne Plaza 3200

Ofi*o Tel Victory 6893 
Rez. Tel. Qrex»l 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

SpecialittM odos ligų it vtneriikų ligi. 
Ofisą* 

3102 So. Halsted St 
kampa* 3 l*t Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.* 
Nedėliotai* ir šventadieniai* 10—2.

■ i ii....i i m..... i.......... * iii

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mitrto Ofisar 77 W. Warhington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Atchtr Avt. Ttl. Lafayettt 7337

Namų Til. Hydi park 3395
■Jin.m.IIIII IJI I.1II.IIIT II   -  ■'*—*^-1  ,-n_  L--————

JOHN B. BORDEN
* LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. • Monroe St., prie Clark 
telefonas State 7660: Valandos O—fi 

West Side: 2151 W. 22nd SL 
^anBddlio, Seredos Ir Pžtnyčic'8 vak. 6 Ud • 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Utarnlnko. Ketverge ir Subatoa vak. 7 UU • 
Telefoaa» Rcpubllo 0600

na.—l^^g*l■^^nRl^l—■■■■■■ .M—1»* ,*■■ >.»!■  ................................. n mi

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Aot. 
Tel. DduleVard 2800

Rtx. 6515 So. Rockuvell Si.
Xel, Republic 9.723.
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Sudarė ‘Naujienų’
Koncerto Programą

Kurie pirkote tikietus, malo? 
nėkite gauti pinigus pas tuos, 
iš ko pirkote.

6-to apskričio komisija.

Ohio, tebeguli įPolyclinic ligo
ninėj. Kiek teko patirti, nelai
mėje buvo praplėštas plėkšnis. 
Chicagon grįš už savaitės-kitos.

C3BE3

Metinė “Naujienų” šventė Įvyks vasario
26 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj

“Vilnies” byla atidė 
ta iki kovo 24 d. PRANEŠIMAI.

— DALYVAUS “BIRUTE” IR “PIRMYN”

Teisėjas Fcinberg susipažins su 
raštu, kuriame apskustųjų ad
vokatas sako ,kad apkaltini
mai esą priešingi konstituci- 
• • N jai

Business Service
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES

Miscellaneous for Sale
Įvairus, Pardavimai

-P-A H. BARTUSH, VYTAUTAS ZERENI-BELIAJUS—
- ALDONA BRIEPŽIUTE, IRENE JUOZAITIS IR KITI-

Aštuonioliktas niėtinis koncertas; kulminuojantis 
parAigimų sezono įvykis

“PIRMYN”, “BIRUTĖ”, p-a 
II. BARTUSH, V. ZERENI-BE- 
LIAJUS, Aldona BRIEDŽIUTĖ, 
Irene JUOZAITIS yra tik ke
li vardai, kurie dabins progra
mą “Naujienų” koncerto, Įvyks-

Didžiausias
Vasario Menesio

BARGENAS
Dabar siūloma antPLOVYKIJU

ŠIS GRAŽUS
ELEKTRIKINIS RADIO

pu
KAINA TIK

19.75
Galima pirkti ant lengvų 

išmokėjimų.

Taipgi pilnas pasirinkimas 
visu 1933 metu modeliu R. 

<► w

C. A. VK’.TOR, SPARTON,

tančio sekanti sekmadieni, va^ 
sario 26 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

“BIRUTĖS” choras ateis su 
savo solistais, Įvairiomis daini
ninkų kombinacijomis, kaip 
kvartetu*, duetu, mergaičių cho- 
,ru etc., o “PIRMYN” su savo 
pasižymėjusiomis jėgomis, dai
nininke Anele Salaveičikiut'e- 
STEPONAVIČIENE, Pr. JAKA- 
VIČIUM, etc.

