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Šiandie Prezidento F. D. Roosevelt Inauguracija
DESĖTKAI TŪKSTANČIU ŽMONIŲ DALY

VAUS inauguracijos iškilmėse
Šiandie persimaino šalies administracija, 

demokratai prezidentui Roosevelt 
užimant vietą

SS®

1,535 žmonės žuvo 
žemės drebėjime 
šiaurinėj Japonijoj

žemės drebėjimą sekė jurų iš
siliejimas ir gaisrai, kurie su
naikino 7,930 namų

WASHINGTON, kovo 3. — 
Rytoj dabartinė reptfblikonų 
ąlrezidento Hooverio adminis
tracija baigia savo terminą ir 
visą valdžią perduos naujai, de- 
piokratų prezidento Franklin 
Delano Roosevelto administra
cijai.

Desėtkai tūkstančių žmonių 
iš visos šalies suvažiavo, kad 
dalyvauti naujojo prezidento 
inauguracijoje. Demokratams 
tokia iškilmė yra retenybė, nes 
nuo prez. Wilsono laikų Roo- 
seveltas bus pirmas demokra
tas prezidentas. Tai teikia di
delio džiaugsmo demokratams, 
nes atsidaro jiems daug naujų 
valdiškų darbų. Demokratų ad
ministracija bus pilna, nes ne 
tik kad naujajame kongrese jie 
turės didelę didžiumą vietų, bet 
ir daugumos valstijų valdžios 
pateko į jų rankas.

i

Išrinktasis prezidentas Roo
sevelt jau vakar ^tvyko į*Wa- 
shingtoną, pirmiausia, senu 
papročių, aplankyti*’* baigiantį 
tarnybą senąjį prezidentą, o 
paskui pasitarti su savo 'par
tijos vadais ir busiančias kabi
neto nariais. O Rooseveltas 
skubinasi su pasitarimais, kad 
kaip tik užims vietą, galėtų 
tuojaus įsikinkyti į darbą. Jį 
gi laukia didelis ir skubus dar
bas. Visa šalis yra apimta ašt
raus ekonominio ir finansinio 
kriziaus, kuris tęsiasi jau ke
linti metai. Reikia skubiai vei
kti, kad krizį nors kiek pa
lengvinti. Be to dabartinis 
kongresas nič nieko nenuveikė 
ir priseis skubiai šaukti naują
jį kongresą, kad jis atliktų tai, 
ko neatliko dabartinis kongre
sas.

Kuomet Rooseveltas tariasi su 
partijos vadais, tai mieste eina 
platus prisirengimas rytdienos 
inauguracijai. Reikia suvažia
vusiems svečiams aprodyti 
miestas, reikia juos pavaišinti. 
Daugelis demokratų delegacijų 

’ atsivežė ir savo benus. Na
muose eina neoficialiai baliai. 
Oficialiai šiandie bus tik ka
riuomenės muštras, koncertas, 
o vėlai vakare oficialis balius 
gubernatoriams ir kitiems žy
miems svečiams.

Linksmią inauguracijos nuo
taiką kiek temdo senatoriaus 
Thomas J. Walsh mirtis ir pre
zidentas Rooseveltas galbūt ne
dalyvaus pasilinksminimo poki-* 
liuose.

Inauguracijos iškilmės prasi
dės rytoj 11 vai. ryte. Bet kol 
susirinks kapitoliaus rūmuose 
augštieji svečiai ir diplomatinis 
štabas, ateis vidurdienis ir tik

tada naujasis vice-prezidentas 
John N. Garner sudės senąjam 
vice-prezidentui Curtis savo 
priesaiką ir pasakys inaugura
cinę kalbą.

12:45 vai. po piet, sudės prie
saiką išrinktasis prezidentas 
Rosevelt ir pasakys trumpą in
auguracinę kalbą. Prisaikins jį 
vyriausias teisėjas Charles 
Evans Hughes. Roosevelto in
auguracinė kalba busianti trum
piausia Jungt. Valstijų istori
joj.

