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Vėl apkaltino Insultas ir 
16 ji| padėjėjų

Insultai ir jų viršininkai, jų tarpe Stanley 
Field, yra kaltinami už vartojimų 

pašto prigavingiems tikslams
Chicago.—Samuel Insull, jo 

sūnūs Samuel Insull, Jr., jo 
brolis Martin J. Insull, Conti- 
netal Illinois National Bank 
and Trust Co. direktorių tary
bos pirmininkas Stanley Field, 
Harold L. Sttfart, prezidentas 
Halsey, Stuart & Co. ir 14 ki
tų buvusių ir esančių direkto
rių ir viršininkų Insullų korpo
racijų—Corporation Securities 
Co. ir Utilities Securities Co., 
liko federalinio grand jury ap
kaltinti už vartojimą pašto pri- 
gavingiems tikslams.

Stanley Field yra ainis Mar- 
shall Field ir galva Field mu- 
zejaus.

Apkatinimas sako, kad visi 
19 - apkaltintųjų prigaudinėję 
publiką dėl vertės ir saugumo 
tų korporacijų parduodamų da

Ohio bankai suvaržo 
pinigų išmokėjimus 

depozitoriams
Išmokės tiktai nuo l lki JS nouš. 

depozitorių padėtų pinigų. Tą 
patį daro ir Indianapolis ban
kai

bar jau sugriuvusios Insulto 
“imperijos” Šerų. Apkaltinimas 
sudaro 120 puslapių ir yra pa
duoti 25 atskiri kaltinimai, už 
kiekvieną kurių numatoma 
bausmės po 5 metus kalėjimo ir 
$10,000 pabaudos. Įrodymai 
prieš grand jury buvo*duoda- 
mi per 10 dienų. Medžiaga gi 
buvo renkama per 6 mėnesius.

Iš kiekvieno apkaltintojo bus 
reiklaujama po $10,000 kauci
jos, išėmus Samuel Jnsull ir jo 
brolį Martin, kurie yra pabėgę 
į užsienį, vienas Graikijon, ki
tas Kanadon.

Distrikto prokuroras Dwight 
H. Green išleido trumpą pareiš
kimą, kuriame jis sako:

“šie apkaltinimai yra tiktai 
pradžia. Aš manau - tyrinėti vi
są išsišakojimą ir veikimą taip 
vadinamos Insulto imperijos”.

$8,500,000 kapitalo, kurį sudės 
Fordas. Jis atsidarys trečiadie
ny. Abiejų senųjų bankų depo- 
zitoriai gaus 30 nuoš. savo de
pozitų. Likusius pinigus gaus 
sulig to, kaip greitai bus likvi
duotas senųjų bankų turtas. 
Naujasis bankas taipgi gaus 
$78,000,000 paskolą iš Rekon
strukcijos Finansų Korp.

Cohimbus, Ohio, vas. 27. — 
20 Ohio bankų Clevelande, Ak- 
ron, Dayton, Youngstown ir 
k. paskelbė, kad jie apryboja 
išmokėjimą pinigų depozito
riams. Niekurie bankai išmo
kės iki 5 nuoš. depozituotų pi
nigų, kiti gi apryboja net iki 
1 nuoš. padėtų pinigų. Tuo no
rima sustabdyti bereikalingą 
traukimą pinigų iš bankų iki 
legislatura pakeis dabartinius 
įstatymus.

Visi Dayton bankai tapo už
daryti trims dienoms.
Indianapolis bankai išmokės tik 

5 nuošimčius

Indianapolis, Ind., vas. 27.— 
Indianapolis bankai paskelbė, 
kad jie “iki tolimesnio prane
šimo” išmokės depozitoriams ne 
daugiau kaip 5 nuoš. padėtų 
juose pinigų. Tuo norima su
stabdyti didesnį traukimą pini
gų, negu reikia paprastiems biz
nio reikalams.

Fordas išgelbėjo Detroito 
bankus

Detroit, Mich., vas. 27. — 
Fordo milionai išgelbėjo du 
Detroito bankus ir galbūt pri
ves prie Michigano bankų susi
tvarkymo. Jis sutiko prisidėti 
prie sukūrimo naujo banko, ku
ris sudarytas iš dviejų bankų, 
First National ir Guardian Na
tional. Naujasis bankas turės

Rooseveltas paskel
bė dar du sekretorius
Henry VVallace bus agrikultūros 

sekretorius, o Farley pašto 
viršininkas

Moines, la. Roosevelt sako, 
Walalce jis pasirinkęs kai 
nebifvo išrinktas preziden-

Poughkeepsie, N, Y., vas. 27. 
—Išrinktasis prezidentas • Rod- 
sevelt paskelbė dar -dtr Tįąrius 
savo kabinetui. Jis • paskelbė, 
kad pašto viršininku jis* ski
riąs James A. Farley, kurią ve
dė Roosevelto rinkimų kampa
niją. Agrikultūros sekretorium 
jis skiria Henry A. Wallace iš 
Dės 
kad 
dar 
tu.

Wallace yra republikonas, sū
nūs velionio Henry C. VVallace, 
kuris buvo agrikultūros sekre
torių prie Hardingo ir Coolidge. 
Henry A. Wallace yra leidėjas 
plačiai skaitomo farmerių laik
raščio ir Rooseveltas jį skaito 
farmerių vadu, nes jis suvie
nijo daugelį farmerių grupių ir 
nustatė joms bendrą programą.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus, šalčiau į 
vakarą, stiprus pietų vėjas.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:- 
87. ‘
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Mero Cermak padė
tis neina geryn; gavo 

plaučių uždegimą
Kvėpavimas darosi labai grei

tas, bet plauč’ų uždegimo 
plėtimasis sulaikytas. Oxyge- 
nas negelbsti

Surado dar vieną dideli Lewįs nerėme S3V0 
Capones bravorą ~.

Mrs. W. F. Cross iš Miami, Fla., kuri stovėjo ant suolelio 
kartu su Zangara, kai pastarasis pradėjo šaudyti į išrinktąjį 
prezidentą Rooseveltą. Ji pastvėrė Zangaros ranką, nukreipė 
šuvius ir tuo išgelbėjo Roosevelto gyvastį. Bet užtai tapo pa
šauti Chicagos mėras Cermak ir keturi kiti žmonės.

Ieško naujos pasko- 5,000 chiniečių ap-

lauk-
yra

labai 
kuris

los Illinois bedar 
bių šelpimui

Washington, vas. 27. — Ne
žiūrint pakartotinų įspėjimų, 
kad Illinois baigia pasiekti pa
skolų rybas, Illinois bedarbių 
šelpimo komisija kreipėsi į Re
konstrukcijos Finansų Korp. 
prašydama dar $6,240,000 pa
skolos bedarbių šelpimui kovo 
mėn. .

Pažymėtina, kad šelpimui už 
Cook pavieto rybų dabar prašo
ma du syk daugiau, negu buvo 
reikalinga šį ar pereitą mėnesį. 
Reiškia, nedarbo padėtis visoje 
valstijoje žymiai blogėja ir 
skaičius reikalingų pašelpos 
nuolatos didėja.

15 mergaičių žuvo 
Shanghai dirbtu
vės eksplozijoj

.Shanghai, Chinijoj, vas. 27. 
—Septyniolika žmonių, jų tarpe 
15 mergaičių; darbininkių, liko 
Užmušti ir. 35 žmonės sužeisti 
eksplodavus boileriams Yunhao 
gumos dirbtuvėj Shanghajaus 
chiniečių miesto daly.

Pereitą antradienį eksploda- 
vus gasolino vulkanaizeriams 
Shanghajaus kitoj gumos dirb
tuvėj liko užmuštos 79 mergai
tės ir du vyrai—darbininkai.

Guilford College, N. C., vas. 
27.—Guilford kolegija, quake- 
rių mokykla, įvedė reguliarius 
vedybų kursus, mokinti stu
dentus ženybinio gyvenimo.

Sofija, Bulgarijoj, vas. 26.— 
Paleistas iš darbo darbininkas 
nudūrė peiliu Stefan Ivanovą, 
generalinį pašto, telegrafo ir 
telefonų direktorių.

Budapeštas, Vengrijoj, vas. 
27.— Savo raštinėj nusišovė 
Franz Szentivany, generalinis 
direktorius Vengrijos geležin
kelių. Nusišovė todėl, kad 
vo rengiamąsi daryti tyrimus 
dėl suktybių perkant geležinke- 
liams aliejų.

Kad gauti apdraudą, 
nužudė savo vyrą
Chicago.—Liepos 6 d. perei

tais metais, savo grosernėje 
2511 S. Crawford Avė. rastas 
nužudytas George Carl, palikęs 
gražią 36 m. žmoną. Per ilgą 
laiką žmogžudystė liko neišaiš
kinta. Tečiaus dabar keturi 
vyrai—Mrs. Carl brolis Ivan 
Grileę, John Milosic, 50 m., ku
ris meilinosi prie Mrs. Carl ir 
tikėjosi su ja apsivesti, Joseph 
Fess, 26 m. bedarbis, taipgi be
darbis Edward Veselka, 28 m., 
prisipažino, kad jie susitarė ir 
nužudė George Carl, kad gauti 
$15,000 apdraudą. Tikruoju už
mušėju buvo Joseph Fess, bet, 
žmogžudystė buvo papildyta vi
sų susitarimu ir visų žinia, taip
gi su žinia Mrs. Carl.

Ivan Grilėc ir Milosic, kuris 
tikėjosi pavilioti turtingą naš
lę, yra komunistai. Mrs. Carl 
sakosi nieko- nežinojusi apie 
si/okalbį nužudyti jos vyrą. ; o

Visi penki bus atiduoti teisi- 
mui/- '"z '

leidę Manchukuo ja
ponišką armiją

Pciping, Chinijoj, vas. 27.— 
Chinijos štabas nudžiugo gavęs 
žinių, kad 5,000 chiniečių iš 
Manchukuo armijos, kuri kartu 
su japonais briaujasi į Jehol 
provinciją, apleido japonus ir 
prisidėjo prie Chinijos armijos, 
šių chiniečių pasidavimas įvy
ko japonams paėmus Chaoyang. 
Japonijos aeroplanai bombar
davo šiuos kareivius, jiems per
einant chiniečių piteėn.

Dideli šalčiai sulaiko japonų 
’ veržimąsi

Tokio, vas. 27.—Didelės snie
go audros ir šalčiai labiau su
laiko japonų veržimąsi į Jehol 
provinciją, negu Chinijos ka
reiviai, sako Japonijos karo mi
nisterijos pranešimas iš' karo 
lauko. Jeigu oras nesutrukdys, 
tai ateinantį trečiadienį galima 
tikėtis smarkaus mūšio.

Naujas chiniečių sukilimas 
Manžurijoj

Peiping, vas. 27. — Gauta 
žinių, kad Manžurijoj praside
da naujas chiniečių sukilimas. 
Sukilėliai Kirin ir Heilunkiang 
provincijose jau atėmė iš japo
nų šešis miestus. Sukilėliai nau
dojasi tuo, kad Japonijos armi
ja yra ištraukta veržtis į Jehol 
provinciją ir palikti yra tik ma
ži garnizonai.

Sukilėliai turį 60,000 kareivių 
jau suėmę 282 japonus karinin
kus ir kareiviui ir atėmė 14 
laukų kanuolių, 16 kalnų kanuo- 
lių, 13 kulkosvaidžių, 1,200 šau
tuvų ir 600,000 patronų. 20 
japonų liko sušaudyta vietoj.

Miami, Fla., vas. 27.— Chi
cagos mero Antano Cermak pa
dėtis nė kiek negerėja. Jis te
bėra tiek pat silpnas, kvėpavi-l 
mas kas kartą darosi vis grei- j 
tesnis, nežiūrint, kad jis visą 
laiką yra laikomas po oxygeno 
gobtuvu, kad jo kvėpavimą pa
lengvinti. Sale labai silpnos 
širdies, atsirado naujas pavo
jus—plaučių uždegimas. Plaučių 
uždegimas pasireiškė vakar va
kare ir visą laiką iki pietų plė
tėsi, bet dabar jau plėtimasis, 
bent laikinai, yra sustabdytas. 
Oxygenas irgi nesuteikė 
tos pagelbos. Jo sąmonė 
pilna.

Daktarų pareiškimai 
prieštarauja. Dr. Meyer,
pirmiau labai optimistiškai kai-1 
3ėjo apie mėro pasveikimą, da-1 
yar pasitenkino pareiškimu, kad j 
mėras dar nėra mirštantis žmo
gus. širdies specialistas Dr. j 
lamburgei’ atvirai sako, kad j 

meras kasdie vis labiau silpnėja; 
r jo tankus kvėpavimas suda

ro tikrąjį pavojų. Jis dar ne
praradęs viltis, bet kiekviena 
diena be-gerėjimo mažina pro
gas pasveikti.

Daktarai Tice ir Nichol, ku
rie pirmiau kibai paslmistiškai 
kalbėdavo apie 
dabar kalba optimistiškiau. Esą 
nėra priežasties kodėl mėras ne
galėtų atlaikyti. Jo pažeista 
širdis pasirodė ytin stipri, jei
gu ji tiek ilgai atlaikė.

Plaučių Uždegimo krizip nebus 
dar per keletą dienų, o tai pa
vojinga laukti ,nes per tą laiką 
dar labiau nusilpnėsiąs.

Nuo peršovimo mėras jau tu
rėjo enteritis, colitis, inkstų pa
krikimą, cyanosis, parotitis, 
pleuritą ir dabar turi plaučių 
uždegimą. Bet mėras pasirodė 
labai gajus ir visus ligų puoli
mus atlaikė. Ir nors jau ne 
kartą buvo pranašaujama grei
ta mirtis, bet jis tebėra, gyvas. 
Tečiaiis vistiek padėtis tebėra 
labai kritiška ir nežiūrint dak- 
tarj optimistiškų pareiškimų, 
mėro mirtis yra, geriausiame at
sitikime, tiktai dienų klausi
mas.

At-

mui.

Atstovų butas apkaltino 
federalinį teisėjų

Washington, vas. 24. 
stovų butas šiandie apkaltino
federalinį teisėją Harold Loif- 
derback iš Californijos, kam jis 
skyrė nėkompeteritiškus recei- 
verius.

Teisėją teis senatas.

Kansas City, Mo., vas. 27.— 
Keturi vietos bankai susivieni
jo į vieną, Bendrai jie turės 
$4,800,000 depozitų ir $5,000,- 
000 turto.

• Ali-III 0*4

Roąuebrune, Francijoj, vas. 
27.—Savo dvare Riveroj pasi
mirė didysis kunigaikštis Aiek- 
sąndr MichailoviČ, 65 m., buv. 
caro švogeris ir buVęs Rusijos 
laivyno admirolas.

Chicago.—Prohibicijos agen
tai užtiko ir sunaikino didelį 
$100,000 bravorą, kuris priklau
sęs Capones sindikatui. Jis su
rasta ketvirtame augšte Joyce 
Warehouse Co. namo, 6150 Cot- 
tage Grove Avė. ir buvo ope
ruojamas kaipo Acom Syrup 
and Products Co. Suimti dtf 
žmonės ir 62,000 galionų alaus.

4 žmonės žuvo sniego 
audroj Naujojoj 

Anglijoj
Boston, Mass., vas.

Smarki sniego audra 
Naujojoj Anglijoj, kurioj žuvo 
keturi senyvi žmonės, 
žuvo brisdamas pusnimis 
bą, o trys iš nuovargio 
sant sniegą.

27. — 
siautė

Vienas 
j dar- 
beka-

Rezignuoja N, 
tional City banko 

viršininkai

žinion Illinois ang
liakasių uniją

Illinois unija nebegalėjo laikytis 
delei narių sumažėjimo ir dė
lei bankų užsidarymo

( New York, vas. 27. Charles 
E. Mitchell, pirmininkas Na
tional City banko direktorių ta
rybos, padavė rezignaciją, kurią 
direktoriai priėmė ir jo vieton 
paskyrė James H. Perkins.

Rezignavo ir banko preziden
tas Hugh B. Baker.

Tai delei senato bankų ko
miteto tyrinėjimo, kuris iškėlė 
daugelį nemalonių dalykų. Pats 
Mitchell senatoriams prisipaži
no, kad bankas skolino pinigus^' 

įsavo viršininkams be jokio.,už- 
Įstato -ir yra išskolinęs jiems ne- 

— magas sumas ge to bankas par
davinėjo Peru paskolos bonus, 
užslėpdamas, kad banko turi
momis žiniomis ta šalis yra di
deliuose finansiniuose keblu
muose. Tie bonai biifVo parda
vinėjami po $96.50 , už $100.’ 
Dabar tie bonai yra verti tik 
po $7. Tų bonų bankas išleido 
už $5,000,000. Pats Baker pri
pažino, kad jei bankas butų pa
sakęs ką jis žinojo, tai niekas 
tų bonų nebūtų pirkęs.

Anglijos ginklų em 
bargo Japonijai ir 

Chinijai
Londonas, vas. 27. — Užsie

nio reikalų ministeris John Si-| 
mon paskelbė, kad iki tautų I 
sąjunga išspręs klausimą pa
skelbimo internacionalinio gink
lų embargo Tolimiesiems Ry
tams, Anglija neduos naujų 
leidimų eksportuoti ginklus ir 
amuniciją į Japoniją ir Chini- 
ją, kad neprailginti karo tarp 
šių dviejų šalių.

Jau seniau paduoti užsaky
mai ant ginklų ir amunicijos 
bus išpildyti, bet nebus leista 
priimti naujų užsakymų.

Springfield, Ilk, vas. 27. —• 
John L. Lewis, prezidentas Unit
ed Mine Wrkers of Am. unijos, 
šiandie paskelbė, kad centralinė 
unija trečiadieny paims pilnon 
savo konfrolėn senąją Illinois 
angliakasių uniją.

Šis perėmimas Illinois unijos 
reiškia, kad prezidentas John 
H. Walker, sekretorius-iždinin- 
kas Walter Nesbitt ir kiti Illi
nois distrikto viršininkai turės 
rezignuoti.

