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Vokietija Uždarinėja
Katalikų Laikraščius

“Aš greit sugryšiu į 
Chicago”, sako 

Cermak

Keliolika laikraščių uždaryta; gal uždarys 
visus centro laikraščius už išspaus

dinimą priešrinkiminio atsišaukimo

Bet jo padėtis tetbėra 
jinga, širdis silpna ir 
priledžiama lankytojų

pavo- 
nebe-

Berlynas, vas. 19. — Hitlerio 
valdžia paskelbė karų katalikų 
spaudai, uždarydama vyriausį 
katalikų centro partijos organą 
Germania ir keliolika centristų 
laikraščių Pareiny už atspaus
dinimą katalikų organizacijų 
preišrinkiminio atsišaukimo 
kviečiančio kovoti bolševizmą 
ne tik iš kairės, bet ir dešinės, 
laikraščiai tapo Uždaryti trims 
dienoms.

Tvirtinama, kad ir visi kiti 
centristų laikraščiai, 300 ar dau
giau, irgi bus uždaryti.
_ Muenster distrikto provinci
jos prezidentas Gronowsky pa
davė rezignacija, kad nereikėtų 
pildyti valdžios įsakymą užda
ryti katalikų laikraščius.

Gerinasi karo veteranams
Tuo pačiu, laiku, kad reak

cinga Hitlerio-von Papeno ir 
Hugenbergo valdžia’ puolė ka
talikų centro spauda, ji ėmė 
gerintis savo veteranams, kad 
prisivilioti jų balsus, paskirda
ma karo veteranams ir jų šei
mynoms dar $7,000,000 priedi- 
nių pensijų.

Sulig to dekreto, kiro Invali
dai gaus didesnes pensijas, taip

jau gaus pensijas ir tie sužeis
tųjų, kurie pirmiau gavo stam
bių vienakartę pašelpų. Karo 
našlaičiai bus užlaikomi ir mo
kinami iki 16 m. amžiaus, o no
rintys būti profesionalais bus 
mokinami iki 21 m. amžiaus.

Reichbanner demonstruos
Obalsiu “Verčiau mirtis, ne

gu vergija”, respublikonų Reich- 
sbanner organizacijos karo ve
teranai šiandie demonstruos 
Lustengartene, priešais kaizerio 
rumus. Jie laiko savo suvažia
vimą ir tikimąsi, kad demons
tracijoj dalyvaus 25,000 unifor
muotų veteranų. Hitlerio val
džia neleido reichsbannerie- 
čiams padaryi, militarius ma
nevrus Hegel priemiesčio avia
cijos laukuose.

Vokietija deportuoja lenkus 
darbininkus *

Varšava, vas. 19. — šiandie 
į čia atvyko, pirmieji Lenkijos 
piliečiai, kuriuos Vokietija de
portavo. Tai 14 lairkų darbi
ninkų šeimynų, kurios dirbo 
Vokietijoje nuo 1918 m. Depor
tavimas darbininkų sukėlė di
delį nerimą ir Lenkijos valdžia 
ruošiasi protestui;* x i

Šiandie atstovų bu
tas atšauks prohi- 

bicijos priedą
Washington, vas. 19. — Ry

toj atstovų butas balsuos dėl 
konstitucijos priedo, kuris at
šauktų prohibiciją. Neabejoja
ma, kad prohibicijos atšaukimas 
praeis, nes Už jį stoja ne tik 
demokratai, bet ir slapieji res
publikonai ,kurie tikisi surinkti 
ĮOO balsų. Priskaičius demokra
tų balsus, prohibiciją busianti 
atšaukta 298 balsais, arba 14 
balsų daugiau, negu reikalingi 
du trečdaliai balsų.

Kadangi neabejojama apie 
prohibicijos atšaukimų ,tai vals
tijos jau rengiasi prie lenkty
nių, kuri jų bus pirmoji, kuri 
prohibicijos atšaukimo priedą 
ratifikuos. >

Tvirtinama, kad busią deda
ma pastangų dar šiame kongre
se pravesti 3.y nuoš. alaus ir 
vyno legalizavimą, liet šitokį bi- 
lijų gali vetuoti prezidentas 
Hooveris. /

Danija nusausins dalį 
Baltijos juros

Copenhagene, Danijoj, vas. 
19. — Paakstinti sėkmingais 
nusausinimo darbais, kuine pa
maži atgauna Zuider Zee, Da
nijos technikai planuoja nusau
sinti Baltijos juros įsikišimą, 
kuris skiria Moen ir Bogoe sa
las.

Pasiūlymas patiektas parla
mentui ir jei bus priimtas, 1,000 
darbininkų gaus darbą per at
einančius 5 metus, žemė po 
vandeniu yra labai gera ir der
linga. Nusausinimas kainuos 
apie $5,000,000.

Miami, Fla., vas. 19. —“Pa
sakykite Chicagai, kad aš greit 
sugryšiu” pareiškė pašautasis 
mėtas Cermak jį ligoninėj at
lankiusiems laikraštininkams.

Tečiaus jo padėtis nėra to
kia viltinga, kaip jis mano. Iš 
Chicagos tapo iššauktas plaučių 
specialistas, nes yra pavojus 
plaučių uždegimo. Taipjau šir
dies specialistai rado labai silp
ną širdį ir niekurių kitų orga
ninių trukumų. Padėtį blogina 
ir jo senatvė — Cermak yra 
virš 59 m. amžiaus. Pasak jų, 
žaizda nėra pavojinga ir leng
vai pagydoma, bet Cermakui, 
atsižvelgiant į jo menkų svei
katų ir senatvę, yra pavojinga. 
Tečiaus, pasak daktarų, jis tu
ri gerų progų pasveikti, jei ne- 
prisimes komplikacijų .Dar per 
keletą dienų jį nebus galima 
gydyti: jis pats vienas turi ko
voti už gyvastį. Tečiaus jis yra 
pasiryžęs pasveikti ir apie mir
tį negalvoja. Tas gali jį ir iš
gelbėti.

Pereitą naktį jis praleido 
prastai, buvo nervuotas, susier
zinęs. Iš tos priežasties lanky
tojai daugiau nebus prileidžia
mi. Be <to artinasi krizis, kuris 
pastūmės jį prie pasveikimo, ar 
gal atsiras komplikacijų, kurios 
jo pasveikimų sutrukdys. Nie
kad pirmiau neklausęs daktarų 
įsakymų, dabar jų klauso labai 
nuolankiai.

Rooseveltas vėl tar 
sis su Anglijos 
ambasadorium

Nutarė sterikuoti
St. Eouis, Mo., vas. 17. — 

Mobile & Ohio geležinkelio dar
bininkai, kurių yra 3,500, nu
tarė toliau nebepriimti 20 nrtoš. 
algų nukapojimo ir paskelbti 
streikų. Ginčas bus perduotas 
federaliniai taikymo tarybai.

Chicago.—Išmokėjęs daugiau 
kaip 85 nuoš. savo depozitų, 
vakar užsidarė Cosmopolitan 
State Bank, 801 N. Clark St.

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

Giedra ir biskį šalčiau.

Bedarbė tęsis dar 10 
metų, sako Cham- 

berlain
Londonas, vas. 17. — Iždo 

kancleris Neville Chamberlain 
kalbėdamas atstovų bute pa
reiškė, kad negalima tikėtis di
delio bedarbės sumažėjimo per 
ateinančius dešimtį metų.

Protestui prieš taksus 
franeuzai uždarė 

sankrovas
Paryžius, vas. 17. — Protes

tui prieš augštus taksus, Pary
žiaus ir provincijos miestų san- 
krovininkai vakar uždarė san
krovas pusei dienos. Delei to 
prekybos gatves buvo tuščios.

Mexico City, vas. 19. — Iš 
Guadalajara pranešama, kad ten 
tapo areštuoti keturi kunigai. 
Pas vieną jų rasta dokumentų, 
kurie rado, kad kunigai organi
zuojasi kovai su valdžia.

EI Paso, Tex., vas. 19. —Gau
tos čia žinios sako, kad vaka
rinė Chihuahua valstijos daly, 
Meksikoj, Meksikos banditai už
mušė tris pardavėjus iš Chihua- 
hua.

Herbert von Bismarck, kuris 
tapo paskirtas Prūsijos vidaus 
reikalų ministerijos valstijos 
sekretorium. Jis yra giminė 
buvusio garsaus , Vokietijos 
kanclerio, grafo von Bismarck, 
mirusio 1898 m., kuris pasižy
mėjo socialistų persekiojimu ir 
sukurimu dabartinės Vokieti
jos imperijos.

1,000,000 Francijos 
darbininkų pro

testo streikas
Paryžius, vas. 19. — Apie 1,- 

000,000 valdžios darbininkų, 
pradedant nuto geležinkeliečių ir 
baigiant mokytojais, įskaitant ir 
pačius taksų kolektorius, su
streikuos pirmadieny pusei va
landos, protestui prieš senato 
finansų komiteto nutarimą nu
kapoti valdžios darbininkų al
gas.

Jau* vakar’ buvo mažų sumi
šimų Paryžiaus pašte ir pinigų 
dirbtuvėj, bet tikrasis streikas 
įvyks pirmadieny, kada visos 
unijos veiks išvien.

Karas už Chįnijos Lietuvos Naujienos nrnvinrnn lonnl ivb^pv/**vwprovinciją Jehol 
jau prasidėjo

Chinija yra pasiryžusi ginklu 
spręsti Manžurijos ir Jehol 
klausimų. Pirmuose mūšiuo
se atmušė japonus

Pciping, Chinijoj, vas. 19.— 
Chinija ginkluotomis jėgomis 
atsakė į Japonijos grūmojimų 
Jehol provincijai.

Oficialėmis Chinijos žiniomis, 
gavus .Japonijos ultimatumą, 
kad Chinijos kariuomenė pasi
trauktų iš Jehol provincijos, 
mūšiai įvyko dviejose vietose 
prie Tatushan ir Shangshuai. 
Abiejose vielose japonai tapo 
nugalėti ir turėjo iš Tatushan 
pasitraukti.

Chinijos finansų ministeris 
Soong apsilankė Chengteh, Je
hol sostinėj, pasižiūrėti prisi
rengimų apginti Jehol. Jis bu
vo pasitiktas labai iškilmingai 
ir entuziastingai. Jis pareiškė, 
kad Chinija atsižadės savo nesi
priešinimo politikos ir pradės 
ginklu ginti Jehol ir Manžuriją.

“Mes niekad neatiduosime Je
hol”, sakė ministeris. “Priešas 
gali užblokuoti musų portus, 
gali paimti Nankingą, bet ne
atsiras nė vieno ,kuris pasira
šytų pasidavimą”.

Japonai “pašalino” Jehol gu
bernatorių Tang Yu-lin. Jis sa
ko, kad jis pasilieka ištikimas 
Chinijai ir kariaus su japonais 
visomis savo jėgomis.

Japonų pareiškimai

Tokio, vas. 19
nisteris Araki pareiškė, 
Japonija turi išrišti savo ginčą 
su Chinija be maišymosi kitų 
šalių. Taika Tolimuose Rytuo
se priklauso nuo kooperavimo 
tarp Japonijos ir Manžurijos. 
Jehol provincija yra dalis Man
žurijos. 
viai turi 
jeigu jie 
Kadangi
ima Japonijos paaiškinimo apie 
jos karinius žygius. Manžurijoj, 
Japonija turi tuojaUs pasitrauk
ti iš tautų sąjungos.

Bet ne visi ministeriai laikosi 
tokio karingo nusistatymo. Ka
binetas yra pasidalinęs ir ka
bineto susirinkimas ,kuriame tu
pėjo būti svarstomas pasitrau
kimas iš tautų sąjungos, tapo 
atidėtas iki atvyks iš Gene vos 
Japonijos delegatas Matsuoka 
asmeniškai išduoti kabinetui ra
portą.

Pakelia apdraudą laivams
Londonas, vas. 19. — Prade

dant nuo pirmadienio, Lloyd ir 
kitos apdraudos komp. panai
kina dabartinę apdraudą lai
vams, kurie plaukioja Chinijos, 
Japonijos ir apielinkės vadeny- 
se. Delei didėjančio karo pavo
jaus bus žymiai pakeltos ap
draudos ' kainos.

- Karo mi- 
kad

Nyksta šernai
Pravieniškės, Rumšiškių v., 

Kauno ap. šiomis dienomis 
rasta Pravieniškių gir-jos miš
kuose 2 pastipę šernai, iš kurių 
vienas labai didelis. Sakoma, 
kad šernai stimpa dėl stokos 
maisto, nes dabartiniu* metu, 
ėmus šalčiams kietai spausti, 
užšalo visos pelkės ir raistai, 
ir pastariesiems nėra kur gau
ti maisto. Laukuose irgi nieko 
iškasti negali.

100,000 lt. paėmė iš že
mės banko kitų vardu

Kaip Gruzdžių ūkininkas “ap
švarino” savo kaimynus _

Michigano bankų 
padėtis neaiški

Vis dar nesusitariama kas da
ryti, kad bankus išgelbėti

New York, vas. 19. — Išrink
tasis prezidentas Rooseveltas 
vėl tarsis su Anglijos ambasa
dorium Lindsay kaip tik tasis 
sugryš iš Anglijos. Pasitarimo 
tikslas turbut bus patirti Ang
lijos valdžios nusistatymą lin
kui karo skolų.

Washingtonas stebisi, kad 
Rooseveltas būdamas dar anot 
jo paties, “privatinis pilietis” 
iki kovo 4 d., jau veda asme
nines derybas su? svetimos šalies 
atstovais. Bet tokius pasitari
mus užgyrė ir valstybės sekre
torius Stimson, kurio nuomo
nės tuo dalyku atsiklausė Roo
seveltas.