Po to naujasis prezidentas su 
savo palydovais vyks į Baltąjį 
Namą pietums. Po pietų jis 
žiūros inauguracinio parado.

4:30 v. po piet bus Baltąja- 
me Name arbata pakviestiems 
svečiams. 8 vai. vak. bus fe
jerverkai, o 10 vai.— didelis 
inauguracinis balius.

Sekmadienį, apart specialių 
pamaldų bažnyčiose, didesnių 
iškilmių nebebus ir suvažiavę 
svečiai gryš namo. • v Tik vice
prezidentas ditos pietus prezi
dentiniams elektoriams.

Cermak esą pasveik
siąs už šešių savaičių
Už trijų mėnesių gryšiąs prie 

savo pareigų, jei neįvyks ne
numatytų komplikacijų, sako 
Dr. Meyer.

i ■

U < Roosevelt, kuris šiandie užims vietą, ir jo žmona.

Rainey bus išrinktas 
atstovų buto 
pirmininku <

PATYS SLA. NARIAI RINKS SEKRETORIŲ

TOKIO, Japonija, kovo 3. — 
Mažiausia 1,535 žmonės žuvo 
žemės drebėjime, ir juros išsi
liejime, kurie paliete šiaurry
tinę dalį Honshu salos, didžiau
sios salos Japonijos archipela
ge. ..

Tikrojo skaičiaus žuvusių dar 
nėra žinoma. Gubernatorius 
Iwate provincijos, kuri labiau
sia nukentėjo nuo žemės drebė
jimo, praneša, kad toj provin
cijoj žuvo 1,119 žmonių, dau
giausia Miyako mieste, 300 my
lių į šiaurryčius nuo Tokio.

Skaičius žuvusių pašoko iki 
1,535, gavus žinių iš Miyagi 
ir Aomori provincijų ir iš Hok- 
kaido salos.

Apskaitoma, kad žemės di*c- 
bėjimo centras buvo juroje, 
apie 190 mylių į šiaurryčius 
nuo Tokio.

žemės drebėjimą tuoj aus se
kė gaisrai ir juros išsiliejimas.

žmio^ iš labiaųm nukente- 
ji?šių “provincijų sako, kad že-

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

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė Teka 6:23, leidžiasi 
41,

CHICAGO.— Vakar į Chica
go sugryžo Dr. Kari Meyer iš 
Cook pavieto ligoninės, kuris 
gydė mėrą Cermaką. Jis sako, 
kad nors Cermak ir yra labai 
silpnas, tečiaus jis pasveiksiąs, 
jei neįvyks jokių naujų nenu
matytų komplikacijų. Ir pa
sveiksiąs į šešias savaites. Už 
tiek laiko jis galėsiąs išeiti iš 
ligoninės, o už trijų mėnesių jis 
galėsiąs gryšti prie ėjimo me
ro pareigų. Jis tik negalės tiek 
daug dirbti, kiek dirbo ikišiol, 
nes ikišiol jis viską bandė pats 
vienas atlikti, o tas jį labiausia 
ir nusilpnino, kas ir trukdo jo 
pasveikimą.

Meras vakar jautėsi daug 
geriau

MIAMI, Fla., kovo 3. — Me
ras Cermak šiandie jautėsi daug 
geriau ir daug stipresnis. Jo 
kvėpavimas yra veik normalis, 
pulsas irgi lėtesnis, balsas taip
gi pasidaręs stiprus ir aiškus.

Kadangi jis mažai valgo, to
dėl priseina jį maitinti dirbti
nai, leidžiant po oda cukrau^ 
skiedinį gliukozą. Jo Žentas Dr. 
Jirka patarė daugiau valgyti. 
Meras paklausė ir suvalgė di
desnius pietus. Bet dėl to val
gio ištiko priepuolis ir j vaka
rą vienu tarpu pasireiškė lai
kinis apsistojimas širdies pla
kimo. Duota stimuiiantų ir 
širdis vėl pradėjo veikti. Dak
tarai sako, kad tas truihpas 
nualpimas betgi mėrui nieko 
nekenkia ir į jo stovį neatsi- 
lieps. Tik vakarienei vieton 
prirengto valgio, buvo duota 
tiktai sriubos.