Centralinė unija reorganizuos 
Illinois distriktą ir prisiims vi
sas jo obligacijas, taipgi prisi
ims pildyti Illinois unijos sutar
tį su Illinois kasyklų savinin
kais.,

Vyriausias Illinois distrikto 
advokatas Wm. Kee iš Benton, 
jau kreipėsi į teismą prašyda
mas panaikinti injuctioną, kuris 
tapo išduotas 1929 m. Sanga- 
mon pavieto teisme, ir kuris 
uždraudžia Lewis ir kitiems 
centraliniems unijos viršinin
kams maišytis į Illinois unijos 
reikalus.

Centralinė irhija perima Illi
nois uniją todėl, kad Illinois 
unija pražudė daug pinigų už
sidarius bankams, be to narių 
duoklės labai sumažėjo, susior
ganizavus naujai unijai, Pro-, 
■gfėšsive Miners Union ir tūks
tančiams nafftį ištraukus iž 
senosios unijos, taip kad duok
lių dabar neužtenka apmokėji
mui viršininkų algų.

11 žmonių žuvo gais
re Egypto kaime
Port Said, Egypte, vas. 27.— 

11 žmonių sudegė ir 150 žmo
nių liko be pastoges, gaisre, 
kuris sunaikino netolimą Kar- 
pouti kaimąr :

Nyssa,Ore., vas. 26. — Mrs. 
Gora Shafer, 28 m. iš Netus, 
Idaho ir jos šeši vaikai, nuo 4 
mėn. iki 11 metų amžiaus, pri
gėrė irigacijos kanale, automo
biliui nušokus niro augšto ke
lio ir nusiritus į kanalą.

New York, vas. 26. — Vie
nas žmogus liko užmuštas ir 20 
žmonių sužeista eksplozijoj, ku
ri sugriovė dviejų augštų namą 
Brooklyne.
rijos nežinoma ,nes namas yra 
visai sugriautas.

Priežasties eksplo-

Paryžius, vas. 27.^— Senatas h 
šiandie, išreiškė Deladier vai-’ 
džiai pasitikėjimą ginklavimos ; 
išlaidų klausimu*, ’

Taipgi senatas priėmė atsto- r 
vų buto sumažinimą $20,000,000 ’ 
apsiginklavimo išlaidų, premicrį 
rui užtikrinus, kad ir sumaži
nus išlaidas nesumažės armijos 
veiksmingumas. |

Brangiai kainuojantis 
kroketas

Detroit; Mich., vas. 26. — 
Mrs. Clara B. Wardle iš Milan, 
O., kroketo lošimas kainuos $50 
j mėnesį. Ji tiek alimentų gau
davo iš savo vyro, su kuriuo ji 
buvo persiskyrusi. Bet dabar 
teismas tuos alimentus panai
kino, jos dukteriai paliudijus, 
kad ji, Mrs. Wardle, lošė kro
ketą tuo laiku*, kai pro jos namą 
važiavo jos vyro laidatuvės.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas prasti rūpintis tinkamai, sutvarkyti 

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

į Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami j 
f daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų | 

g reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

S Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryįto iki 8 vaka-£ 
S ro. Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. |

NAUJIENOS
■
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Antradienis, vas. 28, 1933

tojo pasikalbėjimas 
su vaikais ir motinomis

Savo gydytojo praktikoj aš 
nuolat gaunu patirti, kad 
kiekvieno amžiaus vaikai 
priešinasi nužengimui. Be abe
jones, kartais ir baimė prieš 
gydytoją vaidina čia rolę. Ki
tais atsitikimais tai yra tik 
blogas būdas ir atkaklumas.

čia ftirgli, aš gyvenu tik dėl 
vaiko, bet tai nieko-nepadeda 
ir atima man paskutines jė
gas. Aš visiškai nežinau, kąs 
man daryti.* J •

Tuo tarpu mažasis nusikal
tėlis stovi spoksąnčipųyis ąki-
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Bet dažnai vaikai- “droviai”, ir "Ms ,r «yVa,^Q’n^R~.^
reikia pažymėti, kad dažniau 
mergaitės negu berniukai. Ir. 
visuomet aš esu keistai nuste
binta, kai molinos apie dvejų-: .
trejų metų vaikučius man sa- - 
ko: “Jie gėdisi”.^

Nenaturališkiausia pasauly 
taj, kai dar tokios mažos bu- 
tybės rodo pasipriešinimą nuo
gumui. r 
nesusidarė, jis jiems turėjo1 
būti perduotas iš suaugusiųjų. 
Vaikams tuo budu išplėšiamas 
jų atvirumas, užuot suteikus 
jiems tą brangų, dar neaiškų 
vienumos su gamta jausmą.

Yra tikra auklėjimo klaida 
mažam vaikui (iki 6 amžiaus 
metų) jo sąmonėje sukelti 
skirtumą tarp apsirengimo ir 
nuogumo.
•tikra rušir- vaikų — 
— kurie gė<iinasi.

ima savęsp šitą savų motipps 
nusiminimą- Norint ųųo yaiko 
atitolint šitas neat.sąjcgįns kal- 

ibas, dažnai pasigirsta priešta
ravimas: “Ach, palikite tai, 

I ponia daktare, vaikas dąr nic-; 
'.ko apie tai nesupranta.” O šis, 
dpja, jau daugiau yra supra
tęs, kaip rodos motiniško au
toriteto interesams ir per tai 

.e pasakoms.Patys iš savęs jiėjo allkl5jįno

Visuomet yra tam 
ir motinų! 
šitie Vai

visiškakiai sukalbami, — visiška 
■priešingybe patenkintieius, pa
sitikintiems, rudai nudeg
tiems vaikams. Labai gera 
priemonė prieš šios rūšies gė- 
dymąsi yra žaidimas tyrame 
ore visiškai nuogam arba ap
sirengus daugiauria maudy
mosi kostiumu ar sporto mar- 
škinėlais. Žinoma .molina tu
ri maudant, plaunant, apren
giant mesti į šalį visus tuos 
čia duotus nurodymus ir taip 
pat neliesti šios temos mažam 
vaikui esant drauge su vyres
niais savo broliais. O jeigu 
visiems šeimos nariamš‘yra 
savaime suprantąma ir nenm> 
stabu be niekur nieko išsi- 
vilkti ir apsivilkti, ir nieko 
svarbaus nesudaro arba labai 
mažai ką būti kitų matomam 
visiškai nuogam, tai ir ma
žuose vaikuose niekuomet ne
atsiras šitas savo kūno gedy- 
mosi jausmas.

Nuo ko ir kodėl vaikai tu
rėtų gėdytis? Motinos gali 
išvengti daug nereikalingų jau 
dinimosi, kai gydytojo apžiu-

savo kūno skausmų neturi jo
kio kito dvasinio spaudimo. 
Nes negali būti, kad vaikas 
žinotų, kada jam, motinos 
nuomone, savo nuogumo rei
kėtų gėdytis, o kada ne. Vi
siems, dalyvaujantiems prie 
daktaro, yra didžiausias pasi
tenkinimas, jeigu vaikas iš
rengiamas be riksmo ir neror 
do jokio laukinio priešinimo
si. Neapsiriksiu pasakydamas, 
kad vaikui kiekvienu atsitiki
mu yra reikalingas viso kūno 
apžiūrėjimas, net ir tada, kai 
jam skauda tik kaklą arba 
kai tik ant rankų ar ant veido 
pastebimas mažas išbėrimas. 
'Skarlatina, pavyzdžiui, dažnai 
prasideda nuo anginos, ir ap
krečiamosios odos ligos turi 
savo pažymėtas lokalizacijas, 
kurias gydytojas turi žinoti ir 
apžiūrėti.

dos jausmas vaiko plėtotės 
metais pabunda pats per save. 
Sportas ir mokykla šiandien 
rūpinasi labiau, negu anksr 
čiau, kad šis jausmas plėtotų- 
si sveiku budu, t. y., kad jis 
nebūtų be reikalo perdėtas.

—o—
Norint padaryti tikrą dia

gnozę — ligos nustatymą, — 
pagrindinės reikšmės turi kaip 
galima esmingesnis 
zės
šaknų — nustatymas.

Dažnai su skausmu aš per
gyvenu, kai motina prie savo 
vaiko man maždaug taip pa
pasakojo: “Vaikas mane ver-

anamne-
ligos praeities, istorijos,

yra reikalinga.
* i

Reikia kartais tėvui ir mo-: 
tinai su gydytoju kalbėti ne
dalyvaujant kart.U sergančiam, 
vaikui, ir vaikai turi būti taip, 
išauklėt!, kad be prieštaravi
mų ir neverkdami pasiliktų 
kelias minutes vieni arba pa
būtų sesers prięglobštyj. Tė
vai savo pasiaiškinimus prie 
vaiko ausų, kuris ligoj yra y-; 
patingai ausylas, turėtų saky-i 
ti su dideliu atsargumu. Ant
rą vertus, vaikams reikia lei
sti patiepis, ir bę pp^ąlinės įta
kos atsakyti į jiems pastaty
tus klausimus. Visuomet ir 
visuomet tenka pastebėti, kad 
sut<ijaudinusi motina kiekvie
nam vaiko atsakymui užbėga 
už akių ir duoda žinias apie 
dalykus, kurių ji visiškai ne
gali žinoti, kaip, pav., vaiko 
susilaužymas jai nesant, padė
tis ant kėdės, kurios ji nėra 
mačiusi, subjektyvus laikymasis 
ir tt. Tokiu budu iš anksto 
paruoštas manymasi dažnai 
sugestionuoja (veikia, įtikiną) 
vaiką, kas gydytojui pąsunki- 
ha ne tik diagnozės ir* anam
nezės nustatymą, bęViir patį 
patikrinimą ir gydymą.

Reikia ypatingai saugotis, 
girdint vaikui, perdaug įver
tinti greit praeinančius smul
kius negalavimus arba apeti
to nustojimą ir kitus simpto
mus, kurie dar nėra jokia li
ga. Kai kuriems vaikams įdo
mu dėtis sergančiais ir pamė
ginti, sekant susirūpinusios 
motinos nuomone, visokių kei
stenybių išsimanyti. Tokiu bu
du jis dažnai pasiekia to, kad 
bu^ų atleistas nuo svarbių gim
nastikos pamokų, gal būt dėl 
to, kad jis iš viso neturi noro 
gimnastikuotis arba iš gimnas
tikos gauna blogą pažymį, ku
ris tik jo “visą dienyną ter
šia,” arba kai negali pakęsti 
vieno ar kilo mokytojo. To
kie maži pacientai, paskatinti 
savo perrupestingų motinų, 
žino kai ką išgalvoti apie sa
vo sveikatos trukumus.

Atvirkščiai, gydytojo pasi
kalbėjimas su mažuoju pa
cientu visai skyrium, po ketu
rių akių, gali iškelti aikštėn 
daug esminių dalykų. Pasiti
kėjimas ir asmeninis sąjaus- 
mis yra aplamai 
sąlyga kiekvieno 
darbo pasisekimo.
sveikatos klausimų išaiškina
mi po dažnų pasikalbėjimų 
ir patikrinimų’ Todėl reikia 
pa: i tikėli gydytojo sąžiningu
mu ir duoti jam galimybę da
lyką tyrinėti iš pagrindų, kas 
jam dažniausiai ir pasiseka, 
iš vienos pusės dėka jo auto
riteto ir patyrimo, iš kilos pu
sės, dėka to, kad jis stovi di
desniame atstume nuo vaiko, 
negu tėvai. Dėl to, be abejo, 
nereikia tuoj griebtis psicho
analizės griežčiausia to žod
žio pradine, drąsus žvilgsnis 
tiesiai į dalykų veidą ir jų 
tikraisiais vardais pavadini
mas, visiškai neslepiant ir ne- 
išsisukinėjant,. išaiškina tai 
vienas, tai kitas kūno ligaą, 
kurios yra dažnai glaudžiai

Visuomet reikią ątnjintij kad 
vaiko seksualumas yra nenu-.f 
ginčijamas faktas, kuris lošia 
svarbią rolę bendrame jo pie
toj i mesi, 

r -- o—_

Y pa tujinai gxdy<o|ui*
kai jam patiekiama baigias 
diagnozas: “Vaikas yra ner
viškai.” Ką aplamai reiškia 
nerviškas? I šį nęaąsk1! 
brėžimą įeina t.olrii'u dalykdt, 
kaip visoką misi tolį pi m as n,uOi 

bMS^ 
na, kitoniškas laikymasis iri 
psįęhiškį vąiko rųpęsčia|. Vai
kas, kuris ^iydi esą$ nerviš
kas, vienam ar kitam truku
mui esant perųisunkia tuo^ 
jausmu, ir tada kiekviena# at
sisakymas, kiekviena blogos, 
kūno ir dvasios srities jauti
mas yra rišamas su tariamu! 
jo nerviškumu.

Mielos motinos, jūsų vaikų; 
nerviškumas
Jįinoma, ne visuomet 
darbas! Blogas 
netaisyklingas

dažniauaiai —’ 
jūsų, 

maitinimas,į 
dienos laikoj 

suskirstymas, per maža švie
žio oro yra priežastis tai buse-; 
nai, kurią jus vadinate nėr-. 
'Viškunni. ' Nepamirštinos* ir 
'psichiškos priežastys: viso-, 
kiariopas " pamokslininkavi-; 
šias ir barimas, dažnai sveti
mųjų akivaizdoje, įgraužia kai; 
kuriuos vaikus daugiau, negu( 
suaugusieji mano. GcriaUį 
daugiau nuoseklumo paviji
muose ir uždraudimuose! Vai
kai nuaugusiųjų valią turi pa-; 
žinti, kaip ucatmainomą. 
Vieno griežto uždraudimo tu,-; 
ri ]>akakti, tada išvengiami^ 
tie pakartotini barimai, kurie 
pagaliau “per vieną ausį įei-' 
na, o per kitą išeina.”

Jeigu vaikai, nežiūrint ge
riausios priežiūros ir auklėji
mo, yra “mizerni,” taigi ne 
kaip reikiant tarpsta, reikia 
pasikalbėti su mokytoju. At
viri pasikalbėjimai su moky
tojais ar mokyklos vedėju 
daug gali padėtį, o svarbiais 
atsitikimais su gydytoj U,, ku- 
jpiam visi tie , kfausimai tėri 
būti patiekiami, sui atviriausi u 
tikslumu.

gyslojąs,+wis’idui;ęs su šiais 
mojlnos blogumais, turi daž
nai keisti prielmopes, kad ap- 
lamaį ųors; kięk pagerintų pa-
• JI? M. _’A i!.i W « • J-t —-f —.

kad vaidai turi ^Iprąąli 
veik vkkų valgylį kad bętgi 
nereikia jų versti įmti kaip 
tik tuos valgius, kurių jįę ajh 
vfej uįemėįįs^.:.Wia,ų ...
kiti perdaug 'pasiduotiXMjų žo- *nos pi’iėmonėi pavartojimu 
.džiaųis, kąip. “ąš;nę^riu’ /ąj 
“aš negaliu*?, . ir nevengti va4- 
karionei patiekti tą>.pali valgia 
jei jis per pietai buvo neval
gytas, ir vaiką-Jiai kuda alka.- 

išmoktų valgyti • fah kas pa- 
duo^ąma. /feliiop^ energi^. 
konisi priemonėms yra tik vfe 
na sąlyga; kfe nfeiną vie* 
nos feį&j febų įąitikiĮjlfe vi- 
sapdsišku yąfeo. gfeumu,^r iŠ 
antvoa pusės, kad gerai stebė-' 
tų vaiką laikotarpyje 
vieiĮ^ ijį kilo valgymo laiko, 
neleisdama malšinti badą bon- 
konfe ar 'fefes' panašiais da- .
lykijus šitefe ban-.štą ta<bletę. Vaikas bųtinąi nu
dybai gali būti daromi tik su1---- 1 -----
sveiku vaikUv. Niekuomet. ne
reikia prievartos budu versti 
priimti majatą, sergantį ar net 
karščiuojantį vfetą. Aplamai 
reikia atidėti į sfe laife ligos 
visus auklėjimo, bandymus ir 
nukelti juos į; tas diefes, ka
da vaikas bus afeikas. . f

Kas liečia taip labai pagei
daujamus, bet šiaipjau per
vertintus. maisto preparatus, 
tai ir čia įsakmiai pabrėžiu, 
kad liguisti kraujo sutrikimai, 
rachitas, skrofulozas ir kai 
kurie kiti rimti sveikatos su
gulimai yra reikalingi jų pa-

.tourrtt a,8Wį, •«“- 
gviau. .i ... A ..

WkA»riuo» medi- 
kamentus (vaistus) vartoti 
.vieną...kartą arba trumpų lai- 

.:ĮUįUU» motinos 
hahnrjasi* supilti juos vaikui, 
dilžnai tup.;?bai,dainosios. kadĮ 
gydytojus vąi.kni pĄts. įdavė 
to Ik nidųhpnis su-
teikė maž« klastų, kuri viauo-

kiate. Mums ir taip pakanka
mai nesmagu, jei negalime iš
vengti nepadarę skausmo 
toms mažoms, pasitikinčioms 
būtybėms.

Bet labai dažnai neišvengia
ma tęs nemalonios procedū
ros, ir tokiais atsitikimais, jus 
paruošiąte ne tiktai mažie^ 
siems, bet ir visiems aplink 
esantiems nereikalingai nema
lonių minučių.

Jeigu daktaras arba dakta
rė be

rasti žmonės, tai apžiūrinėji
mas lengvai įvyksta ir yra 
jau praėjęs anksčiau, negu 
vaikas apsižiūri, dažniausiai 
savo dėmesį nukreipęs į tą 
jam naują,, nepriprastą daly-

- Pirmas apsilankymas
pas gydytoją yra nulemiantis 
dėl visų kitų vėlesniųjų!