Londonas, vas. 19. — Atei
nantį trečiadienį Anglijos kabi
netas galutinai nutars, ar pre
mjeras MacDonald vyks į Ame
riką asmeniškai pasitarti su 
prezidentu Rooseveltu apie ka
ro skolas.

iSumter, S. C., vas. 19. — 
Laike šeimyninio barnio, far- 
merys Ben'Connell nušovė savo 
tėvą Tom ir puseserę Mrs. An- 
nie Dixon Grooms ir paskui 
pats nusišovė, kada policija at
vyko jį areštuoti.

Todėl Chinijos karėi- 
buti išvaryti iš Jehol, 
nepasitrauks geruoju*, 
tautų- sąjunga nepri-

Detroit, Mich, vas. 19.
einantį ketvirtadienį baigiasi 
bankų uždarymas — “bankų 
šventė’, bet vis dar nesuran
dama tikro budo išgelbėti ban
kus. Svarstoma niekurių ban
kų susivienijimas, federalinės 
paskolos ir kitokie planai, bet 
nieko nesutarta. Susivieniji
mas Union Guardian banko ku
ris atsidūrė keblumuose, su 
stipriausiu First National ban
ku, gal išgelbėtų Union bankų, 
tarp kurio direktorių yra Edsel 
Ford ir du* kiti Ford kompani
jos viršininkai, bet tai nepagel- 
betų kitų miestų bankams, ku
rie irgi turi keblumų su atmo- 
kėjimais depozitų. Kiti pienai 
reikalaują skubaus legislat uitos 
veikimo, o legislatura nėra pa
linkusi skubiai veikti, ypač kad 
liečiama valstijos konstitucija.

•*

Tikimąsi, kad rytoj ar antra
dieny gubernatorius Comstock 
išleis naują proklamaciją, kuri 
arba leis bankams atsidaryti, 
arba bankų uždarymų prailgins. 
Legislatura yra suteikusi gu
bernatoriui plačių galių veikti 
savo nuožiūra bankų klausime.

Šiauliai. — Prieš kiek laiko 
Sauginių km. Gruzdžių valsč. 
ūkininkas Antanas Jonkus bu
vo policijos sulaikytas ir padė
ta kalėjimam Mat jis ragino 
ukininkim imti paskolas iš že
mės Banko, nes jis surašąs to
kius “graudingus” prašymus, 
kad paskola tuoj duodama. Dau
gelis ūkininkų juo pasitikėjo ir 
davė savo įgaliojimus paskolai 
gauti.

Jonkus paskolas gaudavo, bet 
didesnę dalį pasilikdavo sau, sa
kydamas, kad šį kartų tiek te- 
gavęs. Greitai apie jį kalbėjo 
visas valsčius, kaip apie gabų 
paskolų išrupintojų. Pas jį 
pradėjo lankytis ne tik ūkinin
kai, bet ir miestelio gyventojai 
turį nejudomą turtą. Kartų pas 
jį atėjo viena ponia ir davė į- 
galiojimą išgauti 17,000 lt. pa
skolos. Paskola buvo gauta, 
bet grįžęs poniai įteikė tik 1,000 
lt., o kitus žadėjo išgauti vė
liau.

Kai atėjo pirmasis terminas 
paskolai grąžinti viskas iškilo 
aikštėn ir Jonkus buvo suim
tas. Taip jis savo kišenėn su
sidėjo apie 100,000 lt. Jau du 
ūkiai dėl praleistų terminų par
duoti iš varžytinių. .

Netrukus Šiaulių apyg. teis
mas šių bylų nagrinės. 

. » . .. .. s--------

Pademarklinijy pašil
dė dėmėtoji šiltinė

Trys suimti dėl laiško
Washington, vas. 19.

ki žmonės tapo areštuoti sąry
šy su “suokalbiu” nužudyti pre
zidentą Hooverj, Rooseveltu ir 
kitus augštus valdinnikus. Jie 
areštuoti pasiremiant laišku, ku
rį vienas suimtųjų parašė sa
vo draugui Newark, N. J., ir 
kuriame išreiškė apgailavimų, 
kad pasikėsinimas ant Roose
velto gyvasties nepavyko. ' Visi 
areštuotieji yra bedarbiai mū
rininkai. O kadangi ir pasikėsin- 
tojas Zangara irgi buvo mūri
ninkas, tai jų suėmimui pri
duodama didesnės reikšmės. Du 
suimtųjų po ilgo kamantinėjimo 
tapo paliuosuoti, bet trys tebe
sėdi kalėjime ir yra kvočiami.

Pen-

Mirė J. J. Corbett
Ncw York, vas. 19. — Vakar 

savo namuose Bayside, L. L, pa
simirė garsus kumštininkas 
“Gentleman Jim” James J. Cor
bett. Jis buvo 67 m. amžiaus 
ir mirė nuo širdies ligos, kuri 
jį kankino nuo sausio 30 d.

Jis savo gera technika ir ge
ru užsilaikymu arenoje iškėlė 
kumštynių sportą, kuris iki to 
laiko skaitėsi žemu, nedoru 
“bomų” sportu ir daugely vals
tijų buvo visiškai uždraustas.

Corbett sumušė “nenugali
mą” John L. Sullivan ir tuo 
laimėjo pasaulinį kumštininkų 
čempionatų. Už penkių metų, 
1897 m. čempionatą pralaimėjo 
Fitzsimons’ui.

Washington, vas. 19. — At
stovų bute įneštas pasiūlymas 
suteikti kongresinį medalių dėl 
Mrs. W. J. Cross, kuri pastvė
rė rankų Zangaros ir nukreipė 
šūvius, tuo išgelbėdama išrink
tojo prezidento Roosevelto gy
vastį laike pasikėsinimo Miami, 
Fla.

Nedžingė (Alytaus apskr.). 
Susirgo dėmėtąja šiltine Ned
zingės pradž. mokyklos vedė
jas ir tų mokyklų lankančių 15 
mokinių. Vedėjas su keturiais 
mokiniais paguldyti Alytaus m. 
ir apskričio ligoninėje. Mokyk
la uždaryta.

Sakoma, kad ši liga pernešta 
iš anapus administracijos lini
jos, nes ten daug žmonių dėmė
tąja šiltine serga.

Nubaudė kareivi už 
plėšimų

- 40

Mexico City, vas. 19. —Karo 
ministerija paskelbė, kad Mek
sikos karo laivynas bus padi
dintas nuperkant iš Ispanijos 
15 kanuolinių laivų ir ginkluo
tų transportų. Jie kainuos $4,- 
490,000.

Kaunas, sausio 27.— Vakar 
kariuomenės teismas sprendė 
Vaclovo Augustino bylų, kuris 
praėjusių metų birželio 28 d. 
įsibrovė darbininko žabrausko 
butan jį užmušė ir apiplėšė.

Kariuomenės teismas Augus
tinų nubaudė 15 metų sunk, 
darbų kalėjimo.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

Rockford, III., vas. 19.—Rus- 
sell Robert McWilliams, 19 m., 
jau tretį kartą tapo nuteistas 
mirčiai už nušovimą laike pie
šimo gatvekario konduktoraius 
Wm. S. Saylės, 
1981 m. Du sykiu j is buvo 
išgelbėtas nuo elektros kėdės 
apeliacijomis į augščiausį teis
mų. Paskutinį kartą jį išgelbė
jo Clarence Darrow, kuris ir 
dabar jį gynė. Veikiausią,.ir šį 
kartų bus kreipiapiųsi į • augš
čiausį j j teismą, kad atmainyti 
mirties bausmę.

rugp. 29 d.,

Washington, vas. 19
Amerikos miestų merų atstovai 
kreipėsi į senato komitetą pra
šydami taip pakeisti Rekon
strukcijos Finansų Korp. tai
sykles, kad ji galėtų skolinti 
pinigus ir tiems miestams, ku
rie yra reikalingi laikinos pa
galbos.

BuvęsMaskva, vas. 19.
Wisconsino gubernatorius Phi
lip La Follette ir jo žmona iš
važiavo j Vieną, Austrijoj. Jie 
buvo apsilankę Rusijoj tyrinėti 
čia esančią socialę ir industrinę 
padėtį.

■ • '*4 <;.•*?-Ur:,. agi. aįgj M®

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti^, 
išvažiavimui dokumentus.
rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko, 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų

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

‘ ' BNaujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-gg
Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Ypatingai, kurie nėra Ame-jS 
rjšti. Gauti leidimas sugrįsti, įB 

Todėl tuo- OS
S

ro,

H
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Rašo Juozas J. Hertmanavičiu

BAGATELA KLIUBAS
'• ♦ — ■■ ■ ■     - - -4- -----------

Siuntęjo vardas

Adresas

Miestas

Prašau pasiųsti p

KaimasAdresu

Valsčius

Galite prisiųsti money orderį arba cash

dvasiškiją, kuri sakėsi esanti

NAUJAKAINOS NIEKUO

MESNĖSj

nmi Mergaičių Kautai

riais

GARSINKITĖS “NAUJIENOSEAtdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. v«k. Kotvorgais Ir- Sežtądlonlais iki 8:30 vak

NAUJIENŲ
VIETINIS

RIOFEB

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO

nagrinėti y, 
pajautimų, 

kūrimo psL

gludi to kliubo 
jo pritraukiau**

graikų iš
kąri vąidžįa

turintieji, 
Brandos

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

W Uvw>. Wi

Atsiląnkykite į musų Krautuvę ” Outletas tūkstančio bargenų

Ką tik naujai atspausdinta 
Prisiunciąme paštu.

usistatVnio

žios vairo dažnai prieina ne- 
itmkąmi asmenys. kurie ta- 
Čiaus iftpka pataikauti visuo
menei, daryti pažadėjimus ir 
įg>u$ balsus, reįkąlingus pa
siekimui aukotų vietų valdžios 
.organizacijoje. Demokratiška
me tad surėdyme pasitaiko 
dąug uetikslumų, betvarkės ir 
tas erziną tuos, kurie norėtų 
matyti pasaulį tąip sut\arky- 
bh k.M ite eijų.. U'P gvcas 
laikrodi^

eią ėjo 
Ileredity 

šalininkai 
nurodo,

ciau ir
ypatingam
niekas apie jį net ir nežino

MILŽINIŠKAS PRATUŠTINIMAS 

2000 ŽIEMINIU KAUTU 
Del Motery, Merginų įr Mergaičių 

ISpąrdavtanm prasidės šiandien

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

visi yra
išmin-

W«»RW«IBM■^■11 lw I> rimiI

PO PROGRAMŲ 
š ♦ 1 • “ ' ' ' . r * ' ’ . ’ » f . ' " J A

I|| B . ...............»" I' U M HĮ'U I I ll.lll lUIHĮHIIĮII I III Į PU Į. '.II * """T

Atvažiuokite ankstai ir pasinaudpkite šiais pastebėtinais bąrgenais. Ar pirk 
šile ar ne —- Atsilankykite i musų Krautuvę "Outletas tūkstančio bargenų’

žymėjo tūli vadai, ir tas atsi- 
žymejimas teikė jiems specia
lias privilegijas, paveldėjimų 
turto. Tai buvo oligarchijos 
vystymasis. Bažnyčiai atgrie
bus pasaulio valdžių, karaliai, 
kunigaikščiai ir kiti didžiūnai 
tapo bažnyčios tarnais — feo
dalais. Fcodališka sistema 
viešpatavo pasauly ilgus am
žius, kurios istorikai pavadi-

ti. Karininkai, turėdami gink
lus, nugalėjo teokratus ir įs-i 
teigė savo valdžių, kuri vadi
nosi monarchija. Monarchas, 
tai absoliutus valdovas. Vie-i 
nas sprendžia apie tautos IL 
kimų. Toks valdovas vadinasi 
karalius. Seniau karaliai leido 
įstatymus, juos vykindavo 
gyvenimam Jie buvo aukščiam 
siu teisinu ir nuo jų nuosprę.ų- 
džių nebuvo apeliacijos.

Karaliams viešpataujant, 
augo jų šeimos. Artimus girnių 
nes vadinosi kunigaikščiais. 
Visas tautos turtas visa tautos 
galia spietėsi karališkų gel
čių rankose. Tolimesnė^gimir 

įvairias ži- nės irgi skyrėsi nuo paprastų 
j — ięlejas žmonių, ir jie skaitėsi aristo- 

rinktiniais asmeni-

zmogų
ties prigimtis ir pastanga. Tie, 
kurie skaito mokyklos lavini
mų labai svarbiu dalyku, įro
dinėja, kad visa pažanga pa
sauly remiasi mokslu. Tie-gi 
kurie pastangas žmogaus stoto 
virš mokyklos, nurodo, kad 
mokslai susikūrė ne mokyklo
se, bet pastangomis pavienių 
žmonių. Del Brandos Atestato 
jie nurodo Henry* David Th ti
rpą u, kuris baigęs mokslus 
Harvard universitete, ne ėmė 
Brandos Atestatų, už kurį rei
kėjo užsimokėti $5.00, skaity
damas, kad jis yra to neverk 
tas. Vertė yra tame, kas yra 
žmoguje, o ne tame, kų mo
kykla liudija. Tos priežasties 
dėlei ir Bagatela Kliubo na

geli tapti taip 
kaip ir neturintieji 
Atestatus.

Beje, reikia dar 
kad tas Kliubas nėra 
šlytas — jis neturi

no “Tam^ais amžiais,;
Su feodališka sjslefna stojo tiškame surėdyme prie vald 

kovon vėl karaliui, karininkai 
kuriems reikalingą buvę vL 
suomeųęą parama. Tame tad 
laikotarpyj atgijo 
minčių idėjoj, 
paeina iš žmonių valios ir kad 
žmones privalo rujjiųtįs. ir 
tvarkyti savo likimų. Tas pri
vedė pęię sukųriiup parlamen
tų, kur žmonės-įaudių, spren
dė ųavp llkijnų paski-rianl sau 
tinkama ąmems. Imli ^taiy-. 
mua w tvarkyti tokrioa

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

saulis pradėjo 
patybes žmogaus 
kas privedė prie 
ekologijos.