*
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WASHINGTON, kovo 3. — 
Henry T. Rainey, 72 m., iš Il
linois, bus sekamas atstovų bu
to pirmininkas—speaker. Jį 
nominavo demokratai savo ko- 
kuse. O kadangi demokratai 
ateinančiame kongrese turės 
didelę didžiumą baisų, tai jo iš
rinkimas yra užtikrintas.

Rainey bus antras pirminin
kas iš Illinois. Pirmas buvo 
“Uncle Joe” Cannon, pirminin
kavęs atstovų bute nuo 1903 
iki 1911 m .m.

Demokratų vadu atstovų bu
te išrinktas Joseph W. Byrns 
iš Tennessee. Tą vietą ikišiol 
laikė Rainey.

Illinois bankai neskelbs 
moratoriumo

CHICAGO—Chicagos ir vi
sos Illinois valstijos bankieriai 
laikė ilgą konfeernciją su gu
bernatorium Horner dėl bankų 
padėties Illinois valstijoje ir 
nutarė neskelbti Illinois valsti
joje jokio bankų moratoriumo, 
kaip kad daroma yra kitų vals
tijų bankų.

Šerai biržoje pakilo; 
kviečiai taipgi

še-
ir

Chicago.—Vakar biržoj e 
rai žymiai pakilo. Pakilo 
kviečiai ,po 2c. ant bušelio.

Pakilimas Šerų pasireiškęs 
todėl,-kad daugelis pasitiki, jog 
naujoji administracija refor
muos federalinius rezervo ban
kus ir leis priimti bile kokius 
užstatus, kaip kad kiekvienas 
bankas, kuris turi tinkamo tur
to, galės iš valdžios pasiskolin
ti pinigų. Taipgi manoma, kad 
valdžia galbūt garantuos sutau
pąs bankuose vieniems metams.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
kovo 3. —'Gubernatorius Wil- 
iiam H. Murray pasiuntė para
ginimą Oklahomos legislaturai 
įvesti viešą plakimą krimina
listų.

»

M.

Kandidatais yra Dr. M. L Vinikas ir M. Ra- 
ginskas. Laikiniu sekretorium—S. Vitaitis

Uždaro Wisconsino
bankus dviems^

SaVaitCHlS v juros išsilieji-
MA a t — -r- 9 a 9* A. A*L***n«>a«

Gautomis žiniomis, SLA. Pil
domoji Taryba vėl neįstengė 
išrinkti nuolatinį SLA. sekreto
rių, vieton rezignavusios P. 
Jurgeliutės.
!' Negalint Tarybai susitaikinti 
dėl sekretoriaus ir balsams pa- 
sidalinafit lygiomis, tapo nutar
ta Centro sekretoriaus rinkimą 
pavesti kuopoms—patiems SLA. 
nariams.

Sekretorius bus renkamas iš 
dviejų kandidatų, kuriuos iš
stato pati Pildomoji Taryba. 
Kandidatais yra Dr. M. J. 
nikas ir M. Raginskas. Iš 
dviejų kanddiatų nariai ir 
sirinks sekretorių.

Iki praeis rinkimai, laikiniu 
SLA. sekretorių ir toliau pasi
liks S. Vitaitis,. Jis eis tas par
eigas iki gegužės 1 d., nes tada 
balsavimas bus užsibaigęs ir 
nuolatinis sekretorius jau bus 
išrinktas.