Iš “Gesų^įheil"

ką.

re be ypatingų pasakojimų 
lankomi, kaip visi kiti pap-

garsinkites
NAUJIENOSE
■JI l,» l.ff—

mei yęd^; į tikslą, betgi kurios 
joa kadangi ji jomš at- 

JMM.* už" 
čhąipti vąjjki.ii aosį ir šaukštu 
į atdarą bAirną dpolii jam sky
stimo arba į marmeladą įkim-

Tam tikras molinų nuošim
tis prieštarauja: “Mano vai- 
k^ąs,. ši ląi nep^iriupa ” l)až,n(ai 
jos dar visai nebandė, jos tik 
girdėjo apie kitą preparatą ir 
dabar taip įsivaįzduoja. 
medicinoje indikacijos 
nėrą tąip paprasta, ir

, Viena iš dažniausių prie
žasčių, vedančių pas gydyto
ją, yra $į: “Vaikas nenori 
yąlgyti!”

Čia aš patariu, ne tuęj, dar
gi vaiko akivaizdoje, sakyti 
jam reikalą eiti pas gydytoją, 
kuris prirašytų stiprinamųjų 
priemonių. Vadinasi, palieka
ma išmatuoti gydytojui, ko ir 
kiek vaikui duoti! Reikia at
minti, kad visuomet geriau
sias yra natūralinis maitini- 
maa, ir erzacpjreparalai duo
dami tik esant svarbiam su
sirgimui. Pasisekimas, būtent 
apetito pagerinimas, gauna
mas tik po taisyklingo gydy
mo kartais praėjus savaitei, 
o kariais mėnesiui. Svarbiau
sia, protingai įtikinti vaiką, 
kad priimtų maisto doza^ (Jei 
kurių jis visai nesipurtytų, 
yra motinos pareiga, ir to jo
ki gydytojo duoti arseniko ar 
gęležies preparatai negali su
teikti. Valgymo laikas turi bū
ti tiksliai suskirstytas, nega
lima jo duoti bet kada. Taip 
pat vaisiai ir ^aldumynaį (pa-: 
starieji turi buįi labai aprirį 
boti) duodami tik pavalgius. 
Laikotarpiuose nuo vieno val
gymo ligi ..kito skilviu ir žar
nos atlieka virškinimo proce
są. Savų uždavinio jie nįękadį 
negalės užbaigti, jeigu jiem? 
kiekvieną valandą patiekiama 
kas nors naujo. Yir$kipųmųjų 
syvų atsiskyrimas irr įąusjųąsį, 
kurį mes Ya<|inaų}Q<;1apę|įtu,' 
veikia,. pąsiJkeiadamį. j;VaiĮ<ąs, 
kuris ppj valgio febas vajam' 
das turėjo tuščią eina 
prie kito valgio su daug di
desniu, apetitu už tą, kuris be 
pęrštojb šį; bei r tą; vadinėjo. 
Sąžininga ( iųoti^ąpstebi; r y1 ~ 
patinką jos va^;#n 
fiiani Mainant Ę
valgį, pne kųrw jis,: ęina. su 
noru. ŠMprantąma, kad d8J 
vaiko P61fckimfi iiėaalMuia M-i 

. M o 
susijusios su dvąrios ligoųiia. mų. lųo 
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pagrindinė 
gydytojo 
Daugelis

YANKEE !™ DOODLE
3455 SO. HALSTED STREET

Bet 
vieta 
šioje 

srityje, gal but^ daugiau negu 
kur kitur turi rcikšmė« prie
žodis: — Vieną^hępritinka vi- 
sięiųs! "V

Reikia apgalvoti motinos 
prieštaravimo .Tilaką vaikui. 
Jeigu vaikas, pakankamai di
delis, jis supiįiisį kacl motina 
yra ne vįsišjcaį^tifcta, l$as nier 
ku bučiuj ue^aje^^jps .ąųidrį- 
teto ir vaiko ,jff pasitikejjmo. 
Arba, sakysim, vaikas paste
bi: ‘‘Ąha, jeigu fe mąu nepa
tinka, aš gausiu į šįo to geres
nio!” To pasek) 
kiekvieną dieiiąl 
ką nors vaikfeH

ryja, kadangi jis kitaip nega
li įkvėpuoti oro. Tada duoti 
jam truputį nugerti pieno ar 
vaisių sunkos, arba pasįulyti 
suvalgyti gabalėlį banano ar 
šokolado- Aš noriu čia tuojau 
priminti, kad šokoladas turė
tų visiškai išnykti iš vaiko 
akių arba butų duodamai tik 
■išimtinais atsitikimais. Motina, 
pamačiusi, kaip lengvai tokiu 
budu priimami vaisai, pati 
viena pradės vartoti tą būdą, 
išvengdama daugelio, kaip sa
vo, taip ir vaiko sveikatai 
kenksmingų susijaudinimų.

—o—
*‘Jęigu tu taip nedarysi, dak

taras barsis!” Arba: “Aš tau 
visuomet sakiau, jei neklau- 
Syvi, męs eisime pas. dakta
rą!” Arba dar blogiau: “Žiū
rėk, daktaras tau nuplaus

UTARNINKE-SEREDOJ ir KETVERGE

BLUE RIRRON SPECIALS
Pet, Carnation arba Bordens

PIENAS 2 Dideli
Kenai c

Pirmą kartą parduodamas tokia žema kaina
■ - :' ' ' į‘ ' • ■"<! ’ V'1’ ’ •,« »• .... j . ir . ■ i. , >, .■., .. , .

motina 
a, kad

rėk, daktaras . tau 
ausis!” 'Ęokie ir panašus grą- 
sinimai taip sukrečia ir įgąs
diną vaikus, kad joks geresnis 
plaučių arba širdies ištyrimas 
būna negalimas dėl nepaliau
jamo vaiko riksmo.

Dabai j.usų prašau, mielos 
motutės, nevaizduokite gydy
tojų, k.alP baudžiančių, skaus
mus. sukeliančių baisenybių! 
Tuo jus apsunkinate sau ir 
mums pagalbą,, kurios jus lau-
—............................ . . ----—-

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo< 

jaus, nes jų jau mažai' beliko.
Rašydami prisijįškite* 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur. \ <

NAUJIENŲ ADM.

GRYNAS GRANULIUOTAS

CUKRUS 4 41
. 't i L’ | " tį ■’ • ' ‘ • S

Geros Rųšies Ružavas

Salmonasš25c
< t 1 < « •

.................-H> ?'l*l*l « W" 1...............................— 
J • - • / «• '

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
I LIETUVA

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
. LIETUVĄ

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO3įlQ33 

Laivu «BREMEN”
(Iš New Yorko ‘j 6tfienas ip įš ten. GelžkeĮįu i Klaipėdą

3 Klase į vieną pusę :..... ^

,'. [ į abi puses ......
• J,;"• Vi «••’;• * • •

Valdžios taksos ;1................
. . k ‘ ‘

PIRU

*101.50
*166.50

Laitu “GRIPSHO 
ve^ ,ir? iš fe.su peąfldiflįi 

■Wi i ,w ėm ■•••■■■-
',<“ ••k' ?.;/ . <' ' ' ’ ' •

'»?..• <y ■ ?U

Valdžioj taksos^
___ ’•/ L.__ .■•'«. M* ' -* < •■X It

Khlj)ė^si - •

*92.00 
*153.50 
B JOO 

visĮM reUfaJtngus kelionei d®, 
ntffl ,8„jy^fiki; 8 -yat

RED CROSS — MAKARONAI arba

ŠPAGETAI 2“ 9‘■■■■■ ' j 4

---- T“

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK) ( *

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiuneiame paštu.

NAUJIENOS
: ; 1739 So. Halste

LINOIS^'

fe.su


Antradienis

LIETUVOS ŽINIOSGuido da Verona. Vertė K. A

Paštuose sutaupyta

Garsinkites Naujienose

NORTH GERMAN

EUROPA

IŠPARDAVIMAS!!

KAI KURIUOS SAVO BRAU

OUTLETO

Siuntėjo vardas
OUTLETO

Adresas

ValstijaMiestas
49c Prašau pasiųsti p.
49c KaimasAdresuVentės iki 1.95

Valsčius

Galite prisiųsti money orderį arba cash
ŠAME PRICE

GARSINKITES “NAUJIENOSE

tkafi REALLY

MM

kaip galima ma- 
Reikėjo skubėti, 
neužkluptų. Visi

KAINOS NUKAPOTOS ĮVER 
TINIMUI JŪSŲ PARAMOS

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

BAKING 
POWDER

BARGENŲ 
JUBILIEJUS!!

* 92.00
153.50

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

Kainoj 
niekuo-* 
met ne

Siunčiame Pinigus

Į LIETUVĄ

Linija Garely Garlaiviu 

BREMEN

KAINA 

49c 
KAINA

Kuprėniškiai. — Kuprėniškių 
miest. gyventojai Morkunaitei, 
vežant bekoną j priėmimo punk-

menesių. Is- 
toli prieša- 
jį sekė dar 
šunų. Loras

ra, [rankiais ir išmintų liku
čiais. Zigrutas negalėjo nieko 
pagelbėti, — tiek jis buvo nu
silpęs ir sustorėjęs. Jis su di
deliu vargu vilko savo ištinu
sią koją, kuri buvo taip sunki, 
kaip koja numirėlio.

Pradžioje Ivana irgi užsimes- 
davo ant pečių strangas, kad 
pagelbėjus Cherardui ir Vinipe-

VISI SENI KOSTUMERIAI 
DARO ŠI IŠPARDAVIMĄ

Žagarė. — Per 1932 metus, 
vietos monopolis yra pardavęs 
už 149,973.90 lit., o pėr 1931 
m.—188,130.15 lit. degtinės.

rankose auk- 
galėjo pa rody- 
Teisingas buvo 
Tenga kelias... 
(irahanio Že- 

) pastatys jam 
bus 
nagai

Išpardavimas Prasi 
dės Antradieny 

8:30 Išryto

AS42YEARSA60
25OUBt“fc,25t

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

šiuo metu manoma atidary
ti dar keliuose paštuose tokios 
kasos skyrius.

žemes 
nes I 
Mer
gaičių 
kautai

gee! i’m nearlv starved! 
.1 MAS SILLY TO LET SIS f' 
LTALK MĖINTOTHIS < 
JTASTING- STUNT! ”IH) 
Lnearly STARVE.D! r7

Skaitykite — Ateikite
Taupykite! '

Moterų Siutai ir 1 (
Merginų Kautai ■
Vertis iki 5.98 KAILIAIS PADABINTI

usu che- 
lelios surado sustatė 
ro Šveičia nedrasky- 

" i«— tas sun

ikau n as.—Vieškely Akmenė- 
Viekšniai rastas negyvas' žmo
gus. Tiriant jo asmenybę, pa
aiškėjo, kad tai yra Akmenės 
miestelio gyventojas Ant. Ado
maitis 26 m. amž. Plačiau apie 
apie įvykį' praneša, kad Ado
maitis iš Akmenės į Viekšnius 
išvažiavęs dviračiu ir jau dau
giau ncbcgrįžęs. Mirties prie
žastis spėjama, kad Adomaitis 
virtęs nuo dviračio (dviratis su>- 
laužylas), prisitrenkęs ir toliau 
kelionę tęsęs pėsčia. Paskui at
sisėdęs paijsėti ir netekęs są
monės sušalo.

Kaunas. — Kauno karcf ko
mendantas už hgitavimą darbi
ninkų (bedarbių) streikuoti 
Leibą Rešmaną ir Kirilą Serba- 
kovą nubaudė po 1 mėn. kalė
jimo.

rogėmis, dinamitu, desėt- 
darbininkų, kirtikliais, 

pečiais, 
visokiu 

gyveninio 
gyvenimo juo-

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO.. 193 
Grsnd St. Bklyn. N. Y.

Baudžia už agitavimą 
streikuoti

Pavargęs atsisėdo 
sušalo

Bekonas užmušė mer 
giną

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. <* 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir i 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

Urve jie paliko sklypą odos, 
ant kurios buvo surašyta var
dai savininkų, padėtis visų apy
linkės aukso rūdynų, kurie 
jiems priklausė, data ir sutar
tis. Paskui jie uždegė • urvą, 
pastatė aukštą pratiesą, kad 
butų lengviau surasti tą vietą.

Kada jie buvo nuėję daug 
mylių, tai prisiminė apie Pab- 
lo ir gražuolės čigonės Antuni- 
tos kapus... Vargšai, kurie taip 
mėgo Kastilijos melodingas dai
nas, saulėtą kraštą, dabar tu
rėjo ilsėtis amžinų ledų žemė
je, kuri niekam nepriklauso...

Bet gyvenimas priklauso tam, 
kuris gali ilgiau pasilaikyti. 
Nėra laiko galvoti apie numirė
lius. Rusti žemė, kuri niekam 
nepriklauso, kuri slepia auksą, 
nesirūpina papuošti numirėlių 
kapus gėlėmis.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo Hgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau- 

_ i- 
Jeigu kiti nt- 

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
* j. Patarimas 

kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

NAUJIENOS
1739 ŠO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Moterų Kautai
Merginu Kailiais
Vertės iki 9.98 PADABINTI

ATSIVESKITE 
GUS. PARODYKIME JIEMS

TIKRAS SUTAUPĄS!! •
ATEIKITE KASDIEN IR PASINAUDOKITE 
ŠIUO MILŽINIŠKU IŠTUŠTINIMU!

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persedimo ę 

METINĖ EKSKURSIJA
Išėjusių inetų pradžioje Kau

no centr. pašte- buvo įsteigtas 
taupomosios valst. kasos sky
rius. Kadangi šiam skyriui ge
rai sekėsi, tai metų gale buvo 
atidaryta dar 27 paštuose tokie 
pat skyriai.

Tie visi skyriai išėjusiais 
metais priėmė indėlių 3,396,- 
914.56 litus, išmokėjo 697,910,- 
29 litus# Tuo budu šiems me
tams paštų taupomose valsty
bės kasose liko 2,699,004.27 li-

DIDŽIAUSIAS BARGENŲ PIK
NIKAS KADA NORS ŠIAME 

OUTLETE VEDĖJO

mokėti BOo ar 
rauti ten d*«ta 
lae Tooth Pasta, 

parsiduoda ui

OUTLETAS
VEDĖJO IŠPARDAVIMAS

Reikėjo grįžti atgal; eiti, eiti 
kas žino kiek dar 
tikimas šuo bėgo 
kyje, tarsi paskui 
keli desėtkai kitų 
surado geriausią kelią, uosty
damas sniegą, kad, nežiūrint į 
rūką, eiti tiesiai į šiaurius.

Vinipegas, Cherardo ir Be
vardis pakaitomis, o kartais vi
si kartu, tempė roges su šėt-

saulutė, kad apsirūpinus šun 
mis, 
kais 
šėtromis, geležiniais 
tabaku, alkoholiu, 
maistu, visokiomis 
linksmybėmis

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu.
miksi 
kurą 
damas dantų emalis 
Iras uždarinis pagalios tapo ii- 
riitss. .

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per 'savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C<n» Saint

Juk jie turėjo auksą 
auksą! Jie laikė 
so rudą, kurią į 
ti žmonėms, 
vargšo Tarno 
/ jkščiausioje 
įneš vietoje j 
paminklą, kurio bus auksinės 
akys ir auksiniai nagai, auksi
niai dantys ir lupos... Teisin
gas buvo kelias Tarno Tenga, 
indėno Vinipego ir šuns Loro... 
Jie dabar turėjo auksą... auk
są, auksą!

teisės 
žemę savo kirtiklį, 
jie. Toks< įstatymas 
kuri niekam nepri- 
Tą įstatymą privalo 

visi tie, kurie

Vieną vakarą visai sutemo; 
nepermaldaujama šviesa pasi
baigė. Netikėtai nukrito šešė
lio uždanga, tarsi visi dangaus 
žibuntuvai susyk užgeso.

Kelionė pasidarė neįmanomai 
varginga; vis dažniau ir daž
niau teko sustoti, kad atgavus 
jėgas. Rūkas tirštėjo, sniego 
pūgos ėmė smarkiau siausti.

(Bus daugiau)

Moterų ir Merginų Ą QQ
GRAŽUS KAILINIAIS "tjVV 

. PADABINTI KAUTAI
Vertes iki 15.98. Daugelis. šilko pamušalais

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE ?
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
BUDNIKAS SAV.. IM 
Grsnd St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1719 S. Hsl- 
itsd St., Chlcago, III.

DRAUGAS PUBLISHING
CO.. Ine., 2334 So. Oak- 
Isy Avs., Chlcsgo, III.

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adomi St., Nowork, N. J.

"DIRVA", 020 Supsrior 
Avė., Clovolond, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730 - 24th 
St., Dotrolt, Mkhlgon.

Buy gloves with what 
it savęs

HBra’ reikalo 
daugiau, kad 
koBelę Uote 
dideli* tūbas ,------------ - ,

i yalo ir apšauto dm- 
‘1» 3e to taute sutaupiau 

kuriuos taute auslpirk- 
pirštinaites ar k« kita 

•mberj PharMaeal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

Žagarė mažiau geria 
degtinės

Jie stengėsi 
žiau sustoti, 
kad vėl žiema 
buvo baisiausiai nuvargę, o ke
liui galo nesimatė.

Zigrutas pradėjo pasilikti to
li užpakalyje. Jis vis dejavo, 
verkė, koliojosi ir su didžiau
siu sunkumu, kaip paliegėlis, 
vilko savo sunkią ir apmiru
sią koją.

Kada kiti jau būdavo šėtro
je, jis įgriūdavo į vidų, kaip 
maišas. Atrodo, kad jį Stumia 
kažkokia nematoma jėga. Su 
savo ilgais plaukais jis tikrai 
buvo komiškas; net gailintis jo, 
nebuvo galima susilaikyti nuo 
juoko. Jis vadino kitus razbai- 
ninkais ir žmogžudžiais, sakė, 
jog jie norį jį numarinti, kad 
paskui pasinaudojus jam pri
klausomu auksu.