Prį«minus vįęnam nariui 
Bagatela Kliubo apie “Tobu
lų Rasų” tuojaus iškilo gin
čai. Mat, čia visi nariai yra 
penėti įvairiomis teorijomis. 
Vienas narys gerai susipaži- 

Hereditu” pąveldeii*?

Bagatela Kliubas skiriasi 
nuo visų ktių kliubų tuo, kad 
jis nėra inkorporuotas, neturi 
čartejrio, valdybos, komitetų, 
iždo, įstatų. Nėra ten proto
kolų, raportų ir kitų panašių 
formalumų. Nepaisant to, jo 
nariai, kurie nemoka įstojimo 
ir kitų mokesčių, laiko kasdie
ną savo susirinkimus i y svars
to dienos, praeities, 'ateities 
šio ir kito pasaulio klausimus 
ir išneša nųosprendžus, —daž
na labai svarbius.

pirmadienis, vas. 20,

Kliubas tas nedaro jokių 
pastangų padidinti arba su
mažinti narių skaičių. Tuo rū
pinasi pritraukimo ir atstū
mimo jėgos. Jokio nusistaty
mo dėl kvalifikacijų kandida
tų nėra, tačiaus Brandos Ates
tatas skaitomas yra pageidau
jamu. Kokia svarba Brandos 
Atestatas turi gyvenime, kliu
bas nėra dar išsprendęs, bet 
diskusijos tuo klausimu daž
nai eina. Klausimas tas nėra 
galutinai išspręstas todėl, kąd 
kliubiečiai yra skirtingų nuo
monių. Dažnai ten girdisi de
batai klausimu kas sudaro 

mokykla ar jo pą-

nęs 
mo teoriją, tuojaus pareiškė, 
kad Loke teorija jau senui 
yra sumušta, ucc vėlesni tyri
nėjimai parode, kad žmogus, 
gimsta su visomis ypatybėmis 
ir kad aplinkybės gyvenimo, 
mokslas, patyrimai vien mo
difikuoja žmogaus mintį, o 
ųę&udaro jų. Ginčas 
dėl dviejų teorijų - 
įr Environment.
“Heredity” teorijos 
kad dideli išminčiai genijai, 
gimsta, o nesusidaro aplinky
bių (lėliai, gi šalininkai “En
vironment” — aplinkybių teo
rijos, nurodo, kad joks geni
jus negali išsivystyti, nesant 
palankioms apystovoms.

Ar ne įdomiais klausimais 
diskusuoja bagateliečiai?

Demokratija.
Viena seniausių temų, ku

ria ginčijas Bagatela Kliubo 
nariai, yra demokratija.

Demokratija, kaip jau vi
siems yra žinoma, reikia “žmo
nių valdžia.” Demokratijos idė
ja užgimė labai seniai dar tęo- 
kratijęs laikais. Teokratiją 
reiškia Dievo valdžia. Pirmas 
pasipriešin imas teokra Ii j ai 
buvo iš karininkų j>,ųs,ės. Ęą*$

pastebėti, 
dar krik- 
oficialio 

vardo. Bet taip, kaip peripa- 
teptikai Graikijoj įgijo savo 
vardų nuo to, kad jų vadas 
gvildeno įvairius klausimus 
vaikščiodamas, taip ir Baga- idealistiškai teorijai

Viena svarbia lietuvių įstai- tela Kliubąs bus ateičiai žino- 
ga Chicagoje, apie kurių net mas dėl to, kd jo nariui, pa- 
ir laikraščiai nieko nežino, valgę pietus, užbaigę diskusi- 
yra pagalėta Kliubas. Jis gy- jas, paprastai eina prie Baga- 
vuoja nuo daugelio metų ir, telų stalų ir ten keletu minu- 
nepaisanjt depresijos, vis pla- čių žaidžia.

ačiau veikia, bet ačiū Apie šilų kliubų uęhutų rei- 
nusistatymui, kalo pasauliui pranešk j&ig11 

jis nesudarytų pavyzdį, kaip 
galima be jokių formalumų 

i musų žmonėms burtis ir, pasi
dalinant nuomonėmis, kultu- 

| rintis. Tame 
j branduolys ir 
čioji jėga.

Kaip didelė 
čioji jėga yra, galima spręsti 
iš to, kad vienas iš šauniausių 
inteligentų, nesijausdamas 
jaukiai paprastų mirtininkų 
tarpe, apvažiavo platųjį pa
saulį, ieškodamas sau lygių ir 
radęs juos jautėsi laimingas, 
tačiau nustojęs bagateliečių 
susirgo nostalgija ir turėjo 
grįžti atgal, ir dabar jaučiasi 
visai sveikas ir laimingas.

Na, ar apię tokių įstaigų 
platusis pasaulis neprivalo kų 
nors žinoti?

B.et daug žjngeidespis, įdo
mesnis, negu pati kliubo sų- 
stata, yra jo nųrių (diskusijos. 
Pąkiirioti ją? galėtų, tik Vik- 
trolos plokštelės. Tačiau turi
nį jų galima patiekti iš malo
nių atsiminimų. Čia keletas 
temų, kuriose ėjo diskusijos.

Tobula Rasa.
Bagatela Kliubo nariams ne 

priseina aiškinti kas reiškia 
“Tobula Rasa”. J 
skaitę knygas an 
čio, John Loke, kuris tvirtino, 
kad užgimusio žmogaus min
tis yra taip tuščia, kaip juoda 
lenta mokykloje — “Tobula 
Rasa”, ir kų gyvenimo įspucL 
žiai veikia ant tos minties ir 
sudaro vaizdus, kuriuos vadi
name idėjomis.
, Šita “Tobulos Rasos” teo

rija sudarė perversmų prota
vime, kuris iki tam laikui ėjo 
linija protavimo graikų išmin
ėk) Plato, kuris manė, jog 
mintis yra kaip ir sielos pau
kščiai, kurie laksto po platųjį 
pasaulį, surenka f 
nias, sudaro vaizdus — ięlejas 
ir jas atgabena protui. Loke kratij 
buvo realistas ir jis^ieškojo mis. Karams gi einant, alsi 
grožio idėjų žmogaus

yra paprąstųl tamą|, demokra

a j auti 
ūmose, o ne virš prigimtas e j ė 
gose. Tokio p 
buvo ir Romos išminčius Sy- 
machus, kuris gyveno penkta
me amžiuje krikščioniškos 
eros, kada ta krikščioniškai 
platoniška tcorijatkariavo su 
realistų teorijomis.

Loke teorija padarė galų

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

DAUGELI? BAILIAIS PĄDAJMNTL NAUJ1AUSI 
STYLIAI IRI POPULIARlšKO? SPALVO?.

Kaip, tik tokie kautai, kurie patikš 
kiekvienai mergaitei. Vertės iki f1''' 
$2;98.

Mokyklos bus uždarytos trečiadie- f ■ 
ny, todėl atsivežkke savo vai- 
kučius.

♦PUIŠIAIS KAIMAIS ^APtJOšTlL ^OP’ 
RIJOLĄI! *DAkl®EtIS VILNONIO MATERIJOJ 
NAUJI STYMAH *PQ?ŲV j - - - * - 

JUODI KAUTAI! *VM t.
Nepraleiskite šį S^nsacingiųusį lįpąrdčtvtmą — 

1 • ; pasiuvimo kainos!

Siunčiame Pinig'us
Į LIETUVĄ

Programe dalyvaus “PIRMYN” ir “BIRUTES” Chorai p-nia Bartush, Vytautas Zereju-Beliąjus, Aldona Briedžiutė, Ireue Juozaitis ir kiti

BUS ATIDARYTA ANTRADIE- 
IKI 8:30 VAL. VAK.

TV$I BŪT IŠPARDUOTU—Chicago Mail 
Otdtf* Outlece — Nežiūrint į jų vertę arba pir-

VALGIŲ GAMINIMO
‘ i ‘ | i i i L ' /OI d

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

OsdflT Outletje
mesnę pardavimo kainą!

yra • Mail Order Skyriaus įsakymas, o 
tfakųmqį tuį;i būt pildomi — Kiekvienas Kau
tas /ari būt parduotas!! Šis Outletas duoda 

'* ' galimybę kiekvienai moterei
įsigyti puikų, stylingą, šiltą 
kąutą beveik už pusdykį!

1 Jeigu jus taupi, jus pasi-
naudosite š/uo sensacingu iš- 

SI pajdąvinju.
merginų kautai 

Vertės iki $4.98 

SL99
Bhr,. 1 ,-J SŽJ Netikėtinas pasiūliji mas

gį .•• Vertės iki $6.98

■ $2.49
Įskaitant ir Siutus 

MERGINŲ IR MOTE- 
RV KAUTAI

' Vertės iki $9.98

$2.99
Stebėtiniausįos vertybės 

■’MERGINU IR MOTĘ- ĮH RŲ KAUTAI
' V tėtės iki $ lr5i -9 8

ųliAįUKT MATE-
ERIJOLO! •PASTEBĖTINAI

NAUJOS SPAbyOSJ •PUIKŪS.
PĮDĘLI ĮR MA?ĮI 
Viii yra bevelk, žemiaus

MARSHflELD L

.r...

CHICAGO MAIL ORDER CO 
HARRISOH&
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Vytautas Zereni-Beliajus

savo sužeistą

tave
tiek

tamstos vardas,?

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK

16266
teisinosi Auta

16256

LIETUVOS ŽINIOS
Raseiniai

PER 27 METUS

klausi

16257

Geresnio
Skonio
Pienas

aptiekoriu. 
Co« Salai

•ete. vou 
an oiu 
MA.6NA7F

orkest.

Aš my- 
orkestras

buvo paten- 
Kambarys

Mr®

Dva< 
men-

Naujausi Lietuviški
Rekordai tik po

—Koks
—Ona.
—Mano
—Mano 

Antanas,

neims, 
plireiške

IŠIMTINAI '‘NArJTKNOMR

Kaunas 
ties Sargenų k 
vra šaltinio

Dėl neišpasakytos 
jus rasite, kad jisai turi neabejoti*

—Apylinkę lanko (kalėdoja) 
Čia įsikūrę vienuoliai dominin
konai. Dauguma sako, kad jie 
esą nuoširdesni už paprastas 
kunigus.

—Daugelis ūkininkų rengiasi 
šiemet skursti be samdininkų. 
Sakosi negalį uždirbti brangių 
algų šeimynoms, o apie ūkio

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet, Auditorijoj

dau 
nebe 

ideališ 
laikotar

16273—Kaukazo vaizdelis. 
Viešbučio Orkestras.

16275—-Žirgelis ir Daili Teta. Virt 
ras Niekus, baritonas. •

16274—Kriaučiukas 
Vincas Niekus,

16263

-Aukso miglos ir Meilės tu 
nedainuok. Grigaitis ir

CM A
VVALKIN
DELEGATE

J^ĖRA NIEKO daugiau* gaivinančio kaip augštas, šaltas stiklas 
Bowmin's Pieno popiety. Tą patį galima sakyti ir apie anks

tyvą priešpietį. Pagelbsti jums užbaigti nors ir sunkiausią dieną, su 
pavasariu jūsų žingsniuose ir kibirkštim jūsų akyse. z

Užsisakykite butelį Bowman|s Pieno šiandie
priežiūros ant kiekvieno žings
nai geresnį skonį. Jus norėsite jį gerti, kadangi jisai yra1 jums taip 
naudingas kaip jo skonis yra skani.

Telefonas SUPerior 6800

/GEF — LOOK- AT 
-TWCT CAR CjOMB 
tMtem’ ŲPTftEsreeFT 

ANt> rr'S STOPPIN •
< AT OOB. OFFICE .

genu pieną 
kas popietį

Dėl netikusio plento ke 
lios nelaimės

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

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Netoli Vilijampolės, 
, skersai plento 
išgriautas gilus 

griovis, kurio niekas netaiso ir 
niekas neapsaugi, nors ten ir 
lankosi plentų sargas. Vietos 
žmones nusiskundė, jog prieš 
kelias dienas vienas pilietis be
važiuodamas nulaužęs arkliui 
koją, o sausio 15 dieną, auto 
sunkvežimis buvo įkritęs į tą 
griovį ir tos pačios dienos va
kare važiavusius kelis karinin
kus ir civilius ištiko katastro
fa: apdaužė mašiną ir vieną ki
tą lengvai sužeidė. Nukentėję 
piliečiai plentų valdybą mano 
paduoti į teismą ir pateikti 
ieškinį.

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.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.‘ U* *4 » ; • ‘ ■ -4,’-

Adresas laiškams ir pinigams:

Berlin, SW 68, Schliessfach 80

vardas vra Antanas, 
brolio vardas irgi

— pastebėjo Ona.
O mano motina taip pat 

pridūrė Jurgelio-

baudžiavą ir privertė . poną 
duoti dvariokui galimybes pa
matyti saulės spindulį 
riokams buvo 
kute 
dftvo 
kad 
irgi 
taip 
mažyčiame kambaryje 
purvinų ir nudriskusių 
kų, buvo galima pastebėti vie
ną kitą kiaulę ir kelias vištas. 
Tai buvo didelis palengvini
mas dvariokui ir jis manė, 
kad jis dabar gyvena, kaip ro
juje. Nors kada Ona gimė, 
baudžiava jau senai buvo pa
naikinta, bet ji visvien tebuvo 
tik dvarioke ir todėl mažai ko 
tegalėjo tikėtis iš gyvenimo. Ji 
buvo dar visai jaunutė, kada 
ant jos silpnučių pečių tapo 
užkrauta vergiška našta.