MADISON, Wis., kovo 3. — 
Visoje Wisconsino valtsijoje ta-‘ 
po paskelbta dviejų savaičių 
bankų šventė, pradedant nuo šio 
ryto.

me (r gaisruose liko sunaikin
ta 7,930 namų. Bangos nune
šė į jurą ir sunaikino 1,570 ma
žesnių laivų.

tų• v is-

Chjnai bėga iš Jehol 
provincijos, sako 

japonai
CHICH0W, Manchukuo, ko

vo 3.— Japonų pranešamomis 
žiniomis, chinų gynimas Jehol 
provincijos visiškai susmuko. 
Esą chiniečiai bėga betvarkėje, 
kelia, maištą ir jų vadai pabėgę. 
Japonai, nežiūrint sniego pū
gų, žygiuoja prieky n ir esą tik
tai už 60 mylių nuo Jehol sos
tinės ,kurią japonai tikisi neuž
ilgo pasiekti ir paimti.

Pasak japonų, vyriausi chi- 
niečių karvedžiai pabėgę j Pei- 
ping, palikdami kariuomenę be 
vadovybės. Pabėgęs ir Jehol 
gubernatorius. Kareiviai gi 
bėga betvarkėje linkui didžio
sios Chinijos sienos vartų.

LONDONAS, kovo 3.LONDONAS, kovo 3.— Ang
lija deda pastangų atgaivinti 
penkių valstybių( Anglijos, 
Francijos, Voketijos, Italijos 
ir Jungt. Valstijų—nusiginkla
vimo konferenciją, kad nors 
tięk išgelbėti iš baigiančios pa
krikti visuotinos nusigiriklavi- 
mo konferemcijos Genevoje.

Numato, kad 46 valsti
jos ratifikuos prohi

bicijos atšaukimą

gis, kuris dalyvavo SLA. Pildo
mosios Tarybos posėdyje, šian
die sugryš į Chicago ir vėl pra
dės priiminėti klientus savo na
muose 3323 S. Halsted St. ir 
ofise 127 N. Dearborn St.

Ašarinių dujų bom 
bomis vaiko Detroi 

to streikierius
DETROIT, Mich., kovo 3. — 

išvaikyti 150 pikietuotojų prie 
Briggs Mfg. Co. dirbtuvės, po
licija paleido į juos 50 ašari
nių dujų bombų. Vienas poli- 
cistas ir keli streikieriai liko 
lengvai sužeisti.

Briggs Mfg. Co. dirbtuvėse, 
kurios gamina bodies dėl ke
lių automobilių kompanijų, 
streikas tęsiasi jau? kurį laiką 
ir dirbtuves bandoma operuoti 
su. streiklaužių pagelba.
Briggs darbininkų streiko tu
rėjo užsidaryti ir Fordo dirb
tuvės, pritrukusios bodies savo 
automobiliams.

Del

BERLYNAS, kovo 2. — Jena 
universitete nuo 1889 m. pro- 
fėsorius teoretinės fizikos Fe- 
lix Auerbach, 77 m., pagarsė
jęs mokslinimais raštais, vakar 
nusižudė kartu su savo žmona. 
Paliktame rašte jie sako, kad 
po 50 tnetų laimingo ženybihio 
gyvenimo, jie apleidžia šį pa
saulį be jokio apgailavimo . 

■

Li-
Digest savaitraštis nu- 
kad prohibicijos atšau- 
bus ratifikuotas 46 vals- 
Jis savo spėjimą remia

BERLYNAS, kovo 3. — sek
madieny, kovo 5 d., įvyks Vo
kietijos reichstago ir Prūsijos 
seimo rinkimai. Prisibijoma 
smarkių riaušių, hitlerininkams 
terorizuojant opoziciją ir ban
dant ją sulaikyti nuo balsa
vimo.

Ižd.ininkas K. Gugis sugryš :
šiandie i NEW YORK, kovo 3.

SLA. iždininkas adv. K. Gu-'terary
mato, 
kimas 
tijų.
1922, 1930 ir 1932 m. m. da
rytomis auklėtomis, kurios pa
rodė, kad visoje šalyje yra tik
tai dvi sausos valstijos— Kan- 
sas ir North Carolina. Savait-; 
raštis sako k,ad sausieji jokiu 
budu negali surinkti 13 vals
tijų, kad neprileisti ratifikavi
mo prohibicijos atšaukimo.