Kas gali pralenkti tokį gau
sų programą turtingumu jėgų! 
Kiekvienas atskiras artistas 
jau yra plačiai pasižymėjęs 
Chicagos Lietuvių scenoje, yra 
laimėjęs publikos širdyje šiltą 
vietą. Ir todėl, nestebėtina, kad 
i “NAUJIENŲ” KONCERTĄ 
prisirinks pilnutėlė svetaine 
žmonių tų artistų dainų pasi
klausyti, pasigerėti jų šokiais, 
išgirsti pianistės, smuikininko 
grakščių pirštų išgautų melo
dijų.

Anons! Pirmą kartą lietuvių 
scenoje pasirodys profesionalis 
orientališkų šokių šokėjas Vy
tautas Zereni-BELIAJUS. Pa
sižymėjęs anglų scenoje, dešim
tis karty pasirodęs įvairiuose 
teatruose VYTAUTAS pagaliau 
padarys savo debiutą prieš pub
liką, kuri susirinks- “NAUJIE
NŲ” KONCERTE. Jo lanks
tui kurtas, vikrus judesiai pa
rodys susirinkusiems kaip šo
kiai atrodo tikro meistro šoka
mi. Ir be to—V. Z. BELIA- 
JUS rengia specialius grupinius 
šokius, kuriuose dalyvaus Ma
rija GRINIŪTĖ ir Irene JUO
ZAITIS.

H. BARTUSH. 
kuris ją girdėjo 
“PIRMYN
mėnesį pereitais metais, neabe
jodamas vėl ateis išgirsti jos 
dainavimą, kuris pasižymi ge
ra interpretacija, švelnumu, 
jautrumu.

Programui pasibaigus susi
rinkusieji turės progą pašokti 
prie gyvos ir ritmingos Jurgio 
Steponavičiaus “STEPHENS 
REVELERS” orkestros muzi
kos. <

Neužmirškime! VAŠARIO 26 
d. visi Į “NAUJIENŲ” KON
CERTĄ.

Vakar kriminalio teismo tei
sėjas Mielinei Feinbcrg atidėjo 
“Vilnies” bylos svarstymų iki 
kovo 24 d., kad susipažinti su 
raštu, kuTĮ paruošė apskustųjų 
advokatai Jr kuriame jie sako, 
kad apkaltinimai išnešti prieš 
“Vilnies” redaktorius yra prie
šingi konstitucijai.

“Vilnis” buvo patraukta teis
man už straipsnį apie Keistu
čio spulką.

ROŽIŲ RAJAUS v 
NEDĖLIOJĘ, VASARIO 19 d., 

1933 m.
Tautines Parapijos svetainėje, 
prie 35 gatves ir Union Avė. 

Pradžia 6 vaL yakaro.
Įžanga 25c ypatai 

Kviečia Komi tetas.

..._J GALIME, IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip 
kovo

iki 1

STEWART
WARNER, CROSLEY,
PHILC.O, ATWATER

ITII ir kitų

Kiekvienas, 
dainuojant 

koncerte, gruodžio

mėn.
NAUJIENOS

1739. S. Halsted St.
—o—

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutes, baltos pelės, Baniams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

T ropiš- 
patinkti

Dr. Strikolis tebegii 
Ii ligoninėje, Cle- 

velande
Žymus lietuvių chirurgas Chi

cagoj e, Dr. M. T. Strikolis, 
4645 South Ashland Avė., ku
ris buvo sužeistas Clevelandc,

STfiKAl CHOPS • RAVIOLI
SPAGHETTI

BIZNIERIAMS LUNČIUS

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

arti Ashland

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijo) 
6023 S. Halsted St.

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

, W‘R..... .
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KORTGAGE BANKERS J

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

SLA. 6-to apskričio 
bankietas atidėtas

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

I’EKSISAWYMAS VKI>A PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslsaldlmo re- 
Riiliuriai išvalydami savo vidurius!
iminjevivivii itin mivniii, 
Salinkite nuodijančių incdegtŲ Vartoki!