Su Jurgelioniuku pirmą 
kartą Ona susitiko laike rugia- 
piutes, nors ji, tiesą pasakius, 
daug kartų jį ir pirma buvo 
mačiusi, kadangi jis taip pat 
buvo to paties dvaro dvario- 
kas. Bet tą ypatingą dieną jis 
piovė rugius, kuomet ji sekė 
paskui, rinkdama nuplautus 
rugius ir rišdama juos į pun
delius.

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.. 1420 kilo. 

Ketvergiu 7:30 vai. vakare

Midget Radio pagauna Po 
lice Calls 
—1933 metų 
10 TubųRC 
Radiola už

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER' 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai tr nuo 5-8 Valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St._______kampas Keelėr Avė.________ Tel. Crawford 5573

—Dėlei šalto oro ir žvarbaus 
vėjo I. 19 žmonių turguje, veik 
nebuvo. Paviešfceliais valkinė- 
jasi perkarę arkliai, kurių sa
vininkai išsižadėjo. Viena kar
vė bevedant sušalo. Pasitaiko 
net tokių kurjozų, kad ūkinin
kas, norėdamas atsikratyti ark
liu, nuveda nakčia jį į kaimy
no tvarią, žmones juokaudami 
kalba: “Pirmiau tvartus rakin- 
davom, kad arklių neišvestų, 
o dabar — kad neįvestų”. Grau
di ironija!

—ARE N00 THE 
GUM TUKT 30$ T 
CAtAE UPTUESTfcEET 
^0 FAST IUTUAT .

Onos gyvenimas buvo tra- 
gingaš, bet ji mirė su šypsena 
veide. Mano žodžių teisingu* 
mą galėtų paliuodyti šimtai 
žmonių, kurie ją matė, kai 
buvo atidarytas karstas.

Aš gerai pažinau Oną. Ją 
pažino ir visi kaimiečiai, ku
rie gyveno netoli nuo Šaltupio 
dvaro, priklausančio lenkų 
ponui Geišteriui. Dažnai jie 
matydavo ją einant keliu. Jos 
nedidelė figūra sudarydavo 
ypatingą kontrastą su išdi
dintais klevais ir peplėmis. 
Ją pastebėdavo sustojant toje 
vietoje, kur Šaltupio kelias 
susitinka su plentu, einančiu 
į Kauną. Ten, prie išsišakoju
sios peples, buvo pritaisyta 
dievomuka su erškėčių vaini
ku ir pervertu šonu. Priešais 
buvo trikampės kapinės su ke
liais desėtkais gerai prižiūri
mų kapų. Tai buvo pasaulinio 
karo aukų kapai. Čia buvo 
palaidoti rusai, kurie toli nuo 
savo namų surado pailsį...

Kai oras būdavo šiltesnis, 
tai Ona atsiklaupdavo prie 
dievomukos pasimelstų, o pas
kui puošdavo kapus. Tai ji 
pasodino rūtas ir našlutes ant 

apų ir raudonas jurgines ka
pinių centre, kur stovėjo dide
lis kryžius, tarsi sergėdamas 
porą desėtkų mažesnių kry
žių. Ji taip pat palaistydavo 
gėlės ir nuravėdavo kapus. Po 
to ji atsisėsdavo po papliu ir 
žiūrėdavo blankiomis akimis. 
Visi matydavo ją ten taip sė
dint ir įdomavo, ar ji klausosi, 
kaip zvembia pro šalį skrie
jantys grikvabaliai bei kurkia 
netolimuose upeliuose 
se varles. O gal ji 
harmoningų meiliškų 
kurias dainavo iš darbo 
h:iltys vyrai 
Imt, 
akiu 
daiktas, kad tas ašaras 
dė iš akių pasąmonėje 
likusi atmintis apie laimingą 
gyvenimą prieš pragaištingą 
karą, atmintis praėjusių 
nų, kurioj niekuomet 
ginus nebegrįš. Taip, 
grįš tas pergyventas 
kas ir romantiškas

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. norą mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

4 padaryt, jog kitiem patiktum* 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Htl 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Ūd
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs litikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riėtas.

Dideli tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo 
Lambert Phartnacal 
Louis, U. S. A,

abu tvle- 
Jurgelioniukas

r Aš mergytė 
baritonas.

■Atbulinis ir Vargonininkas. 
Vincas Niekus, baritonas.

16264—Gegužinė polka ir Su ar
monika i 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 

Atsiskirus su mylimąja ir 
Vasaros grožybės. Pauras jr 
Giraitis.

16227—Jurgio ir Ūkininkų polkos. 
P»ftnsylvanHns anff|jįjika<is»

16226—SpaKu gyventi našlaitėliam 
ir Garnys atplesdeno. S. Pantas

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

Slavams įsibriovus 
vą, smulkių ir bejėgių ūkinin
kų žemės buvo konfiskuotos. 
Tie atimti ūkiai buvo sujungti 
į daiktą ir sudarė didelius 
dvarus, kurie teko lenkų smul 
kiajai bajorijai, kuri papras
tai yra vadinama “šlėchta.” 
Buvusieji gi žemių savinin
kai pateko baudžiavon ir pa
sidarė naujo pono nuosavybė. 
Jie turėjo pergyventi tokią 
verguvę, kaip žydai Egipte. 
Pono ir jo prievaizdos plie
kiami, vyrai ir moterys — se
ni ir jauni, tvirti ir silpni — 
minkė molį, sumaišytą su 
šiaudais, ir statė grobius tro
besiams iš balanų. Paskui tie 
grobiai iš abiejų pusių buvo 
molio apdrėbti. Lietuvių aša
komis, prakaitu ir krauju bu
vo pastatytas ir šaltupis, ku
ris ir šiandien tebegyvuoja,

1861 m. rusai panaikino

mokama 
alga, iš kurios jie 
susitaupyti bent 

nusipirkti grabą; rimbas 
nebebuvo naudojamas 

atvirai, kaip pirma. Jų 
tarp 
vai-

DARAR yra laikai pagalvoti apie jūsų 
dukters ateiti. Ką ji veiks kaip už
baigs: mokyklą? ,

Štai yra gera dėl jos proga Išmokti" 
d realų dezaininiiųo, Orėsiu siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmoklnsithe 
ją į labai trumpą laiką. Rąžykite dėl dy
kai informacijų ir knygutes L. kuri ižaiž* 
kins apie musų mokyklą.

MA8TER SCHOOL OF DRES8 
DESIGNING, DRESS MAKING 

& MILLINERY 
(J. KA9NICKA. Vedžjas)

830 S. Wabash Avė. Tel. Wąbosh 007tf

ir upe- 
klausėsi 

dainų, 
grįž- 

mbterj’'s?1 Gal 
nes iš jos gilių mėlynų 
riedėjo ašaros. Galimas 

spau- 
užsi-

*9.50 
'39.00

9 Tūbų Crosley

1” *29.00
10 TubųRCA$^Q 
Victor už .... vvaUU
14 Tūbų Zcnith Radio

ya *79.00
9 Tūbų Philco, 
1933 metų
Radio .......... VViUU

įkišta į sieną aukščiau 
Balana davė daugiau 

šviesos. Kiaulės 
stalu. Mažasis Anta-

ranką. — Aš nuplausiu žaizdą 
ir aprišiu ją, išplėšęs iš savo 
marškinių sklypą.

Ponas pamate, kad juodu 
nedirba ir tuoj atsiskubino, 
sukdamas rankoje lazdą. 
Maišydamas lenkiškus ir lietu
viškus žodžius 
kolioti.

Ona parodė 
ranką.

—Velnias
Dirbk! — šiurkščiai 
ponas.

Per porą valandų 
jo. Pagalios 
paklausė:

—Ar kartais tamsta nebusi 
Montvilų duktė?

Ona buvo nusikamavusi nuo 
to darbo. Rugiapiutė jau tęs’e- 
si visą savaitę, nuo saulėtekio 
ligi saulėleidžio, o galo vis 
dar nesimatė. Parėjus namo iš 
lauko, ją ir čia darbas lauke: 
reikėjo apžiūrėti namus, paga
minti vakarienę, paliuobti 
kiaules. Dažnai vaikai nesiel
gė tinkamai, o tai ją nervino. 
Tėvai negalėjo jai daug pa
gelbėti, kadangi nuo nuolati
nio vergavimo jie buvo labai 
nusilpę. Sunkaus darbo nu
varginta, aštuoniolikos metų 
Ona nepajėgė taip greit rink* 
ti rugius, kaip Jurgelioniukas 
piovė. Ji ėmė gerokai atsilikti. 
Staiga ji tai suprato ir įtempė 
visas jėgas, kad neatsilikti. 
Karščio ir darbo nukamuota, 
ji visai netyčia su ranka pa
griebė aštrius dalgio ašme
nis ir įsipjovė. “Jėzus, Mari
ja!** — ji suriko. Jurgelioniu
kas, pamatęs iš rankos bėgan
tį kraują, priėjo prie jos ir, 
paėmęs jos sužalotą ranką, 
tarė:

—Man labai gaila, kad taip 
atsitiko. Žiūrėdamas pirmyn, 
aš nepastebėjau, kad tamsta 
buvai taip arti.

—Tai niekis. Mano kaltė. 
Kada dirbu, tai privalau dirb
ti, o ne miegoti.

Jis pažiurėjo į ją. Iš jos gi
lių mėlynų akių riedėjo aša
ros. Tos akys atrodė taip, 
kaip žvaigždės giedriame 
danguje. Ne visai paprasta 
jam buvo pastebėti merginos 
akys. Dagi jos veidas buvo ga
na patraukiantis ir nerodė 
vergavimo žymių. Jam pradė
jo skverbtis į galvą 
mas, ar tai ji visą laiką seke 
paskui jį ir- rinko rugius? Jei
gu taip, tad kaip galėjo atsi
tikti, kad jis jos nepastebėjo?

—Eikiva prie upelio, — tarė 
jis, vis dar* laikydamas jos

16269 
mums 
Pauras.

16272—N>mo ir Oi, kad Išauštų. 
Karo Mokyklos Choras.

16271—Kur Lygus laukai ir Su
tems tamsi Naktužė!?. Karo 
Mokyklos Choras.

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

16276—Palangos Juroj ir 
liu Vasaros Rugegėlės.

J«6i277—Himnas, Lietuva
Musų ir Liet. Popuri., orkest.

16278—Noriu Miego ir Karininkų 
fokstrotas, orkestras.

Aržuoliniai Pamatai - ir 
Mokslas darbas. Stasys Pauras

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

1 ZZ.Z J—Ulonai ir Ar aš tau. Sese. 
Vanagaitis, Stogis ir Oželienė.

16268—“Miss Lietuva“ ir Ar tu 
žinai broli? Dineika ir Petraus-

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Dnsvi Lnflm Vaistas
Palttfdna GlUma NBomb „

*F«r du matu haakbo mana nuoląi 
' Mula akaoaiuM nuo bataua gSlhao 

paMuasa. Xibua<Mūu visokius UnL 
mautus, bat M vlanM napa«olbijo 
man. Brauna rakomaudavo man Xp- 
karo Įate-Sapancri ir tik po driają 
iMtepimu luotai viai mano riEatto- 
mai pranyko* Pain-KapaUaria yru 
•sriuuslao ii visų linimantų.**

J. F. SUDRIK 
INCORPORATED 

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

pašaukite 

Boulevard 4705-8167

yra Ona 
niukas.

Jų pirmas pasikalbėjimas 
susidėjo iš tų kelių žodžių.

Tą vakarą Montvilų šeimos 
vakariene susidėjo iš karštų 
neluptų bulvių, silkių rašalo, 
mažyčių silkes šmotelių ir ru
pios duonos. Visi valgė bul
ves, padažydami jas silkių ra
šale ir atkąsdami mažytį šmo
telį silkės. Visi 
kinti vakariene 
buvo apšviestas balana, kuri 
buvo 
stalo, 
pelenų, negu 
cypė po 
nukas garsiai kalbėjo, o Mary
tė ir Petrukas verkė.

Visai netikėtai atsidarė du
rys ir Jurgelioniukas, laiky
damas skrybėlę rankoje, pra
tarė :

—Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus. (

—Ant amžių amžinųjų, — 
atsake visi kartu, žiūrėdami 
į nelauktą svečią. Onos vei
das paraudo ir ji nedrąsiai 
pažiurėjo į Antaną.

—Kas atsitiko# Antanai? — 
lyg išsigandusį ffąRląusė( Mon
tvilienė.

—Visai nieko. Aš tik. užsu
kau patirti, kaip atrodo Onos 
ranka, kurią aš visai netyčia 
sužeidžiau 
nas.

(Bus daugiau)

PAIN-EXPELLER

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

Vanos. lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

tu .............................. .. ........... •
*

Rusiška ir Turkiška Pirtis
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PROHIBICIJOS ATŠAUKIMO REZOLIUCIJA

RETAS ATSITIKIMAS

Guido da Verona

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
mes

Cberardp,

iius,

iro

PRASTAS PALYGINIMAS

BALKANUOSE NERAMU

Bet jis neperlužo jis nu

Pageidaujamas raišosios anties vietininkas

Hitlerio

ciriiais sumetimais

- 5*0

Antimi ta? 
Bevardis,

SOCIALDEMOKRATŲ IR KO
MUNISTŲ TAKTIKA

nistų bųvoį: ‘fSocijd$p-
prięšas

(Tęsinys)
Apie vidurdienį

Vinipegas ir Bevardis išėjo iš 
urvo, kadi palaidoti Pablo ku-

Hitlerj su
sidaryt! keleto 

partijų bloką ir išstatyti, bend
rų kandidatą prieš Hitlerį. Ki
tokio kelio neįsileisti 
j- prezidento viętą nebuvo. Tai 
yra neužginčijamas faktas.

