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Japonija Vienbalsiai 
Pasmerkta

Hitlerininkai terori
zuoja Vokietijos 

gyventojus

Austrijos geležinke
lių direktorius gink

lų suokalby

Tautų sąjungos susirinkimas vienbalsiai 
Japoniją pasmerkė. Po to Japonijos 

delegatai apleido susirinkimą

Puola la'kraščius ir patys juos 
cenzūruoja. Cenzuruos ir kal
bėtojų kalbas

Bandė slapta įgabenti į Vengri
ją sulaikytus Italijos ginklus, 
įkliuvo bandydamas papirkti 
darbin'nkų vądą

Meras Cermak
I . ,

Arti Mirties

Gencva, vas. 24. — Japonijos 
delegacija, atsisakydama nusi
lenkti viso pasaulio opinijai, 
išėjo iš tautų sąjungos susirin
kimo po to, kai susirinkimas 
vienbalsiai priėmė komiteto ra
portą, pasmerkiantį Japoniją už 
jos žygiui Manžurijoje ir rei
kalaujantį iš Manžurijos pasi
traukti.

Susirinkimas, kuriame buvo 
atstovaujamos veik visos pa
saulio šalys, sėdėjo gilioje ty
loje, kuomet Matsuoka vedama 
japonų delegacija maršavo iš: 
salės. Tik iš klausytojų prisi
grūdusios galerijos girdėjosi 
švilpimas ir plojimas.

Tikimasi, kad formalė Japo
nijos rezignacija iš tautų są
jungos bus paduota vėliau. Ima 
du metai laiko kol pasitrauki
mas įeina galioj *

“Mes' negryšime atgal”, pa
reiškė išėjęs Matsuoka;

Vėliau, vakariniame posėdyje, 
Chinijos delegatas Dr. Koo pa
reikalavo, kad susirinkimas pri
taikytų bausmes Japonijai.

Komiteto raportas tapo susi
rinkimo priimtas 42 balsais 
prieš 1. Prieš raportą balsavo 
tiktai viena Japonija. . Pirmi
ninkas Paul Ilymans paskelbė, 
kad balsavimas buvo vienbal
sis, nes užinteresuotų pusių bal
sai nesiskaito.

Kalbėdamas prieš patį balsa
vimą dėl raporto priėmimo, pa
reiškė, kad Japonija niekad ne
pasiduos internacionalinei kon
trolei ManžhTijoje, nes Manžu- 
rija priklauso japonams. Man
žurijos išalaikymas yra gyvas
ties ar mirties klausimas Ja
ponijai ir jokios koncensijos, jo
kie kompromisai yra negalimi.

Chinija raportą priėmė be 
jokių rezervacijų.

Po balsavimo Matsuoka pa
reiškė, kad Japonija nebegali 
toliau kooperuoti su tautų są-

Berlynas, vas. 24. —Ginkluo
tos Hitlerio gaujos šiandie įsi- 
briovė į katalikų centro laik
raščio Niederreininsches Tage- 
blatt, Kempen, Pareiny, redak
ciją ir pareikalavo laikraščių 
korektų. Hitlerininkai kartu su 
policijos komisionierium išcen
zūravo laikraštį, pirm negu lei
do jį spausdinti.

Centro partijos generalinis 
sekretoirus Dr. Vorkel pasiun
tė aštrų protestą ministeriui be 
portfelio Hitlerio kab-te, ir Prū
sijos vidaus reikalų ministeriui, 
Goeringui.

Goering, kuris veda smarkią 
kampaniją prieš katalikų cent
ro spaudą, į tą protestą atsa-

Chiniečiai betgi yra pasiryžę kg įspėjimu provinciją guber- 
visomis jėgomis ginti perėji- natoriams, kad presos kontrolė

MMgg
Jehol

24.—

junga Tolimų Rytų klausimais 
—ir iš posėdžio išėjo.
Japonai veržiasi toliau į 

provinciją
Peiping, Chinijoj, vas.

Gautomis šiandie žiniomis, ja
ponai, užėmę geležinkelio mies
tą Peipiao, dabar traukia į pie
tus linkui Linyuan perėjimo 
kalnuose.

Kaip matyt, japonai, bent 
laikinai, nesistengs paimti Cha- 
oyang, kur yra didelis chiniečių 
garnizonas, bet stengsis chinie- 
čiams užeiti iš dešiniojo šono.

(apačioj),
< jau rengėsi 
Sarah Carey

mus per kalnus ir japonų per 
juos nepraleisti.

turi būti dar aštriau vykinama 
ir prigrūmojo bausti apsileidu
sius valdininkirs.

>
Socialistų partija irgi pajuto 

sunkią cenzūros leteną. Mann- 
heim polfeijos ko/pisionierius 
paskelbė, kad visos kampanijos 
kalbos, kurias norima pasakyti 
viešuose socialistų susirinki
muose, turi būti priduotos cen
zūrai už 24 valandų prieš pra
kalbas.

Berlyne vakar vakare gink
luotos nazių gaujos susirinko 
prieš Busch cirkų, kur turėjo 

nėjimas bylos dviejų šerifo de- įvykti socialistų susirinkimas, 
pučių, C. O. Skinner ir Ernest Policija uždraudė laikyti susi- 
L. Fleming iš Pekin, kurie yra- rinkimą, “kad išrengti bereika- 
. ... . . . . v,. 'ii__ ___ -___i__ i___•___ _

Teisia du šerifo de 
pučias už žmogžu

dystę
Jie suėmė angliakasį ir tiek 

sumušė, kad tasis pasimirė. 
Kad paslėpti žmogžudystę jie 
pakorė jį kalėjime

Petersburg, Ilk, vas. 23. ,— 
Vietos teisme eina nagri-

ORHJe

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

Nepastovus, galbūt lietais, 
biskį šilčiau.

Saulė teka (?:33, leidžiasi 5:- 
34.

kaltinami už žmogžudystę.
Juos kaltinama, kad jie su

ėmę streikuojantį angliakasį 
Martin Virant iš East Peoria, 
bekamantinėdami jį taip sumu
šė, kad jis pasimirė. Kad'pa
slėpti savo žmogžudystę, jie 
nunešė kalinį j kamerą ir jį 
jo paties diržu* pakorė, — kad 
išrodytų jog jis pats pasikorė 
kalėjime. Jo galva buvo su
daužyta, ausis nuplėšta, šonkau
lis įlaužtas ir šiaip sunkiai su
žalotas bekankihant.

Tažewell pavieto koroneris 
Dr. E. A. Allen, kuris buvo pa
šauktas nupjauti pakarto Vi
rant diržą, teisme liudijo, kad 
Virant mirė nuo kraujapludžio 
ir kad Virant jau buvo negyvas 
Tcada jį pakarta. J

Tą patį paliudijo ir keli kiti 
daktarai, kurie darė > skrodimą.

- 30,000Montreal, vas. 24
dviejų Kanados geležinkelių 
darbininkų atmetė kompanijų 
pasiūlymą* prisiimti algų nuka- 
pojimą 20 nuoš.

lingo susirėmimo ir kraujo pra
liejimo”.
Socialistai numato hitlerininkų 

pralaimėjimą

Friedrich Stampfer, socialis
tas reichstago narys ir redakto
rius tankiai uždaromo socialis
tų dienraščio Vorwaerts pasi
kalbėjime su užsienio laikraš
tininkais, pareiškė, kad, jo nuo
mone, Hitleriui nepavyks įkur
ti Vokietijoje fašistinę valsty
bę.

“Žmonės nori nuosaikios res
publikos”, sakė jis. “Vokieti
jos darbininkai neturi revoliuci
nių palinkimų, bet jų priešini- 
mos pajėga priespaudai yra 
milžiniška. Tą parodo istorija. 
Per daugelį metų jie priešinosi 
kaizerio įstatymams prieš so
cialistus ir kovą baigė monar
chijos nuvertimu. Net banga 
nazių terorizmo mus negąsdi
na”. '

Prūsija vėl šauktasi teismo

Kad nuraminti pietines Vo-

Martin 
vengrų 
apsivesti su 
(viršuj), duktere senatoriaus
Robert Carey iš Wyomingo, kai 
jį pastvėrė federalinė valdžia 
ir deportavo už prabuvimą 
Jungt. Valstijose ilgiau nusta
tyto laiko. Dabar Porkay Už
vedė bylą prieš Jungt. Valsti
jas, reikalaudamas $100,000 at
lyginimo už iielegališką depor
tavimą, tuo suardant jo vedy
bas su senatoriaus duktere. 
........................ ......................

kieti jos valstijas, jas dabar 
lanko Vokietijos apsaugos mi- 
nisteris gen. Von Blomberg. 
Vakar jis darė kariuomenės per
žvalgą Miunchene ir kvietė ka
reivius būti ištikimais faderlan- 
dui.

Prūsijos valstijos taryba 
priėmė rezoliuciją, kuri paskel
bia nekonstitirciniu paleidimą 
Prūsijos seimo ir apskričių ir 
miestų tarybų. Nutarta kreip
tis į augščiausį teismą nuspręs
ti ar Hitlerio valdžia turėjo tei
sės seimą ir tarybas paleisti1.

Panašių bylų, jau kelios yra 
užvestos augščiausiame teisme. 
Jų tarpe yra ir Prūsijos pre
mjero Braun byla dėl jo paša
linimo iš premiero vietos.

31 žmogus neteko pastogės, 
kada hitlerininkai sudegino 
apartmentinį namą Grossbere- 
ne, arti Berlyno. Kari Schlom- 
bach, respublikonų Reichsban- 
ner narys, buvo priverstas su 
žmona šokti per langą iš antro 
augs to, hitlerininkams įsiveržus 
į jo apartmeiitą.

Keturi žmonės užmušti
Keturi žmonės ilko užmušti 

ir daugelis sužeisti šiandie iš
tikusiose politinėse riaušėse į- 
vairiose Vokietijos vietose.

New York, vas. 24.
Emma Barnes, 82 m. iškrito ar 
iššoko per 14 augšto langą La 
Šalie hotely ir užsimušė vietoj, ministerių.

Mrs.

Vienna, vas. 24. — Genera
linis Austrijos valstybes gele
žinkelių direktorius Dr. Egon 
Seefehlner tąpo pagautas ban
dant į.šmugeliuoti į Vengriją 
Hirtenberge sulaikytus Italijos 
ginklus ir jam galbūt gręsia 
teismas u*ž šalies išdavimą, šis 
suokalbis sukėlė naują didelę 
sensaciją.

Mėnuo atgal tapo sugautas 
slapta per Austriją siunčiamas 
iš Italijos į Vengriją 50,000 
šautuvų siuntinys. Delei to iš
kilo internacionalinis skanda
las, į kurį įsimaišė Francija su 
Anglija ir privertė Austriją pa
sižadėti ginklus sugrąžinti Ita
lijai.

Dabar gi susektas suokalbis 
tuos ginklus, vieton grąžinti 
Italijon, juos vistiek prašmuge- 
litroti Vengrijon. Jei tą butų 
sužinojusi mažoji entente, tai 
butų kilęs rimtas internaciona
linis; krizis, d galbūt ir kara^ 
Bet šiarrt suokalbiui 'išėju'š aikš
tėn, Austrijos kanclerio Dollfus 
pozici j a ir gi pasidarė*labai' silp
na. Seefehlner gi jau yra pa
šalintas iš vietos.

Seefehlner pereitą trečiadienį 
pasišaukė geležinkelių darbi
ninkų upijos vadą BerChtold 
Koenig ir pašildė jam 150,000 
šilingų ($20,000) kyšį, jei jis 
pagelbės tuos ginklus persiųs
ti į Vengriją. Sulig plano, tie 
ginklai turėjo būti nuvežti į 
Wiener Neustadt, kur vagonai 
butų buvę sukeisti ir su gink
lais bu’tų buvę pasiųsti į Veng
riją, o į Italiją butų buvę pa
siųsti tiktai tušti vagonai. See
fehlner sake, kad tai pirmas 
siuntinys, paskiau jų busią ir 
daugiau, iš ko bus geras, biznis 
ir bus galima pakelti geležinke
liečiams algą.

Koenig išklausęs tokį pasiū
lymą, nu*ejo pas socialistų va
dus Viennoje, o tieji pas kanc
lerį ir Seefehlner tapo pašalin
tas, kam jis padarė tokią žiop
lą klaidą, kad bandė papirkti 
socialistą.

Bet į suokalbį yra įveltas ne 
vienas Seefehlner. Keno pini
gais tas kyšis butų buvęs, su
mokėtas? Tik ne Iš geležinke
lių kasos, nes geležinkeliai ir 
taip neša nuostolius. Buvo au- 
gštesni, kurie tą viską darė, tik 
Seefehlner pakliuvo kaipo “at
pirkimo ožys”. Spėjama, kad 
tai fašistai, kurių yra ir tarp

Viltis, kad meras pasveiktų išnyko. Prade
da kliedėti, širdis silpnėja ir gyvybė 

palaikoma tik stimuliantais
vas. 24. — Pa- draugas,Miajni, Fla 

šautojo Chicagos mero Antano 
Cermako sveikata ūmai tiek pa
blogėjo, kad, beveik nebėra vil
ties, kad jis išliktų gyvas ir 
manoma, kad jo mirtis yra vi
sai netolima, gal tik valandų 
dalykas. >

Dideli skausmai vėl atsinau
jino, kartais jis pradeda klie
dėti ir širdis labai silpna, pa
laikoma tiktai stimuliantais. 
Tik gal vienas meras tiki, kad 
jis dar pasveiks.

Kartais jis pasijunta žymiai 
geriau ir daktarai tada išlei
džia raminančius biuletinus. 
Bet paskui veikiai vėl atkrinta, 
ima silpnėti ir jo gyvybė atsi
duria pavojuje.

NiekUrie daktarų jau prara
do viltį išgelbėti jo gy^yb# bet 
kiti dar. Jcikosi kibirkštėlės vil
ties. Bet. visi' , pripažysta, kad 
padėtis yra kritiška, kad bile 
valandą gali ištikti mirtis. Bet 
anot vieno daktaro: “Viskas ga
li atsitikti bile minutę, bet ne 
vienas žmogus nėra miręs, kol 
plaka jo širdis. Jis turi progą 
laimėti”. Ret ir širdis plaka tik 
palaikoma dirbtinėmis priemo
nėmis.

Vidurių pajrimas, khTis me
rą taip nusilpnino, yra kiek 
sumažėjęs. Bet jis paliko li- 
gonį tokiame stovyje, kad abe
jojama, ar širdis galės atlaiky
ti. Meras ir toliau maitinamas 
tiktai įčirškimu po oda gliuko
ze, nes viduriai kitokio maisto 
nepriima.

Pasak -Dr. Tice, mėras turi 
tik vieną progą iš tūkstančio 
pasveikti. Bet jis matęs dau
gelį atsitikimų, kur dar silpnes
ni žmonės pasveikdavo.

žinios, apie mero padėtį kas 
valandą- yra siunčiamos išrink- 
tąjam prezidentui Rooseveltui. 
Mero, šeimyna neatsitraukia

chicagietis, katalikų 
kunigas, pasirengęs kiekvienam 
pašaukimui, nors mėras ir nėra 
katalikas.

Kanada atsisakė legali
zuoti komunistų or

ganizacijas
pttawa, Ont., Kanadoj, vas. 

24.— Atstovų butas 89 balsais 
prieš 45 atmetė darbiečių bilių, 
siūlantį išbraukti iš Kanados 
kriminalių įstatymų tą dalį į- 
statymų, kurie nustato kalėji
mo bausmę už priklausymą ko
munistų organizacijoms.

Nušovė savo brolį ir 
pats nusišovė

i Chicago.— Kuomet kiti šei- 
mynos n Arini miegojo, Frede- 
rick Folfe, 6512 Perry Avė., 
nušovė savo brolį Clark C. Rol
fe ir tada pats nusišovė. Abu 
jie buvo seniai ir susibarė vi
sai dėl menkniekio.

Lima, Peru, vas. 23. —Ofi
cialiai paskelbta, kad žiniomis 
iš Para ir Colombia šaltinių, 
dirColombia kanuoliniai laivai 
Narino ir Picliincha liko pa
skandinti Peru kanuolių mušyj 
už Leticia prie Amazones upės.

Chicago.—Dennis B. Zeigler, 
57 m., sekretorius Int. Union 
of Steam and Operating En- 
gineers, 569 lokalo ,liko nušau
tas nežinomų puolikų prie 3632 
N. Tripp Avė. Jis tapo nušau
tas gryštant namo. Jis gyveno 
3716 N. Tripp Avė.

Londonas, vas. 24. — Dides
nė dalis Anglijos ir Valijos yra 
padengtos gilaus sniego. Vieto- 

t , i mis sniegas siekia 4 pėdas gihi- 
kitame kambaryje. Tame pa-J mo. Tokio sniego ir tokio ilgo 
čiame kambaryje sėdi ir jo šalčio čia nebuvo per 38 metus.

nuo ligonio ir visą laiką ąedi

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.
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Šeštadienis, Vas. 2S, 193Š

Parašė Juozas Buktiškis.

Dvi Eilutės
(Tąsa)

—tai geltona lendrė rankoje, 
lendrė su riesta .rankena. Jas 
pargabendavo iš Prūsų kontra-

negal turėt last|kipio $ipqųo? čebatus nuo amžinos prąpul- 
Vi^ą inetų algą jis prąlety p ties, kūpi juos traukta traukė 

Ir į save. Paskui čebatus pradėjo 
. Užmiršt, nes jie jUU neblizgė-

prie vienos — buvo prastas, be 
puikumo. Jos šitą patyrimą 
pasipasakodavo kitoms, pasi
girt^ norėdamos. Del to kitos 
ir bijojo. Reta atsirasdavo 
smarkuole, kur jo nebijojo, ly
giu sau siute ir neką tepaisė 
apie jį.

Pagalios nepaprasta navat- 
nybė su juo atsitiko.

Rudeniop davė siuvėjams 
apvadžiot jo kelinių antaką 
baltais peltakiais, tokiais, ką 
moters vartodavo kaipo p«- 

vąistų bjiavus' apie močią, ar kur 
ikitur. Ant juodos gelumbės 

Keista dėka* 
jis ihandriai

--Mat, sako, tie abrozdai bu- bandininkai (šmt{gelntagai), 
vo iš Prūsų. O čia karabelnįn-
kai turėdavo varšauskų ųbroz-1 ejųielleriu”. Beje, ^albanf apie1
dų, Varšavoje išmaliavotų. Tai literatūrą: prie šitų
šituos nedraudė, o anuos, ką bonkutes bųdavę lietuviškos lį-j
su juodais kraštais,- tai nepa-!teratliros, aiškinančias Ytaa* balti peltakiai! 
velydavo laikyt šluboje. Buda- išgales tų vaistų pritaikymo racjjn Kuomet 
vo, paima nuo sienos, suslvy- prie daugybės ligų ir negalių* vaikščiodavo po rinką, tai nc-

Kai kurie seniai, ypfįČ maž"! Pažįstami žiurėjo lyg į vilką

kartu su spiritam ir su “pain-

žibantis žiponaą turi būt
buvo, w __  _ _ . .......... .

Pasiliko antrus metus tar-'jo juodai, buvo geltonai pur- 
naut pas tą patį didįjį būrą, vjįpj, Kojos pailso ir musų 

Baltrus jas gelbėjo <iuq gra-didesnį už nepra&tąjį butą,
Ką čia paq tūps nu^sęlips tančą prapulti^. 

L/ti, — sakydavo jisai. —• AŠbtiti
einu pas štanį gąspadorių —Kibą čia biesas! -

nioja ir išsiveža. O jeigu Bro- 
melj rasdavo ant lentynos ar 
kerčioj* ant suolo, tai sako: 
“Šitų knygų nevalia skaityt”. 
Kai kas išdrįsta ir paklausia, 
kodėl nevalią, tai, būdavo, at
sako, kad griekas. Imą, būda
vo, ir išsiveža.

Taigi literatūra Zanavykuo
se ir kitur nedidėjo, bet mažė
jo iki pradėjo užklysti čionai 
nauja “Aušra.” 
lendorius, kokia dvariška kny
gpalaikė; vėliaus jau ir kito
kios. Čia vienok kalbame api« 
žmonių kartą gyvenusią nuo 
lenkmečio iki “Aušros” atsira
dimo.

Neprasto būro vaiks nepasi
mokino iš knygų eiles sudėti. 
Kad ir butų buvę eilių knygų, 
jis butų nesinaudojęs jonus 
dėl tos priežąritas, kad nemo
kėjo skaityt.

Tas vienok hekenke jam bū
ti lyg ponaičiu. Ir kaip kenks? 
Juk seniau ir dideli ponai ne
mokėjo, arba nenorėjo skaity
ti, rašti, — tatai jiems buvo 
perprastas užsiėmimas, tinka
mas tik beturčiams kliošto- 
rininkams, minykams.

Neprasto būro vaiks. išsitaisė 
juodos gelumbės surdotą, “an- 
gelskos mados”, t. y. tokį, ką 
kitur vadino “Princu Albertu” 
— Anglijos karalienės Vikto
rijos vyro Alberto įvesta ma
da.

i,1': R. ■' ' ■ : ‘ ' <

Visoj apygardoj kaimiečiai 
seniai eidavo į bažnyčią ap
sirėdę tai rudinėmis, tai naujo 
pilko milo sermėgomis, — vis 
tai buvo senesnės mados. Dra
bužis ilgas; kišenini įstrižai 
iškirpti, jų kraštai apvadžioti 
kartais oda ar kailiu. Jaunieji 
pradėjo ano angliško surduto 
pavidalu siudytis sermėgas, 
kas vaikams tankiai padary
davo daug juokų.