Prie progos... kas dabar tu
rėjo teisę pasinaudoti pasakin
gais gražuolės čigonės Antuni- 
tos turtais? Vinipegas? Ben
druomenė?

Vinipegas mįslingai nusišyp
sojo ir tarė:

—Reikia skubėti, reikia sku
bėti...

(Tęsinys)

Auksas ir saule: pasaulio 
ugnis, gyvenimo jėga.

Dieviškas metalas buvo čia 
pat, kelių šimtų metrų atstu
me, rūdyne. Tam tikri ženk
lai skelbė, jog tai jų nuosavy
be, kurios niekas neturi tei
sės paliesti.

Čia niekas neturėj 
įleisti į 
kaip tik 
žemės, 
klauso, 
šventai pildyti 
atvyksta čia aukso ieškoti. Jei
gu kasojo nepildo, tai tas vė
liau ar^ ankščiau neišsisuks 
nuo keršto.

Auksas žibėj 
dėno rankose, 
dar žiemą 
ikrų. Supylė į maišelį 
kam 
kė jį 
monėjo, o paskui mirė, 
gonč Ant unitą.

Jis žinojo kelią...
Jis ir jo šuo Loras.
Dabar, jai jie pasidar 

žiniškų turtų savininkai, jiems 
rūpėjo tik vienas dalykas: ne
numirti iš bado. Jie pagrei
tintu tempu turėjo pasiekti

kaulingose in- 
Jis surado jį 

kada ėjo ieškoti 
nič

nieko nesakydamas, lai- 
savo guolvie, kur ii gla-

R«ngi«m« v*dovyb8j« 
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

GARLAIVIU

“B E R L I N"

h BARTKEVIČIUS, #71 No. 
Moin $♦., Monfollo. Mou.

J. J. URBIAS, 117 Oak St. 
L«wr*nco, Mare.

J. 2EMANTAUSKAS, 130 
Congraii Avanua, Watof- 
bury, Conn.

A. VELECKIS. 503 South 
Av#., Bridgaport, Conn.

C. J. WOSHNER,*I92I Car. 
»on St., S. Plttsburgh, Ra.

A. VARASIUS, 1200 Canon 
St.. 20# Ali Nations BankCHICAGO MA1L ORDED CO. I 

Hartisoh it Paeina Sts. I
Vedėjo Ofisas 

naujienos. 1
1739 So. Ijalsted bt., 

|ChS*iam« k>a|

Tamstai malonu bus sužsnou. kad I 
1 , s, Lūrias gauname is tel- I

""„Mu ••NAUJIENOSE” sktlbi- II P vra labai geros, ir šiuomi no- I 
riuų' iSttikSti savo nuolitdųI nimą už Tamstos malonų koope |

1 SaVAšą,taipgi noriu pasakyti kom*I .■ ! Pih\u skaitytojams uzI phmentą jbsų skai y j pat<iUia 

I ge*’ xUP£mr tas vJrtybes; kuriai I pnpažindami tM J oUTLE- 
I TE, 'kaipo geriausius ^iMgdj

I ’’ askinttumo pareiškimas jūsų I sų dėkingumo v kostume- 
| skaitytojams ir «»U.
I riams JusU ORDER CO. Daktaras

Kapitonai 
Paaauliniame kart

WISSIG
Specialistai iš 

Rusijos

GOSH! ICANt 5TANDTMIS 7ASTIN& 
anv longer1.- sis wony r~| ni 
KN0W lVE SUPPEDD0WN| 
TO THE ICEBOK! j--------- 7F

. 1 r * -f

JeiguTurite Rupturą 
Pamėginkit Sj Dykai 
Vartokite prie byle Riipturon. Senon ar Nau

jom, DIiIpIFh ar Mažon Ir Jijh buulto ant 
Kelio Kuri* Pertikrino TukH-

.' ti»nčju».
Kaipo Įrodymas Siunčiamas 

DYKAI
kiekvienai* vyrai! arba motorln turinti rup- 

turi> turClų tuojaUH raAyti W. S. Bice, 
(283-E), Maln St.', Adamn, N. Y. ir Dykai 
iAnifiiri'nti nuutų pnntehlitina Metodo.- Tiktai 
nudrikite ant rupturon ir prntrukirnaa užsi
daro nnturaljfiku budu, taip kati nebus rei
kalo turfiti joki palaikytoją, diržą arba prie
taką. Būtinai reikalaukite dykai iAmAgini- 
mul mini) Stimuliuojanti Prictaieą. Nėra jo
kios praamOti dčvAti vlaokiiiH palaikytojus 
visą savo gyvenimą, jeigu tam nfira jokio 
reikalo? Kodfil rizikuoti ir gauti gangreną 
Arba ką kitą pavojingą nuo mažo# ir nekal
tos riipturos, kuri tūkstančius pasiuntu ant 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir moterų 
kasdien yra tokiame pavojuje, tik dfil to, 
kad ruptura nesuteikia jiems skausmą ir 
jie todėl gal nepaiso. Rąžykite tuojaus dčl 
dykai ižmdginimo, nes tai tikrai yra pa- 
sįebStinas dalykas, kuris pagelbėjo išsigy
dyti nuo rupturos, kuri buvo taip dideli! 
kaip dvi vyro kumštys. Pamėginkite ir ra
šykite tuojaus pas W. S. Rleb. Ine.,' (20.3-E) 
Maih St., Adams, N. Y,

NATIJIENUS, Chlcaga, M

tą, apvirto vežimas. Dėžė su be
konu* sunkiai sužalojo merginai 
galvą nuo ko ji vietoje mirė.

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d 
' Trečios Klases Kainos:

Iš New Yorko j Klaipėdą......... ... .

Į Klaipėdą ir atgal..... ..... ......č............
Pridedant Jung. Vslst. Taktui.

1 • t • ' . » ‘ v . '<

VĘDEJO OUTLETO SPECIALS!
1500 DRESIŲ,- VISOS NAUJOS SILKINES FLAT KREPOS

Šios vertybės nustebins jus. VERTES iki 7.98 ‘

SUĖDĖ ČEBĄTUKAI “Surprižų Bargenas
Velveteens Čebatukai. Vertės iki 2.50

1000 MOTERŲ KORSETŲ IR JUOSTŲ
Vertės iki 2,00 “Surprizų Bargenas”

DRESES MOTERŲ IR MERGINŲ
Rayon,šilkinės ir Margos Bovelninės,

SVEDERIAI DEL\ BERNIUKU —■ JAUNŲ ŽMONIŲ
MOTERIMS IR VAIKAMS. Vertės iki 2.00

Žaislai, Zabovos Cc
Jig-Saw W
Misles, Dviračiai, 
Ragai, Vertes iki 35c

Vyrams CIC)*
Darbiniai
Čebatai

Aksominiai Kautai

Del Mažų kudykių 
Didžio nuo 2 iki 4

ATEIKITE J ŠĮ. -.    ‘ _ ... • į “OUTLETĄ TŪKSTANČIŲ BARGENŲ”
. t.. I*.’!'/ ; .t ? ■*'

CHICACO MAIL ORDER CO
HARRiSON 6 PĄŲtlHĄ STS. ... MARSHFino L
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The Lithuanlan Daily New» 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Haleted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subaeription Rate*:
$8.00 per ta Canada
$7.00 per year outslde of Cfiicago
$8.00 per year ta Chlcago 
8c pereopy

ūbtoakymo kaina]
Chicasroje —» paltui 

Metama    $8.00
Pusei metu ........... . 4.00
Trims minėdama _.............. 2.00
Dviem minėsianti --------- ■ 1.50
Vienam minedui ----- .75

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija ... >.........—8c
Savaitei ..................    18c
Minedul .................».... .. ■> ,« 75c

SEKANTIS EK-KARALIUS?
* ' l ' r - l • •

Entered as Second Claaa Matter 
Mareh 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, I1L under tbe act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1739 a Hahrted St. Chicago, 
I1L Telefonas Rooaevelt 8500.

Stfvienytoae Valstijose, ne Chicagoj, 
, paltu:

Metams  $7.00 
Pusei meti- •^•••••eeeeeeeeeeeeeeeeeeMeeeee 8«S0 
Trims minėdama_________ 1.75
Dviem minesiams  1.25
Vienam minedui .75

Lietuvon ir kitur uideniuose 
(Atpiginta)

Metams ...»   $8.00
Pusei metų ........     4.00
Trims minėdama ......-..........  2.50
Pinigus reikta dusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

BANKŲ MORATORIUMAI

Spėjama, kad Jugoslavijos karalius Aleksandras 
bus sekantis ex-karalius. Ir sekantis ex-diktatorius. 
Aleksandro’ asmenyje yra* Sujungtos dvi valdžios: ka
rališka, kurią jisai turi sulig konstitucija, ir diktato
riška, kurią jisai pasiėmė pats, pasiremdamas armijos 
durtuvais.

\ Diktatūrą Aleksandras įsteigė sausio 6 d. 1929 m., 
paskelbdamas savo manifeste, kąd seimas yrą paleidžia
mas, konstitucija panaikinama ir visą galią paimąs į 
savo rankas karalius, kuris rūpinsis, kad butų-apsau
gota valstybės čielybė. Jugoslavijos gyventojai dalina
si į tris tautines grupės — serbus, kroatus ir Slavėnus. 
Stambiausioji grupė, serbai^ spaudžia kitas dv! gimi
ningas jai slaviškas grupes, norėdama jas prievarta 
padaryti serbais. O kroatai ir Slavėnai ginasi ir reika
lauja sau autonominių teisių.

Apžvalga

Visoje eilėje valstijų paskutinėmis dienomis ban
kai buvo priversti laikinai sustabdyti depozitų mokė
jimus. Michigano valstijoje gubernatorius paskelbė as
tuonioms dienoms visų bankų moratoriumą, kuris tu
rėjo pasibaigti vakar. Ohio valstijoje Clevelando mies
te bankai suvaržė pinigų ištraukimus. Tokį pat patvar
kymą priėmė Akron, O., bankai. Dayton, O., miesto 
komisionierius uždarė visus bankus trims dienoms. In- 
dianapoliso, Ind., clearing house nutarė, kad bus lei
džiama ištraukti iš bankų tik 5 nuošimčius gryno ba
lanso. Marylando valstijoje gubernatorius uždarė trims 
dienoms visus 205 bankus ir biržą. Tuo tarpu tos val
stijos legislatura svarsto naujų įstatymų sumanymus 
bankiniam bizniui reguliuoti.

šitie bankų keblumai, pasireiškę tuo pačiu laiku 
įvairiose valstijose, liudija apie finansinės sistemos su
silpnėjimą, rezultate depresijos. Bankai nestengia pa
versti pinigais savo investmentus. žmonės, kurie laiko 
savo pinigus bankuose, daugiau jų atsiima, negu pasi
deda, kadangi daugelis jų neturi darbo ir yra priversti 
imti savo sutaupąs pragyvenimui.

Pašlijusiems bankams dabar ateina pagelbon kon
greso įsteigta Reconstruction Finance korporacija. Kai 
kur bankams padeda atskiri kapitalistai, kurie susikro
vė daug turto gerovės laikais (pav. Fordas). Už šitą 
pagelbą jie, žinoma, pasiima bankus į savo kontrolę.

Bet svarbiausia bankų bėdų priežastis yra ta, kad 
gerovės laikais bankininkai labai spekuliavo, skolinda
mi dideles sumas svetimoms šalims ir visokiems nesau
giems bizniams už aukštus nuošimčius. Daugumą tų 
paskolų bankai šiandie negali atgauti. Jungtinių Val
stijų senatas dabar daro tų spekuliacijų tyrinėjimus, 
kurie jau iškėlė aikštėn daug įdomių faktų ir žada jų 
iškelti dar daugiau. Antro didžiausiojo pasaulyje ban
ko, National City Bank of New York, galva, Charles 
E. Mitchell, turėjo užvakar dėl tų revęliacijų rezig
nuoti.

Amerikai yra būtinai reikalinga bankų reforma.

Karalius Aleksandras buvo įsivaizdavęs, kad, paė
męs į rankas diktatorišką galią, jisai tas tautų kovas 
pašalins ir įvyks valstybėje “vienybė”. Daugelis serbų 
taip pat tuo tikėjo. Europoje po didžiojo karo visur 
yra pasklidus tokia mintie, kad jeigu negalima kokį 
nors keblumą pašalinti paprastomis priemonėmis, tai* 
reikia diktatoriaus, ši nuomonė yra karo vaisius. Žmo
nės matė, kaip pasaulio karo metu vienas vyriausias 
armijos vadas suvaldo milionus vyrų mūšių laukuose ir 
siunčia juos, be pasiprieširiimo iš jų pusės,- į mirties 
nasrus; todėl jie įsivaizdavo, kad panašus vadas, gavęs 
neribotą galią, sugebės išspręsti ir tuos klausimus, ku
rie kyla taikos metu.

Kilusi iš karo diktatūrų manija
Šitą mintį pirmiausia pamėgino įkūnyti 

Rusijos bolševikai. Pradžioje jie pavartojo 
nuslopinimui savo priešų pilietiniame kare.

gyvenime 
diktatūrą 
Kai tatai 

jiems pavyko (mat, diktatūra kare yra natūralūs daly
kas), tai jie toliaus ėmė diktatūros keliu tvarkyti ir 
kitus reikalus. Trockis, pav. organizavo “karo batalio
nus” miškams kirsti ir keliams taisyti; bet iš to nieko 
neišėjo. Dauguma kitų bandymų bolševikams taip-’ pat 
nepasisekė, bet nemokėdami kitaip valdytį kraštą, jie 
dar vis laikosi įsikabinę į diktatūrą.

Lietuvos laikrašiai rašo apie 
nesutikimus Lietuvos Mokyto
jų Profesinėje Sąjungoje. Kai 
kurie mh)i ir atsiradusį joje 
“diktatorių”. Taip tituluoja
mas B». žygelis, kuris per ilgus 
metus buvo Sąjungos pirmi
ninkai, bet paskutinis mokyto
jų suvažiavimas jo nebeišrin- 
ko.

Senoji valdyba po suvažia
vimo ilgai nešaukė naujosios 
valdybos į posėdį. Galų gale, 
saUsio 27 d. savo iriiciafyva* 
naujoji valdyba susirinko ir 
.pasidalino pareigomis. Bet p. 
Žygelis ^pakėlė protestą, saky
damas, kad naujoji valdyba 
būviui neteisėtai išrinkta. Ji
sai, matyt, nori ir toliau būti 
mokytojų organizacijos šeimi
ninku. Apie jį dar praneša
ma: .

m. sausio 31 d. buvo 
pabaigtas spausdinti L. M. 
Pr. S-gos žurnalo ‘Mokyk
los ir Gyvenimo’ š. m. 1 Nr. 
Dar nespėjus išsiuntinėti 
prenumeratoriams ir knygy
nams, tasai ‘Mok. ir Gyv.’ 

i mini, buvo B. Žygelio paim
tas ir nežinia 
Tai, tur būt, 
i-ias spaudos

’lb , .

NESANTAIKA LIE T Ų V O S 
MOKYTOJŲ SĄJUNGOJE.

Jidia Waring Park, 20 m., iš 
Rye, N. Y., muzikos studente 
Paryžiuje, kuri nusižudė iššok
dama per langą iš penkto augš- 
to Paryžiaus hotelyje. Ji nusi
žudžiusi dėlei nelaimingos mei
lės.

deinokrati

INDUSTRIALIZACIJOS STEBUKLAI PASIBAIGĖ

Sovietų sunkiosios pramonės komisaras G. K. Or
džonikidze išleido dekretą, drausdamas importuoti iš 
užsienių mašinas ir kitokias įtaisas dirbtuvėms, kurios 
gali būt pagamintos Rusijoje. Savo dekretu jisai jau 
panaikino duotą užsieniuose $10,000,000 vertės užsako
mą valdžios ūkių mašinerijai. Dekretas visai užgina 
pirkti svetimose šalyse garvežimius traukiniams, vago
nus, motorus, generatorius, siurblius (pompas) ir kros
nis liejykloms.

Tas komisaro Ordžonikidze patvarkymas reiškia 
galą forsuotos industrializacijos gadynei sovietų kraš
te. Per paskutinius ketverius su viršum metus Rusijos 
valdžia pirkdavo už šimtus milionų dolerių kasmet 
Amerikoje, Vokietijoje, Anglijoje ir kitur mašinas ir 
įvairius reikalingus dirbtuvėms daiktus ir statydavo 
milžiniškas industrijos įmones, stengdamasi “pasivyti 
ir pralenkti” pramoningąsias šalis, šių metų pradžioje 
tos statybos tempas (spartumas)’ buvo sumažintas, nes 
sovietų valdžiai pritruko pinigų pirkti užsieniuose ma
šineriją. Dabar, kaip matyt iš Ordžonikidze dekreto; 
industrializacija visai apsistos.

Ar Rusija jau pasivijo pramoningąsias šalis? Nie^ 
ko panašaus. Tas faktas, kad valdžia, nežiūrint į didelį 
pinigų trukumą, vėl buvo davusi užsieniuose užsaky
mų už dešimtį milionų dolerių (t. y. už kokius 500 mi
lionų rusiškų rublių!) rodo, kad Rusija dar nestengia 
pati pasigaminti reikalingus pramonei daiktus. Dauge
lis milžiniškų įmonių, kurios buvo statomos “piatiliet- 
kos” metais', dar nėra pabaigtos statyti ir darbas jose 
negali prasidėti. O vis dėlto Stalinas yra priverstas1 to
limesnį pramonės plėtojimą nutraukti.

Iš to yra aišku, kad “penkerių metų planas”, buvo 
prastai suplanuotas. Jisai Rusiją ekonomiškai ne su
stiprino, bet susilpnino. įdėtos į “sunkiąją i pramonę” 
bę galo didelės sumos pinigų nęneša valdžiai ne tik Ip0į- 
nb, bet dažnai neneša jokių pajamų; valdžia dar turį 
pridėti, kad nepabaigtos dirbtuvės neimtų gesti ir griū
tį. Biurokratišką budu kurti pramonę, pasirodo, nega
lima.