PartĮjpą blokas susidarė ap
link Hindenburgą. Kito bjoko 
nesirado ir negalėjo* atsirasti, 
kadangi komunistai buvo gavę 
įsakymą iš Maskvos SU njeku 
nesieti ir kovoti ypatingai

bes. Auto Wtus, Francą su Anglija jteike bendru 
ultimątuųią Austėjai, reikalaudamos, kad ji be atidė
liojimo duotu pilu# pasiaiškinimą dėl susekto netoji 
Visuos ginklų ‘
ųltimatum* JW : /

dėjo perversmininkams demo-. 
kratinę tvarką sugriauti. Ne
jaugi Prusęika. ta^pe tų dviejų; 
dąlyky neipąto skirtumo?

KOVA PRIpš VOKIETIJOJ 
FAŠIZMĄ

Vieno® ginklų to$®porto. Jeigu Austrija neišpildyš 
ultimatumo,. W nčbųs atnaujinta Tautų Sąjungos 40 
mflionų dolerių paskola, be kurios turėtų susmukti jos 
finansai;

Francija u: Anglija kartu su Mažosios Antantės 
valstybėmis ruošiasi kovai prieš Italiją ir jos talkinin
kų®, Italija tuo. tarpu deda pastangas ne tik apginkluo
ti Vengriją, bet pakreipti savo pusėn Austriją ir Vo
kietiją. Kalbama apie galimą 
wehr” (ginkluotos atžagareivi 
Austrijoje. O Vokietijos Hitleris, sako, ketinąs kęlįauti 
į Romą pasimatyti su Mussoliniu. šitokiose apystovose 
Europoje gali įvykti visai nelauktų dalykų.

Bet tai, žinoma, tik viena 
galimybe. Yra ir kitą galimy
be, ta, būtent, kad. su pagelba 
teroro, papirkimų ir visokių 
propagąndos priemonių Hitleris 
sulaikys nepasitenkinusių minių 
bėgimą iš jo partijos iki balsa
vimo dienos ir rinkimus laimės. 
Tuomet jisai pasidarys Vokieti
jos diktatorius. Todėl pavojus 
yra. Bet yrą nesąmonė sakyti, 
kad: tą pavojų užtraukė social
demokratai,. balsuodami už Hin- 
denburgą. Jeigu jie butų už jį 
nebalsavę, tai, kaip nurodėme, 
Hitlerio diktatūra jau seniai 
butų; buvęs įvykintas aktas!..

asistuojančios “heim 
organizacijos) “pučą’

■ ■ ........

tam
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butų buvęs išrinktas Vokietijos 
prezidentu, tai ar dabar butų 
lengviau prieš jį kovoti? žino
ma, ne. Judamas prezidentu, 
jisai butų įgijęs tiek galios, 
kiek jisai j pa turi dabar, ir 
dar daug daugiau. Nes, su
prantamas dalykas, kad jisai 
butų į visas ministerių. vietas 
pasodinęs.fašistus ir butų, dekre
to keliu pakeitęs reicho (viso 
krašto) ir valstybių konstitu
cijas. i

Gi šiandie Hitleris dar nega
li to padaryti. Jisai buvo pri
verstas skelbti- naujus rinki
mus reiche ir Prūsuose. Jisai, 
turi sėdėti viename kabinete 
su junkeriais bei stambiųjų ka
pitalistų atstovais ir taikytis 
prie jų. Vietoje jo žadėtos ‘Tre
čios imperijos”, žmonės dabąr 
mato tik didesnę priespaudą, 
dvarininkų godumą ir kapita
listų sauvaliavimą. Milionai 
Hitlerio pasekėjų, kuriuos ji
sai buvo sužavėjęs savo “re
voliucinėmis” ir “socialistinė
mis” frazėmis, šiandie jaučiasi 
labai nusivylę.

Taigi Hitleris gali netekti 
radikališkai nusiteikusiu masių 
ir pralaimėti rinkinius. Tuomet 
jisai taip pat išlėktų iš kanc
lerio vietos, kaip kad išlėkė 
Von IPapenas ir, Von Šleicheris, 
ir jo karjera, kaipo “radika- 
liško” demagogo, butų pabaig-

Musų °skjoldninkai” kartu 
;su. bimbininkaiš nuolatos pri
kaišioja. socialdemokratams 
Hindęnburgą, bet jie nepasako, 
kokia buvo kitokia išeitis per
eitą vasarą, kai buvo renka
mas Vokietijos prezidentas. 
Klausimas stovėjo toks: Hitle
ris — ar ne Hitleris?

Rudmarškiniiį viršila jam tu
rėjo savo pusėje daugiau, kaip 
dešimtį milionų balsuotojų. 
Joks vienos pąrtijos kandida
tas negalėjo tikėtis jį sumušti. 
Vienintelis būdas 
mušti buvo

Su dideliu vargu jie surado 
jį, — tiek jis buvo apneštas 
sniegu. Jeigu nebūtų buvę Lo- 
ro, tai jie vargu ir butų sura
dę kūną. Už kelių valandų 
kūnas tiek sustingo, kad jis 
atrodė, lyg primityviškas star
kas, išmestas iš priešistorinės 
kultūros urvo.

Vinipegas apsuko virvę la
vonui aplink kaklą ir paėmė, 
virvės galus; tą pat padalei 
Cherardo su kojomis. Lavonąš 
visiškai; sustingęs ir sušalęs,.su
posi visai neaukštai nuo sųie-

Amerikos laikraščių korespondentai praneša, 
dvi monarchijos Europos pietuose gyvena aštrų: krizį. 
Rumanijos karaliui Karoliui grasinąs pavojus netekti 
sosto. Jugoslavijoje padėtis esanti dar labiaus susipai
niojusi, dėl nesiliaujančių susirėmimų tarpe įvairių jos 
tautybių, serbų ir kroatų. Jugoslavų karalystė galinti 
subyrėti į šmotus.

Rumanija, Jugoslavija ir čechoslovakija, kaip ži
noma, sudaro vadinamąją Mažąją Santarvę, kurią tu
ri savo globoje franeuzai. Šių trijų valstybių sąjungos 
tikslas yra neleisti, kad butų atsteigta senoji Austro- 
Vengrijos imperija, kadangi joms teko tos imperijos 
žemės. Bet Balkanų pusiausalyje ir bendrai pietinėje 
Europoje nori viešpatauti ir fašistiškoji Italija. Italija 
jau kontroliuoja Albaniją ir stengiasi sustiprinti savo 
įtaką Vengrijoje.

Prieš keletą savaičių toje Europos dalyje kilo 
skandalas. Austrijoje, netoli sostinės Vienos, tapo už
tiktas didelis ginklų transportas: 50,000 šautuvų ir 200 
mašininių kanuplių. Susekta, kad tie ginklai buvo at
gabenti iš Italijos ir buvo siunčiami Vengrijon. Fran- 
cija su Mažosios Antantės valdžiomis iškėlė kaltinimą, 
kad italai slaptai padedą vengrams apsiginkluotu per
žengiant valstybių patvirtintą taikos sutartį, kuri Ven
grijos ginklavimąsi apribavo.

Dabar eina pikti ginčai ir rietenos tarpe Europos 
valdžių. Francija, Rumanija, Jugoslavija ir čechoslovą- 
kija kaltina Italiją, kad ji ginkluojanti Vengriją; Itali
ją protestuoja ir sako, kad ginklai, dėl kurių; ’ kilo, 
triukšmas, esą seni austrų karabinai, kurię buyę ajK 
siųsti į Italiją pataisyti ir paskui buvę sugrąžinti atgal 
j Austriją. O Austrija teisinasi) kad tie . ginklai, buvę 
ne jos, bet italų, ir kad jie esą atgabenti Austrijon pa
taisyti; Austrija skundžiasi, kad franeuząi n<W atimti 
uždarbį 4,000 darbininkų, kuijie djrba jo®, amunicijos 
dirbtuvėje, atlikdami gaunamus! iš. užsieniu užsakymus.

Paskutinėms dienom® iš tų, intrigų ir kivirčių issk

Bevardis ėjo priešakyje, 
pramindamas taką.

Paėjus apie pusę valandos, 
jie surado kelis, .ledų gabalus, 
kurie buvo sugriuvę į kruvą 
taip, fcad darė įspūdį, jog tai 
monumentas. /

Jie išsiūbavo kūną ir nume
tė tarp ledų.

Kūnas nukrito, padaryda
mas kurtų; balsą. Visiems par 
sirodė, kad jis pusiau pcrlu-

“N. Gadyne” stebisi, kad pe
reitą “pavasarį” (vasarą) Vo
kietijos socialdemokratai, kad 
ir jausdamiesi nesmagiai, bet 
matė reikalo balsuoti už Hin- 
denburgą, renkant respublikos 
prezidentą. Paskui ji daro tokį 
palyginimą:

“ ‘Naujienos’ 'tankiai pri
mena Lietuvos klerikalams: 
Padėjot Smetonos valdžiai 
įsigalėti, tai jums ir gerai, 
kuomet jus muša.

“Bet Vokietijas atsitikime 
muša ne klerikalus, o darbi
ninkų klesą. Dabar su Hitle- 
riu-Hindenburgu daug sun
kiau kovoti, negu buvo per
eitą pavasarį ir vasarą. O 
kovoti reikės ir ta kova bus 
sunki.”
Lyginimas Vokietijos sočiai? 

demokratų taktikos su Lietu? 
vos klerikalų politika, neturi 
jokio pagrindo. Lietuvos kleri
kalai parėmė perversmą. Tuo 
gi tarpu Vokietijoje buvo visai 
teisėtas, konstitucinis dalykas: 
respublikos prezidento rinki
mai. Kandidatas, kurį Vokieti
jos socialdemokratai, rėmė, bu
vo pasižadėjęs ginti respubli
kos konstituciją. O jo oponen
tas Hitleris, viešai skelbė, kąd? 
jisai respubliką sunaikins ir 
kad respublikos steigėjų galvos 
“risis į- žemę”.

Taigi Voįietijoą socialdemo
kratų taktika turėjo tikslą ap
ginti; demokratinę respubliką,

kad “vyriausias priešas” nėra 
fašistai, šiandie ir Pruseika ne
turėtų to “triupo”, * kad socia
listai balsavo už Hindęnburgą. 
Nes Pruseikos supratimu, svar
biausias dalykas “revoliucionie- 

nesutepti savo “re
voliucinės čystatos”’, balsuojant 
už kokius ten generolus arba 
buržujus; o kokia naudaTš to
kios “revoliucinės” taktikos bus 
darbininkų masėms, tai jam 
antraeiles klausimas.

Bet socialdemokratai laikosi 
visai priešingo nusistatymo. Jie 
stato į pirmą vietą realius dar
bininkų reikalus. Tiems reika
lams tenka kartais pašvęsti par- 
itinius ir agitacinius sųmetL 
mus. ‘

Aklas komunistų “radikaliz
mas” kaip tik- ir užaugino ra
gus reakcijai;

Jungtinių Valstijų senatas 63 balsais prieš 23 pri
ėmė rezoliuciją atšaukti 18-jį konstitucijos priedą. Bal
sų dauguma nepaprastai didelė, toli pranešanti du treč
daliu. Ji liudija apie visišką nusistatymo pasikeitimą, 
prohibicijos klausimu, Jungtinėse Valstijose mažiau 
kaip per metus laiko. Kas galėjo tikėtis pernai metais 
šiuo laiku, kad kongreso viršutiniuose rūmuose, dar 
tebesėdint Baltam jam Name Hooveriui, kuone trys 
ketvirtadaliai balsų pasisakys prieš “kilnųjį eksperi
mentą”?

Senato priimtoji rezoliucija siūlo prohibiciją panai
kinti, kaipo federalinį įstatymą, paliekant centralinei 
valdžiai galią apsaugoti nuo svaigiųjų gėrimų importo 
tas valstijas, kurios norės būti “sausos”. Šito patvarky
mo tikslas yra patenkinti tas valstijas, kur dauguma 
gyventojų (ar bent politikierių) reikalauja, kad alkoho
liniai gėrimai butų draudžiami. Todėl atšaukimo rezo
liucijai su šituo patvarkymu galės pritarti ir tokios 
valstijos, kaip Kansas, Nebraska, Tennessee ir kitos.

Atšaukimas turės būt patvirtintas ne mažiau kaip 
36 valstijų. Senatoriaus Blaine rezoliucija, kurią priė
mė senatas, siūlo sušaukti speciales valstijų konvenci
jas atšaukimo patvirtinimui. Trumpesnis kelias butų — 
per legislaturas. Bet pernai metais, kai žmonių senti
mentas dar nebuvo paaiškėjęs, daugeliui atrodė, kad 
legislaturose “sausieji” atstovai yra pakankamai stip
rus sulaikyti atšaukimo ratifikavimą. Buvo manoma, 
kad tam tyčia sušauktose konvencijose prohibicijos 
priešams bus lengviau laimėti. Todėl “slapiųjų” vadai 
žadėjo kovoti už tokį patvirtinimo būdą kongrese. Da
bar jiems, žinoma, butų nepatogu keisti savo žodį.

Tikimasi, kad atšaukimo rezoliucija bus šiandie 
balsuojama atstovų rūmuose. Jeigu ji tenai surinks 
reikiamą dviejų trečdalių daugumą, tai dabartinis kon
gresas bus atlikęs bent vieną gerą darbą.

Lietuvos ląikrąščiai paduoda 
žinią apie šy. Marijos Panos 
parapijos klebono, kun. Ja- 
kobs’o, mirtį, Muehlheime, Vor 
kietijos Ruhr krašte.