“Aušros” ka-

skvernai. Žiūrėk, kur jis pyp- 
kį kiša. Chi! chi! chi! Ir negal

—Durniau, tenai yra kiše- 
nius užpakalyje. Du kešeniai. 
I vieną deda mašną su tabaku, 
o į kitą — pypkį, kad nepup- 
sotų. Jagu sudėtų viską į vieną 
kešenių, tai pupsotų, lyg ragai
šiais banda užpakalyj.

—O žiūrėk! Merei ų Antanas 
įsidėjo blauzdinę snapso. Tur
būt nešis namo. Cb, Cha! Kaip 
atsikišo jo užpakalis! Pūpso 
lyg šuns uodega pabrukta*

šitokios mados sermėgos vis 
liko sermėgomis. Ne poniškos. 
O neprasto būro vaiks ai 
juodu surdotu buvo lyg ponai
tis.

Neturtingieji eidavo į mies
telį apsiavę klumpėmis, kaip 
namie; turtingesni dirbosi sau 
klumpokus (čebatų hutai, o 
padai mediniai, kaip klum
pių); da turtingesni turėjo če
batus. Jaunieji dirbdinosi gra
žesnius čebatus, gražiai juos 
nujuodindavo švakf«tf, pačių 
padirbtu ir avižinių šiaudų 
pelenų, nevisai sudegusių, ir 
vandens, kuriame rūdijo ark
lio ledžinga ar šiaip geležga
liai, jei jų daugiau buvo pas

žai tada vartojo. Ratai mėšlui 
vest buvo vjen tik iš medžio, 
nekaustyti, be jokios geležinės 
vinies; žagrės, išskyrus nora
gus, buvo visos medinės.

Neprasto būro vaiks įnitaisė 
štiblietus ar kamašus ir ant 
jų užleido gelumbinių kelinių 
galus. Kaip puiku! Vienas tik 
papuošalas buvo taip jo, 
taip kitų kavalierių toks pat,

lAcii n. iii iv j P f* V 11JlWr i , * . . , v
turčiai eidavo į miestų ilgus šaipėsi. Draugai pradėjo šą- 

' marškinius ųžsiviįkę ąnt kęli- Jihtis nuo jo. O drauges mer- 
nių. Namie lai visi dar buvo U°s iš tolo 
SUSterblėmįs, ypač vasarą. Jau- matančios.
pieji gi pradėjo įsibuksvoti, 
kaip vokietukai, — sakydavo

sarmata.

nuduodavo jo ne- 
Taip joms buvo

krikščioniškų ir
moters, gėrėdamosi savo vai- nekrikščioniškų filosofų sako, 
kų nauja mada. Jos išmoko ^ad drąsa yra aukšta dorybė, 
jiems pasiūti kelinės “su kly-j^a, neprasto būro vaiks paro- 
nų”, kupmet sterbles nešiojant; dg savo drqsQ. Bet kod<1 nie.
avėjo kelinėmis b« klyno, "ši
tokios kelines susilaukė saty
ros, kurią dainuodavo šiaip: 

Žemaitis užpečky tupėjo, 
Storais marškiniais vilkėjo, 
Kelinės be klyno, 
Ale bovelninės.
Zanavykuose sterblės grei

čiau nyko, negu kažkuriose 
Kapsų srityse, išskyrų paprū
sę. Jei norėjai matyt originalių 
sterbločių, lai turėjai eit į Pil
viškius. štai ritntas,ą t virtas se
nis: f.n vyžom; sterblę nusi
driekus pusiau bląuzdų; susi
juosęs siaura * marga juosta, 
jos kutai drykso ties dešine 
kulšia. Sermėga su liemeniu, 
ji ilgesnė už marškinių sterb
lę; apikaklė siaurute, stati. 
Marškinių atversta apikaklė 
parišta raudonu šniūreliu; ant 
galvos juoda, storai velta že
ma skrybėlė su platokais bry
liais. Jeį tokią figūrą maty
tum fotografijoj, tai sakytum, 
kad vyrąs sų andarpkų; neži
notum, kad tai ,yra marškiniai. 
Ta mada išnyko paskutiniam 
ilgo šimtmečio ketvirtadlyj 
Zanavykuose ir Kapsuose. Ji 
tebėra Vengrijoje kaimuose ir 
da kur nors; yra panašus vyrų 
andarokučiai — tik margi ,ne
balti — Škotijoje, ir Anglijos 
karalius per kai kurias valsty
bines apeigas, taip apsirėdo, 
kaip škotas, pasirodydamas, 
kad jis yra škotų karalium.

Moters Zanavykuose nene
šiojo milinių sermėgų nė toje 
gadynėje; jos riudėsi juodus 
žiponus iš pirktos materijos; 
kartais ilgas jakes ir kiklikus 
iš lastiko. į miestelį! vasarą 
eidavo visi basi, vyrai čeba
tus nešdavosi rankoj. Moters, 
mergos savo čeverykus nešda
vosi pundelyje susirišusios ir 
kedelius (andarokuą) pasirai
tojusios. Pas miestelį, ar pas 
varpinyčią apsiaudavo. Einant 
namo vėl nusiaudavo. Ne vien 
dėl taupojimo tai darė; dau- 
giaus dėl to, kad apsiuvusiems 
nesmagu ir sunku eiti. Mergų 
kiklikai beveik nesiskyrė nuo bernas 
tų, ką nešioja ir šiandien Ba-ikas pasakydavo kokią pasta- 
deno ir Šveicarijos kaimietės, bą apie jo prafundytą trirublę 
Tik jų galvos buvo origina- Griškabūdžio 
liai lietuviškoji: kasos suries
tos lyg vainikas ant galvos, už 
jų. užkaišiota mažos kvietku- kad pats pirmutinis iš kaimie
tės, tarp kurių būtinai rūtelės čių išsitaisė juodą, žvilgantį 

(Įrabužį, pasiutą iš lastįko, 
Einant, užsigaubdavo bąlta parnešto iš Prūsų. Del to jį vi- 

ar marga skepeta. Skepetą, si drąsiai į akis vadino Uasti- 
prosindavo kuilio ilčia. Buda- kiniu Baltrum, o jis lik, būda
vo, pašildo skepetą tarp deglių vo, šypsosi, kad niekas kitas 
ar prieš saulę, pasitiesia. ant tokio puikaus švarko neturi, 
kėdės ar lentoa trina ilčia. Iš- Keliais mėnesiais vėliaus ne
lygina riaukšlcs! Marškinius 
prosindąvo aut - kočioto, rai- 
čiojant, daužant su kąrbuota 
kultuve! ’

kas jo nepavadino doru? Ne
vadino jo nedoru, bet sarma- 
tinosi jo kelinių dekoracijų. 
Jis nesisarmatino. Kaip visada, 
taip ir dabar apsiėjo gražiai, 
nors ir išsigėręs, bet ne girtas. 
O jei kas pradėdavo priekabių 
ieškoti, tai jo d raugti i tokį per
kalbėdavo; jis gi tuo tarpu 
pasišalindavo. Ne be to, kad 
jis butų neužfundijęs “kama- 
rotams,” sakydamas, kad tokį 
ir tokį reikėtų biskį pakedenti. 
Bet jie peštukai toj apylinkėj 
nebuvo ’ biaurųs; greičiau 
biaurų šposą slaptai iškrėsda
vo priešui, vietoj myštynių. 
Tik vėliau kai kurie išsivystė 
į peštukus ir tankiai Barz
dams tekdavo už juos garbė, 
nors jų kaimas nė nesusisiekė 
su Barzdais.

Apie devynius mėnesius ji
sai puošėsi tomis peltakinėr 
mis dekoracijoinis, nors žiemą

Sekantį pavasarį lęažaže- 
mio ūkininkė dukje: susilaukė 
’ ‘ ‘ Mo-

pa- 
buro

bėdą, kaip moters sakė, 
terš sužinojo ir svietui 
skelbė, kad niandruolis 
vaiks esąs kaltas.
druolis būro vaiks esąs kaltas, 

Jaunieji visokių šnekų turė-

jo šias eiles.
Neprasto būro vaiks, 
Iš mandrumo biskį paiks, 
Kelines vainiku parėdė, 
Onos rūtelę suėdė.

, Prie to daugelis dar ir kitaip 
“sukonipanavo”. Bet negra- 
žjai, tai viskas per niek. Liko 
tik šios keturios eilutės ilgo
kam laikui.

Kaimynai norėjo neprasto 
būro vaiką vest tai pas kunigą, 
tai pas vaitą. Bet nieku* 
giau jau jo nematė.

dau-

viršų eme.

III.
Lastikinis Baltrus.

cku,
Tai trirublė nežalku.”
šitaip atsakydavo Urvinių

Baltrus, kuomet jam

kapinėse per 
šventos Onos atlaidus.

Baltrus pasižymėjo tuom,

prasto būro vaiks išsitaisė 
juodą surdotą, bet —

“Jo nežvilga taip, kaip ma*,
no...” >

saldu — tai gardu, kur raudo
na — tai gražu” tinką dau
ginus mergoms. Del to jos rau
donos ii1 papuošaludšė raudo
nį panaudoja. Vyrams gražu

Mergos iš tolo smagiai žiūrė
davo į neprasto bur^ , vaiką, 
bet išarti — bijodavo, nors 
da jisai nebuvo ne viepiąs 
“suėdęs”. Jautė, kad vargiai 
atsilaikylų prieš jo lipšnų Jie-Lžiurčt j juodų ar sartų, het bu

tinai žvilgantį drigantą* —* G 
Baltrui gražu žiūrėt į žvilgan
tį lastiką. Jo gaspadinė turėjo 

Jisgi mandravo prie visų, o laatikiuę jakę, Tai kode! jis

žuvį ir lyg sapnu apkerėtos 
gali netyčia prie jo prilipti, 
jeigu jis imtų gražiai vilioti.

uz- 
kejkė. Paskui lyg pradėjęs iš-

Jis beganydama^ gyvulius slpagiriot:
jau buvo išmokęs smuiką gra-| —Ona... Ona šventoji,' pra
lyti, ir smuiką pats pasidarė, bočyk.
Kaipo muzikantui juo ląbiaui Nepažįsta11)! žmones iš tolo 
reikia žvilgėti. Nors bernauda- apstoję žiuri ir leidžiasi jna* 
mas įsitaisę fabrike dirbtą kais, p Baltraus gaspadfoG ir 
smuiką, bet į geras vestuves įjtos moters nosis sukišusios 
jo neimdavo į vyriausius inu- meiliai šnekasi ir dūlina po 
zikantus. Sakydavo;

“Tavo, skripkoje yra svirp- 
tas! i ■■ ,| •' ''

Toks pasakytųas ja garbes .raus čabaląi bandė patys pa- 
ir gyventum džiaugsmo nenu- sįlaidat, kuomet rado tuščią 
mušė žemyn* * (kapą.

Lastikita8 Baltam neturėjo Dvylika kartų kojas pra- 
nė tėvų, ne giminių su name- kaičiui kaišiojo ir kaišiojo į 
litas kur nors, pagiriuose, ar kapo duobę. Pagalios abi iš- 
pačiuosę giritaUKUose, nes po traukė, išgelbėjo nuo amžinos 
Kalėdų niekur. neidavo “padų Į nelaimės, pasirėplino ant vi- 
varvintr. Jeį bepasiliko pas sų keturių ir atsistojo ant gel
tą patį ūkininką! tai antrų die- tonų čebatų. Pastovėjo, švy
lių Kalėdų, žiūrėk, kitas ūki- modamas, paskui, lyg vaikas, 
tankas, seniai jau pradataą pradedantis vaikščioti, iš

bandė kojas, ar jos gali ženg
ti. Kilstelėjo dešinį čebatą ir 
padėjo ten, kur stovėjo;. kils
telėjo kairiįjį čebatėlį, tą taip 
gi padėjo į tą pačią vietą. 
Paskui žengė dešiniuoju čeba- 
tu ir ėmė eit taip gerai, kaip 
žąsų varytojas, Pasivijo gas- 
padinę su jos giininėmis. Ta 
čiupt už žvilgančio žipono ki- 
šeniaus, prisitraukė artyn ir 
sako: *

—Nugi kur tu, Baltrau, gog- 
linėji? Ęimc namo važiuot. 
Matai, kad jay vakaras.

Jam tas kišeniaųs pakibinta 
mas iš gaspądįnės pusės labai 
patiko, trečdalis silpnumo nuo 
jo nuslinko įr jisai bandė grei
čiau nueit prie bričkos ir su- 
sitąisyt arklius, kurie susitarė, 
peržengė dyselį ir viržius ir 
visus padorupię įstatymus.

ką gali prageri; liks šeštokas,| Vėl važiuojam, Tvarsėsi, tvar
tai dą per Su nedėldienius 
turės kuo pamandravot. Na, 
ir sako su įkvėpimu:

—Ęiva pas Joškų 1 Užpun-
dysiu puskvortę. Kat mą gas
padinė papancku, tai trirublė 
nežalku!

Kvatoja ir eina į karČiamą,
pažįstamas juokdarys satyri
kas, — kaipo toks, tai teisin
gas, -t- ir sako:

•n-Trečioko nežalku... Ra
puskvotierkč tik trečioką kaš-. 
tųoja*

sėsi musų muzikantas ir užsi
sėdo ant smuikos. Ėmė niur
nėt.

—Nugi tu ant skripkos už
sisėdai! sušuko jaunikis, 
nusigandęs, kad už dyką mu
zikantą tik pavėžys ir nieko 
nebus, kaip tik sarmata nuo 
tų vęliuqniŠkių (mes manėm/ 
ten veliuoniškiai ir džiaugė
mės pamatysią “veliuoniškių 
Ilgakakles”, bet kai nuvažia
vom, tai mergps vienbalsiai 
užkirto: “O ne, čia ne Veliuo
niškiai! čia Keideliškiai”).

Smuikas kaklas nukrypo į

jam įdavęs, atvažiuoja su gla
jams (tada Kalėdos būdavo 
baisiai snieguotos) ir parsive
ža Baltrą.

Antrais metaisr bernaujant 
pas tą patį didžk 
Baltrussidąufcė;5®1 
dų, ir ąąbu šefo

Kur dingo tiedu didvyriai? šalį; kumele atsigulė ne vic- 
Apie Baltrų vienas jaunes- tojo, šinyčiolas nulinko, kaip 

nes kartos vaikinas parašė, o kiaulės uodega. Aš užpykau 
nė vienas redaktorius to rašto 
nematė. Tai paimsime čia iš
traukas.

Apie Lastikinį Baltrų ne
kartą girdėjau motinos pasa
kojimą: jis man buvo labai 
įdomus. Norėjau Baltrų pa« 
matytį. Na, ir pasitaikė puiki 
proga. Puiki — nes tai ves
tuvėse* Kaimynas plecinin- 
kas, Kudirkų Antanas rengė
si apsivesta (Dedu apologijos 
pastabą: šitas Kudirka nebuvo 
jokiu gimine kitiems, didiem- 
siems Kudirkams, nepaisant 
tęų kad Antano tėvukas buvo 
stambus ūkininkas, o močiutė 
—poniška kunigo sesuo! Vis
kas žlugo. Močiutė ubagavo. 
Vaikai tuščiom rankom išėjo 
bernaut. Antano tėvas buvp 
toks taupus, kad per septynio- 
liką metų užsibernavo apie 
šimtą rublių, ir • nusipirko 
du' šešmargiu iš kitos išskirs
tytos kolonijos. Pats Antanas 
taipgi daug metų bernavo pas 
didelius ūkininkus. Pagalios 
vienus metus buvę namie; 
mat senis jau nepajiegė ap
dirbt 12 margų. Vasarą jis dir
bo. pas mus (bernaut nepasi
taikė dėl to, kad musų ūkė bu
vo jam permaž£..). Rudenį 
Antanas sumanė apsivesi, Pa
prašė mane į brolius. Na, kad 
dirbo pas mus, tai reikia eit 
jam į apsivedįmo talką. Manę 
tėvo arkliai ir brička, o mano 
—bręlystė. Kitas brolis buvo; 
kaimyno sūnūs. Jaunikis išsi
rinko mergą, net už Lukšių, 
Keideliškių krašte. Važiuo
jam. Kažin kam Antanas ve
žėsi ir muzikantą. Kokį? Ogi 
Lastikinį Baltrų! Man įdomu! 
Baltrus žmogus 
dink žmogum! Jis tuo atker
ta: Aš neženotas.. Baltrus, o 
nę žmogus.” Na,; tai: Baltrus 
—vyras vidutinio . 
stambus; pečiai 
linktelėję; veidas 
sau; usai pakirpti; 
galvos, o ąųt kojų 
tai. Manau 
kuriuos 
duobes. Gal būt. Nes Antano 
kaimynas, šešmargis plecįnin- 
kas, Zaranka, trisdešimts me
tų nešiojo nešvaksuotus, ru
dus čebatus ir mirdamas pali
ko da sveikus* Tikrai7 našiojo 
juos, o nenešiojo jais: — ne
šiojo rankoje, eidamas į baž
nyčią ir pareidamas namo. Po 
šitų apsvarstymų nereik abe
jot, kad Baltraus čebatai da
bar yra tie patys, kur buvo į- 
Siimkę į kapą.

Griškąbudyj sustojom.
—Na, eisim išsigert ant šal

čio, — sako jaunikis. Einam 
į pirmutinę lietuvišką karče
mą, kaip tikri lietuviai. Prisi- 
budinoin karčemninką. šis 
buvęs kareivis, didelio ūkinin
ko jaunesnysis sūnūs, gavęs 
gerą dalį, tai mandras, nieko 
nekalba, tik dėpčioja į mus 
pastirusiom ąkim ir pila 
mums ant šalčio. Vos spėja 
pilt. Jaunikis linksmas, kaip 
vaikąs (trisdešimt devynerių 
melų), fundija pirmą syk 
savo amžiuje ir nesigaili pini
gų, kaip per visą amžį gailėjo
si. Aš nuliejau į kampą du 
kartu po pusę stiklelio. Pas
kui nedraudžiau; kitas brolis 
irgi draudė fundyti. Išėjom.

Baltrus smuiką laikmpo pa- 
Žasčia ir tyli. Visą laiką vos 
keletą žodžių pasakė. Juokų 
nėr, ko tikėjausi iš muzikanto, 

tNą, jau senas žmogus... argu, 
tauta tavi pw Mta’ vaikinas: netoli 60 metų turįs.

valiai link šventoriaus.
Vyrai jau seniai nuėjo į 

rinką. Jie nematė, kad Balt-

ūktai nką, 
Guos atlai

dų. ir ąąku ščfeiHitakui?
—Gaspador, ’buk taip gers... 

įr išmtatingas, jj 4ta°k taą tris 
rublius. Žinai,Jį gigą.

—O kąih tąp' fięk daug rei
kia? tas paklausė, turėdamas 
atmintyje, kad Baltraus visa 
metinė alga bitai) nedaug di7 
dęsnė, kaip dešimts > rublių. 
Tada da viskas^buvo pigu. ' 
i. J—O tai matai... žinai, po ryt 
jAis atpuskas... ’

Tai sakydamas padare tokią 
akių ir veido ^raišką, kad 
gaspadorius turėjo suprast rei
kalo svarbtiinąBta nesiderėt...

Davė tris’riibitaSL. 
’; Gaspadines $$ųdąs 
Oną. Ji Griškabūdyje 
savo varduves per šventą Oną, 
Kapinėse, kurios susieiną su 
bažnyčia, su šventorium, ji pa
tiesė ant žolės staltiesę, pądė^ 
jo kelis sūrius, sviesto, vištie
nos ir “pyrago”,j t. y, pirktoj 
baltos duonos. Aplinkui susė
do į ratą giminės, — pęnkįos 
mdtjprs su vaikais ir trys 
rai. Baltrus ketvirtas vyrąs. 
Viens iš tų trijų pasiskubino 
ištraukt iš kišeniaųs piiskvor- 
tę balto skystimo. Atsirado ir 
stiklelis. Visiems' vos po vieną 
mažą užteko. Baltrus pakėlė 
žvilgantį skverną, ir kaip 
koks mpjiininkas, ištraukia vi
są blauzdiiię Snapso. Pasta
to ant staltiesės ir smagiai pa
žiūri į svečius, paskui į savo 
žvilgančius skvernus. Eina lin
ksmos pašnekos, Bonkos pusė 
išgerta. O Baltraus nėra. Nieks 
nematė, kur jis dingo. Besi
dairant, štai jis čia su antrą 
bonka. Alimšo^ , pastatę ant 
žemes, pažiurėjo į vyrus, į gąs 
pądiiię ir ant galo i savo juo
dus čebatus. ’ i ; Y r

Taip Baltrus pešė ir nešė 
bonkas ir frįrįiBlė pasibaigė. 
Gaspadinė pasigedo savo vy
ro. Kąs nors matė jį karčemoj 
su drąiigais;: ., sąp. girkšųoįa, 
rėkauja. NętoUwvakaras, tai 
kas važiuot aiamo. Atsivedė 
gaspadorių. Tas (y?u’tasv Balt-* 
rus da tvirtesnis; ętaapt iš ka
pinių, pažvelgė da kartą į 
juodus čebatus, pąmęt.ė taką 
ir abu čebatai sulindo į įgriu
vusio kapo duobę. Atsisėdo 
Baltrus ant kapo, ištraukė de
šinę koją; traukta kąiriąją, 
negal. Dešinį čebatą Vėl įkišo 
į duobę, tada ištraukė kairią- 
jį. Bet paskui nebųyo galima 
ištraukt dešiniojo. čepato. Liū
dna.
juodi: geltoni 11

buvo 
iškėlė

ir

Abii čebątėliai jau ne 
‘A)<U’ėgnotaič- 

niolta* .. Vėl atgar j ųduqb^ pa
laidojo kairįjį čebatąv kad\ ga
lėtų ištaliukŪ iš fteų dešinįjį. 
Ir taip^toliau jisši laidojo tai 
kataflją, tai dešiniąją koją/ 
ir traukė iš kapo tai dešinią
ją, tai kairiąją. Ne tiek kojas 
išsyk gelbėjo, kiek puikiu*

kėje sųsitaįsyt arklius, taį. jo 
geltoni čębatąi pąrudąvo, o jis 
pats Mi^gąilčiaįs keltais du sy
kiu atsiklaupė į šviežią mėšlą* 
Visų laimė, kad? taip jam ne
sisekė: buvo kada į prasi pa
giriot, tai važiuojant neįvedė 
į grabę. Da ir tai du syk ban
dė traukt arklius į tiesų kelią, 
o :fuo tarpu gaspadinė suriko, 
kad, girdi, tu trauki į grabę. 
Arkliai buvo tvirti, tai jam 
nepasidavė.