Rusų pavyzdžiu pasekė Italija. Paskui Vengrija. 
Toliaus Ispanija, Bulgarija, Rumanija, Lenkija* ir' Lie
tuva. Dabar nori tą patį diktatūros metod^ą išbandyti 
Vokietija. . L

Diktatūroms kai kur pasisekė įsitiViHin® ir jW lai
kosi jau daug metų, bet vargiai ytf# viena šalis, 
kurioje diktatūrai butų pavykę išspręsti keblius 
klausimus, kurių išsprendimo žmonės iš laukė. Ar 
Rusijos bolševikiški diktatoriai pašalino ftiasii£ įkurdą? 
Ne, skurdo Rusijoje šiandie yra gal daugfenę negu 1917 
m. Ar jie užtikrino Rusijai taiką? Ne; kada jau visur 
buvo sugrįžusi taika, Rusijoje dar ilgai tęsėsi pilietinis 
karas, ir patys bolševikai iki šiol nuolaida skelbia, kad 
jų valdomam kraštui grasina užpuolimai iš oro. Ar 
bolševikiška, diktatūra išrišo žemės klausim^?'.Ne; Ru
sijos valstiečiai da ir šiandie nėra šeimininkai tų dva
rų žemių, kurios jiems buvo neva duotos.

Italijos Mussolini taip pat nieko nepataisė — nei 
šalies viduje, nei krašto santykiuose su kitomis valsty
bėmis. Lietuvoje matome tą pat: Vilniaus klausime Lie
tuvos poziciją diktatorius Voldemaras susilpnino; Lie
tuvos ūkyje ir pramonėje (kiek ten. tos pramonės yra) 
reiškiasi skaudus križiš. 
turi mažiau draugų, negu tu

Visos diktatoriškos valdžios yra tikrumoje fiaseo. 
Apie jų nepasisekimus pasaulis nepakankamai1 žino 
tiktai dėlto, kad jos savo klaidas ir nuodėmes paslepia, 
suvaržydavus arba visai panaikindamos spaudos ir žo- 
džie laisvę. -Tik k-ai difetatui’U susmunka^ tai • žmonės1 pa
tiria; kaip jf bųvty supuvusi; TS^tpavv įvyko* Ispanijo
je: kol Primo d’e Rivera buvo pažebojęs spaudą, tai 
papirkti korespondentai kasdien . piešdavo stebuklus 
:apie diktatoriaus atliktus darbus “krašto labui”; bet 
kai, De Rivera buvo nuverstas, kai paskui netrukus bu- 
vo išguitas karaliui, tai išėjo į aikštę, kad diktatūra 
Ispanijoje paliko tik suirimą ir demoralizaciją.

Dabar tokį: pat patyrimą turi ir Jugoslavija su sa
vo karaliaus diktatūra. IŠ Aleksandro žadėtos krašto 
“vienybės/’ išėjo muilo burbiilUs, ir telėgraina iš Bel
grado ptaneša,, kad jjau iV patys serbai refigįasi sayo 
karunavotanr dįktatoriui duoti “saktą”.

Palengva žmonės ima suprasti tą seniai žinomą 
tą, kaįj nei ^arį^aiLnei diktatoriai negali jiems^duo- 

ilktituromis jiems rodo, 'r I •. . .o' Į
.gęfjtrtij -tai privalo pa- 
..jMri išmokti juos per-

Užsieniuose Lietuvą šiandie 
seimų laikais.

-■

ti laHę.į Kartu
kad jie nori sAVo būklę pag< 
tys kovoti su gyvenimo keblumais .. . .
galėti. Todėl nėra abejones, kad ta pasaulio karo pa
gimdyta “proto influene'a*’, ta diktatūrą liga, praeis!

kur paslėptas, 
moderniški a u- 
konfiskavimo

ISPANIJOS RESPUBLIKA 
TARP DVIEJŲ UGNIŲ.

Kodėl Ispanijoj vis neramu
Ispanijoje nuo 

kos įsikūrimo - 
pavasario vis
dažniausiai, kruvini

Pastaruoj u

respubli- Į 
-.1931 m.,!... . ! nesiliauja, t

nera-
> niurnai. Pastaruoju laiku 

spauda pilna vis naujesnių, 
ir kartais viena kitai prieš
taraujančių, žinių apie su
kilimus, susirėmimus, strei
kus, bombų atentatus, Baž
nyčių ir vienuolynų padegi
mus ir pan. Buržuazinė gel
tonoji spauda vaikydamąsi 
sensacijų, iš to daro gerą 
biznį. Be to “riebiai” tei
kiamos žinios sudaro įspūd
žio, kad jaunoji Ispanijos 
respublika turi tautoje tiek 
priešų, jog demokratinė 
santvarka ten negalėk išsi
laikyti.
Respublikos lai m ė j i m a i. 
Aukštieji luomai nerimsta.

Reikia žinoti, kad dabar
tiniu respublikos režimu yra 
ypač nepatenkinti ispanų 
monarchistai, aristokratai, 
stambus dvasiškiai ir kitų 
rųšių “aukštoji ponybė”, 

i Jiems respublika atėmė tu
rėtas privilegijas. Jų galia 
sulaužyta ir nebe jie šian
dien nusako ispanų tautos 

; likimą. ,
Vykdoma žemės reforma, 

bežemiams ir mažažemiams 
duodama dvarininkų žemė. 
Iš didžiųnų, kurie priešino
si respublikai, konfiskuota 
visa nuosavybė. Iš armijos 
išvejami senojo raugo ge
nerolai ir viršininkai. < Su
triuškinta juodosios reak
cijos talkininkų ^kunigų ga
lia; iš krašto išvyti jėzuitai 
ir kiti “dievoti” ordenai, .jų 
turtai perimti valdžion ir 
naudoj aini naudingiems tik- 

į slains. Bažnyčia atskirta 
nuo valstybės. Kapitalistų ir 
darbdavių sauvdleh prieš 
darbininkus uždėtas apy
nasris. Visa tat veda pasiu
timai! buvusius liaudies pa
razitus ir, lįiulliiątoju^ Jie 
Visais budais knifca respub
likos pamatus. Pereitų metų 
TUgpiučįo mėnesį reakcingų 
generolų pagelba jie mėgi
no padaryti perversmu. Bet 
niegihirilaš tiems! “tautos 
žiedams” taip liūdnai pasi
baigė, kad sustiprino tik 
respubliką.

Aišku, kad griaunamąjį 
darbą jie slaptai varo ir tb-

i

t

liau, tačiau viešai nebedrįsr 
fa pasirodyti.

f

Bet nelemtais monarchis- 
tų talkininkais
nei' respublikai griaut ‘ pasi
šoko “patys kairieji.”
Anarcho-sindikalistai ir jų 

revoliucinė “gimnastika'’
Ispanijoje darbininkuose 

įtakos dar turi anarcho-sin
dikalistai. Šita darbininkų 
judėjimo kryptis savo laiku 
buvo labai stipri Pietų Eu
ropos atsilikusios pramonės 
kraštuose: Ispanijoje, Itali
joje ir iš dalies Prancuzijo-

Sindikalistai nepripažįsta 
visiškai valstybės valdžios, 
kokia ji bebūtų^ nes esą, 
kiekviena valdžia esanti vy
riausia žmonių prispaudė
ją. Todėl jie nepripažįsta 
ir politinės kovos, partijų, 
nedalyvauja parl a m e n t o 
rinkimuose ir t. t.
? Jų vykiausius kovos prie
mones -— boikotas, sabota
žas, streikai ir pan.

Šitie kovos budai yra ly
dimi teroristinių aktų. Visa 
šitai, ypač streikus, jie va
dina “revoliucine” gimnasti
ka.” Jų nuomone, šitie strei
kai įpratinsią darbininkus 
p a s i r uosti sprendžiamam 
“generaliniam streikui,” ku
ris sugriausiąs pačią da
bartinę santvarką.

Pažymėtina, kad anarcho- 
sindikalizmo kryptį garbina 
ir jos metodais gėrisi Lietu
voje keletas jaunų vyrukų 
inteligentų.

Kaip bolševikai savo “pa
žadėtąją žemę” mato Sov. 
Rusijoje, taip musų “susin- 
dikalisteję” ešeriukai lau
kia “apreiškimo” ir “atpir
kimo” Ispanijoje.

Augant moderniškam 
pramonės:; proletariatui, au
ga ir marksistinių socializ- 
mo idčH įtaka, kurios dar
bininką judėjimą įstato į 
kolektyvinį dlscipli n u o t ą 
klasių kovos kelią. Todėl ir 
Ispanijoje be paliovos auga 
laisvųjų socialistinių profe
sinių sąjungų įtaka ir jų 
vyraujantis vaidmuo profe
siniam darbininkų' sąju- 
džiuit Betgi senojo sindika- 
lizmo liekanos tebėra ištiki
mos seniems principams.
Valdžios lėtumas iššaukia 

pačią liaudį imtis
■ rėfotmų.

Nėra abejonės; kad bur- 
žuąziniai demokratinė Ispa
nijos vyriausyBė, . kurioje 

1 dalyvauja ir i 
' kia per lėtai, 

•‘tvarką ir teisėtumą 
to užtrunka su būtinų re 
foyriių^ • privedimų i gyveni 
man. Spaudoje 
to pasirodb ž^ii 
iHįai nieko pėh 
tys užgrobia žę

>- ■

tai, vei- 
išlaikyt 

dėl

S iš kar- 
ad beže- 
lami pa- 

dvarus 
ir juose įkiiria" nei bendrus 

etgi rei- 
^įusanfrų 

metų laikotarpy ir pati

ukius—kou); 
kią supi*W

“kairiausioji” valdžia ro
jaus* nepadarys tokiame 
krašte, kuris per šimtme- 
šius buvo feodalų ir kleri
kalų ligi paskutiniųjų nu
skurdintas, nuplikintas ir 
nujodytas. Sindikalistai, pa
sinaudodami respub likos 
režimo trukumais ir jo duo
damomis laisvėmis, kelia 
didžiausį ermyderj ir tuo 
p a d ėda monarchistains 
griaut demokratinę riantvar- 
kę.
Neatsilieka ir komunistai.

Komunistai irgi neatsilie
ka respublikos griovimo 
darbe. Jų įtaka darbininkų 
masėse šiuo laiku yra visai 
menka. Savo masinių orga
nizacijų jie neturi. Parla
mentai* neišrinktas nė vie
nas komunistas. Bet vis dėl
to jie rodo didelį aktiilgu
mą ir judrumą. Jie save 
skelbia “darbininkų klasės 
revoliuciniu avangardu”; 
naudojasi kiekvienu nera
mumu, kad paagituotų už 
“proletariato diktatūrą” ir 
sukiršintų mases kruviniems 
susirėmimams. Jie veikia 
bendrai su anarcho-sindika- 
listais. Pažymėtina, kad sa
vo pasauližiura gana skir
tingos šios dvi srovės visiš
kai sutaria savo avantiūri
stine “tiesioginio veikimo” 
taktika.

Respublikos priešininkai 
nėra stiprus.

Ispanijos respublika puo
lama iš abiejų kraštutinių 
—dešiniojo ir kairiojo — 
sparnų.

Bet numesti bombą, pasi
pešt su policija ir skelbt 
“generalinius” streikus nė- 
i*a jai) taip sunku, nes toks 
judėjimas nėra masinis ir 
atsakomybės prieš darbi
ninkų klasę netenka imti.

Šiuo tarpu respublikos 
priešininkų jėgos nėra dide
lės ir respublikos demokra
tiniam rėžimui rimtas pavo
jus negręsia. .

Jei valdžia ir joje daly
vaujantieji socialistai imsis 
greit ir energingai pravest 
gyveniman tas radikalias 
reformas, dėl kurių ispanų 
liaudis respubliką palaiko, 
tai ir tolimesniems nera
mumams kelias bus užkirs
tas., Socialistinės idėjos Is
panijos darbininkijoje yra 
giliai įlėidusios Šaknis. Ta 
darbininkija jau yra parod
žiusi, kad moka apgint de- 
riVokratinę santvarką ir so
cialistinio judėjimo laisvę. 
Žinoma, kiek ši santvarką 
tarnaus Šiai laisvei išlaikyti 
ir darbininkų klasės pajė
goms Ugdyti.

Priešingu gi atveju, jei • 
buržuazinė demokratija kė
sinsis prieš darbininku lai^ 
vę, dėta ik frtikdys radikalių 
reformų* pravedimą1, thda 
shfelįflisiams irgi teks pa- 
reitl į opozicijąv ir patiems 
masėse t^Sti kovą’ už revo- 
HueijW pagilinimą soeialisr

ttritiilK.. %taė.
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45a Galinta gauti Naujie
nose.—*---------------

TIK ką gavome iš Vil-

“PRIEŠ TĖKMĘ”.“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenės ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti" Naujienose. Kaina 5 
centai.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No; 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
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BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
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Chicago Workers Committee On Unenh 
ployment indorsuoja aštuonis kandidatus

and
būt

less Gripų.
Bearnard

Bridgeporto koloniją yrą gąr- 
< $šu kuo. Tęn j^a ųemaįta
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Antaną ir 
b&lienę, Joną 

švogerį ir

DR. G.
USTjjTOL AJį

Visi šie kandidatai yra pa
sižymėję savo darbuotę politi
nėje srityje, yra pažangių pa
žiūrų ir pirmoje vietoje stato 
visuomenės 
kalus 
kai balsuotojai tuose Avarduo- 
se raginami už suminėtus kan
didatus atiduoti balsą. .Teigi 
jų pavardės nebus ant balio- 
tų, jas įrašykite.

Shc had s.vvopn to be a 
bride.

Būt you all know the 
ansvver

She had nature on her side
N. B. C

Pi vieną kandidatą į aldcr- 
monus turi sekanti vvardai: 4, 
8, 10, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
40, 42, 48, 38 ir 44. Kiti wardai 
turi po du ar daugiau kandi
datų.

jų, bruzdelnįnkų, taip-pat yrarljį 
veikėjos. Jos. irgi įe* 

atsilieka savo prašmatnybėmis. 
Jos netik smarkios bri^linjn-

play Carnien 
eat this beef steak. I 
hear the Toreador 

I feel likę a bullfighter.” 
one of ’our

down to rehearsal lašt

la gąųą ^ajųauą
gavo Vąiąntių^ djeriojp pšsvei- 
Jdpiiną s.u gąpą geistų, pį^įpių. 

Geriau, kad gerosios ponios 
ipatusi nauifingesnio darbo, ne
gu užsiiminėti žemos rųšies dar
beliais.—Teisinga.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoję 
irapielinkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ĄRCHBR AV.

A. MONTVID, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 trak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bronį wick 0597

Du pažangus kandidatai
Be to, pažangių pažiūrų kan

didatai yra George Koop —- 
38-tame warde ir AVilliapi A. 
Cunnca, Jr., Farmer-Labor 
partijos kandidatas į 13-to 
wardo aldermonus.

darbininkų rei
Bedarbiai, darbiniu

atsitaiso 
Prirengia 

, tikimuose 
egzaminavimas daromas ai elektra, paro
dančią mažiausias, klaidai. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutapk Akiniu kainos per pust pi«iąun, 

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

8»ų kaift nirmiau.
W ‘ ■ ■ ■

Antradienis, vas. 28. 1933
-■^Įl ...I .i ...t----- X------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

šiandien Chicago je aldermonų rinkimai;
visi raginami balsuoti

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHJCAGOJ

Laidotuvėse, patarnau
ji ju geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bu išdirbyitia
MMjjĮ. OFISAS: 

S»r 668 18th Street
Tel. Ganai 6174 

SKYRIUS:
T 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Virš 1.30 kandidatų į Chi- 
cagos aldermonus šiandien ne
kantriai lauks balsavimo re
zultatų, Chicagos 50 wardų pi
liečiai eis balsuoti už sekan
čius miesto tarybos narius, 
kiekvienas atiduodamas balsą 
tam savo vardo kandidatui, 
kuris, jų nuomone, yra tinka
miausia.

Balsavimo vietos bus atda
ros nuo 6-ių ryto iki 5 vakaro, 
kiekvienas balsuotojas turės 
būti užsiregistravęs.

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rež. Tel. Victory 2343.

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

TOS KVIETKOS
Prisietom į. Visas Miesto Palis 

Vestuvėms, Ęankietams ir Pagrabams Vainikai 

t S, Halsted SL Tel. Boulevard '

te 

r.njm?1, s«reao.

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 213$ W, Ž4th St 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Dr. Suzana A. Stokis
Moterų it Vaikų ligų SpecUdMk 

4145 Archer Avę.
Ofiro T«l. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus nredomis). Taipgi 
npo 4 iki 8 vai vakare. Utaminkais u 
Ketvertais.

Rea, Tel. HYDE PARA 3319

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

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. į GUSSĘN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th SjU 

Cicero, I1L

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drtvel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgai 
•-**- * *“ *- peąąeilkg liraSptCMlMfae orfo» ^

3102 So.f Halsted St 
kampas 31it Street

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 SL 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

URŠULĖ MOSTEIKIENĖ 
> tėvais Gaubaitė 

šiuo pasauliu va- 
dieną, 9:52 valandą ry- 
m.. sulaukus 41 metų 
gimus Šiaulių apskr., 

parapijos ir kaimo. 
24 metus, 

šv. Onos 
ir Nekalto 

'. Draugijos

RADIO
šiandien 7 vai. vakare iš 

stoties W. G. E. S., 4360 kę., 
Peoples Fiirniture krautuvės 
oro bangomis transliuos lietu
vių programą susidedantį iš 
dainų, muzikos, humoro ir į- 
dpmių kalbų. Dainuosi poųi 
4L BartikįįJ/Jf). Skeveriųtę, A. 
čiapas 
Badio 
Kalbės

Nuliūdę liekame

Broliai, Brolienes, Pusbrolis, 
Anūkai, Anūkes ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ęudeikjs, tel. Yards 1741.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilių* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, RL.