Nepaprastas atsitikimas, tam 
kunigui mirus, buvo tas, kad 
jį pagerbė ir kitų tikybų dva
siškąja, ir, net “bedieviai”. Di
džiausi “bezbožnikai” komunis- 
itai dalyvavo kunigo laidotuvė
se ir uždėjo du dideliu gyvųjų, 
gėlių vainiku ant jo. kapo/Mies- 
to socialistinė taryba atsistoji
mu pagerbė jo atmintį. Pro- 
testonų kunigai per savo pa
mokslus aukštino šventą Ja- 
kobso gyvenimą.

Tasai kunigas užsipelnė vi
sų pagarbą tuo, kad jisai ne
ieškojo turtų ir buvo pasiau
kojęs vargšams. Viską, ką tik 
jisai turėjo, atiduodavo betur
čiams. Mirdamas jisai viso tur
to paliko įtik 46 pfeningus.

Taigi tarp kunigų kartais pa
sitaiko tokių, kuriems tikrai 
rupi pirmųjų krikščionių prin
cipai. Bet tai labai, labai ne
skaitlingi atsitikimai.

atskirą kandidatą (pav. Ottp šiandie dar nesiliauja skelbę) 
Brauną) ir kovoti rinkimuose 
prieš visus kitus, kandidatus.
Socialdemokratų kandidates ba
tų, be abejones, gavęs daug 
balsų; veikiausia, daugiau, ir už 
patį Hindęnburgą. Bet fašistus, 
Hitleris butų „laimėjęs! Antra
me balsavime, prezidentą ren
kant, sulig Vokietijos konstitu
cija, absoliučios balsų daugu
mos nereikia; pakanka reliaty- 
vės daugumos.

Taigi, šitokią taktiką social
demokratams priėmus, vardan 
agitacinio pasisekimo jie butų 
leidę Hitleriui patapti prezi
dentu. Ir Hitleris, gavęs tą 
urėdą, butų suvaręs į ožio ragą 
Vokietijos darbininkus!

Komunistiškos “logikos” at
žvilgiu, toks rezultatas butų 
buvęs geras, nes komunistai 
juk per metų metus skelbė (ir
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Norįle žinoti mano išturi 
gerai, aš Jums papasąko- 

.'I
Bevardis tarė tuos 

trukčiodamas, pečiais. Ir /kaip 
įpaprastni^ 
pusiau niauriai * nusikvatojo. 
Tas jo juokas klaikiai pra
skambėjo ledų urve. ? į

X—Gal nustosi tu .verkusi, 
— tarė atsikosėjęs 

pirm negu »pradėti 
sąvo pasakojmą; tuo J pačiu 
laiku jis suko tarp pirštų ka- 
liiųolęlį tabako. — I^vaila yra 
lięti ašaras dėliai tor, kas jau 
apleido šį pasaulį. Aš supran
tu sielvartą, kuomet tuo pa
čiu laiku galima nors valan
dėlę pasilinksminti. Bet, čia, 
Žemėje, kuri, ;niekam nepri
klauso, kur ni^ko nėra^ išė
mus beviltingųmų, aš ’'gau
siu, kokią pra^nę gali Mirėti 
aštfros? Pabandykite Verkti,

slinko žemyn ir pasiliko gu
lėti ant ledo, į/

Vinipegas ir Cherardo pra
dėjo kojomis mesti* ant lavo
no sniegą. Praėjus kuriam lai
kui, kūnas jau buvo sniege 
palaidotas. Tuo pačiu laiku iš 
viršaus krito didelės snieguo-
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Lietuvon ir kitur 
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išėję iš urvo; šaltis tuoj pa
vers ašaras ledu. O’tai reiškia, 
kad jis sušaldys ir sielvartą. 
Gana, gana, Antunita! Jis ap
leido; gaįįmas daiktas, kad jis 
yra laimingesnis, negu mes. 
Jis anksčiau nei bile vienas 
musų surado auksą...

—Ura, Elnio Galva 
dėjo, rankomis ploti Zigrutas, 
—tu pasakei stebėtinę kalbą. 
Tavo kalba buvo tiek gera, 
kad aš nič-nieko nesupratau. 
Bet jeigu tau pasiseks grįžti 
iš šio, gyvųjų žmonių pragaro, 
;toi tu» turėdamas tokių slebė- 
tįną iškalbą* turėsi tuojau iš
statyti, savo kandidatūrą į 
prezidentus pirmoje pasipai
niojusioje respublikoje.

’tį I ' '

—Gerai, aš tai padarysiu. 
Mano pirmas oficialis aktas bus 

•t£s, kad aš paliepsiu tave pa
smaugti, Zigrute, kadangi tavo 
plepėjimas man įgriso ligi gyvo 
kaulo. Jeigu nori sužinoti ma
no istoriją, tai prašau netruk
dyti, nes aš galiu pamesti pa
sakojimo siūlą. štai, klausykite. 
Jus žinote, kad Evangelijoje 
yra pasakyta: “Mylėk savo ar
timą, kaip pats save“. Vargšai 

vargiai! Matomai, Evan
geliją parašė koks nors lepšis, 
kuris neturėjo mažiausio paty
rimo apie žmonių santykius. 
Man jau greit sukaks trys de- 
šiniįys septyni metai, ir ligi 
šiok aš dar nesutikau nei vieno 
,geroT žmogaus, kuris butų my
lėjęs mane,. nepasakysiu kaip 
pats save, bet nors taip, kaip 
savo šunį. Ir tai pradedant nuo 
tų dviejų; niekšų skirtingos ly
ties, kuriems aš privalėčiau bū
ti dėkingas už suteikimą man 
gyvybės. Aš esu sūnūs kastilie- 
čio ir čilietės; jeigu aš tai at
simenu,. tat reiškia, jog aš turiu 
labai gerą atmintį. Aš gimiau 
netoli Rio-Beni,'. kuri įteka į 
Rio-Madeirą. Tai labai primity
viškas kraštas, kuris tuo laiku 
nežinia kam priklausė, — Bo
livijai, Peru ar Brazilijai. Ma
nau, kad tai dar nėra žinoma 
nei dabar; Tokiu budu aš visai 
■nesu meksikonas, nors į Meksi
ką patekau pirmaisiais savo gy
veninio s metais, ir tai tiesiai 
pas vieną niekšą vergijon. AŠ 
tapau Meksikos pilietis. Savo 
jaunystėje mano tėvas užsiė
mė medžiojimu Andų kalnuose. 
Tai toks gyvenimas, kuris ma
žai kuo tėra geresnis mūsiškio.

(Bus daugiau)

yidovuųjaįtjs, l ^aemokru
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18-JI AJPIELINKB. — Taip
gi vakar įvyko linksmas 20-to 
vardo Lietuvių Politinio ir Pa- 
šelpos Kliųbo vakaras G. M. 
černausko svetainėje.

vietą ir 
darbais, 
už “ma-

Gas Light & Coke 
raporte sakoma, kad

Jis citavo sekamą pavyzdį: 
Wichita Kansas gasą parduo
danti bendrovė moka 40 centų 
už naturalio gaso 1,000 ketvir
tainių pėdų ir už 5,000 pėdų
nuo vartotojų ima $4.70. O 
Public Service Co. Illinois val
stijoje ima $10.50 už 5,Q00 ket. 
pėdų, kuomet už 1,000 k. p. 
moka tik 24l/_» centų.

bet sargas 
sutiko su revol- 
Metę grobį, va-

1,000 Chicagos policistų 
kar dalyvavo mišiose, St. Jude’s 
koplyčioje 91st & Brandon Av., 
ir meldėsi už Miami, Floridoje, 
pašauto majoro Cermako gyvy-

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grife ii Europos ir cR praktikaoįa 
stnojoj virto/. 

VALANPOS: 10-12 A. M- 2-6 P M. 
7.9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadi* 

niaii pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

T«l BOULEVARD »1»9

11,45 Milu/aukss Avtnuf

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank BIdg. 

2400 W ii adite n St.
Vai. i iki 3 po pietį}, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brutu wick 0597

Tel. Rcpublic 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 tindama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 yąlandai 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. ___ _____ ____ ____

t ivf ntadiroio k kąttįirt^unifi ; Į nuomų’ it vaikų pagal naujartu ••

įveiriĮs Gydytojai
Pbone Armicage 2822

S. M. SKŲDAS
Lietuvii 

GRAB0R1W1R BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevek 7532

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaii, Ketvergaii ir Snbatomii 
2420 Margųetts Rd. ąrti WMtrm Ap 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliaie, Seredomu it Pitnyčiomią 

1^21 So. Raltftd. Strtst

Wkhita Kansap už 5000 ket.
mokama $4.70, o Illinois 

— $10.50.

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

Tel. Lafayette 7650.

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

Tęl. Canal 0402 
CHICĄGO,

mądienis, vas. 20, 1933
! SJL1U-IJ J L1
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Atakuoja peraukštas 
gaso kainas 35-iose 

apielinkėse

Advokatas T. E. White, Ot- 
tavva, atstovaująs 35 Illinois ap- 
skričius argumentavo prieš Illi
nois Commerce Commission, 
kad Public Service Co. of 
Northern Illinois įrodinėdamas, 
kad ši bendrovė perdaug ima

Traukia . atsakomy 
bėn receiverj alder- 

moną Schreiber
Illinois prokuroras Kerner 

pirmadienį pradės tyrinėjimą 
į darbuotę aldermano 15-to 
vardo) Irving J. Schreiber, ku
ris yra penkių, Southsidės ap- 
artamentinių viešbučių recei- 
veris. Schreiberis, republikonų 
partijos komitmano East’o pro
teguojamas, įsigavo į 
pasižymėjo nešvariais 
kuriais mėgino Eastui 
lonę” atsilyginti.

Dėvėdamas ‘charity’ 
marškinius nusi

šovė bedarbis
Anksti šeštadienį prie Fair- 

banks Ct., ir Erie St., nusišo
vė apie 45 metų bedarbis. Po
licija jo lavoną radusi patyrė, 
kad jo marškiniai buvo gauti 
nuo Illinois emergency relief 
committee.

Širdies specialistas 
vyksta gydyti 

Cermaką

Žinomas Chicagos širdies 
plaučių specialistas Dr. Frede- 
rick Tice šeštadienį išvyko į 
Miami, Fla., gydyti majorą A.* 
Cermaką, kuriam gręsiąs pavo
jus.

Du Chicagos detektyvai 
prezidento Roos^velto 

inauguracijoje
Du Chicagos detektyvai John 

Adair ir Edward Kelly yra pa
skirti vykti į Washingtoną pre
zidento Roosevelto inauguraci
jai, kuri įvyks kovo 4 d. Jie 
greičiausiai saugos majorą 
Cermaką, jeigu jis nemirs ir 
laiku pasveikęs, inauguracijoje 
dalyvaus.

Policistai meldžiasi 
Cermaką

Sako, savininkas mėgi 
• no padegti viešbuti

{Policija suėmė tūlą Henry 
Thomas, kuris sakoma mėginęs 
padegti tuščią viešbutį, New 
Congress Hotel, 500 S. Halsted 
St.

Muzikąntai, dainininkai, artistai, dalyvavę kontestuose, kurie įvyksta Mat’k White Sųuare 
svetainėje, prie 30th ir Halsted gatvių, kiekvieną trečiadienį. Kontestai prasideda 7 vai. vak. 
įžanga veltui. '
—— t " ■!   ——•

Valstija ieškos pas. 
kolos iš R.F.C. bed, 
šelpimui kovo mčn.

Illinois Emergcncy Relief 
Committee žada kreiptis į fe- 
deralę rekonstrukcijos korpora- 
ciją reikalaudama paskolos be
darbių aprūpinimui laike kovo 
mėnesio. Sausio ir vasario mė
nesiui komisija gavo $12,500,- 
000.

Insull, Jr., pasitraukė iš 
vis aptarnavimo 

įmonių
Peoples

Company
Samuel Insull, J r., pasitraukiąs 
iš bendrovės direktoriaus, ekze- 
kutyvio komiteto nario ir vice
prezidento vietų.

Smarkiai nupuolė Chi 
cagos bankų serai

Per paskutinę savaitę biržo
je žymiai nupuolė didesniųjų 
Chicagos bankų serai. First 
National užpereitą šeštadienį 
parsidavė už 143, o pereitą šeš
tadienį nupuolė iki 127. Conti
nental Illinois nupuolė 8 punk
tus iki 77. Northern Trust — 
15 punktų — iki 420.

Jury nuteisė du gengs 
teriu už terorizmą

Kriminalio teisėjo Lynch ju
ry šeštadieni priteisė du gengs- 
teriu Phil Mangano ir Louis 
Clementi nuo 1 iki 5 metų ka
lėjimo ir -$2,000 piniginės par 
baudos už, terorizmą. Jie smar
kiai apkūlė International Clean- 
ers

Trys banditai mėgino įsi
veržti į James Cląrkson vais
tinę Maywoode, 
juos netikėtai 
verio šūviais, 
gys paspruko.

Trys Northvvestern universi
teto studentai Dorotfay Ęitel, 
901 Linden Avė., Chas. Hali- 
day, 769 Locust St., Winnetka 
ir R. Dunwoody, 1618 Orring- 
ton Avė., buvo suįęįęti, kuo-, 
met jų automobilis įvažiavo į 
stulpą prie Howard ir SherL 
dan Rd.

Cook apskričio Circuit teis-? 
mo teisėjas Harry M. Fisher 
sunkiai sergąs gripu ir bro^v 
chitu savo namuose 545 Stratt* 
ford PI. 

.................. . 
“Miliono Dolerių”

4 metų Myrtle Fal^rney
kūdikis,

Saei

SHORELAND viešbutyje šeš
tadienį įvyko 15-tų Lietuvos 
M epriklausomybės sukaktuvių 
bankįetas. Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis ir p, Kalvaįtienė 
buvo garbės svečiai. —A. D.