Tąj po šitam pariuliavoji- 
mui Lastikinis Baltrus bandė 
būt poetu, panašiai kaip ne
prasto būro vaiks, sudėjo, dvi 
eiles, kaip išdidų ir filozofi- 
šką atsakymą į “bloznų” juo
kus. O tų juokingų pastabų 
apie jo fundijimą ir kitą ką 
jisai ilgą laiką girdėjo nuo 
visokių žmonių, ypač nuo ber
nų, Taigi jam nekartą teko tas 
savo eilutes kartoti:

“Kat mą gaspadinė papam 
eku,
„Tąi trirnblū nežalku.”

Eilės, kaipo tokios, ganą 
prastos. Lietuviškai jos skam
bėtų lįtąip;

“Kąd man gaspadinė poniš
ka,

Tai trirubles negaila.” ,
Vis-tiek, praątas skambėsis. 

Ir pats puikusis Lastikinis 
Baltrus tai žinojo; dėl to ir 
nebandė jų dainuoti. Jis tik 
deklamuodavo jas. Deklamuo
davo priešais tuos, kurie šidi- 
josi iš jo veiksmų kapinėse. 
Tačiaus jo eilės buvo laimin
gesnės už gražiąsias neprasto 
būro vaiko eiles* Jos ilgą lai
ką pasiliko toj apylinkėj kaip 
ir kokia patarlę ar priežodis. 
Jauni vaikinai jau nė nežino* 
jo iš ko kilo tas priežodis, 
nebuvo jau nė Baltraus toj 
apylinkėje, o klausyk rinkoje 
ir išgirsi ką nors likusį nuo 
tašBKtata BaltMtm
; Susiėjo'du vaikinai rinkoje, 
pasikratė rankas, šnekučiųo 
įasi, dairosi; nėr kas veikt, 
nėr kas šnekėt, štai vienas ga
vo įkvėpimą: žino, kad kiše-

ak! neva

metų)

ir pradėjau negerbt to garsio
jo Baltraus Lastikinio.

—Matai... Reikėjo įdėt į tą 
skrynią po sėdyne, kaip aš so
piai sakiau, tai butam neužsi- 
sėdęs, subariau. Sustojom 
ir pats Antanas smuiką įdėjo 
į skrynią.

Tiek temačiau Lastikinį Bal
trų. Bfiję, jis buvo apsivilkęs 
madinga, nors aptyrude ser
mėga su kišeniais užpakalyje, 
o lastikinis žiponas nežinia 
kur dingo. z

—o•—
* Na, o kur pasidėjo neprasto 

būro vaiks? Kai jis kažin kur, 
dingo, tai tėvas neužilgo va
žiavo į yilkaviškį. Ko jis ten 
važiavo? Nežinia. Bet kaimy
nai išgalvojo. Girdi, 
jis turėjo pinigų Šiek tiek, o 
kai sugrįžo iš Vilkavškio, tai 
jauf netur pinigų. Tai turbut 
ten Jurgis yra pabėgęs; jam 
nuvežė pinigus.

Taip vyrai spėjo, 
nugirdo ir tikrino, kad 
sto būro vaiks gyvena 
viškyje.
—Tai, širdele, jau,

pinga

Moters 
nepra- 
Vilka-

turbut, 
visi tie smarkuoliai išbėgo iš 
musų krašto. Matai, durno, 
jau trečias išbėgo ir nė lapė 
neloja. / 1

—Taigi, durnele, o visi bėga 
vis į. tuos Kapsus. Tai mažu 
dėl to kapsai toki navatni. ne- 
lygmahi, llaip /ftaSkMiH;' '

(“Maskoliai” čionai' reiškia : 
Rusijos kareiviai i tada ir lie
tuvius kareivius vadindavo 
maskoliais).

' Galas

Blogas Skonis Burnoje
Yra j rodytu u. kad neirarai veikia vienas nr 
daugiau svarbiausių organų. Gali virtkini- 
inas yra ueceras. apetitai, blogas, silpna eli
minaciją, viduriai nereguliarus, nenatūralus 
ųiiegas, uerviAkunias. ir'U. viskas tas pa
rodo reikalingumu gero ir tikro Tonikų

aukštumo; 
lietuviškai 

— nieko 
šlikas ant 
geri čeba- 

au, ar tie patys, 
išgelbėjo iš kapinių

Nusa-Tone
buvo rekomenduojamas Gydytojaus Specialia- 
to kaip tik tokiame nesveikavime. NUGA- 
TONE j pastebėtinai trumpą laiką pataiso 
sveikatą ir atveda orgauizmą prie natūra
laus atokiu. Nekunkinkitfts patys ir nekali- 
kipkite savo draugų. Nueikite pas savo vais- 
tiųinką ir už Vieną Doleri nusipirkite mė
nesinį treatmentą — NUGA-TONE parduo
damas su pilna garantija, po dvide$ints die
nų grąžinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti. ,

NAUJIENŲ METINIAI
kalendoriai

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

jaus, nęs jų jau- mažai beliko.
Rašydami pdsiųskite 10 tentų. Mes 
išsiusime bile kur. ,

. NAUJIENŲ ADM.

KELIAUK I LIETUVA

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

-X LINDA
i. ’V Iš New Yęrko 

\ 1 KLAIPĖDĄ.
JT\ Per

a GREITA
Ig KELIONE 
į ptr ŠVEDIJĄI Lfl

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
, PĮGĮ^_LAiyAKpRTeS--------

UpUųkimai iš New Yorko: 
Drottniocbolm

. Kungshoku,
♦GRIFSHOLM,
♦KUNęSHOLM,

Drotnvugholm,
*<^IPSHpW _

^Liįtuvių Ekskursija.
• i .... ' i' .. ........t..................... ....

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j vietinį agentą.

SWĖDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., NEW YORK. N. Y. 
CUICAGO. ILL. 181 N. Michigan Avė 
BOSTON. MASS. 
DETROIT, MICH

Kovo 18 d. 
Balandžio 1 d. 

BALANDŽIO 22 D. 
GEGUŽĖS 8 D. 
Gegužės 20 d.

GEGUŽĖS 27 P.

10 State Street
73 Monroe Str.
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Windsor. Ontario
KORESPONDENCIJOS Radi o programas

Pittsburgh, Pa

•Mb

BALSUOKITE UZ
A. J. ZIGMUNTOWICZ

ucsnc Aldermonus
Antradieny

Vasario-Feb

23rd ANNUAL STATEMENT OF

DISBURSEMENTSGeriausias Poilsis

SIMMONSna

Beautyvest Mattress

TOTAL Disbursements $397,319.38

OFFICERS
MIKE

Vice-Pres.JOHN

Westville, III
Mirė Jonas Misevičius

Matykite

$397,319.33

Padėka
IN OUR OFFICE

Karosienės prakalbos neįvyko

33.75
27.50
19.75

PAGARSĖJĘ 
SPRINGSINIAI 

MATRAŠAI

Real Estate ... 
Stock Pledged

.. 588.98 
3.262.00 

168.00 
1.477.00 

14.500.00 
3.406.82 
1.900.68

YOU CAN 
TRUST OUR 
PAUE Tt&TH

$44,396.61
$424,558.88

išeina 
jau čia 

kokį tik 
meluoti

gavo 
nuo 

“Lai-

65.451.40 
20,400.00 
54,175,00 
22,306.83 

.... 343.25 
......... 5.00 
... 778.54 
145.250.00
22.075.00 

..... 750.45 
.... 585.82
42,500.00 

. 1.490.22 

. 1,477.00 

.... 224.98
14,500.00

$25,000.00
.... 896,61
... 4,000.00

14,500.00

Kandidatą į 
U-tos WARDOS

Bibliografijos reika 
las Lietuvoje

$355,775.00 
.... 1 1,690.00 
...... 4.640.73 
... 20,083.64 
..... 3,181.84 
.... 26,237.7} 
..... ........771.26 
..... ........278.00 
..... 1.900.68 
$424,558.88

2836-40. W. 63gi * MAPLCSVOOD AVt.

2536-40 W. 63rd St.
Cor. MAPLEWOOD ĄVE.

ELECTRIC CABINET
OPEN DAY and NIGHT 

Barber Shop in Connection. 
2039-41 W. North Ąve 
AT MILWAUKEE AVĖ and ROBEY ST

kur vedama

1933 m.).
E., Pittsburg

išeiną leidiniai 
(knygos, bro- 
visokios apy- 

žurnalai

gi a u 
žia 
sveikata 
asmenis į vieną 
smirsikit. Komisarams tas ne
rupi, nes jie ten negyvena.

Teisybę pasakęs ir vėl už
sigina, sakydamas: “Jeigu su
lyginti, kaip gyveno darbinin
kai prie buržujų valdžios, tai 
rasime, kad tada būdavo po 
1 ar 6 žmones ant kambario, 
o dabar po vieną žmogų gy
vena kambaryje.”'

149,596.36 
18.975.00 
62.725.00 

on Stock Withdrawn and
15,708.94 
17,595.55 

I 760.46 
23.500.00
... 197.38

kad niekas jų nesu- 
r nepamatytų, kaip 
darbininkai gyvena, 

Pas mus dar 
padėjimas su kam-

Ona Aleknienė ir broliai šiuo 
mi reiškia padėką graboriui Jo 
nui Urbai, grabnešiams ir vi
siems tiems, kurie dalyvavo lai 
dotuvėse.

Boss, this 
■TO
Į TO T'iPIE IT

Toronto lietuvių pašalpos 
dr-ja priešmetiniame susirin
kime nutarė, kad reikalinga 
pakviesti kalbėtojas, kum nu
šviestų pašalpos dr-jos reikš
mę. tarpe darbininkų. Kalbė
toją Ir laiką pavedė valdybai 
numatyti, kada bus patogi aus.

Ir štai iiž poros mėnesių

<pUlHC,8
I RAME bClžN iNTėNblNG-

1O __ -

children to save systematically. You 
account with us for as little as 12%c

Lietuvos Generalinis Konsu
latas yra gavęs tokio turinio 
laišką- (iš 1933 m. sausio m. 
26 d.):

“Lietuvos Bibliografijos In
stitutas be registracijos savo

GBT OFF THAT
CVUN&B&. ».*. 4------

•• 9^ — •» X\u 
HANfe YOU C,ąLOROFCRMet> 

-- ‘T'MOKROU) j--------~

Vadinasi, Rusijos vald- 
nesi rūpina darbininkų

sukemša po kelis 
kambarį ir

Gerai Žinomas, Darbštus, Teisingas ir 
Geras Lietuvių Draugas.

dio stotį Kast 
Gordon MacGregor 
mokinių programo. 
programą išpildžiusių 
niu 
diete 
duktė 
Stanley Tauer 
mergaičių 
turias dainas 
na skambino pianu vieną mu
zikos kurinį, kuriu jai labai 
gerai pavyko išpildyti. Turiu 
pastebėti, jogei p-lė V. Tauer 
ju treti metai kaip pasekmin
gai studijuoja piano muziką 
prie Toronto Gonservatory <of 
Music, Windsor’o skyriaus.

— George J. Yurk.

2324 SO. LEAVITT STREET
OFFICE HOURS

Vasario* 18 <1„ 5 vai. po pie
tų turėjau malonumą klausy
tis per Windsor*o CKOK ra- 

Windsor*o 
mokyklos 

Tarpe 
mokl

ini vo ir lietuvaitc-kana- 
panelė Virginia Tauer, 
“Naujienų” rėmėjo drg. 

P-lC V. Tauer 
hore dainavo ke

ti vėliaus ji vic-

iDfcfcN CZVT « i -
GFT »• —
, J OU1-A

... -v VACVCV3 • * •—

Dabar galima pirkti Peoples Furniture Co., Krautuvėse 
už naujas mažas kainas, kurios, gal būt, nebus niekuo

met taip prieinamos, kaip dabar., 
štai keletas pavyzdžių: >»••’(

Telephone HUMBOLTO 7276
TURKISH-RUSSIAN 

TUB AND ELECTRIC BATHS 
SEPARATE DEPARTMENT 

FOR LADIES
50 Peet Swimming Pool 

Chicago 
STA.

Tęach your 
can start on 
(weekly7

MONEY TO LOAN on ht MORTGAGES ONLY
NEW SERIĖS OPEN. 1933—JAN. 1. APRIL 1.

JULY 1. and OCTOBER 1.

Moterų Pionierių 
Siuvimo Kliubas: J. V. Gra
jauskienė, A. Marciulaitienė, 
K. Stravinskienė, B. C. Marcu- 
laitienė, A. Lclionienė (Jr.),

krašto leidinių rūpinasi regist
racija ir kitų kraštų leidinių, 
spausdinamų lietuvių kalba. 
Tačiau šių leidinių institutas 
gauna toli gražu ne visus.

Tose šalyse 
valstybine bibliografiškoji leidi
nių registracija, lietuviški' lei
diniai minimi svetimuose sąra
šuose. Tačiau Lietuvos moksli
ninkams ir tyrinėtojams sun
ku šias knygas susekti.

Butų labai naudinga tiek 
patiems leidėjams, tiek Lietu
vos bibliografijos mokslui, kad 
visi užsienyje 
lietuvių kalba 
šiuros, gaidos, 
skaitos ir katalogai 
ir laikraščiai) butų pačių lei
dėjų siunčiami Lietuvos Bib
liografijos' Institutui, Vytauto 
Didžiojo Universiteto Bibliote
ka. Kaunas, žemaičių g. Nr. 1.

Institutas perduoda užregist
ruotą leidinį Universiteto Bib
liotekai. iPągeidaujama taip 
pat gauti knygas svetimomis 
kalbomis, kuriose rašoma apie 
Lietuvą ir jos reikalus.

Prašau neatsisakyti apie šį 
musų didelį prašymą prie pro
gos painformuoti vietinius lie
tuvius leidėjus.

Prašau priimti mano gilios 
pagarbos pareiškimą.

Prof. Vacį. Biržiška,
Lietuvos Bibliogr. Instituto 

Direktorius.

Čia jau kvailiausias “Lais
vės” argumentas, kad Karo- 
sienės dokumentai buvo ne
tvarkoje ir Kanados valdžia 
jos neįleido, kaipo svetimos 
valstybės pilietės, tai jau kalti 
lietuviški šnipai. Ką darysi, 
kad jau tokia “Laisves” logi
ka, — visuomet ji kitua kalti-

dr-jos valdyba išleidžia lape
lius, kuriuose pažymėta, kad 
vasario 12 d. įvyksta dr-jos 
narių susirinkimai kuriame 
bus kalbėtojas, bot nepažymė
ta iš kur ir koks (slaptai bu
vo daroma) prieš dr-jos no
rą, kad jie nežinotų iki pas
kutinei valandai. Įdomauda
mas kalbėtoju ir aš nueinu į 
svetainę, kurioje jau radau 
apie šimtą asmenų, o gal dau
giau, nes neskaičiau. Laukia
me valandą ir antrą, bet nie
ko negirdėti apie tą kalbėtoją, 
ar jis yra, ar ne. Niekas ne
praneša, visi tyli ir dairosi 
aplink, lyg kažko bijodami. 
Bet štai dr-jo» pirmininkas 
Morkys praneša, kad kalbėto
jo nebus dėl tam tikrų prie
žasčių, kurių mes nežinome, o 
prie pabaigos pasako, kad 
kalbėti buvo kviesta ‘‘drg. Ka- 
rosienė,” kuri buvo pasižadė
jus atvykti į Toronto. Neatvy
kus Karosienei, buvo pradėtas 
susirinkimas, kurį praleido 
kalbėdami apie vieną buvusį 
dr-jo!/ narį ir nieko naudingo 
dr-jai nenutarė.

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas visose 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas . geležinkelid susisiekimas 
iš Hamburgo. - ‘ ■

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 X Mlchhran Avė.. Chlcnso. III.

ARCHtR AVf co>. RICHMOHO SI 

4177-83 Archer Avė.
Cor. RICHMOND ST.

M e las.
Tūlas kanadietis D. B. 

laišką iš Leningrado 
Slabsinskio, kurį talpina 
svėj”. štai ką jis rašo: 
bar esu namie, nes turime tris 
dienas švenčių, nedirbome.” 
Iš jo pasakymo galima supra
sti, kad jis yra bedarbis kaip 
ir kapitalistinių šalių darbi
ninkas. Bet toliaus rašydamas 
apie savo gyvenimą jis sako: 
“Darbūojuos visą laiką, darbo 
yra kiek tik nori”. Tai jau 
čia grynas melas, anksčiau sa
kė, kad nedirba yra atleistas 
iš darbo, o jau čia giriasi, 
kad darbuojas visą laiką.

Aš manau, kad Rusijoje yra 
taip pat bedarbių, bet apie 
juos niekas nerašo, nes neva
lia apie tai rašyti, kadangi to 
reikalauja Stalino diktatūra 
—badu mirk, bet niekam apie 
tai nepranešk.

Prasikverbia žinios, bet ne
aiškios.
prastų 
Rusijos 
Toliaus jis rašo 
sunkus 
bariais.

Tai reiškia, kad Rusijoje nė
ra pakankamai butų dėl dar
bininkų, kurie yra priversti 
gyventi viename kambary po 
4 ar 6 asmenis, o gal ir dau-

Apie neatvykimą Karosic- 
nes “Laisvė” štai ką pliauš
kia: “Draugė Karosiehe labai 
norėjo kalbėti Toronto lietu
viams darbininkams, bet ne
galėjo jų pasiekti, nes Kana
dos valdžia nepraleido per 
rubežių. Matomai, koks lietu
viškas šnipas sužinojo apie 
jos maršrutą ir pranešė Ka
nados valdžiai.”

Vasario 19 d., 4 vai. po pie
tų, bekurdamas pečių, skau
džiai apsidegino Jonas Misevi
čius. Jis tuoj tapo nugabentas 
į County Home.^kųr antradie- 
nj apie 7 vai. ryto pasimirė. 
Vasario 23 d. jis tapo palaido
tas tautiškose, kapinėse. Jonas 
Misevičius buvo 66 metų am
žiaus.

Lietuvių kambario fondo 
aukautojų sąrašas No. 2 (nuo 
lapkričio 10 d. 1932 m. iki 
sausio 26 d.,

Baltrušaitis
Pa. $1.00.

Baltrušaitis Jonas F. Rrook 
lyn, N. Y. $1.00.

Gutauskas K. Pittsburgb, Pa 
$1.00.

Gutauskienė Mrs. Cbas. Pitt
sburgh, Pa. $1.00.

Gutauskienė Ona Uuq
Pa. $2.W).

Lietuvių Vaizbos Butas 
Pittsburgb, Pa. $50.00.

Lietuvių
Vak. Penn 
$50.00.

Lietuvių

DIRECTORS:
Adam bartus < t, giniotis
JOHN GRIGAS JOHN KROTKAS '
DEON1Z. JANKEWICZ. JOSEPH KAMINSKAS
MIKE JASNAUSKAS S. A. SZYMKEWICZ

JUSTIN MACKIEWICH

rienė, M. Vaišnoraitė, W. ži 
žienė, P. B. Pivaronienė, W 
Ziefclienė, S. Simanavičicnė 
— Pittsburgb, Pa. $75.00.

Marculaitis A. S. Pittrsburgh 
Pa. $5.00.

Pivaronas 
Pa. $50.00.

Rodgers F. Pittsburgb, Pa. 
$10.00.

SLA. Jaunuolių kuopa 365, 
Jamaica Plains, Mass. $15.00.

Viso $261.00
Pirmiau suaukauta $291.50; 

viso iki šiol $552.50. Tai to
kia suma surinkta per penkis 
mėnesius, tarp kurių buvo il
gos pertraukos. Nuo. spalių mė
nesio prasidėjo nepertraukia
mas L. K. F. Komiteto darbas.