TR1NERI0 KARTŲJf VYNĄ

Mes Mokame Cash 
$85.00 už $100 

5% LIETUVOS LAISVES BONUS 

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

Kambarys 610

Minule 
tvirtos 
pilnai

Naujos mados, One 
ar Thor gražios ir 
Standard padarymo, 
garantuotos drabužių plo
vyklos, vertes $80.00, da-

37.00

6-to apskričio bankietas, 
kuris turi Įvykti vasario 18 
d. IJetuvių Auditorijoj, tapo 
nukeltas Į kovo pabaigą arba 
balandžio pradžią. Atidėjimo 
priežastis: negalėjimas su
traukti' ganėtino skaitliaus 
svečių dėl Įvykusių nepalan
kių oro atmainų ir daugelio 
įvairių kitų parengimų šią 
savaitę.

Matykite tuoj aus!

PEOFLES
Furnitūra' Go
. 2536-40 W. 63rd St.

Corner Richmond Street
4177-83 Archer Avė.

Corner Maplewood Avė.
CHICAGO, ILL.

.XXXxxXXXX X * XXXXXXXXXXXXXX1
M

I M
I M

* 
H 
M 
M 
N 
M 
M 
K 
M 
K 
M 
h

REUMATIZMAS 
SAUSGĖLĖ

Nesikankykite savęs skausmais* 
'T ' ' " "

limu. arba Mėšlungiu
: nes skaudėjimai nai

kina kūno gyvybę ir dažnai ant 
patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mes
tis lengvai prašalina viršminetas 
ligas; mums šianrie daugybė žmo
nių siunčia padėkavones pasveikę. 
Kaina 50c, per paštą 55c arba 
dvi už $1.00.

Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA
TOS“ augalais gydytis, kaina 
50 centų.

Jystin Kulis
Į 3259 SO. HALSTED ST. - 
Į. _ . Cbicago. III.

Reumatizmu. Sausgėle, Kaulų Gė- 
— raume

nų sukimu:

patalo paguldo.

1

lįacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

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

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

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 

■ dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895
III limiį Il.mil lĮHHiyi

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.
‘ f .Lietuvos Dukterų Draugija laikys su

sirinkimą šeštadienį vasario 18 d., 7 vai. 
vakare paprastoj svetainėje. Visos ma
lonėkite laiku pribūti, nes turime svar
bių reikalų dėl draugijos labo ir užsi
likusius mokesčius privalote užsimokėti, 
kad nenustotumėte draugijos teisių, taip
gi atsiveskite naujų narių prisirišimui.

Nut. rašt. A. Dudonienė.

Dr.

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

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

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

y^/’+rU^ val. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 F. Halsted St.,
CHICAGO. 1LL.

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

................................ .... -' ■<——--- -------------------------------------------------------
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ATYDA 
SOUTH SIDĖS MERGAITĖS 

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
' BEAUTY MOKYKLOJ

$2, ĮMOKĖTI
$3.00 į savaitę

Mes turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
KAS SAVAITĘ, kas duoda galemybės 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota) 

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

F inanciu
Finansai-Paskolos

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

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 bungalow ir 5 kamb. 
viršui* galima nupirkti už $1600.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkeviėiaus.

Informacijas 4r Patar- 
navima ’

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

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

Senas Auksas 
Old GoM

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, dantis, laikrodėliuą, lombardo tikie
tus.

HOME REFINERS.
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

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

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

MOKAME cash tuojaus už listytus 
ir nelistytus stakus,. bonus, tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 120L 
————  i----------

REIKALINGA, 
morgičiaus, muro namo. 4 flatų po 6

j kamb. $2500. Atsif 
i Naujienos. Box 1534, 
Street.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expęrtų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi 
me skyrių. Ątadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkę 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 Wcst Division St. 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PARSIDUODA grosernė pigiai už 
pirmą gerą pasiūlymą, apleidžiu Chica- 
gą, 3231 So. Lime St.