DR. G KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjin U Etstopos it tfil 
senojoj vietok

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
TA BOULEVARD 9199

9fi,o k Ra. T«l.

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th .8 Hajsted Stl) 
Ofiso vajandoą: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

— IŠ RUSIJOS -
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyrąs gydytojas chirurgas b 
akušeoa. >-•

Gydo staigias ir chroniškas ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujaosiu mė
tojus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Laboratorijai 
1025 V. 18th St., petoR Morysn 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgds Peuh 6755 or Cratul 7464

DR7 VAITOK, TlPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins, akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skąųdėjimo, svaigimo 
akių aptemimu, nervuotumo, skaudamą 
akių kąrštj, nuima kataraktą, 
trųmpareųystt i|, tplirsgystr, 
teisingai akinius. Visuose ats

[^Romanas,, peoples 
įįiias ir kvartetas. 
^^Vezclis, dentista.s, 

ir “P-asą-^9'?' keliąunninkas,” 
čalis >Kęp»jįe: Ęiųi gi;a^ięs, mu
zikos, juokų ir kitų žingeidžių 
ir įdomių dalykų i>asiklaūsyti. 
Todėl ueu£ndįšįpte užsistaty- 
tų savo radio i šiandien, vaka
re. ' XXX.

‘ You migli t travel f ar 
you might travel wide 
you will neveC got further 
ithan Bluc/Island if you have 
’not got a poękeŲul of jingling 
’coins. Thjs busįpess of hiteh-

JOSEPH J. (JRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South JbMmd Ao* 
Te|. Boulevard, 3800 

<•». 6519 5* Rockuftt ft.

inlroduced by Pirmyn. Two 
girls, Estelles R. and G. with 
a Brantili^ throWn iii... The 
theatres have their ushers. 
Why ean*t' we have ushers to 
direct our^latocomers to their 
seats?/.. Lašt Thursday, Al Y 
had his noonday ineal at one 
of these fancy restaurants 
“what has an orchestra.” As 
his order came tip, Al put the 
foliowing reųuesV to the wait- 
er, ”Will you please tell the 
orchestra 
while 
waut 
song. 
Jdck, 
cajtne
Friday to recuperate from a j 
hard week... And then Pir
myn attended and tuok part 
ia the big annual NAUJIE* 
NOS conccrt Sunday... Quite 
an inteijcsting time was had 
by all... In the main, the pro- 
grain consi&teė of numbęrs 
rendered. by the two big cho- 
ruses of Chicago, namely 
Pirmyn and Birule*..

What the gang enjoyed 
most was the Hindu dance

JONAS YASAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 d.. 10 vai. ryto. 1933 
m., sulaukęs 50 m. amžiaus; gi
męs Šiaulių apskr., Užyepčią 
parap., Zeberių kaime* Amerikoj, 
išgyveno 20 metų. Paliko, dide
liame nubudime du broliu Liūdi 
viką ir Pranciškų ir dvi btĮolte- 
nes^ Petronėlę ir, Domiccif, pus
brolį Ignacą Yasąitį, anukus it 
anūkes ir gimines. Laidotuvėmis 
rūpinasi brolis Pranciškus Tel. 
Virgįųia 2229. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks tiy^iadieųį. 
kovo 1 d;, 2 vai. popiet iš Eu* 
deikio koplyčios, bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Yasaičio gi
minės, draugai ir- pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir attisveikini-

SOPH1E PALĖK

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 24 dieną, 5:30 valandą va
kare 1933 m., sulaukus 38 metų 
amžiaus, gimus Vokietijoj.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Joną. 2 seseris, Agnės ir An- 
na. svogerį Stanley Palėk, švoger- 
kas Sophie Miksha ir Marcijoną 
Wiczus, uošvienę Marijoną Pa
lėk ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3122 
W. 38 Place.

Laidotuvės įvyks seredoj. kovo 
1 dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iŠ ten bu* 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Viii a* a. Sophie Paltk gimi
nės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,

Vyras, Seserys, Šliogeris 
švogtrkos, Uošvienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika, T< 
1138.

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarpinkaii, Ketvergaia ir Subatomb 
2420 W. Marquetts Rd.ttti WetttmAt 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomie 

1821 So. Eedstfd Street

Išviso kandidatų yra Virš 
13(X 14 wardų yra tik po
vieną kandidatą aut balinto, 
bet lai balsuotojai atsimena, 
kad jie neturi būtinai balsuoti 
už tą kandidatą, kurio pavar
dė yra ant balioto. Jie gali 
įrašyti pavardę to kandidato, 
kuris jiems atrodo tinkamiau
sias. Nors rinkimų komisio- 
nieriai neįdėjo visų kandida
tų pavardes į balintus, nes, sa
ko, rado kokių nors netikslu
mų, balsuotojai galės už juos 
pasisakyti ant balioto jas įra
šydami.

Įvairus Gydytojai
Phonė Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltoaukee Avenue

Valandos: 12iki2ir6iki8p. M, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Sopiausia ir Didžiausia 
' ' ■ Lietuvių

£PABORIl| ĮSTAIGA
k vii ausUbino publiką ra save 
laol aukštos

rara&oojam ui atvešim* m

' RMkalui muan aai
ramus ir atveš j musų įstaigą, kur g&l&dto 
aSUsuį pasirinkimą grainj ir kitą raikau^ 
tarnavimą jums visai nieko 
| tai, nr jų* ką pirkaite, ar ne.

ZUPBIKW yr» vienatinis lietuvių
taikia ambulanee. patarnavimą su ekspertu Uetsvin j»- 
taitatųjojtt. Pjfcąil RetuKio* Mod<wnikkoa KopljUo* I>a 

ĖUDEIKIS
••-J ■ H 4
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JUOZAPAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 26 dieną. 2:15 valandą po 
piet 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Kriu
kų parapijos ir kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Oną Rutkus. žentą Walter 
Rutkus. 4 anūkes ir gimines, o 
Lietuvoj 2 dukteris Aleną ir Biru
ti ir sūnų Aleksandrą.

Kanas pašarvotas randasi 906 
W. 35 Place.

Laidotuvės įvyks ketverge, ko
vo 2 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibtn gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Bernoto gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinitųą.

Nubudę liekame.

Duktė, Rentas ir Anūkės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

JOHN B. BORDEN 
TUVIS ADVOKATAS ,

Persisyrė 
sario 26 
te 1933 
amžiaus. 
Stačiūnų 

Amerikoj išgyveno 
Velionė buvo narė 

Draugijos Bridgeporte 
Prasidėjimo Panelės šv 
Brigbton Parke.

Paliko dideliame nyliudime vy 
rą Antaną. 2 sunu 
Feliksą, brolį 
ir Viktoriją Gaubus, 
švogerką Tamošių ir Oną Mos.- 
teikius, švogerką Marijoną Yuq- 
dienę ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje seserį Valeriją ir Gas
parą Skačkauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6645 
S. Talman Avė. • Tel.* Republic 
5787.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį 
kovo 2 dieną. 8 vai. ryte iš, na
mų į Gimimo Panelės šv. parapi
jas bažnyčią, Marųuette Parke, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Uršulės Mosteikienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sanai, Brolis, 
Brolienė, švogeris, 
Švogtrkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika. Tel. Yards 1138.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laįtjotuyėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pk Chicągo 
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis ų

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dįddi ir graži koplyčia dykai

SPtlliaW>ISTAS

Patyrimu 
KomplikųotuoM 

■ Atsitikimuose
‘«rv‘

* kąmpas Halsted St.l.1 r 
Valanda uno Ifct-V nu*. 6 iH • 

N.dėbomk rau 19, iki 13

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atfhet Avenue, 
Telefonu Virgin!* 0036

jj iii; ■) ..... | [6 ii ji^ j l 'h "gi.

DK A. L YUSKA
343S. y. Mi

Vahndųiinęų A iki H rytu* h®® 3-4
*? fc* h

Mdillan. pa^al analtarim*. .1 
' II Į 11 ■ I 'W **.1.^ XII >*i

W atkočii:nas

3147 So. Halsted St
- Paned.» Sered« ir Sų^h'^9<ų*aL

Phone Canal, jlŽU

DR. S* BIE2IS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 Ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį.

Bedarbių indgrsuęti kaip 
didųtųi

Chicago Workęrs Commit- 
tec on Uneniptoyinęnt, bedar
bių oęgaiuzaęij.a, kurių remia 
ČJjicagoe, socialUtų pasija, 
indorsuoja aštuonius kandida
tus į alderųtoikus. Jų wardų 
numeriai ir pavardės seka:

5-tas wardas 11 Iną \VbLle
9-tas wai'dns — Joseph
Burda.

3rMas Avardas - 
gerson.

36-tas wardas
Brooks.

KKtas Avardas — Patiki Milę 
grom.

IL-mas Avardas
42»ras Avardas

Kirby.
46-«tas vvardas

Strietehnier.

Telefonu Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Asblemd Avtttt* 

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

7 iki 8 vai NedU ano 1Q iki U
Rez. Tdephpiu Pkza 3200

VAtsakaniM ptitaįkiii Milų 1

5 So. Wąbash Av^J8tt»^x300 
anętos n«q 44 ryt^ (kF't«po piet ir 
' >i oMiin. 2 iki **4 ' V. n. o.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto OfitM 77 W. Wuehington St.
Room 905 TeL Dearbom 7966

Valandos: 9 ryt® iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn. ir Ketr.r—6 iki 9 
4145 Archer Avė. Tat Lafayette .7337

Namų TcL Hydę Purk 3395

liiking today iš oųly a dręain... 
Pirmyn had two reliearsalg 
lašt Avcek, both at the okl 
štamping grounds. At both 
liėhearsals many ncw Incm- 
bors showcd up. We Avish to 
take thi^ opportunity to tell 
till our prospective memberš 
that next Friday is positively 
the lašt day that you can beco- 
mę a męmber of that chorus 
which Avė call Pirmyn... Next 
Jįjį^ay. we begin on a neAy 
operetta. Ah! Tlię name of it! 
Well, that is a secret... Al 
S piltis, the man with person- 
ality phis (ask thę girls), 
telis us that every manieurist 
nails her man... And liow for 
another big splurge! Satur- 

’day Evening, Mareli 11 th! W. 
Side Hali, 2242 West 23rd PI ! 
That is when and whėre Pir- 
myn’s post-prohibition,post- 
election, post-office, and post- 
Laima party will be held. 
Musicy cats, drinks, dąncing, 
plasters of cereiponies, and 
a Ioav pricc of adinisfijon are 
all on the bill of f are... What 
conld be more embarassing 
than to be introduced to your 
OAyn sister. Yes, Mildci, our 
fair haired secretary, tried to 
tell Joimny Miller the name of 
his sistęrM. A new mixed trio, 

, a ąueer coiPtbinątion, has been

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehtand Avė., 2 Itfbot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

t Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų.Ugi 
' OFISO VALANDOS: p 

NhO 10 iki, 1.2. vai. ryte, 
▼4 po ’ - •
vakaro

glgglis, and< whįt pot. ; Yes! 
and shę was a boy. Wllo 
Avould hayę i t!... Mrs.
Stephens, and our Praiiuliš 
came in for a lot of eapplaase.. 
Ręrnember Hclen 
Those impersonations 
the cause of two 
The crowd avus 
complele sellout
Pirmyn inember thanks IJIąu- 

I j ienos for the hospitality and 
gpod tune shown themr Thąts 
end of that. And noįiy that we 
have told you where antj 
Arthat avc have done during 
the lašt Aveęk, avc bid you 
adieu tijl nexf Tuesday.

I
Your narrator lins been

THE SINGING FOOL.

,p ■■ .„-U
I • »• ’* » t *.• “ •> • ■ ’ 'T' \

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4821 So* Halsted Street r

: r
11 .. ........W ~ 1 h’""...........IT. . ...... .....

E.M.T. MOLIS
1645 S. Ashland Avė., 
too valuadoe ■»» * iki 4 'ir bm • iki
■ vai. v»k. NedaUomU pacai autam 

OHao Te!.: Boulevard 7820
T<L1T>IWP««: »»
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rių.
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IIELEN BARTUSH IR V. Z. BEL1AJUS LAI
MĖJO LAURUS “NAUJIENŲ” KONCERTE
Tūkstantinė minia naujieniečių dalyvavo 

metinėje dienraščio draugų šventėje
Aldona Briedžiute, A. Steponavičiene, ‘Tranulis” ir 
“Pirmyn” ir “Birutės” chorai dalyvavo programe

Klausant 
Aleksandra-

ko. Tai yra Pranas Jakavičius 
“Pranulis” — kuris trumpą lai
ką atgal laimėjo laurus opere
tėje “Laimoje”. Jis pridavė 
įvairiam ir turtingam progra
mų! dar truputį daugiau įvai
rumo sudainuodamas Moniuškos 
“.Temsta dienelė” ir Gounodo 
“Aukso stabas”.

Programas pasibaigė anksti, 
kiek prieš septynias, bet links
ma, draugiška naujieniečių mi
nia ilgai nesiskirstė. Jeigu ku 
rie ir traukė namo, 
nenoriai, 
džiaugę 
suteikia 
draugų

tai labai 
gailėdamies , nepasi- 
pasitenkinimu, kurį 

kelios valandos savųjų 
tarpe.

Šiandien svarstys 
Universal Bk. bylas 

prieš 4 lietuvius
ne- 
Šo- 
im- 
tai

Skundžiami M. Rozenski, W. 
Stankūnas, D. Pivoriūnas ir 
J. J. Ežerskis

■ •,>? v.1'*!'1 į yiį;r7 ■ 7
Kelį “grupės” nariai pradėjo 

kalbėti, sakydami, kad vice-per- 
zidentas nieko neišmanąs polii 
tikoje, nedirba ir norįs kontro
liuoti kliubą. Bet rašančiam at
rodo, kad yra priešingai. Vice
prezidentas dirbo kliubo naudai 
įvairiais budais. * ■ , 1

Burda kalbėjo
Bet eisime toliau. Tuo kart 

atėjo socialistų kandidatas į al- 
dermonus Joseph Burda. Klau
sia ar leisti jam kalbėti. Didele 
didžiuma balsų sutinka, prezi
dentas Semaška leidžia tik pen
kias minutes. Burda pasakė į- 
spudingą kalbą. Kitam kandi
datui siūlė vos dvi minuti. Vi
ce-pirmininkas patarė penkias. 
Patarimas buvo priimtas. To
liau eita prie kandidatų indor- 
savimo. Minėtoji “grupė” vie
nu balsu stojo už “Beck’ą. Jis 
duosiąs darbų, visokių gerybių... 
Jį indorsavo. Pakilo vos 10 ran
kų. Kiti susilaikė.

Tai užbaigus eita prie apkal
bėjimo džiabų klausimo.

Tai tiek iš “Geresnės Valdžios 
Kliubo” susirinkimo įspūdžių.

—Senas Antanas.

Gandai apie Univer- 
sal banko receiverio 
rezignac. be pamato
Valstijos auditoriaus departa

mentas sako C. E. Herrod 
teužima vietų ir eina receive
rio pareigas

prATmENOB, draugo, m. 

tį prie pavyzdingo ir gero mies
telio reikalų vedimo. Ir tas 
viepiutėlis būdas yra, “sako Ci
cero News”, “išrinkimas gerų, 
patyrusių ir švarių kandidatų j 
miesto urėdus. Balsuotojai ga
li tai padaryti eidami balsuo- 
ti.”

PRANEŠIMAI

Antradienis, vas. 28, 1933

Rezignavo “Birutės” 
choro vedėjas Mikas 

Jozavitas
Jo vieton numatomas daininin

kas p. Pečiukaitis; M. Joza- 
vitas apleidžia Chicago

Sekmadienį “Birutės” choro
vedėjas Mikas Jozavitas oficia
liai įteikė savo rezignaciją cho
ro valdybai. Jis vedė chorą il
gą laiką ir pagarsėjo pastaty
damas scenoje operetė “Raga
nių”, prie kurios pastatymo, sa
koma, nei vierta operetė ikišioĮ 
neprilygo.

Jo vieton numatomi keli kan
didatai, tarp jų dainininkas p. 
Pečiukaitis.

Mikas Jozavitas buvo privers
tas rezignuoti, nes apleidžia 
Chicago su tūla profesionalų ar
tistų operetės orkestrą. Pla
nuoja keliauti pd Jungtines 
Valstijas apie 3-4 mėnesius.

SLA. 36 kuopos susirinkimas mėne
sinis įvyks kovo 1 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Prašau visų narių pri
būti į susirinkimą, randasi svarbių rei
kalų aptarti ir sykiu užsimokėti mokes
tis. J. Balčiūnas, rast.

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. Kaulakis, rašt.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Association of Lithuanian Propertg 
Owners of Bridgeport. laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadieny kovo 1 dieną, 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes'randas daug svarbių reikalų 
kuriuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite 
ant lito susirinkimo apsimokėti.

S. Kuneuiiia, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte Atstovų ir Adminis
tracijų Visotinas susirinkimas.
Metinis susirinkimas įvyks utarninke 28 
dieną vasario. 1933 m. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St.

Visi atstovai ir administracijos malo
nėkite pribūti, turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti dėl labo susivienijimo, 
apie dabartinę padėtį Auditorijos. Taipgi 
bus rinkimai naujps valdybos 1933 m. 
Katrie dar neužsimokėjote savo mokes
čių į susivienijimą, meldžiame ant šio 
susirinkimo užsimokėti. •

M. Kadziauskas, sekr.

2Qto Wardo Liet. Pol. ir Pai. Kliubo 
susirinkimai įvyks A. Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė, kovo 1 dieną, 
1933 m., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes daug reikalų 
yra dėl apsvarstymo, taipgi komisiją iš
duos raportą iš pereito parengimo.

Valdyba.

CIASSIFIED APS ]
Educational 

Mokyklos
MOKINKITES

Gražinimo kultūros (beauty culture) 
geriausiai įrengtoj soutb sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota.