Komitetas nutarė pasiųsti 
laiškiis-cirkullorius kuopoms 
didžiųjų organizacijų; S. L. A., 
A. L. R. K. S., A. L. T. S., L. 
D. Sęjungon, A. P. L. A., L. D. 
Susivienijimo ir A. L. D. L. D. 
Taip pat k Ii ubams. Centrų 
valdybos šiuomi yra nuošir
džiai prašomos pasiųsti kuo
pų adresus L. K. Fondui, 205 
Seneca St., Pittsburgh, Pa.

Iš S. L. A. centro jau gauta 
adresai ir kuopoms išsiuntinė
ta laiškai. Vaizbos butams 
taip pat.

Per S. L. A. seimą daugelis 
profesionalų ir biznierių žadė
jo po gerą auką suteikti, tik 
prašė, kad komitetas savu lai
ku parašytų laišką. Tas bus 
mielai padaryta vėliau, nes kas 
prižadėta, tai neprapuls, o pa
lūkėjus, aukos paaugs, busi di
desnės ir gražesnės.

Spaudos Komisija.

Anksčiau minėjo, kad trūks
ta kambarių, o čia jau sako, 
kad po vieną žmogų 
ant kambario. Ti 
gryniausias melas, 
begalima išgalvot 
galite, bet kam taip per daug, 
nes su melu netoli važiuosit.

Dar Rusijoj tokios gerovės 
nėra, kad kiekvienam darbi
ninkui butų duota po' atskirą 
kambarį, kaip rašo Slabsins- 
kas. čia vien tik mulkinimas 
nesusipratusių darbininkų, 
kurie gal ir patiki tokiems 
pliauškalams, o paskui susi
rietę giria Rusijos tyarką.

Aš tikiu, kad Rusijoje yra 
tokių žmonių, kurie turi ne 
po vieną kambarį, bet po ke
lis. Bet jie yra ne darbinin
kai, o komisarai.

Loans on Real Estate .............................. $58.085.00
Loans on Stock Pledged ...............  17,640.00
Installments on Stock Withdrawn and

Matured ......... 
Prcpaid Stock, Class 
Paid-up Stock. Chss 
Interese or Profit 

Matured z... 
Real Estate Sold on Contract ....................
Taxes and Insurance Premiums Advanced 
Bills Pąyable ............................................. .*.... I
Accounts Receivable ...........................................
Interese on Bills Payable, Class E and D 7,232.21 
Expenses — general .......................................
Expenses — Sąlaries .........................................
Expenses — Stationary, Postagc, Printing 
Contingent Fund ......... ....................................
Real Estate Reserve ......................................... I
Mastcr’s Certificate .........................................
Casb on Hand .......................... ........................

S^^^^fmHlNGFbrThe HOME8
Tel. CANAL 1678-9 CHICAGO

9 to 5 P. M. TUBSDAYS »nd , SATURDAYS 9 to 8 P. M.

D.K.L Gedimino Building & LoanAss’n
For the Fiscal Year Ending December 31-st, 1932 

(ORGANIZED JANUARY B. 1909)

CAPITAL $2,000,000.00
ASSETS

Ldans on Real Estate .................
Loans on Stock Pledged ...........
Interest Accrued and Unpaid ... 
Instąllments due and Unpaid 
fylasręr's Certificate ............ .......
Real ^tąte sold on Contract . 
Taxes and lusurance advanced 
Fijrniturc and Fixtures ................
Casb ord Hand .............. ..........
TOTAL ASSETS .........

SIMMONS BEAUTY RĘST turintis viduje net 837 plonų 
Sprindžinėlių .............................       ‘

SIMMONS ACE MATRASAI turinti viduj net 405 plonus
Springselius ................................................... . ...................................

SIMMONS DEEP SLEEP Springsiniai. Matrasai parsiduoda 
už sumažintas kainas ............ ......................... ........... .....................

SIMMONS SLUMĘER KING Springsiniai Matrasai, už 
didžiausią bargenų kainą ..... . ....................... .

Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų.
juos SIMMONS produktų autorizuotose krautuvėse

RECEIPTS
Casb on Hand at Commencement of Year $5,005.89 
Instąllments paid in 
Prepaid Stock, Class 
Paid-up Stock, Class 
Interest ......... ..............
Membership Fees .....
Transfer Feees ........
Fines ..............
Loans Repaid 
Loans Repaid 
Real Estate Sold ond Contract ..................
Taxes and Insurance Premius Advanced 
Bills Payable ....................
Accounts Receivable ...... 
Contingent Fund ...........
Master’s Certificate ....... 
Real Estate Reserve .....i.

TOTAL RECEIPTS

JASNAUSKAS .................................... President
2259 West 22nd Street 

GRIGAS ................. .......................
2057 West 22nd Street 

SZYMKEWICZ .............................. Treasurer
,5937 So. Maplewood Avė. 

JUSTIN MACKIEWICH ..............:...........
2324 South Leavitt Street

LIABILITIES
Instąllments paid in .................. ;............... $189,518.61
Instąllments paid in Advance ......  2,793.32
Instąllments due and unpaid .................... 20,083.64
Prepaid Stock, Class “D” ........................ 59,287.50
Paid-up Stock, Class “E” .........................  -57,950.00
Bills Payable ..... .........   1.9,000.00
Accounts Payable ........  r............... 1.12
Profits, Divided ...................................S 30,298.08 
Interest over 6 months delinųuent .........  1,230.00

RESERVBS:
Contingent Fund ... 
Profits Undivided 
For Interest .............
Real Estate Reserve

TOTAL RESERVE ... 
TOTAL LIABILITIES
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

fublished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per yaar ia Canada
87.00 per year outsida of Chicago
88.00 per year ip Chicago
3c per eopy_______ •________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 8rd 1879

„ 88.00
__  4.00

2.00
— 1.50
__ .75

8c 
18c 
75c
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8500.

Uisinakymo kainai
Chicago je — o aitu:

Metama -----------T '-■■IMUMBIIII III I III

Pusei metų ------ -
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija....... ..... .
Savaitei —...................
Mėnesiui 1..............

SiAdenytoso Valstijose, ne Chicagoj, 
oaitų:

Metam*  87.00
Pusei metų ______ 8.60
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiams __-____ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir- kitur uieleniuose 
(Atpiginta)

Metame --------------- --------— 88.00
Pusei metų •••• •••••••• MM ■■IIHIOl.l 4.00
Trims mėnesiam* ................... 2.50
Pinigus reikia siusti palte Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

JAPONAI IšMARšAVO

Vakar Japonijos delegacijos pirmininkas Genevoje, 
Yosuke Matsuoka, išėjo iš Tautų Sąjungos visuotino 
susirinkimo, kuomet pastarasis priėmė 19-kos komisi
jos raportą, kuriuo Japonija yra smerkiama už karo 
žygius Mandžurijoje. Vėliaus Matsuoka pareiškė, kad 
Japonija visai pasitraukia iš Tautų Sąjungos.

Už Japonijos pasmerkimą balsavo 42 valstybių at
stovai prieš 1. Tas vienas balsas priklauso Japonijos 
delegacijai. Taigi Japonijos militarizmas tapo pasmerk
tas vienbalsiai. Be to, yra žinoma, kad su Tautų Są
junga šitame nusistatyme solidarizuojasi Jungtinės 
Valstijos ir sovietų Rusija, kurios nėra Tautų Sąjungos 
nariai. Taigi Japonija turi prieš save viso pasaulio opi
niją.

HITLERIS NEPAISYSIĄS RINKIMŲ REZULTATO

Vis dažniau telegramos iš Vokietijos praneša, kad 
kancleris Hitleris esąs pasiryžęs pasilikti valdžioje, ne
paisant, kuo pasibaigs kovo 5 dienos balsavimai. Dėl jo 
noro valdyti abejonės nėra, bet ar jisai išsipildys, tai 
parodys ateitis.

Hitlerio ir jo leitenantų pareiškimai, kad jie nesi
trauksią iš valdžios, jeigu net dauguma žmonių balsuos 
prieš juos, yra prisipažinimas, kad fašistai nesitiki lai
mėti rinkimus.

Jeigu jie pralaimės, o prezidentas Hindenburgas 
vistiek rems Hitlerio vadovaujamą kabinetą, tai Hin
denburgas bus atsakomingas už atvirą konstitucijos 
laužymą. Tiesa, jisai jau pritarė ne vienam anti-konsti- 
tuciniam dabartinio kabineto žinksniui. Reakcininkų 
kurstomas, jisai gali atlikti ir daugiau tokių nusižen
gimų.

Bet Vokietijos ateitis priklauso ne nuo vieno tik 
prezidento. Daugiaus, negu nuo Hindenburgo, ji 
klauso nuo žmonių. Vokietijos žmonės savo laiku 
kėjo apsidirbti su kaizeriu, mokės apsidirbti ir su 
bartiniais savo priešais.

pri- 
mo- 
da-

tuos ginklus į Vengriją. Nėra abejpnęs taip pat, kad 
jo sąmoksle apginkluoti Vengriją dalyvavo ir tam tik
ri gaivalai Austrijoje, gal net pati Austrijos valdžia. 
Hitleriui atsistojus Vokietijos valdžios priešakyje, visų 
Europos šalių fašistai, matyt, ruošiasi karui.

Austrijos darbininkų budėjimas tuo tarpu jų pla
nus sutrukdė.
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Apžvalga
DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

DETROITE

Detroite, Mich., pradėjo eiti 
naujas savaitinis laikraštis 
anglų kalba, pašvęstas industri
nės demokratijos reikalams,' 
“The Detroit Leader”. Gavome 
trečią jo numerį. Tai didelio 
formato 8 puslapių leidinys, 
pilnas gerų straipsnių ir gyvai 
parašytų žinių. Ypač smulkiai 
aprašoma darbininkų kovos au
tomobilių dirbtuvėse. Kaipo 
nuolatiniai bendradarbiai, laik- 

rašo socialistų vadas 
Thomas ir garsus no- 
Upton Sinclair.
atskiro “The, Detroit 
” numerio 3 centai.

raščiui 
Norman 
velistas

Kaina
Leader’io 
Jo adresas yra 69 Erskine S t. 
Patartina lietuviams, kurie mo
ka skaityti angliškai, paieškoti 
jo ant “standų”, kur parsida- 
vineja laikraščiai, ir nusipirkti.

rcvoliucija įvyko Rusijoje be 
“profesinių revoliucionierių” pa
gelios. Žmonus cą^o valdžią 
nuvertė tada, v kai Leninas, 
Trockis, Zinovjevas, Kamene- 
vas ir jų pagelbininkai sėdėjo 
užsieniuose
je, kiti Francijoje, treti Aust
rijoje, bet dauguma Šveicari
joje. Rusijęs revoliucinėje val
džioje visas vietas užėmė kitų 
srovių atstovai." Atpyškėję iš 
užsienių, bolševikai pamatė, kad 
žmonės jų nelabai pasigenda. 
Todėl Leninas su savo “profe
sinių revoliucionierių” štabu 
ėmė Hskymuoti”, kaip čia pa
darius dar vienų revoliuciją, 
kad vadovybė (ir apmokamos 
vietos!) patektų į jų rankas.

Sukurstę nepatenkintus ka
reivius prieš Laikinąją Vyriau
sybę, bolševikai, ginkluotos jė
gos pagelba, savo tikslą pasie
kė. Jie da ir išandie vadina sa
ve “revoliucionieriais”, bet iš 
tiesų jau seniai jie yra tik 
profesiniai politikieriai (politi- 
cians), kurie ima algas iš val-

stybes iždo ir gyvena, apsista
tę save kariuomene, policija, 
žvalgyba, cenzoriais ir viso
kiais “paibeliaįs”, kokius tik 
kada nors vartodavo despotiš
ki valdovai, stengdamiesi išsi
laikyti valdžioje.

šitą bolševikų karjerą Svo
telis stato, kaipo gyvenimo 
idealą, Amerikos lietuvių bim- 
bininkams. Girdi, priveiskite 
savo partijoje kiek galint dau
giaus “profesinių revoliucionie
rių”, tai ir jus susilauksite to
kios pat laimės, kaip “geniališ- 
ko” Lenino klapčiukai Rusijoje. 
Bet tai yra abejotinos vertės 
receptas. Amerika tai — ne 
Rusija. Buržuazinė revoliucija 
čia jau įvyko 150 metų atgal. 
O darbininkiškai revoliucijai 
“profesiniai revolįucionieriai” 
nereikalingi. Darbinipkiškąi re
voliucijai vadovaus darbįninkų 
organizacijų vadai, kurie gy
vena ne iš revoliucijos, bet iš 
pavesto jiems organizacijose 
darbo.

Tas faktas, kad Rusijoje val
džia pateko į rankas “profesi- 
niems revoliucionieriams”, ku
rie iki revoliucijos beveik ne
turėjo jokių tiesioginių ryšių 
su žmonių masėmis, liudija, 
kad Rusijos revoliucijos prigim
tis yra buržuazinė, nežiūrint 
ką bolševikai apie ją šneka ar
ba įsivaizduoja.

NORI “PROFESINIŲ
REVOLIUCIONIERIŲ”

kiek galint daugiau 
revoliucionierių”, 

paro- 
į iš-

revo- 
apie

profesiniai 
Svotelis

parašė ištisas keturias 
bet vietoje ilgų iš va
jam— reikėją pasakyti 

ir aiškiai, kad tai yra 
kurie iš revoliucijos 
profesiją.

Guido dd Verona. Verte K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

laukiui,

“Sodyboje girdėjosi baisus 
riksmai žmonių ir gyvulių. Du
rnai dideliais raudonais kamuo- 
liais kilo į dangų, paslėpdami 
žvaigždes. Degė žmonės ir daik
tai. šeši raiteliai pasilikę neto
li nuo sodybos. Jię dėjo y įsas 
pastangas, kad nulaikyti įbau
gintus arklius.

Pagalios, Migųelis ir keturi- 
indėnai ėmė šturmuoti sodybą, 
šaudydami, kur papuola. Jiems 
pasisekė pasiekti vartų stul
pus. Gaisras vis labiau plėtėsi.. 
'Prie namų jis pradėjo gesti, 
palikdamas krūvą pelenų. Už
sidegė tvartai. Kieme buvo ga
lima pastebėti vienmarškinį vy
rą, kuris bėginėjo, kaip pakvai
šęs. Rankose jis laikė šautuvą 
ir visą laiką ♦ šukavo. Viename 
namų lange pasirodė pusnuogė 
moteris,, kuri nesijudindama 
žiurėjo į dūkstantį gaisrą.

“Tada Migųelis iš lėto prisi
artino prie žmogaus, kuris bė
ginėjo po kiemą. Tasai net ne
atkreipė į jį savp šautuvą, — 
tiek jis buvo netikėto gaisro 
išgąsdintas ir apkvaišintas. 
Nieko nelaukdamas, Migųelis 
ištraukė iš jo rankų šautuvą 
ir su jo buože smogė į galvą. 
Gutjeres krito ant žemės, ap
sipildamas krauju. Tąsyk Mi- 
guelis ištraukė peilį. Jis 
prispaudė Gutjereso pilvą 
gi rankenos suvarė peilį į 
lą.

“Paskui lėtai atsikėlė, 
kartų spyrė su koja į ranke
ną, taip kad peilis išlindo per 
kaklą ir atsirėmė į žemę.

“Nelaimingasis kelis kartus 
krūptelėjo ir daugiau nebeju
dėjo.

“Tąsyk Migųelis pradėjo žiū
rėti į tą langą, pro kurį Ma- 
noela stebėjo, kaip buvo žudo
mas Gutjeres. Bet dabar lange 
jau nieko nebebuvo. Indėnai iš
mušė duris. v

“Migųelis įėjo į vidų pirmas. 
Lėtais žingsniais jis užėjo laip
tais. Kambaryje buvo lova, prie 
kurios klūpojo Manoela ir mel
dėsi prieš Santa Virchen de-la- 
Plata paveikslą. Rankose ji lai
kė pusnuogį vaiką — Gutjereso 
sūnų. Gaisro liepsnos apšvietė 
jos veidą.

“Ji buvo baisiai išblyškusi ir 
meldėsi, visai nejudėdama.

“Ji net neatsigręžė.
“Migųelis buvo labai dievo-

gus. Jis nusiėmė kepurę ir per
sižegnojo. Paskui pradėjo žiū
rėti j paveiksią. Matomai, jo 
širdis susiminkštino ir jis do
vanojo Manoelai gyvastį. Ta
čiau jis paėmė iš jos rankų 
Gutjereso sūnų ir, nei žodžio 
nesakydamas, lėtais žingsniais 
išėjo į kiemą, kur indėnai da
linosi grobiu. I . į

“Laikydamas rankose pusiau 
apmirusį nuo baimės baltaplau
kį tvaiką, jis praėję pro šalį 
nužudyto žmogaus. Išdavikai 
kitokios mirties ir neužsitar
nauja.

“Gaisras, ’ 
vis plėtojosi 
mų kamuoliai 
ir aukščiau, 
begalinis...

porą

S »
Dabar naktis pagavo į savo 

nagus būrelį žmonių, kurie at
sidūrė atšiaurio pragare.

Bevardis pabaigė savo pasa
kojimą. Jis Vėl įlindo į maišą 
ir fuoj užmigo, sunkiai kvėpuo
damas, Jo šiurpus veidas atro
dė, tarsi iš akmens nukaltas.

Ant galo, Cherardo žinojo 
savo paslaptį. Tai jis buvo tas 
baltaplaukis vaikas, kurį Gut
jereso žudeika išnešė iš gaisro 
apimtos sodybos.

Staiga kažkas suriko... Tai 
buvo Antunita; ji stovėjo ur
vo viduryje su išsidraikiusiais
plaukais. Matomai, ji kliedėjo.

Pablo liga ir ją pagavo. Ji 
susirgo indėno glėbyje. Atrodė, 
kad tai kerštas numirėlio, ku
ris dabar gulėjo ledų kape. 
Antunitos šauksmas visus su
syk išbudino. Kažkas uždegė 
lemputę.

Čigonės akys jau buvo krau
ju pasriuvusios, jos lupos iš
tino, o pilvas vis labiau ir la
biau putėsi.

Antunitos agonija tęsėsi tris 
naktis; paskui indėnas suvy
niojo ją į baltą* paklodę ir iš
nešė. ĮVešč jis kelias valandas, 
kad paguldyti ją kniupščią 
gyvųjų žmonių pragare.

“Laukinė žolė buvo tiek 
aukšta, kad kai kuriose vietose 
net balną .slėpė. Aplink visą 
sodybą raiteliai sutripė žolę, 
padarydami daugybę kelių. 

/

“Jau pusiau saules nudegin
ta žolė tyoj užsiliepsnojo ir 
pradėjo neįmanomai smarkiai 
degti.

i'. . ' J I
“Kelioms minutėms praėjus, 

visa sodyba tapo apsiausta ug
nies barjeru. . Liepsnos laižė 
sienas, surado sau maisto tarp 
šiaudų, ■ kurie gulėjo kieme, 
plėtėsi į visas puses. Pakilo 
vėjas ir ugnis su dar didesniu 
Įnirtimu ėmė dūkti pampasuo
se.

v(Tęsinys)'
“Sugaudė karštas vėjas. Vi

sur pasirodė milionai šviesių 
taškų. Jie atrodė, lyg elektros 
krovinio kibirkštys. Tai buvo 
pęmpasų* pagiedrulis, kada ro
dosi, jog liepsnoja ir šniokščia 
begalinis
pirm negu naktis pasistengs jį 
pasmaugti ZiKThugramzdinti į 
tamsą. Žolė siuntė j viršų duį 
kės, kurių žibėjimas tiesiog 
akino. Ątroųė, kad tos dulkės 
tuoj užsiliepsnos akmeniniais 
atomais. Tada, gal bllt, Gut
jereso sodybęjp kas nors gagė
jo pastebėti, 'jog tolumoje 
gimsta lęažkoks taškas. Ten 
toli, kur buvo tik žolė, žolė, 
žolė.

“Bet kas čia tokię: kažkas 
panašus į žihones, kurie sten
gėsi pasiekti; raudonos spalvos 
aikštę. Mažas taškas — beveik 
niekas — judėjimas žolės, va
ga — šeši arkliai, šeši raite
liai, pasislėpę aukštoje laukinė
je žolėje.

“Tai buvo Migųelis...
“Jis jojo iš tolimų rytų sii 

šešiais indėnais raiteliais. Ark
liai bėgo prisimetę prie žemės. 
Kiekvienas Mitelis abejose pu
sėse balno turėjo nepaprastą 
naštą: skardines su žibalu. 
Skardinės žibėjo, kaip sidabri
niai varpai, r
vienos balno puses.

‘‘Arkliams bėgant zovada, jie 
išdavė Įnirtų litaurų skambėji
mą. . '

“Kada raineliai atsidūrė ne
toli nuo sodybos, visi nutrau
kė nuo skardinių vožtuvus, po 
kuriais buvo pritaisytos laistyįk
los. Apvertę po vieną skardinę, 

joti 
ark-

Bevardis garsiai nusijuokė. 
Jis pažiurėjo į Cherardo akis 
ir pratarė: -

(Bus daugiau)

Buvęs amerikietis, o dabar 
komisaruko džabą turįs Mask
voje, Svotelis rašo “Laisvėje”, 
kad Amerikos komunistai turį 
išauklėti 
“profesinių
kurie, kilus revoliucijai, 
dys darbininkams kelią 
ganymą.