PARSIDUODA grosernė su ar be 
karštu vandeniu apšildomas. Ge-

grosernė su
nam
ra vika, rinka bile kokiam bizniui

3149 So. Halsted St

PARDAVIMUI grosernė ir saldainių 
krautuve. Parduosiu pigiai—-arba mai
nysiu į automobilių.

445,6 So. Wasbtenaw Avė.

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno, noro.-

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

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

Farms For Sale
' ’kini ”nr<lH vimut

Help VVanled—Malė
Darbininkų Reikia

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

Pamatykite .
MR. ROSS. 

30 No. Dearborn, 
kambarys 614

Rei-

ANT PARDAVIMO
10 akerių žemės arba 5 akerius že

mės, 5 kambarių namas, vištininkas ir 
barnė. Geras vanduo ir elektriką 
108 ir Central Park Avė.

Šaukitės prie savininko
10337 S. Spaulding Avė.

Tel. Cedercrest 0580

ant

Help VVanled—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ant formų už 
gaspadinę arba ženota pora. Nepaisant 
kad ir seni, darbas nesunkus ir ant vi
sados. Qeriems žmonėms gera vieta. 
Del platesnių žinių atsišaukite subatoj 
ir nedėlioj nuo ryto iki 6 vai. vakaro 
antrašu, 4359 So. Wood St. Phone 
Boulevard 2878. Klauskite fannerio.

FARMA ANT PARDAVIMO
40 akrų žemes, visi budinkai gerame 

padėjime % mylios nuo miestelio, gera 
žemė su staku ar be stako, daugiau ži
nių per laišką.

ED. MEARES, 
Box 54 

La Clede, III.

PARSIDUODA ūkės stakas. 13 kar
vių ir kiti gyvuliai, taipgi ir visa ma
šinerija. Parduosiu pigiai arba priim
siu pusininku Atsišaukite į Naujienas 
Box 1535, 1739 S. Halsted St.

Exchange—Mainai
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS patyręs -‘virėjas. At

sišaukite tuojaus.
6.236 So. Western Avė. *

5 FLATŲ namas, 1-mas morgičius 
$2000, geriausioj Bridgeporto dalyj. 
Mainysiu ant formos, biznio arba biz
niavo namo. 2969 Archer Avė. Virginia 
1928.

80 AKERIŲ FARMA, 
27 AKERIŲ FARMA, 
150 AKERIŲ FARMA

Viršminėtos farmos yra už morgičius 
paimtos. Parsiduoda arba išsimaino 
ant namo be morgičių arba ant pirmų 
morgiČių. 
mažu morgičių. 
cash. 
morgičiai. i 
nuo Chicagos. 
triobos. arti miestelio, 
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 formų.

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

Tel. GrovehilI 1038 
Chicago, III.

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

Priimsime į mainus pirmus morgt- 
čius. namą Į>e morgičių arba namus su 
mažu morgičių. Jei kurte turite mažą 
dalį cash. žinokite, kad tokią vietą Įr 
kaina junis ,tik gali pasitaikyti vieną 
kartą jūsų gyvenime. Pamatę persitik
rinsite. kad tai yra teisybė. Kreipkitės

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

Tel. GrovehilI 1038 
Chicago, III.

Taipgi gali būti namas su 
bet reikia ir truputį 

Kaina beveik tokia kaip buvę 
Šios formos yra 50 mylių 

Prie gero kelio, puikios 
Lietuviai, ku-

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 

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

MAINYSIU formą ant Lietuvos ūkės, 
40 akerių Wisconsino valstijoj, ir 2 fla- 
tų namą Chicagoj.
Guokas, 4508 West Etd Avė. Chicago.

Atsišaukite J

AR ATSIMENATE 
TOKIUS BARGENUS 

Parsiduoda 4 pagyvenimų, naujas 
namas po 5 kamb. tik už 

Reikia įmokėti tik $4000.

PASIRENDUOJA puikus kambarys 
labai pigiai su vėliausiais parankamais. 
Vaikinam, merginom, arba vedusiai po
rai, galima vartoti virtuvę. Telefonas 
Hemlock 0391.