Dar-

CLASSIFIEDADS

šiandien, rytmetinėje sesijoje 
municipalio teismo teisėjas 
Michael Kasper svarstys dvi 
bylas, kurias Universal State 
Bankas užvedė prieš lietuvius 
M. Rozenskį, žinomą fotografą, 
W. Stankūną, pirmoje byloje, o 
antroje prieš M. Rozenskį, D. 
Pivoriūną ir J. J. Ezerskį, Town 
of Lake biznierių.

Pirmoji byla eina dėl $1,000 
notos, o antroji dėl $10,000 no
tos. Paskolas Universal State 
Bank suteikė M. Rozenskiui 1929 
metais, o W. Stankūnas, D. 
voriunas ir J. J. Ezerškis 
pasirašė, kaipo garantoriai.

Universal State bankas
teikė tas paskolas M. Rozens- 
kui plėtojimui naujos kolonijos 
“Lockport-Highland Subdivi- 
sion”. Tai 300 akrų žemės plo
tas, kurį tūli biznieriai, tarp jų 
J. J. Elias, Anton Berzinski, M. 
Rozenski ir kiti planavo išvys
tyti j naują koloniją. Grupė 
gyvavo 1929 metais.

M. Rozenskis tuo tarpu pini
gų neatmokejo ir dėl to bankas, 
tuomet dar neužsidaręs, patrau
kė atsakomybėn skolininką ir 
garantorius, kurie pasirašė no
tas.

Apskustuosius gina advoka
tas Edwin A. Halligan.

Pi
jąs

SU-

Steponavičiaus 
solistų A. Salavei- 
Skisevičiutės ir P. 
asistojamas, dai- 
Subatos vakarėlį”, 

“Čir vir

Elena Bartush ir Vytautas 
Zereni Beliajus — buvo du 
siurprizai didžiuliai tūkstanti
nei miniai, kuri sekmadienį at
silankė į “Naujienų” metinį 
koncertą Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

P-lė Helen Bartush — dai
nininkė, parodė koncerte tikrą 
talentą, gražų balsą ir vyku
sią interpretaciją, 
dainų “Meilė” —
vičiaus kompozicija, Stride la 
Vampa iš operos II Trovatore, 
ir “Stasio” sunku buvo supras
ti, kodėl ši dainininkė ikišiol 
beveik slėpė savo talentą nuo 
lietuvių.

Pasižymėjo indų šokyje
Kitas siurprizas Vytautas 

Zereni Beliajus — šokėjas, pir
mą kartą pasirodęs prieš lietu
vių publiką. Grakštumas ir ju
desių lengvumas — švelnumas, 
kuris metėsi j akis sekant 
“Hindų šokį” buyo tiesiog 
surišamas su faktu, kad jį 
ko vyras. V. Z. Beliajus 
personavo moterį* ir atliko
su dideliu pasisekimu. Irene 
Juozaitis vykusiai jam asista
vo ispanų ir lietuvių šokiuose.
Adv. Gugis atidarė programą

Programas prasidėjo kiek po 
penkių, advokatui K. Gugiui ir 
“Naujienų” redaktoriui P. Gri
gaičiui pasakius trumpas įžan
gines kalbas. Salė buvo pilnu
tėlė. Apie penktą valandą va
kare visos kėdės buvo užpildy
tos ir susivėlinę turėjo sekti 
turtingą programą stovėdami.

“Birutė” ir “Pirmyn*?

“Birutės” choras jį pradėjo. 
Miko Jozavito vedama ši jau
nų dainininkų ir dainininkių 
grupė atliko “Kad aš jojau”į 
“Saulėlaidžio giesmę”, “Kur Še
šupė” ir “Tu ir Aš”. Paskuti- 
nioje dainoje solistės — Julė 
Gapšienė, Vera Stradomskaitė 
ir Vanda Misevičiutė.

“Pirmyn” choras programą 
užbaigė. Pradėjęs su Važiuoto
jų daina iš operetės “Laimos”, 
choras, Kazio 
vedamas ir 
čikiutės, V. 
Jakavičiaus 
navo “Kas
“Mergelė Jaunoji”, 
bam” ir “Meilės Dainą”.

“Birutė” tebėra toji tobuloji 
“Birutė”, iš kurios visuomet 
daug tikimasi ir kuri retai dai
nos mylėtojus apvilia. “Pir
myn” daug jaunesnis už Biru
tę sparčiai progresuoja ir yra 
daug geriau susidainavęs negu 
metai, du tam atgal. Tai dau
giau ir lygsvaros.

Aldona Briedžiutė
Koncerto “žvaigždžių” tarpe 

labai skaisčiai spindėjo Aldona 
Briedžiuitė, pianistė, kurios tik
rai virtuoziški pirščiukai per
davė klausytojams dvasią, jau
smą, kurį Franz Lisztas įkū
nijo į savo Vengrų Rapsodiją 
No. 2. Galima užtikrinti, kad 
už metų, dviejų, ji pamatuotai 
pretenduos į priešakines pianis
tų eiles.

Kalbant apie “priešakines ei-j 
les” — negalima užmiršti Ane
lės Salaveičik i ū tės-Steponavičier 
nes — soprano, be kurios retai 
įvyksta koncertas Chicagoje. Ji 
paliko klausytojams — “Ramy
bės Neri’ ir “Savo skambančią 
dainą”. (Paskutiniosios dainos 
vardas vykusiai išreiškia ypa
tybę, kurią klausytojai priker
gia jos dainavimui.

“Pranulis”

Pasakoja įspūdžius 
iš “Geresnes Vald
žios” Kl. susirinkimo
Kalbėjo socialistų kandidatas į 

aldermonus Joseph Burda

“Naujienų” koncerto paveiks
le trūksta dar vieno daininin-

Kadangi paskutiniu laiku re
zignavo 60 Chicagos užsidariu
sių bankų receiveriai ir, kadan
gi teisėjas Dennis Sullivan Su- 
perior teisme šeštadienį nu
sprendė, kad visų užsidariusių 
Illinois bankų receiveriai buvo 
paskirti prasižengiant prieš į- 
statymus,' lietuvių tarpe pradė
jo eiti gandai, jog rezignavo 
C. E. Herrod, Universal State 
banko receiveris,

Valstijos auditoriaus Barrett 
ofisas Vakar pareiškė, kad C. E. 
Herrod nėra rezighhvįa ir da-

savo

Pullman Co. grąžino 
100 darbininkų 

į darbą
Šią savaitę Pullmano vago

nų dirbtuves Pullmane pašau
kė atgal į darbą apie 100 dar
bininkų į vagoiių atnaujinimo 
skyrių. Apielinkėje ėjo gim
dai, kad pašaukė net 500-800, 
bet atsiklausus pasirodė, kan 
tai yra perdėta. :

Ch. L. D. S. P. pirmi 
ninkas J.^Mickevi

čius sveiksta
Herrod nėra rezigiihvįs 
bortiniu laiku tebeina 
pareigas.

Jau pajėgia atsikelti iš lovos ir 
pradeda vaikščioji; tebėra 
silpnas

noCicero šiandien 
minuos kandidatus į 

miestelio urėdus
Rinkimai įvyks balandžio mėne

si; dvi partijos stato kandi
datus .

šiandien Cicero miestelyje, 
kartu su aldermonų rinkimais 
50 Chicagos wardų, įvyks no
minacijos kandidatų į miestelio 
urėdus.

Dvi partijos, demokratai ir 
republikonai stato eilę kandida
tų j collector, trustee, police 
magistrate, justice of the peace, 
constable ir members of the 
library board urėdus.

Vietinė Cicero spauda ragina 
visus miestelio piliečius daly
vauti nominacijose ir “padėti 
nominuoti gabiausius abejų par
tijų kandidatus, kurie kandida
tuoja j atskirus urėdus”.

“Cicero mokesčių mokėtojai

Julius Mickevičius 3653 South 
Halsted Street, Chicagos Lietu
vių Draugijos Šayitarpinės Pa
šalpos pirmininkas, kuris apie 
tris savaites atgal sunkiai susir
go plaučių uždegimu, jau pra
deda atsigriebti.

Jo padėtis yra žymiai page
rėjusi ir daktarai tiki, kad į 
trumpą laiką pilnai pasveiks. 
Nors tebėra silpnas, jau pajėgia 
atsikelti iš lovos ir pradeda vai
kščioti. Ligos pradžioje jo pa
dėtis, anot daktarų, buvo labai 
rimta.

Visi Juliaus Mickevičiaus 
draugai linki, kad jis greitai at
gautų sveikatą ir grįžtų į vei
kimą.

siusKrr per
N UJIENAS
PINIGUS LIETUVON
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tegali vieninteliu; budu prisidė- taip pataria Lietuvos bankai

ROSELAND—Vasario 21 d., 
Strumilos svetainėje, įvyko taip 
vadinamo “Geresnės Valdžios 
Lietuvių Politiško kliubo susi
rinkimas. Iš raportų paaiškėjo, 
kad kliubo iždas tuščias. J. Iva
nas paaiškino, kad yra rengia
mos masinės prakalbos vas. 26 
d., (įvyko sekmadienį) kliubo 
vardu ir garsinimai jau yra at
spausdinti. Kliubas esą rengia 
tą mitingą demokratų partijai. 

“Musų biznis”
Tai išgirdęs vice-prezidentas 

A. J. paklausė kas padengs lė
šas ir kas jį jgaliavo be narių 
žinios tas prakalbas rengti. Jam 
buvę atsakyta, kad nieks nesi
rūpintų ,nes čia “musų biznis”. 
Tuomet vice-pirmininkas pada
rė pastabą, kad tūla grupė kliu- 
be pdrdubda visus narius tam' 
kam ji nori. W, Ji. vvin.ia progą nusipirkti prekes sensacingai že- 
narių neatsiklaususi. Be mitin-! "»<>«*•’ taikomi, ką miiijonai kostume- 

riųį kurte gyvena iš Chicagos naudo- kandidatai .aji per 43
I . Šfos įstaigos geras vardas yra parem

tas ant to, kad jie parduoda labai geras 
prekei ntpatiketinai žemomis kainomis.

'■ c •<, 1 '*
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Chicago Mail Order 
House

TURI VIRS PENKIUS MILIJONUS 
KOSTUMERIŲ SUVIENYTOSE •

Kuomet Chicago Mail Order House 
atidarė savo Outletą adresu 511 So. 
Paulina St. arti Harrison, tai reiškė, kad 
dabar Chicagos miesto gyventojai turės

gų viskas daroma, kandidat 
indorauojami.

Priekaištai vicepirmininkui

Chicago Mail Order House Outletas 
buvo suorganizuotas tuo pačiu tikslu it 
dabar tukstančiąi kęstumerių mus klau
sia kaip mes galime parduoti prekes to
kiomis žemomis kainomis, kurios skel
biamos Siame Outlete.

Vyrų, moterų ir kudykių drabužiai 
ir šiaip dėvimi dalykai, taipgi visokios 
rūšies, čeverykai ir daugelis kitokių daik
tų parkuodama kasdien kainomis, kurios 
daugely atsitikimų neužmoka už pačią 
medžiagą. Mail Order Departamentas 
mums prisako išparduoti viską, nežiūrint 
j tai kokia tam tikro dalyko kaina ir 
nebūtų.

šeimynos be abejo sutaupo atsilanky- 
damos i Chicago Mail Order House Out- 
letą, adresu 511 
Harrison ir prie

i už pačią 
partamentas

Jo. Paulina St., arti 
hėtropolitftn “L” što-

Prisirašykite j musų spulką

TEL, LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

$2.00 įmokėti. $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock 5702

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

Einanciai
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

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

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

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

PERSIAALDTMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApRlRanRoklte nuo peratSaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vldurluR lluosal, pra
šalinkite nuodijančią medegą! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

MADOS MADOS
.(iTK 4

3499

Naujoviškom rankovėm3499 
pavasarinė suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių

gauti vieną ar daugiau 
prašome iš- 

i arba pri- 
, pažymėti 
i savo var- 
iekvieno pa- 

........ . ...... jjoi-' 
pinigus arba pašto ženkleliais

Norint i____ ___
virfinurodytų pavyzdžio 
kirpti paduotą f * 
duoti , _ 
mierą ir aiškiai

blankui 
pavyzdžio nume: 

““ i parai] 
dą, pavardę ir adresų. . 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept.. 1789 So. 
Halsted St. Chicago. I1L

NAUJIENOS Pattera Dept
1739 S. Halsted St, C1 
čia {dedu 15 centų ir

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieros per krutinę

(Admifii)

icago. 
praiau

(Miestan ir valstija)

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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 mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

iš-
15

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
ąavininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
iir 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 vieninjtelio namų .savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Senas Auksas 
Old GoH

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

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

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600 '

Personai 
. Ašmeną Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos at 
moters be vaikų, nesenesnės kaip 40 
metų amžiaus. Atsišaukite tik blaivos 
ir kurios norite apsivesti.

Knygynas 
Box 89 

3210 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pufdninkn Reikia

REIKIA PARTNERIO. TUOJAU, 
prie labai pelningo biznio. Atsišaukite 
M r. Williams, 1739 S. Halsted St.

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

REIKALINGAS pusininkas į auto
mobilių taisymo dirbtuvę. Gera proga 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus ir 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimas nereika
lingas.

3407 So. Morgan St.
........ Boulevard 9421 * ■ ?

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU moters dirbti ant farmų. 
už mažą mokestį, netoli Chicagos. 4131 
So. Francisco Avė., 1 lubos. Telefonas 
Lafayette 5824.

Furnished Rooms
JIEŠKAU kambario su valgiu ir 

kad išplautų drabužius ir kad butų šil
tas vanduo, ant Bridgeporto. Su mo
kesčiu susitaikysime. Kreipkitės ypatiš- 
kai. ne laišku. M. Kemzūra, 3415 So. 
Emtrald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
pigiai.

- 3401 Auburn Avė.
r

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė. Geroj apielinkėj.

1281 W. 71$t St.

’ Farmg For Sale 
iTkiai^ Pardavimui

FARMA 1 — A stovy, 160 akrų 
geroj vietoj, • 9 kambarių namas ir kitit 
geri budinkai. Rašykite, gausite dau- 
giaus informacijų, W. A. Rodgers, Box 
54, Farina, Illinois.

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šęnis, >anątk<?3, bąląndilUi, zuikM gvi- 
ne jos kiaulutės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Visuomenės Atydai
Tarime, gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymai visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Tarini 
pinigų nusipirksite bent kokią hadsaty- 
bę ar tai nameli ar koki biznį ir taomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos— ■ Į 
artimos ryšius ' su stipriausiom ir di-

me Visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
"Greitas ir teisingas patarnavimas’. Virš-/ 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue
Lafayette 0455

•— Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime

. • we « •_•••’ • «•

džiausiom apdraudos ištaigom. Išpildo-

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalbai

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte sava 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.

•s ... >

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

Telefonas yra

ROOSEVELT g§QQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.



1933
PRANEŠIMAI CLASS1FIEDADS

kuris trumpą lai

HORTGAGE RAHKERS CLASSIFIEDADS

Dar

5702

2608 West 47th St

Naujienų skaityto

MADOS MADOS
savo

3499

rankovėn!

jau pardavėte c savo biznį.girdėti, kad Tamsta

Ramy

8500(Vardas ir pavardi)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro
arem

tas,
tas,

SO- 
im-

“Naujienų” koncerto paveiks
iu trūksta dar vieno daininin-

Kaibėjo socialistų kandidatas į 
aldermonus Joseph Burda

Gandai apie Univer- 
sal banko receiverio 
rezignac. be pamato

blankui 
o nume:

HOME REFINERS
5 No. Wabasb Avė.

Kambarys 600 '

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumuŠiandien svarstys 

Universal Bk. bylas 
prieš 4 lietuvius

Apskustuosius gina advoka- 
tas Edwin A. Halligan.

Vytautas 
šokėjas, pir-

Tūkstantinė minia naujiemečių dalyvavo 
metinėje dienraščio draugų šventėje

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng!ewood 5840

Cicero šiandien no
minuos kandidatus į 

miestelio urėdus

Ch. L. D. S. P. pirmi 
ninkas J..Mickevi- 

čius sveiksta

Aldona Briedžiutė, A. Steponavičienė, “Pranulis” ii 
“Pirmyn” ir “Birutės” chorai dalyvavo programe

ir dainininkių
Kad aš jojau’\ 

‘Kur še- 
Paskuti- 
— Julė 

Vera Stradomskaitė

Rinkimai įvyks balandžio mene 
sį; dvi partijos stato kandi 
datus ,

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

šių savaitę Pullmano vago
nų dirbtuves Pullmane pašau
kė atgal į darbų apie 100 dar
bininkų į vagonų athaujinimo 
skyrių. Apielinkėje ėjo gim
dai, kad pašaukė net 500-800, 
bet atsiklausus pasirodė, kan 
tai yra perdėta. 1

Senas Auksas 
Old Gold

Valstijos auditoriaus departa
mentas sako C. E. Herrod 
teužima vietų ir eina receive
rio pareigas

Pasakoja įspūdžius 
iš “Geresnės Vald
žios” Kl. susirinkimo

sako Ci- 
išrinkimas gerų

U499 . . ......... ......
pavasarinė suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 36, 7“ * 
per krutinę. ?

Norint gauti vienų ar daugiau 
virSnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduoti 
duoti pavyzdi 
mietą ir aiškiai parai 
dą, pavarde ir adresų.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Lithuanian Property 
laikys mėnesini 

i 1 dieną, 
vak. Chicagos Lietuvių Au- 

' * t. Visi na- 
savininkai malonėkite laiku 
'randas daug svarbių reikalų 

Kurie 
mokesčiais, malonėkite

ROSELAND—Vasario 21 d., 
Strumilos svetainėje, įvyko taip 
Vadinamo “Geresnės Valdžios 
Lietuvių Politiško kliubo susi
rinkimas. Iš raportų paaiškėjo, 
kad kliubo iždas tuščias. J. Iva
nas paaiškino, kad yra rengia
mos masinės prakalbos vas. 26 
d., (įvyko sekmadienį) kliubo 
vardu ir garsinimai jau yra at
spausdinti. Kliubas esu rengia 
tą mitingų demokratų partijai.