Kas gi tie “ 
liucionieriai” ? 
juos 
špaltas
džiojimų 
trumpai 
asmens, 
pasidarė

Kūdikiškam Svotelio protui
atrodo, kad profesinius revoliu
cionierius sugalvojo “gcniališ- 
kas” Leninas, bet tikrumoje jų 
nereikėjo sugalvoti; jie atsira
do patys. * 1

Amerika turi didelį skaičių 
žmonių, kurie gyvena iš politi
kos. Tai yrą profesiniai politi
kieriai, arba “politicians”. O 
Rusijoje, knr revoliucinis ju
dėjimas tęsėsi per kelias dešim
tis metą, pirma negu įvyko re
voliucija, išsivystė tipas žmo
nių, darančių gyvenimą iš re
voliucijos.

Didžiausias tų profesinių re
voliucionierių skaičius buvo 
pas bolševikus, nes bolševiką! 
paprastai turėdavo daug pini
gų juos užlaikyti. Jie turėda
vo ryšių su kai kuriais turtin
gais asmenimis ir gaudavo iš 
jų nemažai aukų. Be to, bol
ševikai nesidrovėdavo (pana
šiai, kaip anarchistai) daryti 
ir “eksproprįacijas”, t. y. plė
šimus “revoliucijos labui”. Taip, 
pav. jie išplėšė didelį valdžios 
banką Tiflise. Toje “ekspropri- 
acijoje” dalyvavo keletas stam
bių bolševikų vadų-(tarp jų ir 
Stalinas), nežiūrint į tai, kad 
viešai bolševikai -buvo pasisa
kę prieš eksproprįacįjas.

Taigi tais turtingų sėbrų 
paaukotais arba, tiesiog išplėš
tais pinigais bolševikų centras 
galėjo ir pats veistis, ir užlai
kyti būrį kitų “profesinių re
voliucionierių”. ši aplinkybė 
buvo viena svarbiausiųjų prie
žasčių, dėlko bolševikai 1917 
metais darė perversmą. Kada 
caras buvo nuverstas ir žmo
nėms buvo duota laisvė, tai 
profesiniai revoliucionieriai pa
matė, kad jų “profesijai” atė
jo galas. Papratę per mėtį me
tus užsiimti agitacija, važioti 
uždraustą literatūrą ir daryti 
konspiracijas prieš valdžią, jie 
dąbar pasijuto esą be “džabo”. 
„ Pikčiausia gi buvo tai, kad

baimingas ir prietaringas žmo- noše.

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie-

1 |iii t!<i»

po dvi iš kiek-

/
nuo

Pikčiausia gi buvo

I

AUSTRIJOS DARBININKAI SUARDĖ FAŠISTŲ 
SĄMOKSLĄ

Austrijos valdžia staigiai pašalino ir patraukė at
sakomybėn dėl valstybės išdavimo geležinkelių virši
ninką, Dr. Egon Seefehlnerį. Jisai tapo sugautas, be- 
bandant prašmugeliuotf didelį ginklų transportą į Ven- 
griją.

Geležinkelių viršininko sumanymas buvo pastatęs 
Austriją j didelį pavojų.

Dalykas čia eina apie tuos ginklus, dėl kurių Eu
ropoje jau kilo tarptautinis skandalas. Jie buvo užtikti 
Hirtenberge, netoli Vienos. Austrijos socialistų spauda 
iškėlė aikštėn, kad tie ginklai — 50,000 šautuvų ir 200 
mašininių kanuolių yra atgabenti iš Italijos ir siun
čiami Vengrijon: kad Mussolini slaptai padeda ginkluo-, 
tis Vengrijos monarchistams. Mažoji Antantė, paskui 
Francija ir Anglija pareikalavo, kad ginklų transpor
tas butų sunaikintas arba išduotas joms. Galų gale, Eu
ropos diplomatija aprimo,' kada Austrijos kancleris 
Dollfuss davė valstybių atstovams žodį, kad ginklai 
bus sugrąžinti į Italiją, iš kur jie buvo atėję.

Šitose apystovose Austrijos geležinkelių viršinin
kas sumanė tuos sugautus Hirtenberge ginklus slaptai 
gabenti į Vengriją! Jeigu jo sumanymas butų buvęs 
įvykintas ir Mažoji Antantė bei didžiosios valstybės 
butų patyrusios, kad Austrijos valdžia jas apgavo, pa
siųsdama ginklus ne atgal į Italiją, bet į Vengriją, tai 
labai galimas daiktas, kad Europoje butų pradėjusios 
maršuoti armijos. Čechoslovakya, Rumanija ir Jugo
slavija tikrai butų tokį Austrijos, pasielgimą priėmu- 
sios, kaipo biauriausią provokaciją; o Vengrija su Ita
lija, žinoma, bųtų šokusios Austrijos valdžią ginti. Tuo
met ‘ir Francija su Anglija nebūtų galėjusios pasilikti 
neitralios.

Geležinkelių viršininko Seefehlnerio sumanymas 
nebuvo įvykintas dėlto, kad jam pasipriešino Austrijos 
geležinkelių darbininkų vadas, Bėrchtold Koenig, kurį 
viršininkas bandė įtraukti į savo konspiraciją.

Tuo budu fašistų sąmokslas tapo suardytas.
Dabar nėra abejonės, kad Mussolini tikrai šiuntė

visi šeši raiteliai pradėjo 
aplink sodybą, kiek tik jų 
iiai galėjo bėgti.

“šeši raiteliai vienas 
antro buvo kokių dvidešimt
•metrų atstume. Pirmas raite
lis turėjo joti pačiu * sodybos 
patvoriu ir pilti žibalą ant su- 
džiuvusios žolės. Ąntras kiek 
toliau, o paskutinis apie šim
tą metrų nuo sodybos. Tokiu 
bųdu kiekvienas jų turėjo pa
daryti < savo , ratą. Kai viepia 
skiąfdiAe ištirtėdavo, įgi rąįfe- 

. lis apversdavo kitą;
“Tai tęsėsi. apie penkiolika 

minučių. Kai visos skardinės 
liko ištuštintos, tai raineliai 
padegė pakulų gniužtas ir pra
dėjo mėtyti po visą lauką,

MODERNIŠKAS AMERIKOS PATRIOTAS 
Technokratas

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



Lietuvon Vikingu Keliais Senas Petras

Rašo Dr. C. Kasputis
Vietiniai NAUJA RADIO

KOMBINACIJA

Hungarian Franz Liszt

4705

Democratic
Primary Galiotas

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
Notary Public

Bridgeportas

BOARD

Valdžios taksos

Irtis moterimi

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE

Mirė Juozapas Yusevičius
Vakar anksti rytą pasimirė 

Juozapatas Yusevičius, 3300 S. 
Emerald av. šioje kolonijoje per 
keletą metų jis laikė kepyklą.

Juonius ko 
Gounad

FOR TRUSTEE 
Balsuokite už vieną

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

Visi Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų kliubo nariai raginami at 
silankyti į susirinkimą

t “gailestingumą” lietuvis V. 
R—turės praleisti 60 dienų 
Bridewell’yje

Lietuvos ir atidarė ofisą adre
su 409g Archer Avė.

Koplyčią yra puikiai įrengta 
su* visais laidojimo patogumais. 
Kiek teko nugirsti, J. Liulevi- 
čius suteiks tautiečiams man
dagų patarnavimą ir už prieina
mą kainą.

Atrodo, kad profesionalai pa
mylėjo Brighton Parko koloni-

BRIGHTON PARK 
lietuviai susilaukė naujo profe
sionalo, graboriaus J. Liulevi- 
čiaus, kuris nepcrsenai grįžo iš

ją, nes netiktai gydytojai pra
dėjo apsigyventi, bet jau ii* gra- 
boriai

Nors man Apuolėj bebūnant, 
dienos pasitaikė vis lietingos 
ir niaurios, visgi generolas Na
gevičius su savo štabu kasdien 
smarkiai varė kasinėjimų dar
bus beveik nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio.

..........  E. Audrą n
............. Liaudies 
............. Liaudies 
............ S ar paltus 
Schubert -Romberg

Lietuvoje visur mo- 
mergaitčs mokinama 
šeimininkauti. Taigi 

bus jau

Naujas graborius 
Brighton Pąrk 

Apielinkėje

Valgis, jaunimas ir kitokie 
dalykai

FQR JUSTICE OF THE PEACE 
Balsuokite už penkius

Tarp Chicagos 
Lietuvių

.Visi tie, kurie gavote Taksų bylas už 1931, žinokite, 
ka<| jos yj’.a Bepublikonų prirengtos ir todėl labai augš- 
tos. Mes demokratai numažinome jas, bet negalėjome 
numažinti ant tiek, ant kiek tai norėjome padaryti.

Buvo dar gana jaunas žmogus, 
apie 44 metų amžiaus.

Yusevičiaus laidotuvės įvyks 
antradienį. Iš šv. Jurgio bažny
čios kūnas bus išlydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Laidotu
vėms patarnauja graborius J. J. 
Bagdonas.

Gelbėdamas paršiu
ką iš “nevalios”, pats 

. į ją pateko

Svarstys naujos kon
stitucijos priėmimo 

klausimą

FOR CONSJABLE
. Balsuokite už penkius

JAMES KUCHARCZYK 
JOSEPH PAOLI 
DONALD F. O’BRIEN 
HOWARD A. FULK 
TED SVOBODA

FOR POLICE MAGISTRATE 
Balsuokite už vieną

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.’Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 >ji|

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

... Šimkus 
Vanagaitis 
Sasnauskas 
Vanagaitis

kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak 

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius 
^1739 So. Halsted SI., Chicago, Ilk

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašelpinis Kliubas turės savo 
mėnesinį susirinkimą nedėlioję, 
vas. 26-lą dieną, 1-mą valan
dą po pietų Paliulio salėje, 2242 
W. 23 Place.

Visi nariai malonėkite pribū
ti, nes daug dalykų turime ap
svarstyti. Tarp jų priėmimas 
kliubo naujos konstitucijos. 
Paskutiniam kliubo susirinki
me likosi užrekorduota kožnam 
garbes pagyrimo ženklas už 
prirašymą į kliubą naujo nario. 
Malonėkite kiekvienas ant šio 
susirinkimo atsivesti nors po 
vieną naują narį.

—Korespondentas.

Žymus radio programas šį vakarą iš Ashland Blvd. 
Auditorijos, užsukite radio specialiai W. C. F. L. 970 k. 
9:15 vai. vakaro ir Nedėlioję W. C. F. L. nuo-1 iki 2 

vai. po pietų. Nuolatinis Budriko programas.

Dabar 
kvklose 
virti ir 
m ąsų naujoji karta 
visai kita.

Fo skanių pietų visi susirin

FOR MEMBER OF THE LIBRARY
' “ Balsuokite už du

Tą naują radio kombi
naciją, jus išgirsite Budri
ko Krautuvėje, tarpe šim
to naujų 1933 modelių 
radio, kur yra didelis pasi
rinkimas.

PARDAVIMUI 
Turime gražių farmų 

!4 įmokant, likusius 
ant 20 metų 6%

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmų, farmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras
Apdraudę nuo ugnies ant namų, au

tomobilių ir ant visokių kitokių 
daiktų.

Taipgi yra susitvėrę? naujas taupimo 
kliubas po vardu Insurance Savings 
Club, tai yra vienintelė ir stipriausi 

taupimo sjstema.
Del platesnių žinjįų -kreipkitės į 

viršui paminėt? vietą.

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St., 
CICERO, ILL.

JAMES GODITUS, manager

kome gražiame prieangy, kur 
profesorius Balodis perskaitė 
mus savo veikalą apie Apuolę 
ir senovės Kuršių nuotykius. 
Gėrėjomės profesoriaus turtin
ga vaidentuve iš musų prabo
čių gyvenimo. ,

Jaunas leitenantas žaidė ir 
flirtavo su panelėmis, p. Alsei
kos dukterimis, kurios lanko 
gimnaziją Skuode.

Lietuvos jaunimas daro la
bai .gerą įspūdį, šiandien Lie
tuvoje jaunimo tarpe jau ne
rasite analfabetų. Visi yra ge
rokai prasilavinę ir kas malo
niausia, tai visi taisykliškai 
vartoja lietuvių kalbą ir savai- 
mi pasitiki. Kitaip, žmonės po
zityvi ir patraukiantys.

Prisiklausius lietuvių žargo
ną Amerikoje, ypatingai sma
gu yra klausytis Lietuvoje jau
nimą bekalbant. '

Dažnai man ateidavo mintin, 
Lietuvos jaunimą bestudijuo
jant ir analizuojant kad, ot, 
jei dabar butų proga Lietuvos 
pertekliui emigruoti Amerikon, 
tai Lietuvos ir lietuvių vardas 
Amerikoje butų visai kitas. 
Lietuviai užimtų vieną pirmiau
sių vietų Amerikos išeivijoje.

Laikas malonių žmonių itarpe 
bėgo smagiai ir greitai. Kieme 
pasirodė ypatingas ir dailus 
žemaitiškas vežimukas su smar
kiu žvenąančiu arkliu.

Atsisveikinau su visais ir su 
žemaičiu palydovu pasileidau 
Skuodo link, kad pagavus trau
kinį Klaįpėdon. '

Mums išvažiuojant, lietus su
stojo ir diena pasidarė graži ir 
saulėta. Mano žemaitis pasiro
dė gan gyvas ir šnekus. Papa
sakojo man, kad nesenai atli
ko kariuomenes prievolę ir da
bar dirba kaipo bernas, kaip 
tai sakoma Lietuvoje. Algos 
gauna penkis šimtus litų me
tams ir visą užlaikymą. Tokiais 
sunkiais laikais, kuriuos labar 
pasaulis pergyvena, manau, tai 
yra gan gerai, ypatingai Lie
tuvoje.

Po valandos buvome jau 
Skuode, kur vos spėjau pagau
ti traukinį. Atsisveikinau su 
žemaičiu ir tuoj užgirdau cha
rakteringą konduktoriaus “Va- 
žiuo-jam!”

Už Kretingos tuoj prasidėjo 
Darbėnai, Giruliai. Potam pa
simatė graži Klaipėda su bokš
tais ir dirbtuvių kaminais. Ne
užilgo traukinys įvažiavo į 
Klaipėdos priemiestį, kuris da
linai primena Chicagos Evan- 
stoną.

Vakarienę jau valgiau nemie 
pas brolį, kur radau savo sese
rį iš Rygos su jos vyru ir sū
numi. Tai buvo musų šeimos 
susivažiavimo pradžia.

(Bus daugiau)

Krautuvė Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų 

3417-21 So. Halsted Street 
TeJ. BOULEVARD 8167

Mat, reikalas buvo skubus 
prirengti ypatingas medžiagas 
archeologų kongresui Londone, 
kuris turėjo prasidėti neužilgo, 
ir kuriame jisai (generolas) 
turėjo atstovauti Lietuvą. Ne
norėdamas gaišinti jam bran
gaus laiko, per tris dienas aš 
r ėdė jau namie ir gėrėjausi stu
dentų? ir matininkų braižiniais. 
Jie visą laiką išsijuosę braiže 
Apuolės tvirtovės ir kasinėji
mų planus ir žemėlapius, nuo
lat besigindami nuo aplink už
ančių musių.

Labiausia tai tekdavo man. 
Mano plikę musės, matyt, la
bai pamėgo. Nuo jų apsiginti 
nebegalėdamas, turėjau visą 
laiką dėvėti skrybėlę.

Generolas užkvietė mane pie
tauti pas p. Alseiką. Tai vyres
nysis daktaro Alseikos brolis. 
Daktaras dabar gyvena Vilniu
je. Jis kitą sykį lankėsi Ame
rikoje su Vilniaus reikalais.

Alseikų viensėdija labai gra
žioje vietoje. Gamta aplink ža
vėtina. Ūkis ir trobesiai pa
vyzdingi. Pats p. Alseika tai 
dar tvirtas inteligentiškas vy
ras su dideliais žilais, beveik 
visai baltais ūsais.

Kitados toki tipai, kaip p. 
Alseika ir jam panašus, tai bu
vo lenkų idėjos ir kultūros 
uoli atstovai ir platintojai Lie
tuvoje. Juos gerai ir vykusiai 
nekurtuose savo veikaluose ap
rašo taip pat sulenkėjęs, žy
mus rašytojas H. Sienkiewicz.

Šiandien Alseikai ir daugelis 
jam panašių, taip vadinamų bu
vusių bajorų, yra geri, ištiki
mi ir susipratę lietuviai.

Laike skanių ir sočių pietų 
mums grojo visokius senovės 
valcus ir maršus archaiški au
tomatiški vargonai su dideliais, 
garsiais bubnais ir visokiais 
skambalais, lokius vargonus, 
atmenu, matydavau kitados 
rusų restoranuose Rygoje.

Beje, ne pro šalį čia bus ke
letą žodžių paminėti apie lie
tuviškus valgius ir jų gamini
mą. Kada buvau vaikas, atme
nu, mano motina turėjo dide
lę storą knygą lenkų kalboje, 
kuri vadinosi “Lietuviška Vi
rėja”. Tą knygą mano motina 
labai brangino. Lietuviški val
giai buvo labai pagarsėję.

Amerikoje patėmijau, kad 
Čia lietuviai apie virimą ir 
maistą neturi beveik jokios 
nuovokos. Tiesa, daugiau apsi- 
švietusios ir kultūringesnės mo
terys dabar jau daug pramoko 
nuo. amerikonų, ypatingai iš 
laikraščių, žurnalų ir tam spe
cialiai rengiamų painokų.

* Taigi, nežiūrint, kad lietu
viški valgiai kitados buvo pla
čiai žinomi ir garsus, visgi mu
sų pilka liaudis mažai ką išma
no apie sveikatai reikalingą ir 
naudingą valgių gaminimą, ki
taip apie virimo daflę.

Tą patį patėmijo mano bro
liene iš Varšuvos. Ramygaloje 
jinai negalėjo gauti beveik jo
kių daržovių, basakojo jinai 
man, kad ten žmonės beveik 
išimtinai maitinasi lašiniais, 
bulvėmis ir kliackais iš miltų.

Tiesa, Lietuvos viršūnės, kaip 
pastebėjau, valgo gerai ir atsa
kančiai moka valgius pagamin-

3UEDWIN V. TURĖK
S FREDERICK WEIL
S FRANK J. CHRISTENSON
S STANLEY WIZA

Naujienų Metinis”
KONCERTAS

S E K M A D I E NĮ, 
Vąsario-February 26, 1933

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted St., Chicago, UI.

Pr. Jakavičius 
solistai.

, — Vedėjas.
JURGIS STEPONAVIČIUS ir LOUIS JIMENEZ Akompanistai.

PO PROGRAMO ŠOKIAI.
M Muzika STEP^ENS REVELERS.
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FOR COLLECTOR 
(To fili vacancy)

Balsuokite už vieną
x| ROSE CUCHNA

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRVYR. MOTERŲ PER 27 METUS 
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 at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

a) Kad Aš Jęjau ............. . .......... ................
b) Saulėleidžio Giesmė ......... .......
c) Kur Šešupė ..............    —
d) Tu ir Aš .......................„................ ...........

BIRUTĖS CHORAS
Julė Gapšienė, Vera Stradomskaitė ir Vanda Misevičiutė 

— solistės. 
MIKAS JOZAVITAS—Vedėjas.

Hindų šokis —•

a) Meilė
b) Stride

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

18-ta APIELINKĖ— Tūlas 
j gailestingas lietuvis V. R— be- 
| gelbėdamas paršiuką iš “neva
lios” pats į ją pateko.

Tas tautietis, gerai žinomas 
kaipo dekoratorius, nuėjo į 
marketą, kur farmerys buvo at
vežęs jaunų paršiukų. Šie su
tvėrimai, sugrusti į troką, la
bai nerimavo ir tautiečiui jų 
pagailo. Tad paliu’osavo vieną 
iš troko, užsidėjo ant pečių ir 
traukė link 18-tos gatvės.

Bet paršiukas nevien kad ne
nutilo, bet pradėjo dar garsiau 
nerimauti.. Tai Išgirdo policis- 
tas. Jis sustabdė tautietį ir pra
dėjo klausinėti kur paršiuką ne
ša. Bet pilietis negalėjo gerai 
dalyką išaiškinti ir policistas 
nusivedė jį į Maxwell stotį, kur 
teisėjas išrišo klausimą paskir
damas jam sumokėti $35.33 pa
baudos. Bet kadangi pinigų ne
turėjo, buvo nugabentas į Bride- 
well kalėjimą, 60 dienų.

žvalgas.

VYTAUTAS ZERENI-BELIĄJUS.
...............c.......... ...........................................  Aleksandravičius 
la Vampa (aria iš operos Trovatore) .................... Verdi

HELEN BARTUSH.

Rhapsody No. 2 ................  1.
ALDONA BRIEDŽIUTĖ.

a) Temsta Dienelė .......................... . ...........................
b) Aukso Stabas ...................... ..................................

PRANAS JAKAVIČIUS.

Ispanų šokis — 
IRENA JUOZAIČIUTĖ ir 

“ VYTAUTAS ZERENI-BELIAJUS

a) Ramybė? Nėr’ ............................................................................. Hoffmann
b) Savo Skambančią Dainą ........................................................ S. Čerienė

ANELĖ SALAVEIČIKIUTĖ-STEPONAVIČIENĖ.

Lietuvių šokiai — 
IRENA JUOZAIČIUTĖ ir 

VYTAUTAS ZERENI-BELIAJUS

a) Važiuotojų Daina iš op. “L a i m a
b) Kas Subatos Vakarėlį ............... .....
c) Mergelė Jaunoji ..........i....................... .....
d) Čir Vir Bam ...........................................
e) Meilės Daina ..............................................