TURIU tris formas. 40 akerių. 65 
akerių ir. 80 akerių išmainymui 
Chicagos namų. Farmos tiktai 80 my
liu nuo Chicagos. 2969 Archer Avė. 
Virginia 1928.

ant

mūrinis 
$12,000. 
Likusi suma ant lengvų išmokėjimų.

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

RENDON kambarys vaikinui, mergi
nai arba ženotai porai su visais pato
gumais, prie mažos šeimynos. Beach, 
1051 W. 60 St. Te!. Normai 8909.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos su. ar be valgio.

6540 So. Rockwell St.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos dėl vaikino ar merginos, karš
tu vandenių šildomas ir telefonas. At
sišaukite 4517 S. Rockvvell St. 1 lubos.

RENDOJN apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos ant Bridgeporto, vienam 
arba dviem vaikinam ar merginoms, su 
valgiu ar be valgio. Pirmas flatas. 

838 West 34th St.

paskola ant pirmo , w*as 

išaukite laišku. —• 
1739 S. Halsted

RENDON šviesus apšildomas kamba
rys vaikinui arba dviem. Kalnpinis na- 

i, antros lubos, 3336 So. Auburn 
Avė.

Automobiles

Real Estate For Sale-
Namai-Žemč Pardavimui

TIKRAS BARGENAS

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

3641 W. 64th St.

--------------- ,
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. Western Avė.

Tel. GrovehilI 1038 
Chicago, III.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

KAS TURITE $1000 (vieną tuks-< 
tantį dolerių) paskolinti ant pirmo mor* 
gičio, kampas, 2 lotai, 5 kambarių stu- 

; ba, gatvės išmokėtos. Kas turite pra
šau ateikit šiandien arba nedėlioj ar pa
rašykite laišką.

W.. S, 
7202 Š. Fairfield Avė., Cbicago, . III.
............ ..... .  ">■■'■II...... . I...*.■ n , .Wlllll.ll i II I .......................... —

DUOSIU paskolą ant pirmo nedidelio 
mortgičio privatiškani asmeniui 
šaukite Tel, Virginia 1686.

LINCOLN PASKIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDANAS. Man reikia 
cash ? ir todėl priverstas esmi paaukoti 
mano beveik naują karą. Beveik visąi 
jo nevartojau, yra kaip naujas. Turi še
štus dratinius ratus, gerus tairus. Karas 
yra tokiame pat stovyje, kaip dieną 
kuomet iSėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $325. 2020 North Spaulding
Avė., 2ftd flat.

Malonu girdėti, kad Tamsta

Atsi

. 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. ■ <

CADILLAC PASKIAUSIO MODE
LIO SEDANAS, pirktas mažiaus Kaip 
metai atgal. Važiavau jiio labai mažai, 
yra kaip naujas. Originališkas gražus pa- 
lišas, nėra jokios žymės, sunkus tairai. 
kaip nauji, didelis tronkas. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kainavo man virš 
$3,200. Man reikia cash. paaukausiu už 
tiktai $350. 1715 Humboldt Blvd„ Ist

STUDEBAKER ČOSTUM DE 
LUXE SEDANAS. Visai kaip naujas 
ir puikus kaip tą dieną kuomet jį nu
pirkau. Tai yra geriausias ir ekono- 

r...... .  ........ miškiausias karas kurį kada nors turė-
Kas turite meldžiu pranešti jau. Geriausias išbaigimas ir tairai. Pri- 
_ , . r _ .. . “T 4832 North Winchcster

t,, 2nd' flat.

I I- ...im ,|l..   .... „I., ..I    ■ ... I..N.U i tĮį.'nnSg^

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU pirkti vartotą Radio su 
victroią.... " .' 7,;
laišku. J. Bartkus, 3620/ So. Parnell|imsiu $250. <------
Av«» Aye.* netoli Lawndale Avė

j&u pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamsios kitų 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
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

pasakykite savo pažįsfa-

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