“Musų biznis”
Tai išgirdęs vice-prezidentas 

A. J. paklausė kas padengs lė
šas ir kas j j jgaliavo be narių 
žinios tas prakalbas rengti. Jam 
buvę atsakyta, kad nieks nesi
rūpintų ,nes čia “musų biznis”. 
Tuomet vice-pirmininkas pada
rė pastabą, kad tūla grupė kliu- 
be parduoda visus įtarius tam 
kam ji nori. Be to, jį. veikia __ . _____w
narių neatsiklaususi. Be mitin-' kaiįomL M milijonai kostume 
gų viskas daroma, kandidatai “ Chl“’os
indorauojami.

Priekaištai vice-pirmininkui

To prašo Lietuvos žmonestr 
taip pataria Lietuvos bankai

arba pri- 
pašymiti 

l savo var- 
... ___ „ Jekvieno pa

vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

ko. Tai yra Pranas Jakavičius 
“Pranulis
ką atgal laimėjo laurus opere
tėje “Laimoje”. Jis pridavė 
įvairiam ir turtingam progra
mų! dar truputį daugiau įvai
rumo sudainuodamas Moniuškos 
“Temsta dienelė” ir Gounodo 
“Aukso stabas”.

Programas pasibaigė anksti, 
kiek prieš septynias, bet links
ma, draugiška naujieniečių mi
nia ilgai nesiskirstė. Jeigu ku 
rie ir traukė namo 
nenoriai 
džiaugę 
suteikia 
draugų

Sekmadienį {“Birutės” choro 
Vedėjas Mikas Jozavitas oficia
liai įteikė savo rezignaciją cho
ro valdybai. Jis vedė chorą il
gų laiką ir pagarsėjo pastaty
damas scenoje operetė “Raga
nių”, prie kurios pastatymo, sa
koma, nei viena operetė ikišiol 
neprilygo.

Jo vieton numatomi keli kan
didatai, tarp jų dainininkas p. 
Pečiukaitis.

Mikas Jozavitas buvo privers
tas rezignuoti, nes apleidžia 
Chicago su tūla profesionalų ar
tistų operetės orkestrą. Pla
nuoja keliauti po Jungtines 
Valstijas apie 3-4 mėnesius.

: Chicago Mail Order House Outletas 
buvo suorganizuotas tuo pačiu tikslu ir 
dabar tukstančiąi kostumerių mus klau
sia kaip mes galime parduoti prekes to
kiomis žemomis kainomis, kurios skel
biamos Siame Outlete.

Vyrų, moterų ir kudykių drabužiai 
ir šiaip dėvimi dalykai, taipgi visokios 
rūšies, čeverykai ir daugelis kitokių daik
tų parduodama kasdien kainomis, kurios 
daugely atsitikimų neužmoka už pačią 
medžiagą. Mail Order Departamentas 
mums prisako išparduoti viską, nežiūrint 
į tai kokia tam tikro dalyko kaina ir 
nebūtų.

šeimynos be abejo sutaupo atsilanky-. 
damos į Chicago Mail Order House Om
letą, adresu 511 * ' “ “ ‘
Harrison ir prie

Koncerto “žvaigždžių” tarpe 
labai skaisčiai spindėjo Aldona 
Briedžiuitė, pianistė, kurios tik
rai virtuoziški pirščiukai per
davė klausytojams dvasių, jau
smą, kurį Franz Lisztas įkū
nijo į savo Vengrų Rapsodijų 
No. 2. Galima užtikrinti, kad 
už metų, dviejų, ji pamatuotai 
pretenduos į priešakines pianis
tų eiles.

Kalbant apie “priešakines ei
les” — negalima užmiršti Ane
lės Salaveičikiutės-Steponavičie- 
nes — soprano, be kurios retai 
įvyksta koncertas Chicagoje. Ji 
paliko klausytojams 
bčs Nėr” ir “Savo skambančią 
dainų”. {Paskutiniosios dainos 
vardas vykusiai išreiškia ypa
tybę, kurią klausytojai priker
gia jos dainavimui.

“Pranulis”

buvo du 
tukstanti- 

kuri sekmadienį at- 
“Naujienų” metinį 
Chicagos Lietuvių

už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perČių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią hudsaty- 
bę ar tai namelj ar kokį biznį ir taomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Tarime 
artimus ryšius - su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentas, kaip tai 
pirmas ir antras morgičias, kontraktas. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Masu obalsis 
'‘Greitas ir teisingas patarnavimas’. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Pullman Co. grąžino 
100 darbininkų 

į darbą

Real Estate—Loans—Insurance 
/

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

< jasi per picius.
Į Šios įstaigos geras vardas yra ____

tas ant to, kad jie parduoda labai geras 
prekes nepatfketinai žemomis kainomis.

GERB 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Association 
Owners of Bridgeport, 
susirinkimą trečiadieny kovo 1 dieną, 
7:30 vai. ’ 
ditorijoj. 3133 S. Halsted St 
riai namų 
pribūti, nes 
kuriuos būtinai turime aptarti 
esate pasilikę 
ant šito susirinkimo apsimokėti.

S. Kūne viela

Šiandien Cicero miestelyje, 
kartu su aldermonų rinkimais 
50 Chicagos wardų, įvyks no
minacijos kandidatų į miestelio 
urėdus.

Dvi partijos, demokratai ir 
republikonai stato eilę kandida- 
tų į collector, trustee, police 
magistrate, justice of the peace, 
constable ir members of the 
library board urėdus.

Vietinė Cicero spauda ragina 
visus miestelio piliečitfs daly
vauti nominacijose ir “padėti 
nominuoti gabiausius abejų par
tijų kandidatus, kurie kandida
tuoja j atskirus utėdus”.

“Cicero inpkesčių mokėtojai 
tegali vieninteliu budu prisidė-

Rezignavo “Birutės” 
choro vedėjas Mikas 

Jozavitas

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame auglčiausią kainą už su

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

Keli “grupes” nariai pradėjo 
kalbėti, sakydami, kad vice-per- 
zidentas nieko neišmanąs polit 
tikoje, nedirba ir norįs kontro
liuoti kliubą. Bet rašančiam at
rodo, kad yra priešingai. Vice
prezidentas dirbo kliubo naudai 
įvairiais budais. <

Burda kalbėjo
Bet eisime toliau. Tuo kart 

atėjo socialistų kandidatas į al- 
dermdnus Joseph Buida. Klau
sia ar leisti jam kalbėti. Didele 
didžiuma balsų sutinka. Prezi
dentas Semaška leidžia tik pen
kias minutes. Burda pasakė į- 
spudingą kalbą. Kitam kandi
datui siūlė vos dvi minuti. Vi
ce-pirmininkas patarė penkias. 
Patarimas buvo priimtas. To
liau eita prie kandidatų indor- 
savimo. Minėtoji “grupė” vie
nu balsu stojo už “Beck’ų. Jis 
duosiąs darbų, visokių gerybių... 
Jį indorsavo. Pakilo vos 10 ran
kų. Kiti susilaikė.

Tai užbaigus eita prie apkal
bėjimo džiabų klausimo.

Tai tiek iš “Geresnės Valdžios 
Kliubo” susirinkimo įspūdžių.

—Senas Antanas.

36 kuopos susirinkimas ment
ei., 8 vai. vakare, 
Auditorijoj, 3133 

Prašau visų narių pri- 
randasi svarbių rei-

Anfradlenls, vas

Jo vieton numatomas daininin- 
kas p. Pečiukaitis; M. Joza- 
vitas apleidžia Chicago

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte Atstovų ir Adminis
tracijų Visotinas susirinkimas.
Metinis susirinkimas įvyks utarninke 28 
dieną vasario, 1933 m. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted Se.

Visi atstovai ir administracijos malo
nėkite pribūti, turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti dėl labo susivienijimo, 
apie dabartinę padėtį Auditorijos. Taipgi 
bus rinkimai naujps valdybos 1933 m. 
Katrie dar neužsimokėjote savo mokes
čių į susivienijimą, meldžiame ant šio 
susirinkimo užsimokėti. ' •

M. Kadziauskas. sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, šėrininkų 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. Kaulakis, rašt.

Julius Mickevičius 3653 South 
Halsted Street, Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos pirmininkas, kuris apie 
tris savaites atgal sunkiai susir
go plaučių uždegimu, jau pra
deda atsigriebti.

Jo padėtis yra žymiai page
rėjusi ir daktarai tiki, kad į 
trumpą laikų pilnai pasveiks. 
Nors tebėra silpnas, jau pajėgia 
atsikelti iš lovos ir pradeda vai
kščioti. Ligos pradžioje jo pa
dėtis, anot daktarų, buvo labai 
rimta.

Visi Juliaus Mickevičiaus 
draugai linki, kad jis greitai at
gautų sveikatų ir grįžtų į vei
kimų.

tai labai 
gailėdamies ( nepasi- 
pasitenkinimu, kurį 

kelios valandos savųjų 
tarpe.

Chicago Mail Order 
House

REIKALINGAS pusininkas į auto
mobilių taisymo dirbtuvę. Gera proga 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus it 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimas nereika
lingas.

3407 So. Morgan St.
- Boulevard 9421

Jau pajėgia atsikelti iš lovos ir 
pradeda vaikščioti; tebėra 
silpnas .

Laimos”, 
Kazio Steponavičiaus 
ir solistų A. Salavei- 

SkiseviČiutes ir P. 
asistojamas, dai- 
Subatos vakarėlį”, 

vir

šiandien, rytmetinėje sesijoje 
municipalio teismo teisėjas 
Michael Kasper svarstys dvi 
bylas, kurias Universal State 
Bankas užvedė prieš lietuvius 
M. Rozenskį, žinomų fotografą, 
W. Stankūną, pirmoje byloje, o 
antroje prieš M. Rozenskį, D. 
Pivoriūną ir J. J. Ezęrskj, Town 
of Lake biznierių.

Pirmoji byla eina dėl $1,000 
notos, o antroji dėl $10,000 no
tos. Paskolas Universal State 
Bank suteikė M. Rozenskiui 1929 
metais, o W. Stankūnas, D. Pi
voriūnas ir J. J. Ezerškis jas 
pasirašė, kaipo garantoriai.

Universal State bankas su
teikė tas paskolas M. Rozens- 
kui plėtojimui naujos kolonijos 
“Lockport-Highland Subdivi- 
sion”. Tai 300 akrų žemės plo
tas, kurį tūli biznieriai, tarp jų 
J. J. Elias, Anton Berzinski, M. 
Rozenski ir kiti planavo išvys
tyti į naują kolonijų. Grupė 
gyvavo 1929 metais.

M. Rozenskis tuo tarpu pini
gų neatmokejo ir dėl to bankas, 
tuomet dar neužsidaręs, patrau
kė atsakomybėn skolininkų ir 
garantorius, kurie pasirašė no-

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU moters dirbti ant farmų. 
už mažą mokestį, netoli Chicagos. 4131 
So. Francbco Avė., 1 lubos. Telefonas 
Lafayette 5824.

PBRSIAAT.DYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIU UŽDEGIMO 

ApRlRanjroklte nuo peralfialdimo re
guliariai išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius Kuosai, pra
šalinkite nuodijančių medegą t Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Malonu
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
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 '

Skundžiami M. Rozenski, W. 
Stankūnas, D. Pivoriūnas ir 
J. J. Ežerskis

Elena Bartush ir Vytautas 
Zereni Beliajus - 
siurprizai didžiuliai 
nei miniai 
silankė į 
koncertų 
Auditorijoje.

P-lė Helen Bartush — dai
nininkė, parodė koncerte tikrą 
talentą, gražų balsą ir vyku
sią interpretaciją. Klausant 
dainų “Meilė” — Aleksandra
vičiaus kompozicija, Stride la 
Vampa iš operos II Trovatore, 
ir “Stasio” sunku buvo supras
ti, kodėl ši dainininkė ikišiol 
beveik slėpė savo talentą nuo 
lietuvių.

Pasižymėjo indų šokyje
Kitas siurprizas 

Zereni Beliajus 
mą kartų pasirodęs prieš lietu
vių publiką. Grakštumas ir ju
dėsiu lengvumas — švelnumas,, 
kuris metėsi į akis sekant 
“Hindų šokį” buyo tiesiog 
surišamas su faktu, kad jį 
ko vyras. V. Z. Beliajus 
personavo moterį’ ir atliko tai 
su dideliu pasisekimu. Irene 
Juozaitis vykusiai jam asista
vo ispanų ir lietuvių šokiuose.
Adv. Gugis atidarė programą

Programas prasidėjo kiek po 
penkių, advokatui K. Gugiui ir 
“Naujienų” redaktoriui P. Gri
gaičiui pasakius trumpas įžan
gines kalbas. Salė buvo pilnu
tėlė. Apie penktą valandą va
kare visos kėdės buvo užpildy
tos ir susivėlinę turėjo sekti 
turtingą programų stovėdami.

“Birutė” ir “Pirmyn”

Personai
MMAAAMAAAAMmSSSmmŽmMmMmSLm**********

PAIEŠKAU apsivedimui merginos st 
moters be vaikų, nesenesnės kaip 40 
metų amžiaus. Atsišaukite tik blaivos 
ir kurios norite apsivesti.

Knygynas 
Box 89 

3210 So. Halsted St.

lcaj?o. 
pratau

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gto 
šerne. Geroj apielinkėj.

1281 W. 71st St.

(Miestan ir valstija)

20to Wardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubo 
susirinkimai įvyks A. Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė, kovo 1 dieną, 
1933 m., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes daug reikalų 
yra dėl apsvarstymo, taipgi komisiją iš
duos raportą iš pereito parengimo.

Valdyba.

Partnere Wanted 
Pufllnlnku Reikia

REIKIA PARTNERIO. TUOJAU, 
prie labai pelningo biznio. Atsišaukite 
Mr. Williams, 1739 S. Halsted St.

SLA 
sinis įvyks kovo 
Chicagos Lietuvių 
So. Halsted St 
būtį į susirinkimą 
kalų aptarti ir sykiu užsimokėti mokės 
tis. J> Balčiūnas, rašt.

“Birutės” choras jį pradėjo 
Miko Jozavito vedama ši jau
nų dainininkų 
grupe atliko 
“Saulėlaidžio giesmę”, 
šupe” ir “Tu ir Aš”, 
nioje dainoje solistės 
Gapšienė 
ir Vanda Misevičiutė.

“Pirmyn” choras programą 
užbaigė. Pradėjęs su Važiuoto
jų daina iš operetės 
choras, 
vedamas 
čikiutės, V. 
Jakavičiaus 
r.avo “Kas 
“Mergelė Jaunpji”, **( 
bam” ir “Meilės Dainą

“Birutė” tebėra toji tobuloji 
“Birutė”, iš kurios visuomet 
daug tikimasi ir kuri retai dai
nos mylėtojus apvilia. “Pir
myn” daug jaunesnis už Biru
tę sparčiai progresuoja ir yra 
daug geriau susidainavęs negu 
metai, du tam atgal. Tai dau
giau ir lygsvaros.

Aldona Briedžiutė

Kadangi paskutiniu laiku re
zignavo 60 Chicagos užsidariu
sių bankų receiveriai ir, kadan
gi teisėjas Dennis Sullivan Su- 
perior teisme šeštadienį nu
sprendė, kad visų užsidariusių 
Illinois bankų receiveriai buvo 
paskirti prasižengiant prieš j- 
statymus,' lietuvių tarpe pradė
jo eiti gandai, jog rezignavo 
C. E. Herrod, Universal State 
banko receiveris.

Valstijos auditoriaus Barrett 
ofisas Vakar pareiškė, kad C. E. 
Herrod nėra rezigiikvęa ir da
bartiniu laiku tebeina 
pareigas.

ti prie pavyzdingo ir gero mies 
tolio reikalų vedimo, 
viepintėlis būdas yra, 
cėro News 
patyrusių ir švarių kandidatų į 
miesto urėdus. Balsuotojai ga
li tai padaryti eidami balsuo-

Educational'

MOKINKITES
. Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

TURI VIRŠ PENKIUS MILIJONUS 
KOSTUMERIŲ SUVIENYTOSE **

VALSTIJOSE

Kuomet Chicago Mail Order < House 
atidarė savo Outletą adresu 511 So. 
Paulina St. arti Harrison, tai reiškė, kad 
dabar Chicagos miesto gyventojai turės 
progą nusipirkti prekes sensacingai že-

NAUJIENOS pattern IMpt
1739 S. Halsted St, C 
čia įdedu 15 centą ir*

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieros «••••••«•••••••••••••••• per krutiną

Financial
_ j-u-_r-ru^r - Pi081183*“P^kolOS

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

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

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

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 15 
kovo mėn.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

Fartns For Sale

FARMA 1 — A stovy, 160 akrų 
geroj vietoj, ■ 9 kambarių namas ir kitit 
geri budinkai. ' Rašykite, gausite dau- 
giaus informacijų, W. A. Rodgers, Box 
54, Farifca. Illinois.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_____

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
pigiai.

3401 Auburn Avė.

-----—------ r-. ..........

HELEN BARTUSH IR V. Z. BELIAJUS LAI
MĖJO LAURUS “NAUJIENŲ” KONCERTE

1^
J1EŠKAU kambario su valgia ii 

kad išplautų drabužius ir kad butų šil
tas vanduo, ant Bridgeporto. Su mo
kesčiu susitaikysime. Kreipkitės ypatiš- 
kai, ne laišku. M. Kemzūra, 3415 So 
Emcrald Avė.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namą savininką 
ir rendauninką 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 namą ‘ savininką 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metą

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šgnis, ^ąąątlĮfąs, .balaųęlęlUi, tpM. 
nejos kiaulutės, baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai. ,

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Real Estate For Sale 
Nainąi-žemĮš Pardavimui

Visuomenės Atydai

Naujoviškęm

_______________________