PIRMYN CHORAS.
A. Salaveičikiutė-Steponavičienė 

ir V. Skusevičiutė —

KAZYS STEPONAVIČIUS

< LIETUVA
PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu "BREMEN”

(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

į Klase į vieną pusę..........^101 50
166.50

5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių "Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

I Švediją, ir iš* ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase į vieną pusę............. $92 00
153 JO 

*5.00

Groja gražiai rekordus ir 
radin. Yra reikalingas tu
rėti kiekviename name, 
nes kada tiktai nori jumis 
palinksmina musų žymus 
artistai prigimtoj kalboj. 
Kaina tiktai

69.00
su 12 Lietuviškų rekordų. 
Už jūsų seną phonografą 
ar radio duodame nuolai-

h FOTOGRAFAS STANLEY MAČIULIS J
m Persikėlė į naują vietą adresu 3113 West 63rd St. Tel. Pjrospect 9322 h 
m Pirmiaus laike studiją antrašu 2656 W. 69 St. j

Duodu specialiai per visą mėnesį tris 8x10 paveikslus su folderiais 3 
9 TIKTAI UŽ DU DOLERIUS H
ZŽZXXIXXXXXZXXXXXXXIIXXXXXXXXXXXZXXIZXXXXIXX^IXXXXXXX
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1933

NAUJIENŲMETINIS

P-le Irene Juozaitis ir p. Vytautas Zereni-Beliajus

VASARIO-EEB. 26,1 933
Chicagos Lietuviu Auditorijoj

3133 SOUTH HALSTED STREET

ras

PRADŽIA 5 V AL. VAKARO PO PROGRAMO ŠOKIAI ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ

šeštadienis, vas

PIRMYN” Choras po vadovyste p. K. Steponavičiaus

Programą išpildys mė
giama cliicagiečių dai
nininkė p-ia Anele Sa- 
laveičikiutė-t-Sleponavi- 
čiene, dainininkė p-nia 
Helen Bartush, žymus 
šokėjas p. Vytautas Ze
reni-Beliajus ir panelė 
Irene Juozaitis,- pianis
tė p-le Aldona Bried- 
žiutė, ‘PIRMYN” cho
ras po vadovyste p. K. 
Steponavičiaus ir “BI
RUTE” po vadovyste p. 
Miko Yozavilo.

Šokiams gros p. Geo

Steponavičiaus orkest
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šeštadienis, vas. 25,' 1933 NAUJIENOS,' CKfcago, m

SLA. 301 kuopapia

Kliubo narys,
WCFL

arahtikaoiaGni

Anele

♦ 720

Akių Gydytojai

Advokatai

šį vakar 
vakartį

2-6 p M 
kervtrtadi*

yra laimėjusi daugy 
už skambinimą. J 

Paul universitetą.

VYTAUTAS Zereni Beliajus, 
orientalis šokėjas, yra autorius. 
Parašęs apie šimtą vaizdelių iš 
Lietuvos kaimiečių gyvenimo.

JI YRA gavusi Bachelor of 
Music laipsnį už piano skambi* 
n imą. ’ į

MOUNT GiREENWOOD —A. 
Mažrimo svetainėje, 3926 West

dalyvauti 
jam pas- 
acsisveiki-

KAZYS Steponavičius, “PIR
MYN” choro vedėjas, yra Ame
rican School of Music smuiko 
mokytojas.

tent $125. Visi kliubo nariai 
ir draugai raginami žmogų ne
laimėje pagelbėti. Liberty Hali, 
4615 South Mozart, 7:30 vai. 
vakare.

A. Vaičiui, kuris yra netekęs 
kojos. Rengimo komisija tiki-

MARQUETTE MANOR—Vie
tinė gyventoja A. Petrauskiene 
jau sveiksta po sunkios opera
cijos. Jau daugiau kaip savai
tė praėjo nuo grįžimo namo.

—žvalgas.

narių patarnaus 
publikai rasti 
dalinti progra-

pardavinės, juos

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefoną* Vlrginis 0036

Įdomus faktai apie 
“NAUJIENŲ” Metinį 
koncertu ir dalyvius

CICERO 
šiandien rengia iškilmingą šo
kių vakarą p. Lukštienės sve
tainėje. 15th ir 49th Avė.

Rengimo komisija deda visas 
pastangas, kad sutraukus kuo 
daugiausiai publikos ir ją ge
riausiai u’žganedinti. Vakar su
sidės iš prakalbų ir dainų, ku
rias sudainuos musų radio dai
nininkės pritariant gitarai.

Lietuvių dainininkai
Froltcs”

mta kainomis ui aukšto# rųšie# palaidojimų. Mm aia*o 
MTOkuojame ui atvežimų mirusio imogamJtaM J mW| 
(stalgų H bile kokios miesto daliem

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigų, kur galėsite pamatyti db 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tzrnavijną. jutas visai nieko nereikės mokėti, nežiurtai 
| tai, ar jus kų pirksite, ar ne, *

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmborius, kuria 
taikia ambuląnce patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturioe Moderniškos Koplyčios DIi 
lemenu. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
ĮdtaišiC ■ ■

BURNSIDE—Nors laikai ga
na sunkus ir žmonės suvarginti 
bedarbe, vienas gražus būrelis 
svečių susirinkęs vas. 18., pas 
Igną ir Anelę Jasius, juos svei
kino su 21-momis ženybinio gy
venimo sukaktuvėmis ir p. Ja- 
sienę gimimo diena. Jie yra SLA 
63 kp. nariai. Po užkandžių, 
kuriuos pagamino O. Mockienė 
ir kitos, svečiai gražiai links
minosi prie Karbitovskų muzi- 
kos. Tik nedėlios rytmetį pra
dėjo skirstytis.—Svečias.

200 solistų, šokėjų, choro na
rių etc., dalyvaus rytojaus 
“NAUJIENŲ” koncerto prog- 
ramo išpildyme.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Radio ir Te 
atro artistų 
programas

O NEW Life ĮJelicatcssen, 
3331 South Halsted Street, ir
gi numatė, kad koncerto daly
viai bus alkani. Padovanojo 
didžiulį skilandį. Ačiū!

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tcl. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedčldieniai* pagal sutartį.

BRIGHTON PARK —šešta
dienį, vas. 25 d., Lietuvių Keis
tučio Pašelpinis kliubas rengia 
Šokius su’ išlaimejimu radio.

ELENA Bartush, contralto, 
dainuoja The Operatic Art 
Theatre. Ji tankiai dalyvauja 
tos organizacijos statomose 
operų ištraukose.

tingai ifr su mužiką, daino
mis, prakalbomis ilr su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

Kalbės Dr. Montvidas. Įžanga 
25c. 301 kuopa deda visas pa
stangas kad kaip nors padidin
ti savo iždą ir į sekantį SLA. 
seimą pasiųsti kuo daugiausiai 
delegatų.—J. T.

pašarvotas raudąsi, pas 
Mažeiką. 3319 SoUtl)

Cbicago, IR. ir httS

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

kampa* 67tb ir Arte»ian Avė 
TeUfonaą Cfovchill 1599 

Valando»ndp 9 iki JI ryto, nuo 2-4 
ir %9 po pietų, icredomi po pietų b 

uedRiomt pagal eudearima

Stella Galdikaitė, Stella Rim- 
kaibe ir Pranas Jakavičius šian
dien dalyvaus Lietuvių Radio 
ir Teatro Aartistų programe

4605-07 South Herm 
VH Trfefottalt YARDS

riaus Petro Sarpaliaus 
“Čir Vir Bam”.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, įkuria eati 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisę 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią. mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valant 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 891

DENTISTAS
Utarninkau Ketvergai* ir Sobaromu 

24 20 V Marėjuetts R.d. arti ■ W«#r»rr A 
Phone Hemlock 7828

Panedėliais. Seredomi* ir Pėtn vėtomi 
1821 So. Halsted Street

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

2506 West 63rd St.

11 Hh Street, vasario 26 d., į- 
vyks SLA. 178 kuopos Užgavė
nių balius, su? šokiais, kumšty
nėmis, rungtynėmis, sunkių svo
rių kilnojimu, jaunuolių koncer
tu, etc. Už geriausius rankų 
darbui bus duotos dovanos, o 
laimėjusiam 1933 metų, čem
pionato titidas, Kiekvienas’ at
silankąs raginamas su a savimi 
ką nors atsinešti ir prizą lai
mėti. Įžanga—10c. Bedarbiams 
įžanga veltui.

SLA. 178 kp. korespondentas.

PRIE “Naujienų” koncerto 
surengimo daugiausiai darba
vosi Nora Gugienė, Marija Jur- 
gelionienc, inž. K. Augustina- 
vičius, ir T. Rypkevičius.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal sutartį 
Rtxid»ncija 6628 So Richmond S/r**t

Telefoną* Republh 7 g 61
LITHUANIAN JŲnhersity 

Club nariai studentai atėjo 
koncerto rengėjams į pagalbą. 
Dalis kliubo 
susirenkančiai 
vietas, padės 
mus, etc.

Ofiso, Tel. Victory 6893 - 
Rez. Tel. Drezel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą*

BILIETUS
rinks, garderoboje, prie scenos, 
prie užkandžių, prie šviesų ir 
taip toliau, dirbs 25-ki darbi
ninkai, visi naujieniečiai.

PRANEŠIMAS
Mano ofisai vėl bus atidarytas ir pači 
entuS priimsiu pradedant nuo pirmadie 

oio, *ausio 15 dieno*. 1933 
DR A. J, GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. I4th St

Cicero, III.

Vakarais: Utarn. ir Ketv.
4145 Archer Aną. Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

ALDONA Briedžiutė 
nistė," yra vos apie 17 metų am 
žiaus. Ji 
bę prizų 
lanko De

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

A. 'K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenus 

Tel Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaroUžsisakykite dabar Pa

minklus dėl “Decoration 
Day”, kainos žiemos lai

ku labai nupigintos 
i. ii XI- ‘ •’

Pirkite " Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN
MONIMENT CO.

523-27 N. Wėstern Avė.
Phone SEELEY 6103 

Įsteigta ųuo 1885 m.
i Del Informacijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS 
Berkshire 1487

Dr. Suzana A. Siakis
Uottrų ir Vaikų ligą Sprcųdiati 

4145 Archer Avė.
/ Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai 
12 ryto

MIKAS Jozavitąs, “BIRU 
TĖS” choro vedėjas;’yra jau 
nas, bet pagarsėjęs pianistas.

Naujieniečiai iš Michigan 
City, Mich., Lašai ir A. Diliai 
prisiuntė koncertui didžiulį lie
tuvišką sūrį ir plytą sviesto. 
Laiškutyje jie . sako: Gerbia
mieji Naujieniečiai! Pasiųnčia- 
me koncertui užkandžių”. Sū
rį valgą gerus Naujienų drau
gus michiganiečius prisimins!

3102 So. Ėfaisted St 
kampas 31st Street

ral.i 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir iventadieniais 10—2

i uetuviai ugdytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

Phon* Boulevard 8483

Lachavicii ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

4

Patarnauja laidotuvėse . kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o <nn*q 

darbu- busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS*

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

Doininikas ir Alex

Tel, Lafayette 3572 
J. Čiulevičius 

j GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
'' ir apielinkėje. 
,(Dįdelė ir graži 
a Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER > A V.

ANTANAS JENKINS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va-* 
sario 24 d., 12:15 vai. po piet 
1 93 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Nemakščiuos. Raseinių ap. 
Amerikoj išgyveno apie 40 mętų.

Paliko dideliame .nuliūdimą mo
terį Anna. po tėvais Rubikaitė it, 
dvi dukteris. Stella ir Emmą it 
žentą John Notko ir du švogeuu 
Rubikus. 
giminės.

Kūnas 
graborių 
Auburn Avė., Cbicago, IR. ir bus 
palaidotas Tautiškose kapinėse, 
bus išlydėtas pirmą valandą po 
pietų, panedėlyj, vasario 27, 1933.

Dabar visi. a. a. Antaną Jenkins, 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:

Moteris, Dukterys, Žentas 
ir Giminės.

Gyvenimo vieta 3227 South 
Emerald Avė., Chicago, III. Tel. 
Victoty 3563.

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TeL Roosevelt 7532

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V E. Siedlinskis>
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS t 
South Ashland Av». 1 tssbai 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

MotrriSkų, Vyriškų ir Vaikų lig* 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
va! po pietų ir nuo 7 iki 8|30 vai 
vakaro jQedėl. nuo 10 iki 12 di<M 

Phone Midway 2880

ANTANAS M1KNEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 24 dieną. 5:10 valandą ry
te 19 33 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Daug- 
maudžių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime sū

nų Povylą. marčią Julijoną, anū
kus Marijoną ir Povylą. Lietuvoj 
švogerį Užemanskj ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1422 
So. 4 8 Ct.. Cicero.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
vasario 27 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų j Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Miknevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kurinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame.

Sūnūs, Marti. Anūkai, 
Švogetis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lacbavičia. Tel. Canal 2515

• . .•X.-

KONCERTO soliste
Salaveičikiutė-Steponavičienė la 
vinasi muzikoje nuo jaunų die 
nų. Pirmiausiai smuikas, vė
liau piano ir pagaliau balsas.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

i Nedčldieniais pagal sutartį.

“PIRMYN” choras dainuos 
vietinio Chicagiečio kompozito- 

dainą

iš stoties WEDC, 1210 kc„ 'i 
yal. vakare.

Dainininkai atliks seriją liay 
dies dainų. Be to, dalyvaus 
“Barborelė” ir Alcx Shemet — 
'ikordinistas. 'Programą ves Kle 
ofąs Jurgelionis.

Telefonas Yards 0994/

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Apanųa 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi* 

7 iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 12 
’ Rez. Tclephone Plaza 3200

-^^W*U^*W^uaRgRU^a**M*SRO*49**^^**^lR*e*l*e**«********'

A.A SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington Si
Room 905 Tel. Dearborn 796f

Valandos i 9 ryto iki 4 po pietų

6 iki 9 vaiTel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuos*

Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 85th St 
kampa* Halsted St. 

Valandų* ųųo 10—4, nuo 6 iki • 
NtdėHotni* nuo 10 iki 12

. ................... | ...... ..  IIIIT, .............................  "I*

T«l. Centrą! 5525, Dearborn 7324

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

ĄfsakMČifli ptitaikd akinius 
‘Vaikams ir suaugusiems.

Akinius dėl skaitymo gąlitt S*ud 
į Wakath Avė., Room. 30Ą

Valandos nuo 11 ryto iki 1 po piet ir 
ano ? iki 4 v» p. p*

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
' Oentistas

4645 So. Ashland Avė
«rti 47th Street-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* Stale 7660; Valando* 9—ft 

West Side: 2151 W. 22nd “
B^aned^lio, Seredož Ir Pėtny&o* vak.

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockivell Street n 

Utarnlngo. Ketverco ir Sabalo* Ivak. 7 •
TelefoBM BepubUc OflOO

..... I .............. ....... ......................................... ........................

Juozapatas Yucevicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 23 dieną, 11:45 

valandą vakare, 1933 m., sulaukęs 14 metų amžiaus, gi
męs Kelmės parapijoj.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko (lideiiąme nuliudiipc moterį Jicvą, dukterį 

Stellą ir gimines.'
Kunas pašarvotas randasi 3300 S. Emerald Avė.
Laidotuves įvyks antradieny, vasario 28 dieną, 8:30 

vai. ryto iš namų Į Šv. Jurgio parapijos bažnyuią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapato Yucevicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 
(Tel. Republic 3100.

. MONTVID, m. d
We*i Towd 5iat» Bank Bldg 

2400 W Madison St 
iki 3 po pietų 6 iki 8 *ak

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brun»wick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo mvo ofise patinusia*, išputusia* 

blauzdų gyslas.
Valandos' nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel, Boulevard 1401

Phone Boulevard' 4139 
A. MASALSKIS 
„Musų Patarnavimas lai

dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- , 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. '■

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

I" „|W u*l Ii' ............................... ................................. i III Ullll Ulll Wll UI1,

Seniausia ir Didžiausia 
LIETUVIŲ

GRABORllį ĮSTAI6A

kiekvieną dieną nuo 9 iki 
(išakytu* seredomi*) Taipgi 

nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkab i* 
Ktrvergais.

Rez Tel HYDE PARK 3395

JOSEPH J. GRISH
Lietuvi* Advokatas .
' 4631 South Ashland Avė.

Tel. Doukvsrd 2800

DR.MT. STRIKOL’IS 
aYDTTOSAg (IB CHIRURGĄ* 

4645 S. Ashland Avė., 
’flao valandos ano 9 lld 4 ir aao 6 Iki 

• vai. vąk. NeSClioml* pagal ratartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 . 
Namų ' Tel.! Prospect' 1930

A. L. Davidonis, O
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS.

uuo 9 iki 11 valanda*'' ryti 
nuo 6 iki 8 valandai vakare* 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai
Res 6600 South Arfesian Avenv 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

I»R HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* pe* 25 m* 
tu* kaipo patvrs* gydytoja* chirurgą* i 
akušeris

Gydo staigias i* chroniškai liga* Wrą 
moterų it vaikų pagal naujausiu* es« 
todu* X-Ray ir kitokiu* elektroj pn* 
raišu*

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 IV ISth St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
mo 6 iki 7:30 «al. vakaro

Tel Canal 3110 
Rezidencijo* telefonai 

uya< Vark 6755 ar Central '40*

JĮUS.Ų. ęiuBORius ! ■; .

eAvemit 
StVUS

Ofiso Telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS 

Valandos Kasdieną
9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30

756 W. 35th St.
CHJCAGO, ILL.

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRl
...........  lllll. ........

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

f Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzaiųuotojas 

Modvuiika Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiem* reik* 

tams. Kaifią prieinama
3319 Auburn Avenue

CHICAGO. ILL

Budrįko valandą
Byt dieną Jos. F. Budriko ra- 

dio ir rąkaudų krautuvč 1 
vai. po piet duos, gražų ir p 
vairų radio programą iš stoties 
WCFL. Prograi^e dalyvaus Pelnas šio parengimo skiriamas 
kontcstantai-daininlnkai: ponią 
Anelė Zabukiene ir jos trio;
harmoningas duetas: Vincas As- si sukelti reikalingą sumą, bu 
čila ir Viktorija Gunaulskienė;
Jonas Chepaitis, Stasys Puta ir 
kiti. Taipgi dalyvaus visa Ma
kalų šeimyna ir Budriko akor-i 
dinistai.—z.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

t, i Europos ir Vėl 
senojoj vietoj. 

VALANDOS 10 12 A M. 
’ o P M Sekmadieniai* it 

oiau pagal susitarimą

<335 So. Halsted St
T.l BOULEVARD 919,

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS ,, .

3147 So. Halsted St.
Pancd-*. Sered. ir Subat. 2-9 vai. 

Kitomis dienomis pagal sutartį

Radio stotis WCFL 
rengia radio artistų 
♦‘Radio Fiblicš”, kuris įvyRs 
Ashland Auditorium. Jame da-. 
lyvaus Visi artistai, pasirodąį 
to stoties programuose apie de
šimts šokių orkestrų. Visas va
karo programas' bus perduotas 
per radio iš stočių WCFL, 970 
kc., ir trumpų bangų stotį 
W9XAA, 6080 kc.

Lietuvių programą, kurį iš
pildys artistai, 'daylvaują BucK 
riko radio valandose, kiekvieną 
sekmadienį, bus galima išgirsti 
apie 9:15 vakaro. Nepamirš
kite šįvakar radio užsisukti.

—Pranašas.
"■■■■P "iiyi iiąi^n ■■■**!■ ii '■ *nii*n iii — 5

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS K^IETKOS -

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Pristatom , į V/Dali*,„..,« 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrąbams Vainikai

"1 ■"■—r..........,1 ..........   .i.... 1......... jMtf'rrT’gr.Tr.1:1 ..... .t
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Rytoj Visi į “Nau 
jienų” Koncertą

■'■"■X....... ...

Įvyksta Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street

visas būrys ristikų. \ Lietuviai 
eis persitikrinti su lenkų risti- 
kais. žada atsilankyti' geriausi 
Chicagos lenkų ristikai. Lietu
vių ristikai treniruojasi, kad 
galėjus atsilankyti. St. Bagdo
nas, kliubo laikytojas, ■< sako, 
jog juo tolyn, tuo daugiau 
tarp lietuvių atsiranda gerų 
mistikų.

Šeštadienis, vas. 25, 1933

Pianos

Pradžia 5 vaL vakare
Tik dvidešimts keturios va

landos teskiria mus nuo įvykio, 
kurio visi naujieniečiai, “Nau
jienų” draugai, skaitytojai lau
kė su išsilgimu — “Naujienų” 
Metinio Koncerto,

Ryt penktą valandą vakare 
šimtais žmonės suplauks į< Chi
cagos Lietuvių Auditoriją, 3133 
South Halsted Street, ir toje 
šventėje dalyvaus. Ne vien 
Chicagicčiai, bet ir naujienie
čiai iš visų tolimesnių koloni
jų, kurie rengia speciales au
tomobilių ekskursijas į koncer
tą atsilankyti.

Sueis su senai nematytais 
draugais, užmegs naujas pažin
tis, sutirps į vieną didžiulę 
draugišką šeimyną! Taip, tai 
bus tikrai naujieniečių švente.