JOSEPHINE Schultz, 6738 
South Campbell Avė., gabi pia
nistė, kuri su dideliu pasiseki
mu pasirodė pirmą kartą lietu
vių scenoje Lietuvos Nepriklau
somybės iškilmėse,, vas. 16 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
dar tebesilavina toje srityje, 
nors tuo pačiu laiku duoda ir 
pamokas.

Graborial
Telefonai Yard* 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem! reiks 
lams. Kaina prieinama 

1319 Auburn Avenye 
CHICAGO, ILL.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PROBAK
suteikia 

harzdaskutyklos 
■■mm komfortą 

skutiraos 
namie
(PRO b AK BLAOF)

Lietuviai Gydytojai
Rss 6600 fįouth Artssian Aoamu 

Phone Pąospect 6659 
QfU<? T4- Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"J K' H! . ... » ■ T R J ■ , U »!"■'■ 'Į'"1- ...  —.i

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CBIBUBdA* 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė,,
"T a-tt. VUUi1.

Ofiso Tel.i Boulevard 7820
Namų TeL: Prospere 1930

i 'ii i1."*..... ........... 1 *............... *

Phope Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ž201 West 22nd Street 

Vajandoi: 1—3 ir 7—$ 
Seredomii it uedėliomii pagal inearej 

6628 So. Ricbmond Stppįrt 
Telefonai Republic 7868

>'l.'l»ll"!1į 1"

žiu . i 1 iir yr-t*—

mann Circuit teismo teisėjo D. 
P. Trude atiduota tėvui Frank- 
lin L. Saemąnn, Jr. Mergaitė 
buvo atimta nuo divorsuotos 
motinos, peš ši nustojo sveika
tos. Kūdikis gaus milijoną do
lerių, kuomet pasieks pilnų me
tų.

FT~. I i i.i .1 I ii;..................——T fl

TQWN QF LAKE, — šešta
dienį svetainėje, 4501 
S. Pąuluią Sto įvyko Draugi
jos Lietuvos Vėliavos vakaras, 
į kurį susirinko gražus būrelis 
narių.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel, Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Jei, Cicerų 37?4. Koplyčia dykai

1 LietuviaiGydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne viątą
3325 So. Halsted St.

Vąlapdos: nuo 10 ryto iki 2 pp pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Aventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

moterų

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 iki 
Ū ryto, (išakyrųs įsredomū) Taipgi 
nuo < iki 8 vai vakare Utarnmkąu 1: 
Kervergais.

Rez T«k HYDE PARK 3195

» » »
American Medical Association 

savo žurnale išreiškė pagyrimą 
Chicagos Sveikatos tarybai, ku
rios priešakyje stovi Dr. Her
manu Bundescn. žurnalas nu
rodo į mirčių sumažėjimą — 
iki 9.7% nuo tūkstančio.

11"...................................................          Į

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansią. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 €t, Cicero, III.
Tel, Cicero 5927

■ ' ■' 1 j 1 'n —......... i ......

PRANEŠIMAS
Manot ofisai yel bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cic«ro. IU.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

ROSELAND. — M. Dundu
lienės artistų grupė vakar lie
tuvių parapijinėje svetainėje 
pastatė . koihediją “Užburtas 
Kunigaikštis”; Atsilankė nenja- 

Įžas. būrelis publikos. Už šokius 
daugelis jąunųjų gavo dovanų.

BRIDGEPORTAS.
serga Julius Mickevičius, 3653 
S. Halsted St., “Aušros” kny
gyno savininkas, Chicagos Lie
tuvių Savitarpinės Pašelpos 
Draugijos pirmininkas ir žy
mus veikėjas lietuvių visuome
niniame gyvenime. Sakoma, 
kad ligonis turi plaučių užde
gimą. Jib yra Dr. A. Montvido 
priežiūroje.

ROSELAND. — Vietine Fen- 
ge,r JHigh School leidžia perio
dinį* leidinį “Fcnger News”. 
Nesenai įvyko permainos redak
cijoje.- - Re kitų lietuvių, prie 
laikraštėlio dirba Isabela Šim
kus. Ji užims “publicity editor” 
vietą.

CICERO. — Skaitlingas bū
relis narių sekmadienį susirin
ko Lietuvių Liuosybės svetai
nėje^ kur įvyko Lietuvių Ka
reivių draugijos susirinkimas. 
K. Deveikis,, vienas veikliausių 
Cicero lietuvių, yra tos drau
gijos sekretorius.

K. Deveikis priklauso beveik 
prie visų vietinių pažangesnių 
draugijų ir nuoširdumas, su 
kuriuo jis metasi į visuomeni
nį darbą, yra retas. —A.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dotu^^e U kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus, to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių-

3307 Aufaurn Avė
CHICĄGO. ILĮ,,

D(L HERZMAN
— IŠ RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinoma* per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 
akjritrin.

| Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vyrų 
jcqdw ’X-Rąy b kitokias elektros prie 

A. K. Rutkauskas, M.D. oiiu, i>
4442 South Wsstsrn Avsnus 1025 W. 18rA St., netoli Uot^fs Si 

Tel. Lafayette 4146 Valandos: nuo 10—12 pietų Ū
VALANDOS: uuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

nuo 9 iki 11 valandai ryto TeL Canal 3110
nuo 6 iki 9 valandai vakaro Rezidencijos telefonai

—------------------------------------------------------------- -- Hydt Patk 6755 ar Csntrai 7464

W"II.HIII'!WI.I'!W

LITHUANIAN University 
Club, kiek teko patirti, žada 
rengti eilę paskaitų. Į prele
gentus manoma kviesti žymes
nieji Chicagos universitetų pro
fesoriai

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGAb

KUDEIKIS Ir vM nustebino p*|R Hm 
mb kainomis už ąųkfitoą yųMea palaidojimu. Mae nieko
amkuojanąe atvedimų Jpm i BWI
Ištaigų i| Mle kokios miestą

Reikalui esant, musų antomobiliue ntvailuM | jūsų 
namus ir atvei | musų įstaigą, kur galMta. pamatyti **
kiausi pasirinkimą grabų ir yt^ reikmių ir «i tą per 
tarnavimą jųmą visai nieko nereikia mokiti, neMurkit
į tąi, ar jus ką PUWte, ar pe.

• BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulaųce patarnavimą ekspertų lietuviu juk 
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 6*1 
Barmenų. Paaukite EUDEIKĮ pirm negu kreiptitto k* 
kitur

Į K"!
■ z ■ W H;: ’ ■

'* ^laaa ■’ ’’ ;'i; H

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGGJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau Ir pigiau 
ne^u kįti todėl, kad 
priklausau > prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

66,8 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel, Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

N.edėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦7$9 South Aihland Aua,. 2 tahm 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Ugi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vąl- po. pietų ir nuo 7 iki. g:3Q V|1 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dmag 

Pboųc Midvay 2880

Akių Gydytojai

I".'" .'J 1 '“J ! - -f........... ..........

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35U> SL 

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

Nedėldieąiaia pagal sutartį.

Telefoną* Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avtnua 

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

7 iki 8 vak Nedel. nuo 10 |2
Rez. Tekphonc Plazą. 3200

DR. VAITUSH,~OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas, Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kMuo* per pusę pigiau* 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Avė.

Phoąą Boulevard 75.88
'.'CT'Į'l1 1 .„m. .................................... ................ .

Tek Vards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyriau 
Kompllkuntuou 

Ątsitiki^Hmi

i west 3

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo javo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
3343 South *Ha/sted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez. T«1 Drex<l 9iąi

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

^pfję^srus odps lian ir crntrilką .Uį^ 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Valu 10——1| ryto. $■ - -4, 7-r—P i
Nedaliomis ir š^eiyaduniais l.Q—2_-

» 1 '>¥ f

Phone Boulevard 7042

DJL C. Z. VEZKIJS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414| Ąrchsr Ąoanua. 
Telefonas Vlrainla 0036

DR. A. L. YUSKA
2412 W. Mmnuttt Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avt. 
Telefonu Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
<1 PiR. vredoiM p. si«l •’ 

..diliom, .,,,! ><rit,ri.4

DR. ATKOČIŪNAS
PSJNTim?

3147 So. Halsted SL
Paned,, Seręd. ir Sų^t. 2.-9 vai. 

Kitomis dienomis pagal sutartį

Advokatei

A. A.SLAKIS
Advokatas

Muitą Oton 71 W, Wvhingtot St
Room W TeL Dtarbom 79M 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Namų TcL įlydą Pwk 33#>

JOHN B. BORDEN
lietuvis ADVOKATAS

Canaf 0660

Ttldoiai BenubUo 0800
■— .......... ■■■■■■ ■■■■■■ I i.gssil ...........  W

IOSEPĘ J. GRISH 
Uetvrit Advoktiu
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Įclassifieo sos
I

MOKINAME

mokesčius

programuose

Pianos

Apdraudos

Taip

Telefonas yra

ROOSEVELT ggflj)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
k A

Jis pats ten gyvena, turi 
luną ir lentpiuvę. Tai kaip

skambinant
“Hungarian

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas.; 26 Liet. Auditorijoj

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Teisėjui W. J. Lindsay šešta 
dienį įteikė reikalavimą; šian 
dien bus svarstomas

Petras Pranckus rašo iš Lietu- 
/ 

vos; laiške atpasakoja įspū
džius; sako licituojamas pral. 
Olšausko dvaras

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

Educational
Mokyklos

Senas Auksas 
Old Gold

MOKAME cash tuojaus už listytus 
ir nelistytus sukus, bonus, tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 1201.

PARSIDUODA grojiklis pianas la
bai pigiai, 40 rplių ir lempa geram sto
vy, 3623% So. E merai d Avė.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

Nora Gugienė ir Anele Sala 
veičik-Ste ponavičienė pasi 
žymėjo Radio ir Teatro ar 
tistų radio pusvalandy j.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th

Gavo grąsinimus ryšy su jo nu
tarimu išmesti visus skundus 
prieš

apskričio teisėjas E. K. 
šeštadienį paskelbė, 

gavo eilę mirtim grą-

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

Peter Conrad 1
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

i 
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Td. Englevood 5840

kurie nesiplovė.
' St.

—o»—
PARSIDUODA ūkės stakas. 13 kar

vių ir kiti gyvuliai, taipgi ir visa ma
šinerija. Parduosiu pigiai arba priim
siu pusininką. Atsišaukite į Naujienas 
Box 1535, 1739 S. Halsted St.

CLASSIFIED ADS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

u i C

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslAaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra- 
Salinklte nuodijančia medega! Vartoki! 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Mes Mokame Cash 
$85.00 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

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

Kambarys 610

REIKALINGI vyrai padėti mums iš
plėtoti krautuvių “rautus** 100 krautu
vių rautų, mokama $5 5 į savaitę. Rei
kalinga 65 centai už prekes.

Pamatykite 
MR. ROSS, 

30 ,No, Dearborn, 
kambarys 614

Mes
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

ATYDA
SOUTH SIDĖS MERGAITĖS 

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai jrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ 

$2 ĮMOKĖTI 
$3.00 j savaitę

turime virš 600 KOSTUMERIŲ

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tui dantis, laikrodėlius, lombardo tikit* 
tus,

HOME REFINERS,
5 No. Waba$htAve.

Kambarys 6u0

MUZIKOS MEILĖ ŠEIMYNOJE IŠVYSTĖ 
ŠJ JAUNA TALENTĄ

.Aldonai Briedžiutei numatoma virtuozės 
karjerą; dalyvaus “NAUJIENŲ” 

koncerte vasario 26 dieną

Jaunoji pianiste rodo didelius gabumus muzikos 
srityje; atsidėjusi ruošiasi šiam sekmadieniui

Muzikos meile ir jos įver
tinimas, pasireiškęs Vinco ir 
Bronislavos Briedžių šeimy
noje, Midlothian, III., išvystė 
jaunų lietuvaitę p-lę Aldoną 
Briedžiutę į neabejotino ta
lentingumo ateities virtuoze.

ši jauna, 17 metų pianistė, 
pradėjo rodyti talentų, kuo
met dar jaunutė, vos mažutė
mis rankutėmis . pasiekianti 
piano—klavišius, ėmė lavinti 
pirščiukas skambindama pra
dines gaminas ir lengvutes, 
primityves melodijas. Per ei
lę meti), ji be paliovos tęsė 
studijas iki išsivystė į pianis
tę, kuri pajėgia kiekvienų ku
rinį įvertinti, priduoti jam 
reikalingų interpretacijų ir į 
skambinimų “įdėti savo sie-

Tankiai dalyvauja koncertuose
Nuo pat mažų dienų Aldo

na dalyvauja scenoje, dešimtis 
kartu yra pasirodžiusi nevienjting, kuri nuolatiniai dainuo- 
prieš lietuvių, bet ir svetini-!ja Chesterfield 
taučių publiką. Bet nežiūrint iš Columbia Broadcasting Co., 
į tai, ji yra kukli, niekuomet 
nemėgina pasisavinti pilnai 
užtarnautą pagarba ir padėką šokių orkestrui, 
nuo klausytojų.

Lanko DePaul universitetą
Ji yra baigusi High Scbool 

ir dabartiniu laiku lanko De
Paul universitetą. Tuo pačiu 
laiku ji tebetęsia studijas mu
zikoje ir ruošiasi “NAUJIE
NŲ” koncertui, kuris įvyks 
VASARIO 26 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Ji užims žymią vietą kon
certo programe, atlikdama ei
lę kurinių, kurie parodys jos 
talentą visoje pilnumoje. Brę
stančio virtuozo pirštais išvy
stys melodijas tokioje formo
je, kad ir jų kompozitoriai ne
sidrovėtų jas išgirdę.