O programas. Mažai telieka 
apie jį kalbėti. Užteks suminė
ti artistų vardus. “BIRUTĖS” 
choras, vadovaujamas žymaus 
pianisto Miko Jozavito, su so-^ 
listais — Jule Gapšiene, Vera 
S't radom skaitė ir Vanda Mise- 
vičiute; orientalių šokių šokė

K
jas — Vytautas Zereni BELIA- 
JUS, solistė Helen BARTUSH, 
pianistė Aldona BRIEDŽIUTĖ, 
šokėja Irene JUOZAITIS, Ane
le Salaveičikiute-STEPONAVI- 
ČIENĖ ir “PIRMYN” — vado
vaujamas žymaus dirigento ir 
chorvedžio Kazio STEPONAVI
ČIAUS, su solistais, tarp jų 
V. Skusevičiute.

Ir, pagaliau, į artistų sąsta
tą įeina ir Pranas JAKAVI- 
ČIUS, visuomenes numylėtas 
scenos artistas it dainininkas, 
kuris-yra nevieną prajuokinęs 
iki ašarų., šiuo kartu jis sudai
nuos Moniuškos — Temsta Die
nelė, ir ištrauką iš Gounodo 
operos “Fausto” — “Aukso 
Stabas”.

Po šio turtingo programo šo
kiai, kuriems muziką parūpins 
Jurgio v Steponavičiaus — Ste
ponavičių “Muzikos Trilogijos” 
nario — orkestras STEPHENS 
REVELERS.

Pradžia 5 vai. vakare. Įžan
ga — 40 centų. Tad. visi į 
“NAUJIENŲ” KONCERTĄ!

“Naujienų” koncerto 
darbininkai

Visi žemiau išvardyti .asme
nys malonėkite vasario 26 d. 
atvykti į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją (3133 S. Halsted st.) 
ne vėliau, kaip 3:30 vai. po pie
tų:. ■ '

J. Degutis
J., Bačiunas

’ Pairi Miller
P. Martinkaitis
A. Narbutas
P. Galskis
B. Barniškis

. Jonas Ascilla
V. Miszeika >
A. Lechavičius
Frank Kantenis

J. Vilis
Thomas Scott.

* . ' ■ ■ . . ' •

ĮDOMI PASKAITA 
PER RADIO

Iš stolies W. C. F. L. 070 
kilocycles

Nedėlioj, Vas. 26 d.
Lygiai nuo 3:30 vai. po pietų

Kalbės S, BENECKĄS 
Temoje “ARMOGEDONAS” 
Tai bus lietuviams tikras 

persergėjimas, kas nusiduos 
neužilgo. Neužmirškite atsukti 
savo priimtuvus.

Rengia ir kviečia pasiklau-

JEHOVOS LIUDININKAI.

STEKAI - CHOPS . BAVIOLI 
SPAGHLTTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

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

’ arti Ashland \

CLASSIFIEDADS
-............................-........ -............................ -

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtainai

Grand jury išnešė 
tris apkaltinimus 

prieš J. J. Zolpį

ha pagelb. Al. Kumskis, rašt. Ig. 
Ivan, finansų rašt. Ona 
ne, kasieriirs S. J. žilius, 
šalkos—Ig. Jonkus ir S. 
cevičia.—koresp.

želic- 
mar- 
Kan-

Antradienį svarstė skundus 
prieš buvusį real-estatininką; 
kaltindamas pinigų išeikvoji
mu

Bepartinis kandidatas į 
11-to vardo aldermonus 

Town of Lake ir Bridgeport. 
—Dabar 11-tas vardas siekia 

dalį Town of Lake ir Bridge- 
porto, nes rtfbežiai minėto var
do buvo praplėsti. Tad šiuose 
alderrnonų rinkimuose dalyvaus 
daug naujų žmonių.

Vienas iš naujesnių kandida
tų j 11-to vardo aldermonus 
yra A. J. Zygmuntowicz. Daug 
lietirvių remia jo kandidatūrą ir 
antradienį, sako, už jį balsuo- 

ne- 
yra 
bo-

Reikia Partnerio į Ge
rai įsteigtą Automo

bilių Biznį ;
Pageidaujama, kad atsišauktų automobi
lių mechanikas arba salesmanas.

Reikia įmokėti tiktai $3,000.00. 
Dabar yra geriausias laikas įeiti į šį biz
nį, nes sezonas jau prasideda. Investuo
tus pinigus į šį biznį lengvai galima 
uždirbti šį pavasarį ir vasarą.

Autorųobiliai, kuriuos dabar užlaikė
me yra vieni tų, kurie sparčiausiai išsi- 
parduoda. ’

Per paskutinius .6 metus mes šiame 
biznyje pardavėm kas mėnesį vidutiniš
kai po 500 naujų automobilių, apart 
taisymo, automobilių dalių pardavinė
jimo ir vartotų automobilių.

Musų inventorius pilnai apsaugos jū
sų investmentą. Atsišaukite,

1739’ S. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

Box 1536

Educational
Mokyklos

ATYDA
SOUTH SID6S MERGAITES

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 duodą 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

j grand jitfry per-

savaitės pabaigoje, 
penktadienį, J. J.

Cook apskričio grand Jt?ry, 
k?ip paaiškėjo vakar, išnešė 
tris apkaltinimus prieš buvusį 
Town of Lake real-estatininką 
J. J. -Zolpį, kuris yra patrauk
tas atsakomybėn už svetimų 
pinigų išeikvojimą.

Grand jury skundus prieš 
Zolpį svarstė antradienį, po to, 
kai Felony teismo teisėjas Do- 
naid McKinlay pereitą savaitę, 
trečiadienį, vas. 15 d., nuspren
dė skundus 
duoti.

Sekančios 
greičiausiai
Zolp bus pašauktas prieš vy
riausi kriminalio teismo teise* 
ją John Prystalski (arraign- 
ment), kuris paskirs teisėją jo 
bylos svarstymui arba pats ją 
svarstys, kaip padare su skun
dais prieš Povilą Baltutį.

J. J. Zolp yra kaltinamas iš
eikvojimu suvirs $13,000 kredi
torių pinigų. Nukentėję, išpir- 
kę varantus prieš J. J. Zolpį, 
yra A. Gudaitis, ($176), Hill- 
ard Savickas, ($1,000), A. Bar
kauskas ($1,010), G. Rudokas 
($2,500) ir A. Kolelis $(9,300).

J. P. Waitches— Gr 
Pullman L. Ger. Val
džios Kl. piriminink
Išrinktas antradieni įvykusiam 

susirinkime

ROSELAND.— Greater Pult- 
man Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubas turėjo savo metinį su
sirinkimą vas. 21 d. 7:30 vai. 
vak. Strumilų svetainėj. Pirmi
ninkavo pirm. P. Samoška. 
Vienbalsiai nutarta, kad kliubas 
indorsuotų Lcslie V. Beck į Al- 
dermonus 9-to vardo. Taipgi 
nutarta surengti didelį masinį 
mitingą pagerbimui šio kandi
dato, nedėlioję, vasario 26 d., 
1933 m. 2-rą vai. po pietų Stru- 
milo svet. Įžanga ęlykai.

Po to sekė rinkimas naujos 
valdybos ateinantiems 1938 me
tams.

Pirm. J.
Į valdybą pateko šie:

P. Waitches, pirm.

sią. A. J. Zygmuntowicz 
priklauso jokiai partijai ir 
neprigulmingas politiškiems 
sams.—žvalgas.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muqs« ąrbą studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Financial
* •FinansaŲPaskolos • 

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2^00. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 artt BnngaJ'ovv ir 5 kamb. 
viršui, galima nuplikti?‘už $ 1800.

Atsikreipkite į Naujienas t*' * 

Klauskite pf A: Rypkevičiaus.

REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgičiaus, muro namo, 4 flatų po 6 
kamb. $2500. Atsišaukite 'laišku, 
Naujienos, Box 1534, 173 9 S. Halsted 
Street.

SPORTAS
Bridgeport Health Kliubas

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service _
EĮįznioPatūrnąyinias________

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

iš-
15

Rytoj tuoj po pietų Bridge
port Health Kliube susirinks

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.
PRANEŠIMAI

Dr-ja Lietuvos Ukinininkas, 
rengia balionų šokių vakarą, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 
25 d., “6:30 v. v., įžanga 25c. 
ypatai. Kviečiame visus daly
vauti tame šokių baliuje.

Valdyba ir Komitetas.

SLA. 178 kp. rengia didelį koncertą su 
šokiais, kuriame bus ristynės, kumštynės, 
etc. Dalyvaus Billy Kalak, buvęs Lind- 
blom Higb čempionas kumštininkas ir 
Howe — St. Rita’s Boxing Club naryą. 
Bus suteiktos dovanos už geriausį rankų 
darbą, o laimėjusiam 1933 čempiono ti
tulus. Be to. koncerte bus monologų- 
dialogų, juokų, kalbės pirmininkas B. 
Walantinas. Dalyvaus ir geras šokių 
orkestras. Bedarbiams įžanga dykai. 
Kitiems — 10c. Balius įvyks vasario 26 
d., Mažrimo sveainėje, 3926 W. llltb 
Sa. Pradžia 1 v. po piet. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, ščrininkų metinis susirinkimas, 
įvyks ketverge, Kovo-March 2. šių me
tų, Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
ant pirmų lubų. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi Šėrininkai kviečiami at
silankyti. nes bus išduota atskaita nuo 
pat pradžios Auditorijos gyvavimo, per 
Valstijos Registruotą Auditorių J., P. 
Varkalą, ir bus renkama nauji direk
toriai. A. Kautakis, rašt.

L. T. P. Rengia Du Baliu 
Nedalioj ir Užgavėnių vakarą* 
Vasario 26 ir 28 d., 1933, Pa
rapijos Svetainėj, prie 35 gat
vės ir Union Avė. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga 25. ypatai

Kviečia ,
Klebonas Linkus ir

Komitetas.

persiaaldymas veda prie 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO z 

Apsisaugokite nuo persiSaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius iiuosai, pra
šalinkite nuodijančią medegą! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

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. Gref- 

s 'tas patarnavimas, že
mos kainos. 4

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

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes* ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek-

men.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
• •C . ■

NAMŲ SAVlJTlN^Ų ATYDAI 

Musų biuras suteikiu patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara* kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai orb 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Informacijas ir Patar- 
navima

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

J. J. Hertmanavičius 
3241 So. Halsted St. ' 

-------- -—"y, .........
WEST CENTRAL WlND0W SHADE 

mPAMPUC I
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 COLUMBOS 9309^

, MisceHaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos,, balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kįaulutės. baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš? 
kos žuvis. Geriausias rūšies ir parinkti 
lepūnai. ? "
\ IDEAL PET SHOP 

946 W. 63rd Street 
• t

tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St 
netoli Wood įų 

Phone YARDS 3895
initfmrhinmi imu 11/

.Senas Auksas
CASH UŽ JUSU SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augsčiausią kainą nž su« 

laužytus senus auksb' daiktus, dantų til
tus, dantis, laikrodėlįus, lombardo tikie 
tus. v <

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Av«,

z Kambaty* 600
t

NAUJOS mados speciališkai padaryta 
maudynė, tinkanti dėl ligonių ir šiaip 
šeimynos. Parduosiu už $10. 1448 
N. Wobd St., 3-čios lubos iš užpakalio.

Personas 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU žmonių, kurie lapkričio 
1909 m. iŠ Liepojaus važiavo į New 
Yorką. Aš tuo laiku irgi važiavau. 
Informacija man reikalinga kad sužino
jus laivo vardą kuriuo atvykau. Kas 
tuo mėnesiu važiavo prašau atsišaukti, 
busiu dėkingas. Gal pasiseks susirasti 
savo laivo vardą. O. Jankauskienė, 75 
Pįęasant St., Portland, Me.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

'REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, prieš mažos Šeimynos. J. Raden, 
5518 W. Jackson Blvd. Columbus 8378

Automobiles
CADILLAC DE LUXE PASKIAUSIS 

1931 MODELIO SEDANAS
Važiavau juo labai mažai, yra taip 

naujas kąip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas, — be jokio ženklo, pui
kus tairai. Reikia pamatyti kad įvertin
ti. Paaukausiu už $275. Namie bile 
laiku nedėlioj, 1715 Humboldt Blvd. 
1 Apt.

HUPMOBILE 8 PASKIAUSIS 
CUSTOM DE LUXE SEDANAS 
Mažiau negu 5 mėnesius senas. Va

žinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas. kainavo man virš $2000. Rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $350. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 4832 North 
Winchester Avė, netoli Lawrence Avė., 
2nd Fiat.

OLDSMOBILE PASKIAUSIO MODE
LIO SEZANAS

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiaus negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Gęriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Turi 6 ratus, 6 tai- 
rus, kaip naujus. Reikalas cash verčia 
mane paaukauti už $250. Atsišaukite 
nedėlioj, 2020 North Spaulding Avė. 
2nd Fiat.

PARSIDUODA vartoti, ir nauji Uo
kai ir visokių rūšių privatiškos maši
nos. Pirkdamas naują* troką ar maši
ną sutaupysite 100 dolerių, katruos iš
mokate komišino dealeriams už jūsų 
karą mokame gerai.

4426 So. Western Avė.

Funiished Roomb
KAMBARYS“' rendon apšildomas su 

visais patogumais. .
3001 W. 41 Place

RENDON' kambarys, šviesus, apšildo
mas su visais patogumais prie mažės 
šeimynos su ar be valgio, galima var
toti virtuvė.' 3339 So. Union Avenue, 
1 lubos.

RENDON kambarys švarus, šviesus 
arti karų linijos, dėl merginos', ar vai
kino, galima virtuvę vartoti. 1507 N. 
Irying Avė. 1 lubos.

RENDAI gražus kambarys, paren- 
duosime pigiai, 6750 S. Campbell Avė. 
2ros lubos.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos dėl vaikino af merginos, karš
tu vandeniu šildomas ir telefonas. At
sišaukite 4517 S. Rockwell Sjt. 1 lubos.

IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 
f rentinis miegamas -kambarys, apšildo
mas, su visais patogumais, galima ma
tyti visuomet, 2 dubos iŠ fronto, 3334 
So. Lowe Avė. Boulevard 8143.

PASIRENDUOJA šviesus kambarys. 
2 lubos, dėl vaikino, su valgiu ir visai 
nebrangiai. 4359 S. Maplewood Avė. 

* •/

.__ For Rent
RENDON 2 apšildomi kambariai 

(virtuvė ir miegamasis) atskirai. Gasas 
ir elektriką Marųuette Parko apielinkej. 
Tik už 15 dolerių. 3515' W. 59 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai k

DELICATESSEN, kendžių krautuvė, 
kampinė krautuvė. . Renda $25. Bar- 
genąs. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI grosernė įr bučernė, 
pigiai. J. and J. Marke t and Grecery, 
915 W. 3 2 St.

PARSIDUODA grosernė su ar - be 
namo, karštu vandeniu , apšildomas, Ge
ra vieta, tinka bile kokiam bizhiūi.

3149 So. Halsted St. ; '

PARDUOSIU bučernę ir grdsernę su 
namu arba ^atskyriai. Aš noriu va
žiuoti į Lietuvą, parduosiu labai pigiai, 

6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
arba priimsiu ir pusininką. Knygynas, 
3210 So. Halsted St. Box 87.

PARSIDUODA STORELIS
5014 So. Western Avė. j

už $50.00, ateikite sub&toj ar nedėlioj, 
arba mainysiu ant muro namo ar ant 
farmos, tai ir tą namą pridėsiu.

' 5014 So. Western Avė.
------------------------------—------ :—;---------------

PARSIDUODA grojikiis 'pianas la
bai pigiai. 40 rolių ir lempa geram sto
vy, 3623 ’/&\So. Emerald Avė.

Musical Instruments
Muzikog Instrumentai

PAIEŠKAU kas turi parduoti kor
netą. kam nereikalinga, atsišaukite Tele
fonas Yardš 5810.

Farms For Sale
*Ikiai Pardavimui

LIETUVOJE ŪKIS, 31% -hektarų, 
išdalinta . į kplionijas Mingelių kaime. 
Meškučių valsčiaus, Šiaulių apskričio. 
Noriu parduoti į trumpą laiką. Informa
cijų kreipkitės prie savininko.

KONST. MIKOLA1TIS
1304 So. 49th Avė., 

Cicero, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Visuomenės Atydai
f

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 pinjgus. — 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 mūs.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

DUONA ANT UKES BADAS 
MIESTE

Farmos 80 akrų, $2,500, 120 akrų, 
prie miesto, geros triobos ir žemė, mai
nys ant namo, 40 aktų Wis., prie eže
ro.

Perkam bortus — morgičius. 
THEO. KUČINSKAS

819 W. 35th St. Tel. Yards 1433

FARMA 1 — A stovy, 160 
geroj vietoj, 9 kambarių namas ir 
geri budinkai. Rašykite, gausite 
giaus informacijų, W. A. Rodgers, 
54, Farina, lllįnpis.

akrų 
kitit 
dau- 
Box

AR ATSIMENATE 
TOKIUS BARGENUS
Parsiduoda 4 pagyvenimų, naujas 

mūrinis namas po 5 kamb. tik už 
$12,000. Reikia įmokėti tik $40Q0. 
Likusi suma ant lengvų išmokėjimų.

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

FARMA. Ant pardavimo 200 
rių farma su triobom, mašinom, 
Tikras bargenas $2500. 3131 Archer 
Avė., Chicago, III.

ake- 
sodu.

Exchange-~Mainai
6 KAMBARIŲ bungalow ant Mar- 

ųuettte R.d. mainys ant lotų arba mort- 
gičių.

128 akrų farma su gyvuliais mainys 
ant miesto proporfės.

80 akrų farma su gyvuliais, mainys 
ant miesto propertčs.

20 akrų fruktų farma ant St. 
upės mainys ant namo.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė.

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. Westcrn Avė.

Tel. .Grovehill 1038 
Chicago, III.

Joe.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS

Mainysiu 3 kambarių namelį su 3 
Idtais ant automobiliaus. Namelis 
rdndas West Lawn. Šaukite Frank 
Ridlauskas. telefonas. Republic 9599, 
arba mainysiu ant 2 flatų po 4 kam
barius.

UŽBAIGIMUI nejudinamojo turto 
palikimo parsiduoda kampinis 69x100 
namas su krautuvėmis Halsted ir 17th 
Place. Atsišaukite 1719 So. Halsted St.

PARSIDUODA už pusdykį arba iš
simaino 200 akerių farma prie leikos. 
apie 65 mylios nuo Chicagos. Vieta 
ne tik gera dėl farmeriavimo, bet tinka 
ir dėl vasarinio resorto, dėl to, 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. Ištikrųjų atro
do kaip gražus Lietuvos dvaras. Kai
na beveik tokia kaip už 100 akerių.

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

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

Tel. Čfpvehill 1038 
Chicago, III.

KAS KA TURITE 
MAINYTI 

2 pagyvenimų medinis, 
čių kaina $5900, mainys 
naujo mūrinio namo.

6 kamb. namas mainys 
kaina $4300.

Farmos netoli Chicagos.
80 akrų budinkai, gyvuliai,, kaina 

$3700.
120 akrų, visi įtaisymai, kaina $4500. 
Turime visokių kitokių bargenų, kas 

norite greitai parduot arba išmainyti 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 vakarais 
Boulevard 0127

nėra morgi- 
ant 2 flatų,

ant didesnio

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. Taipgi gali būti namas su 
mažu morgičių, bet reikia ir truputį 
cash. Kaina beveik tokia kaip buvę 
morgičiai. . šios farmos yra 50 mylių 
nuo Chicagos. Prie gero; kelio, puikios 
triobos, arti miestelio. Lietuviai, ku
rie nori užtikrinti sau pagyvenimą, 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 visk?. 
Kreipkitės tuoj,. Nuo Kovos 1 d. 
bus išduoti listai ant farmų.

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

Tel. Grovehill 1038 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai dviejų pragy
venimų bizniavas namas ant Ashland 
Avė. ir 49 išrenduotas dėl restauranto, 
karštu vandeniu apšildomas. Atsišaukite 

5129 So. Ashland Avė.

PARDUODU čeverykų taisymo, dirb
tuvę, arba mainysiu ant automobiliaus. 
Atsišaukite' nevėliau nedėlios tytą, 

2646 W, 63 Sh

laip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų' skel
bimų skyrius 
kalba!

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

** -z *

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

Telefonas yra

Skelbimus

8500
priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
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Rytoj Visi į “Nau 
jienų” Koncertą

Įvyksta Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
. 3133 S. Halsted Street
X t

visas būrys ris tiku. * Lietuviai 
eis persitikrinti su lenkų risti- 
kais. žada atsilankyti" geriausi 
Chicagos lenkų ristikai. Lietu
vių ristikai treniruojasi, kad 
galėjus atsilankyti. St. Bagdo
nas, kliubo laikytojas, -s sako, 
jog juo tolyn, tuo daugiau 
tarp lietuvių atsiranda gerų 
riątikų.

Pradžia 5 vai. vakare .
Tik dvidešimts keturios va

landos teskiria mus nuo įvykio, 
kurio visi naujieniečiai, “Nau
jienų” draugai, skaitytojai lau
kė su išsilgimu — “Naujienų” 
Metinio Koncerto,

Ryt penktą valandą vakare 
šimtais žmonės suplauks į* Chi
cagos Lietuvių Auditoriją, 3133 
South Halsted Street, ir toje 
šventėje dalyvaus. Ne vien 
Cbicagicčiai, bet ir naujienie
čiai iš visų tolimesnių koloni
jų, kurie rengia speciales au
tomobilių ekskursijas į koncer
tą atsilankyti.

Sueis su senai nematytais

.1. Vilis
Thomns Scott,

ĮDOMI PASKAITA 
PER RADIO

Iš stoties W. C. F. L. 970 
kilocycles

Nedėlioj, Vas. 26 d.
Lygiai nuo 3:30 vai. po pietų

Kalbės S, BENECKAS 
Temoje “ARMOGEDONAS” 
Tai bus lietuviams tikras 

pcrseygėjimas, . kas nusiduos 
neužilgo. Neužmirškite atsukti 
savo priimtuvus.

Rengia ir kviečia pasiklau
syti

JEHOVOS LIUDININKAI.

Furniture & Fixtures

NAUJOS mados speciališkai padaryta 
maudynė, tinkanti dėl ligonių ir šiaip 
šeimynos. Parduosiu už $10. 1448 
N. Wobd St,, 3-čios lubos iš užpakalio.

Pianos
PARSIDUODA grojiklis T’anas h* 

bai pigiai, 40 rolių ir lempa geram sto
vy, 3623 %\So. Emerald Avė.

Real Estate For Sale

Visuomenės Atydai
t

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 pinįgus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip\*i 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
'"Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mūs.

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PAIEŠKAU kas turi parduoti kor
netą, kam nereikalinga, atsišaukite Tele
fonas Yards 5810.

Persona:
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU žmonių, kurie lapkričio 
1909 m. iš Liepojaus važiavo i New 
Yorką. Aš tuo laiku irgi važiavau. 
Informacija man reikalinga kad sužino
tus laivo vardą kuriuo atvykau. Kas 
tuo mėnesiu važiavo prašau atsišaukti, 
busiu dėkingas. Gal pasiseks susirasti 
savo laivo vardą. O. Jankauskienė, 75 
Plęasant St., Portland, Me.

“Naujienų” koncerto 
darbininkaik

jas — Vytautas Zereni BELIA- 
JUS, solistė Helen BARTUSH, 
pianistė Aldona BRIEDžIUTe, 
šokėja Irene JUOZAITIS, Ane
lė Salaveičikiute-STEiPONAVI- 
ČIENfi ir “PIRMYN” — vado
vaujamas žymaus dirigento ir 
chorvedžio Kazio STEPONAVI
ČIAUS, su solistais, tarp jų 
V. Skusevičiute.

Ir, pagaliau, į artistų sąsta
tą įeina ir Pranas J AK A VI- 
ČIUS, visuomenės numylėtas 
scenos artistas if dainininkas, 
kuris yra nevieną prajuokinęs 
iki ašarų., šiuo kartu jis sudai
nuos Moniuškos — Temsta Die.- 

Gounodo 
“Aukso

Visi žemiau išvardyti .asme
nys malonėkite vasario 26 d. 
atvykti į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją (3133 S. Halsted st.) 
ne vėliau, kaip 3:30 vai. po pie
tų:

J. Degutis
J., Račiūnas

• Pairi Miller
P. Martinkaitis
A. Narbutas
P. Galskis
B. Barniškis

. Jonas Ascilla
V. Miszeika *
A. Lechavičius
Frank Kantenis

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGrtETTI 

BIZNIERIAMS LUNCIUS

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, prie^ mažos Šeimynos. J. Raden, 
5518 W. Jackson Blvd. Columbus 8378

Farmg For Sale
rIkiai Pardavimui

LIETUVOJE ŪKIS, 31’^ -hektarų, 
išdalinta į kolionijas Mingelių kaime. 
Meškučių valsčiaus, Šiaulių apskričio. 
Noriu 
c»jų i

i parduoti į trumpą laiką. Informa- 
kreipkitės prie savininko.

KONST. MIKOLAITIS 
1304 So. 49th Avė., 

Cicero, III.

draugais, užmegs naujas pažin-i nelė, ir ištrauką iš 
tis. sutirns i viena didžiule operos “Fausito”tis, sutirps į vieną didžiulę 
draugišką šeimyną! Taip, tai 
bus tikrai naujieniečių šventė.

O programas. Mažai telieka 
apie jį kalbėti. Užteks suminė
ti artistų vardus. “BIRUTES” 
choras, vadovaujamas žymaus 
pianisto Miko Jozavito, su so
listais — .Jule Gapšiene, Vera 
Suradom skaitė ir Vanda Misc- 
vičiute; oriėntalių šokių šokė-

operos
Stabas”.

Po šio 
kiai, kuriems muziką parūpins 
Jurgio Steponavičiaus — Ste
ponavičių “Muzikos Trilogijos” 
nario — orkestras STEPHENS 
REVELERS.

Pradžia 5 vai. vakare. Įžan
ga — 4() centų. Tad, visi į 
^NAUJIENŲ” KONCERTĄ!

turtingo programo šo-

"į *

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

* arti Ashland

CLASSIFIEDADS

Automo^^^^ 
CADILLAC DE LUXE PASKIAUSIS 

1931 MODELIO SEDANAS
Važiavau juo labai mažai, yra taip 

naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. r”...................................................
išbaigimas, 
kus tairai.
ti. Paaukausiu už $275. 
laiku nedėlioj, 
1 Apt.

DUONA ANT UKES BADAS 
MIESTE

Farmos 80 akrų, $2,500, 120 akrų, 
prie miesto, geros triobos ir žemė, mai
nys ant namo, 40 akfų Wis., prie eže
ro.

Perkam bortus

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Originalis, gražus dviejų spalvų 
—* be jokio ženklo, pui- 
Reikia pamatyti kad įvertin- 

Namie bile 
1715 Humboidt Blvd.

- morgičius. 
THEO. KUČINSKAS 

819 W. 35th St. Tel. Yards 1433

FARM A 1 — A stovy. 160 
geroj vietoj, 9 kambarių namas ir 
geri budinkai. Rašykite, gausite 
giaus informacijų, W. A. Rodgers, 
54, Farina, Illinois.

akrų 
kitit 
dau- 
Box

AR ATSIMENATE 
TOKIUS BARGENUS
Parsiduoda 4 pagyvenimų, naujai 

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

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

Grand jury išnešė 
tris apkaltinimus 

prieš J. J. Zolpį

pagelb. Al. Kumskis, rašt. Ig. 
Ivan, finansų rašt. Ona 
nė, kasieriitfs S. J. žilius, 
šalkos—Ig. Jonkus ir S. 
cevičia.—koresp.

želie-
mar-
Kan-

Antradienį svarstė skundus 
prieš buvusį real-estatininką; 
kaltindamas pinigų išeikvoji
mu

Bepartinis kandidatas į 
11-to vardo aldermonųs 

Town of Lake ir Bridgeport. 
—Dabar 11-tas vardas siekia 

dalį Town of Lake .ir Bridge- 
porto, nes nfbežiai minėto var
do buvo praplėsti. Tad šiuose 
aldermonų rinkimuose dalyvaus 
daug naujų žmonių.

Vienas iš naujesnių kandida
tų į 11-to vardo aldermonųs 
yra A. J. Zygmuntowicz. Daug 
liettfvių remia jo kandidatūrą ir 
antradienį, sako, už jį balsuo-

ne- 
yra 
bo-

Reikia Partnerio į Ge
rai įsteigtą Automo

bilių Biznj '
Pageidaujama, kad atsišauktų automobi
lių mechanikas arba 

Reikia įmokėti 
Dabar yra geriausias 
nį, nes sezonas jau 
tus pinigus į šį biznį lengvai galima 
uždirbti šį pavasarį ir vasarą.

Autoiųobiliai, kuriuos dabar užlaiko
me yra vieni tų, kurie sparčiausiai išsi- 
parduoda.

Per paskutinius .6 metus mes šiame 
biznyje pardavėm kas mėnesį vidutiniš
kai po 500 naujų automobilių, apart 
taisymo, automobilių dalių pardavinė
jimo :ir vartotų automobilių. x

Musų inventorius pilnai apsaugos jū
sų investmentą. Atsišaukite, 

1739’ S. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8500

Box 1536

salesmanas.
tiktai $3,000.00. 
laikas įeiti į šį biz- 
prasideda. Investuo-

Educational
Mokyklos

AT YDA
SOUTH SIDĖS MERGAITES

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

HUPMOBILE 8 PASKIAUSIS 
c CUSTOM DE LUXE SEDANAS

Mažiau negu 5 mėnesius senas. Va
žinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas. kainavo man virš $2000. Rei
kia casb, paaukausiu už tiktai $350. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 483 2 North 
Winchester Avė, netoli Lavvrence Avė., 
2nd Fiat.

OLDSMOBILE PASKIAUSIO MODE
LIO SEDANAS

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiaus negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Gęriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Turi 6 ratus, 6 tai- 
rus, kaip naujus. Reikalas cash verčia 
mane paaukauti už $250. Atsišaukite 
nedėlioj, 2020 North Spaulding Avė. 
2nd Fiat.

j grand ju4ry per-

savaitės pabaigoje, 
penktadienį, J. J.

Cook apskričio grand Jl?ry, 
k?ip paaiškėjo vakar, išnešė 
tris apkaltinimus prieš buvusį 
Town of Lake real-estatininką 
J. J. Zolpį, kuris yra patrauk
tas atsakomybėn už svetimų 
pinigų išeikvojimą.

Grand jury skundus prieš 
Zolpį svarstė antradienį, po to, 
kai Felony teismo teisėjas Do- 
naid McKinlay pereitą savaitę, 
trečiadienį, vas. 15 d., nuspren
dė skundus 
duoti.

Sekančios 
greičiausiai
Zolp bus pašauktas prieš vy
riausi kriininalio teismo teisė-*- 
ją John Prystalski (arraign- 
ment), kuris paskirs teisėją jo 
bylos svarstymui arba pats ją 
svarstys, kaip padarė su skun
dais prieš Povilą Baltutį.

J. J. Zolp yra kaltinamas iš
eikvojimu suvirs $13,000 kredi
torių pinigų. Nukentėję, išpir- 
kę varantus prieš J. J. Zolpį, 
yra A. Gudaitis, ($176), Hill- 
ard Savickas, ($1,000), A. Bar
kauskas ($1,010), G. Rudokas 
($2,500) ir A. Kolelis $(9,300).

J. P. Waitches—■ Gr 
Pullman L. Ger. Val
džios Kl. piriminink
Išrinktas antradienį įvykusiam 

susirinkime

ROSELAND.— Greater Pull
man Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubas turėjo savo metinį su
sirinkimą vas. 21 d. 7:30 vai. 
vak. Strumilo svetainėj. Pirmi- 
ninkavo pirm. P. Samoška. 
Vienbalsiai nutarta, kad kliubas 
indorsuotų Lcslie V. Beck į Al- 
dermonus 9-to vardo. Taipgi 
nutarta surengti didelį masinį 
mitingą pagerbimui šio kandi
dato, nedėlioję, vasario 26 d., 
1933 m. 2-rą vai. po pietų Stru
milo svet. Įžanga dykai.

Po to sekė rinkimas naujos 
valdybos ateinantiems 1933 me
tams. Į valdybą pateko šie;

Pirm, J. P. Waitches, pini).

FARMA. Ant pardavimo 200 
rių farma su triobom, mašinom, sodu. 
Tikras bargenas $2500. 3131 Archer 
Avė., Chicago, III.

ake-

Exchange-~
6 KAMBARIŲ bungalow ant Mar- 

ųuettte R,d. mainys ant lotų arba mort- 
giėių.

128 akrų farma su gyvuliais mainys 
ant miesto proporfės.

80 akrų farma su gyvuliais, mainys 
ant miesto propertės.

20 akrų fruktų farma ant St. 
upės mainys ant namo.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė.

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

Viršmineti bargenai randasi puikiose 
apielinkese. * a,
J. Namon Finance. Co.

6755. So. Western Avė.
Tel. Grovehill 1038 

Cbicago, III.

Joe.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

šią. A. J. Zygmuntowicz 
priklauso jokiai partijai ir 
neprigulmingas politiškiems 
sams.—žvalgas.

SPORTAS
Bridgeport Health Kliubas

Rytoj tuoj po pietų Bridge
port Health Kliube susirinks

PRANEŠIMAI
Dr-ja Lietuvos Ukinininkas, 

rengia baliunų šokių vakarą, 
kuris* įvyks šeštadienį, vasario 
25 d., 6:30 v. v., įžanga 25c. 
ypatai. Kviečiame visus daly
vauti tame šokįų baliuje.

Valdyba ir Komitetas.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muųsf ąrbą studijoj 
6023 S* Halsted St.

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

IETKIEWICZ£('d
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

PERSISALDYSIĄS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO z 

Apsisaugokite nuo pcrslSaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra- 
Sallnklte nuodijančiu medegų! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Pinančiai
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA proga
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2^00. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 arti; bnngalovv ir 5 kamb. 
viršui, galima nuplikti;' už •' $ 1800.

Atsikreipkite į Naujienas ' ’ * 
Klauskite p? A; Rypkevičiaus.

PARSIDUODA vartoti ir nauji tro- 
kai ir visokių rusių privatiškos maši
nos. Pirkdamas naują ttoką ar maši
ną sutaupysite 100 dolerių, katruos iš
mokate komišino dealeriams už jūsų 
karą mokame gerai.

4426 So. Western Avė.

BARGENAS

Mainysiu 3 kambarių nameli su 3 
lotais ant automobiliaus. Namelis 
randas West Lawn. - Šaukite Frank 
Ridlauskas. telefonas. Republic 9599, 
arba mainysiu ant 2 flatų po 4 kam
barius.

REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgičiaus, muro namo, 4 flatų po 6 
kamb. $2500. Atsišaukite 'laišku, 
Naujienos, Box 1534, 1739 S. Halsted 
Street.

Furrtished Roomfe
KAMBARYS'' rendon apšildomas su 

visais patogumais. »
3001 W. 41 Place

UŽBAIGIMUI nejudinamojo turto 
palikimo parsiduoda kampinis 69x100 
namas sti krautuvėmis Halsted ir 17th 
Place. Atsišaukite 1719 So. Halsted St.

PARSIDUODA už pusdykį arba iš
simaino 200 akerių farma prie leikos. 
apie 65 mylios nuo Chicagos. Vieta 
ne tik gera dėl farmeriavimo, bet tinka 
ir dėl vasarinio resorto. dėl to. 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. Ištikrųjų atro
do kaip gražus Lietuvos dvaras. Kai
na beveik tokia kaip už 100 akerių.

Priimsime į mainus pirmus rnorgi- 
čius. namą be mbrgičių arba namus su 
mažu morgičių. ' Jei kurie turite mažą 
dalį casb, žinokite, kad tokią vietą ir 
kaina jums tik gali pasitaikyti vieną 
kartą just) gyvenime. Pamatę persitik
rinsite, liad tai yra teisybė. Kreipkitės

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

TeĮ. Čtovehill 1038 
Chicago, III.

Business Service ~
*______ BiznioPata^ayimas________

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

T"*—-—-■ ■ ■■ ■* — ------------------------------2*——,——  ...............

RENDON1^ kambarys, šviesus, apšildo
mas su Visais patogumais prie mažčs 
šeimynos su ar be valgio, galima var
toti virtuve. 3339 So. Union Avenue, 
1 lubos.

RENDON kambarys švarus, šviesus 
arti karų linijos, dėl jnerginos. ar vai
kino, galima virtuvę vartoti. 1507 N. 
Irving Avė. 1 lubos.

KAS

iš-
15

mėn.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.

RENDAI gražus kambarys, paren- 
duosime pigiai, 6750 S. Campbell Avė. 
2ros lubos.

SLA. 178 kp. rengia didelį koncertą su 
šokiais, kuriame bus ristynės, kumštynės, 
etc. Dalyvaus Billy Kalak, buvęs Lind- 
blom Higb čempionas kumštininkas ir 
Howe — St. Rita’s Boxing Club nary;. 
Bus suteiktos dovanos už geriausį rankų 
darbą, o laimėjusiam 1933 čempiono ti
tulus. Be to, koncerte bus monologų- 
dialogų, juokų, kalbės pirmininkas B. 
Walantinas. Dalyvaus ir geras šokių 
orkestras. Bedarbiams įžanga dykai. 
Kitiems — 10c. Balius įvyks vasario 26 
d., Mažrimo sveainėje, 3926 W. lllth 
Sa. Pradžia 1 v. po piet. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, šėrininkų metinis susirinkimas, 
įvyks ketverge, Kovo-March 2. 5ių me
tų. Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
ant pirmų lubų. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi Šėrininkari kviečiami at
silankyti, nes bus išduota atskaita nuo 
pat pradžios Auditorijos gyvavimo, per 
Valstijos Registruotą Auditorių J., P. 
Varkalą, ir bus renkama nauji direk
toriai. A. Kautakis, rašt.

____________ _ . • č.

L. T. P. Rengia Du Baliu 
Nedėlioj ir Užgavėnių vakarą, 
Vasario 26 ir 28 d., 1933, Pa
rapijos Svetainėj, prie 35 gat
vės ir Union Avė. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga 25. ypatai

Kviečia
Klebonas Linkus ir 

Komitetas.

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- 

■K ' tas patarnavimas, že
mos kainos.

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

LAIVAKORTĖS 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 . ,į

Phone YARDS 3895
ii ntflfiftlhiiimi imi, i

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikiu .patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Mažą narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara* kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų saviniųkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 We$t Division St. 

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

Informacijas ir Patar- 
navima

Reikale paskolų, pirkimo., pardavimo, ap
draudos ir palšiai, suteikia

J. J. Hertrnanavičius;
3241 So. JHfalsted St. '

..... ... . .. ......... ..„..„(į !Į,,„. 

WEST CENTRAL WlND0W SHADE
CLĘANERS 1

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

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

' LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309 

e

Miscellaneous for Sale

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos,, balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutės, baltos 
(gaidžiai), papūgas, 

1 “ 'C'- '■ . r

lepūnai. ' • .
\ IDEAL PET SHOP 

946 W. 63rd Street 
'sssssssssssss^s^^

. Senas Auksas

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos dėl vaikino ap merginos, karš
tu vandeniu šildomas ir telefonas. At
sišaukite 4517 S. Rockwell $t. 1 lubos.

KA TURITE 
MAINYTI

2 pagyvenimų medinis, 
čių kaina $5900, mainys 
naujo mūrinio namo.

6 kamb. namas mainys 
kaina $4300.-

Farmos netoli Chicagos.
80 akrų budinkai, gyvuliai,, kaina 

$3700,
120 akrų, visi įtaisymai, kaina $4500.
Turime visokių kitokių bargenų. kas 

norite greitai parduot arba išmainyti 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 vakarais 
Boulevard 0127

nėra morgi- 
ant 2 flatų,

ant didesnio

■ - n ■? >■ \ -

akos pe||f» * Bantami 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausias rūšies ir parinkti

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame augfičiausią kainą už s 

laužytus senus anksb daiktus, dantų til 
tus, 
tus.

mokame augščiausią kainą už su 

dantis, laikrodėjįus, lombardo tikie 

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė. ' 

Kambanrs (00 
i., u

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.
------ 1----- —-------- * ............. , -----

PASIRENDUOJA šviesus kambarys, 
2 lubos, dėl vaikino, su valgiu ir visai 
nebrangiai. 4359 S. Maplewood Avė.

—

PARDAVIMUI pigiai dviejų pragy
venimų bizniavas namas ant Ashland 
Avė. ir 49 išrenduotas dėl resta^iranto. 
karštu vandeniu apšildomas. Atsišaukite

80 AKERIŲ FARMA, 
27 AKERIŲ FARMA, 
150 AKERIŲ FARMA

I
Viršminėtos farmos yra už morgičius 

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

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

. Tel. Grovehill 1038

For Reni
RENDON 2 apšildomi kambariai 

(virtuvė ir miegamasis) atskirai.' Gasas 
ir elektriką Marųuette Parko apielinkėj. 
■Tik už 15 dolerių. 3515' W. 59 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN, kendžių krautuvė, 
kampinė krautuvė. . Renda $25. Bar- 
genąs. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI grosernė įr bučernė, 
pigiai. J. and J. Marke t and Grocery, 
915 W. 32 Št. ' .

.................. ■ — 'R..................... ■ ■ I- ■»' u—.— I l •

PARSIDUODA grosernė su ar ■ be 
namo, karštu vandeniu apšildomas, Ge
ra vieta, tinka bile kokiam bizhiūi.

3149 So. Halsted St.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę su 
namu arba ^atskyriai. Aš noriu va
žiuoti į Lietuvą, parduosiu labai pigiai.

6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
arba priimsiu ir pusininką. Knygynas. 
3210 So. Halsted St. Bok 87.

PARSIDUODA ŠTORELIS
5014 So. Western Avė. (v

iiž $50.00, ateikite subatoj ar nedėlioj, 
arba mainysiu ant muro namo ar ant 
farmos, tai ir tą namą pridėsiu.

5014 So. Western Avė. 
, ■ , ■•■ 

PARDUODU čeverykų taisomo, dirb
tuvę, arba mainysiu ant autohąobiliaus. 
Atsišaukite1 nevėliau nedėlios .rytą.

2646 W» 63 St»

T aip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų' skel
bimų skyrius 
kalba! /

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

Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
> yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 

daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą. ~ ( '

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

T eie f o n a s yra

ROOSEVELT ggQQ
* ■, \ < r

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

j. ji ■ -' V

fe