Naujienų Bendrovės 
šėrininkų susi

rinkimas
Į direkciją išrinko P. Grigaiti, 

T. Rypkevičių, N. Gugis, Ja- 
siuleviČių, šmotelį, Augustą, 
žymontą, Rušinską, Mockų, 
Radkins, M. Jurgelionienę, Le
kavičių ir Millerį

Pereito šeštadienio vakare j- 
vyko metinis Naujienų Bendro
vės dalininkų susirinkimas. Ja
me dalyvavo šerininkai dau
giausia iš Chicagos, bet buvo 
taip pat prisiųsta nemažai įga- 
liavimų (proxies) nuo šėrinin
kų iš tolimų miestų ir valstijų 
—Bostono, Baltimorės, West Vir
ginijos ir t.t. Susirinkimas at
stovavo apie tris ketvirtadalius 
Bendrovė šėrų.

Bendrovės prezidentas, P. 
Grigaitis, patiekė ilgų raportų 
apie “Naujienų biznio eigą ir 
finansinį stovį. Iš raporto pa
aiškėjo, kad, nežiūrint j keblu
mus, kurie šiais depresijos lai
kais spaudžia visus biznius, 
Bendrovė, versdamasi ekono
miškai, sugebėjo per pereitus 
metus net gerokai savo finansi
nę padėtį pataisyti, pabaigdama 
mokėti namo “morgičius”, sko
lų už naują linotype ir visas se
nąsias bankų paskolas.

Išklausęs raportų, susirinki
mas beveik vienbalsiai išrinko 
Direkciją iš šių asmenų: Gri
gaitis, Ryp|cevičius, Nora Gugis,

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

Laimėjo daugeli 1-znų prizų
Dalyvaudama įvairiuose kon

kursuose Aldona Briežiutė 
kiekvienu atveju laimėdavo 
pirmus prizus. Apie 2 metu 
atgal, dalyvaudama pianistų 
koncerte, kuris įvyko Chicago 
Auditorium, ji laimėjo “grand 
piano”, kuris dabar dabina 
pp. Briedžių namus.

Ir jos broliai — muzikantai
Tas pats muzikos įvertini

mas ir muzikos meilė, kuri 
išvystė Aldonų į talentingų pi
anistę nepraėjo neužkliudęs ir 
kitų pp. Briedžių vaikų. Sū
nūs Henrikas — yra pianistas, 
sūnūs Algirdas — smuikinin
kas ir Viktoras — irgi pianis
tas.

Akompanuoja Rulh Elling
Viktoras, vyriausias sunus- 

dabartiniu laiku akompanuo
ja žymiai radio, ekrano ir 
scenos dainininkei Rulh Et- 

stočių. Savo laiku, jis ruošė 
orkestracijas pagarsėjusiam 

kuriam va
dovauja dirigentas Ben Pol- 
lock. Dabartiniu laiku Vikto
ras Briedis yra Ncw Yorkc, 
kur vedęs Wisconsin pramo
nininko dukterį garsioj scenos 
artistų bažnyčioj “Little 
Church Around the Carner”, 
laimingai ir kuria šeimyninio 
gyvenimo žydinį.

Chicagos lietuviai, kurie šį 
sekmadienį atsilankys Lietu
vių Auditorijoje ir išgirs Al
donų Briedžiutę 
Franz Liszt’o
Rhapsody N. 2” — supras, kad 
toji kukli, jauna lietuvaite — 
yra talentas, kuris netrukus 
pradės žydėti visoj savo pil
numoj. V.

Jasiulevičius, šmotelis, August, 
žymontas, Rušinskas, Mockus, 
Radkins, Maria Jurgelioniene, 
Lechavičius, Miller. Valdybos 
rinkimai įvyks ateinantį mene
sį paprastame Direkcijos susi
rinkime.

Pabaigus mitingo reikalus, 
susirinkusiems buvo patiektas 
užkandis. Kaipo svečiai, buvo 
atsilankęs taipat būrelis “Nau
jienų” bendradarbių ir šėrinin- 
kų draugų. Visi kartif praleido 
dar dvejetų valandų smagaus 
laiko.

Reikalauja prašalint 
P. Baltutį iš recei- 

verio vietos

šeštadienį rytų Cook apskri
čio Superior teismo teisėjui Wil- 
liam J. Lindsay buvo įteiktas 
reikalavimas prašalinti buvusį 
real-estatininką Povilų Baltutį 
iš 4-ių “fliatų” namo, 3441 S. 
Auburn Avė., receiverio vietos.

P. Baltutis buvo paskirtas į 
receiverius pereito balandžio 
mėnesį, kuomet Antanas tfrashy 
“forkliozavo” namų už pirmą 
morgičių, kurį nuo jo pirko 
Ona Mockus, namo savininke.
Baltutis negalįs atlikti pareigų 
■. * ■ ■ > ■ ■h, <

Reikalavime sakoma^ kad P. 
Baltutis, kuris kiek laiko at-

i r • ■ ' . l ■ - 

gal užlaikė savo raštinę, 3327 
South Halsted Street, negali at
likti savo pareigų, nes yra įkal
intas apskričio kalėjime.

P. Baltutis buvo sulaikytas, 
kuomet patrauktas atsakomy
bėn keturių lietuvių A. Jociaus, 
A. Jonuko, W. Alexander ir B. 
Shukio už jų pinigų išeikvoji
mų. Grand jury išnešė prieš 
Baltutį apkaltinimus, bet ka
dangi jis negalėjo užstatyti 
kaucijos, buvo sulaikytas.

Advokatai reikalavę jo pa-
. skyrimo

Pereito balandžio mėnesį abe
jų pusių advokatai, sako, prašę 
teisėjo paskirti P. Baltutį namo 
recciveriu4,- nes jis esąs tinka
miausias asmuo. Teismas bu
vęs tam priešingas, bet advoka
tams spiriant savo reikalavi
mus, jis sutiko.

P. Baltutis šiandien bus par 
šauktas prieš teisėjų Lindsay, 
kur eis reikalavimo svarstymas. 
Teisėjas šeštadienį išleido “writ 
of habeas corpus”, kuriame 
reikalau’ja, kad Baltutis šian
dien teisme butų.

Dėkoja “Naujienų” 
laivakorčių skyriui 
už gerą patarnavimą

“NAU.IIENOS” šiomis die
nomis gavo laiškų nuo Petro 
Pronckaus, “Naujienų” skaity
tojo ir draugo, kuris pirkęs 
laivakortę per “Naujienų” agen
tūrų, išvažiavo Lietuvon, štai 
ką jis rašo:

“Aš Petras Pranckus duodu 
geras dienas A. Rypkevičiui ir 
p. M. Jurgelionienei, dėkodamas 
už gerų ir teisingų patarnavi
mų man važiuojant Lietuvon. 
Todėl ir dabar grįždamas noriu 
pasitarti, kas daryti su laiva
korte tų, kurie su manim kartu 
negrįžta. Laivakortė išrašyta 
ant visos šeimynos. Kaip galiu 
“Naujienoms” prisiųsti pinigus 
iš Lietuvos.
Pral. Olšauskas neduoda sunui 

priteisto užlaikymo 
«

“Dabar Lietuvoje daug par
duoda namų ir ūkių iš varžyti
nių už skolas. Tarp kitų par
duoda dvarą ir praloto Olšaus
ko už nedavimų sunui priteisto 
užlaikymo. Varžytinės įvyks 
15 d. vasario. Turtas susideda 
iš 77 hektarų žemės ir 29 hek
tarai jauno miško. Visas turtas 
įkainuotas 50,000 litų.

“Net su tonas laksto
ma- 
pra- 

deda malti ir lentas piauti, tai 
jo net sutonas laksto. Kitas 
naujienas papasakosiu atvažia
vęs.

Dėkoja už “Naujienas”
Dabar dėkoju už laikraštį 

“Naujienas”, kuris mane pa
linksmina. Gaunu visus nume
rius. Kaip, buvau Amerikoj 
pripratęs skaityti, tai ir Lietu
voj būdamas negaliu apsieiti. 
Duodu geras dienas visiems 
draugams “Naujienų” skaityto
jams. Neužilgo pasimatysime.

—Petras Pranskus.

Senos lietuvių liau
dies dainos charak
terizavo WEDC prog.

Senos tipingos lietuvių liau
dies dainos “Anoj Pusėj Du- 
nojėiio”, “Sėdžiu prie lange
lio”, “Sėjau Butą*’ ir kitos 
charakterizavo radio progra
mą, kurį šeštadienio . vakarė 
Lietuvių Radio ir Teatro Arti-

“NAUJIENŲ” KONCERTE

Jauna ir gabi pianistė Aldo
na Briedžiutč, kuri dalyvaus 
“Naujienų” koncerte, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, vas 26 d. 
Ji paskambins Franz Liszto 
“Vengrų. Rapsodijų” ir kitus 
kurinius.

štai patiekė iš stoties WEDC.
Nora Gugienė ir Anelės Sa- 

laveičikiutė-Steponavičienė be 
trijų suminėtų dainų sudaina
vo ir “Tamsioj Naktelėj” ir 
“Vai tai dūku, Močiutė”, iš- 
gaudamos iš jų Visų scntiinen- 
talingumą, kuris yra įsikūni
jęs beveik be ištimties kiek
vienoje lietuvių liaudies dai
noje.

Jų besiklausant vaizduotėje 
buvo galima sukurti paveiks
las besiartinančio vakaro per 
apžėlusius laukus besivingiuo- 
jančio kelio, kartais pasine
riančio į šilėlį, kuriuo, per pe
čius persimetę dalgius, traukė 
keli sodiečiai, paskui juos ska
romis pasidabinusios mergi
nos ir tyliai nuiniavo liūdnų 
dainelę. Jos meliodija plito į 
orų, atidėdama į tolį iki neiš
tirpo į apyblandos tylų.
■ J. njJJ.

V. Tarutis, antru kartu pa- 
siirodųs šiuose programuose, 
padainavo “Kaip aš. atsikėliau 
anksti rytelį”, ir “šėriau, še? 
riau žirgelį”. Į programų įėjo 
A. Shęmęt, akpędipistas ir ne
užmirštamoji j . “Barborelė”, 
šiuo kartu papasakojusi “pliot- 
kų” apie dainininkų Povilų 
Stogį ir Justinų Kulį.

Programas paliko bendrų 
įspūdį, kad jis buvo labai rū
pestingai paruoštas su skoniu 
ir grožio įvertinimu.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

M ra. rictty Lnedeke U Dayton raBo: ‘Al 
vartoju Kruschen, sumažinti svarumą— 
až netekau 10 svarų i vieną savaite ir ne
žinau kaip j| ir reKomenduoti"

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI - imkite puse Saukite 
lio Kruschen stikle karsto vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja 
Gaukite Jį pas bile aptieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

žiurčkite, kad gautumėt Kruschen Saits 
Jeigu Si pirma bunka nejUkins jus. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— mntraj rmiteaml.

(.ISTERINE
relleves

SORE THROAT
Listerine beveik tųome taliail 
užmuša turinčias bendrumol 
su paprastais šalčiais bakteri l 
jasl Tis. palengviną jusųf 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai-. 
ke 2% žiemos mėnesių pa-ll 
rodė, kad tie, kurie plauna Į 
gerklę su Listąriųe tiktai % I 
tesirgo šalčiais, turėjo % Į 

i trumpesnius ir M lengvesnius* 
už tu6s, r
Lambert Pharmacal Co 
Louis, Mo.

’ ; .V ; . Jh- <■

Reduces COLDS 

66% 
< Ui4/ ■’. ‘

Grasina Cook apskr 
teisėjui Jareckiui 

mirtimi

Cook 
Jareeki 
kad jis 
sinančių laiškų, jeigu jis įvy
kins savo nuosprendį ir išmes 
iš teismo 100,000 skundų prieš 
mokesčių nelegaliŠkumą. Skun
dai paliekia apie $13(1,000,000 
nesurinktų mokesčių.

Paskutinis laiškas, kuris atė
jo tik kelias dienas atgal, sako, 
kad jeigu jis išmes skundus iš 
teismo, “jo laukia toks pat li
kimas, kokį sulaukė Cerma- 
kas”. •

Kitame sako, “numažink mo
kesčio^ 50%, jeigu ne, tai pa
imsime tave ‘one way ride’ui’ ”.

Teisėjas Jareeki šeštadienį 
visgi skundus prieš mokesčių 
neteisingumą išmetė. Tas pa
liečia ir daugelį lietuvių namų 
savininkų, kurie jaučia, kad jų 
1929-30 mokesčių sąskaitos yra 
perdidelės.

PRANEŠIMAI
Vytauto Draugija laikys mėnesinį su

sirinkimą antradieny vasario 21 d. 
1933 m., 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai būtinai pri
valote atvykti nes bus svarbus susirin
kimas, taipgi randasi naujų ir svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi kiekvienas 
narys privalote apsirūpinti su mokesčiais, 
kad neliktumėte suspenduoti.

P. K. sekr.

MORTGAGE BANKERS

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

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

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tamados, automo
bilių apdrauda ir tt.* 

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
Unijų. *

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

Pilone YARDS 3895

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla .

3106 F. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos____

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 $1800.

Atsikreipkite j Naujienas 
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Business Seryice 
Biznio Patarnavimas

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

NAMŲ SAVuniNKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų sn 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto Jįjki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

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

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai gvi* 
nėjot kiaulutės, baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropli
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Fariug For Sale
rTMąi- -Pydyyiroųi..,. .

ANT , PARDAVIMO
10 akerių žemės arba 5 akerius že

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

šaukitės prie savininko
10337 S. Spaulding Avė. 

Tel. Cedercrest 0580
—O—

—o—
FARMA ANT PARDAVIMO

40 akrą žemės, visi budinkai gerame 
padėjime % mylios nuo miestelio, gera 
žeme su staku ar be stako, daugiau ži
nių per laišką.

ED. MEARES, 
Box 54 

La Clede, III.
—O—

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus.
dalykuose stovime pirmoje eilėje. 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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!