į 
To savaitraščio daromos an-I

kietos jau ne kartą tiksliai at
spėjo žmonių sentimentą. 

-------- ---- .................. .i........ . i

OXFORD, Anglijoj, kovo 8. 
—Oxford Union, šimtmečio se
numo debatų kliubas dėl jaunų 
anglų, dvi savaitės atgal nutarė 
prie jokių aplinkybių neiti ka
riauti “Už karalių ir šalį”, •šis 
nutarimas susilaukė griežto 
spaudos ir parlamento pasmer
kimo. Įvyko kitas susirinki
mas, i kurį net smirdančios 
bombos buvo mestos ir keltas 
didžiausias triukšmas, bet vis- 
tiek milžiniška balsų didžiuma 
liko nutarta palikti pirmesnio 
susirinkimo nutarimą neiti ka
riauti.

S TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti; 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HaUted Street
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taip pataria Lietuvoš bankai
Beautynest Mattress
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SIMMONS
Pagarsėjusių SpririgsimųMatrašų

Broadv/ay, 
Mass.

Main

žemai
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!Jungt: * Valstijų ■ Kapitelius—Kongreso rūmai,: prie kui ių 
iškilmės

J. M. LOCAITIS 
(ELI A S and CO.) 

6235 S. We8tėtav AVe

J. M. Locaitis
Noriu pranešti visiems lie

tuviams, o ypatingai tiems, 
kurie per mane darė bent ko
ki biznį su Univcrsal Stale 
liaukų, kad mes dabar atida
rėme ofisą ir esame pilnai pa
sirengę patarnauti savo tautie
čiams sekančiuose reikaluose:

Panaujiname morgičius ir 
iškolektuojame nuošimčius. 
Inšiuriname namus, rakandus 
ir automobiliui. Mainome far- 
mas ir namus,ant morgičių. 
Perkame I Jei u vos Laisvės Įlo
mis už “casli”.

Taipgi reikalingiems duoda
me rimtų ir naudingų patari
mų veltui. Prašome atsilanky
ti. Atminkite tų, kad “nauja 
šluota visuomet geriau šluo-

V y tanias ir Wilsonas.
Keistai skamba tie du var 

dai krūvoje, ar nę? Pęašai 
nesistėbet 
tie vyrai 
nuo galutinos gėrinanizačijos. 
Vytautas didysis suhūiniai, o 
p. Wilsonas, buvusis S. Vaisi, 
prezidentas, atliko dalinai tų 
patį darbą, norą lietuviai jam 
ne labai rūpėjo. Kad jau taip

Biznio ištaigų ir Pavienių Asmenų naujų są
skaitų skaičius DroVers Banke nuolat auga 
todėl, kad ant rankų’ visuomet randasi liuos
pinigų. Cash pinigai ir Suv. Valstijų Valdžios 
užstatai sudaro didėlę .dali DrbVe'rs turto.

Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

Naujasis Jungt. Valstijų Vice-Prėžidšiitas John N. Garner ir jo žmona

ir/nesijuokti! Abu 
lietuvius apsaugojo

BEAUTY RĘST turintis viduje net 83 7 plonų 75

27.50
19.75
14.75

i .patys siu 
pridirbti, fėhkai snti 

talkon pakvietė kryŽtubčių bi,J 
doną.

Taigi, iš ■šiaurės ir iš plotų 
lietuvių gentys atsirado kaip 
ir stipriose vokiečių žirklėse. 
Nuo tų laikų ir prasidėjo taip 
vadinamas vokiečių ‘T)riang 
naėh Osten 
rytus. Tas vokiečių Veržima
sis dar ir šiandien nesustojo,! 
tiktai šiandien jisai eina ir 
yra varomas kitais budais. 

, Muminei arba Mernęl
Kuršai ir žemaičiai nuolatos 

kovodami su virš minėtais 
vokiečių ordėnais, neleisdavo 
jiems sūri vienyti, arba, kaip 
jau minėjau pirmiau, kryžiuo-

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, 1LL.

MJr trost&savingsbank 
Halsted at 42nd St.

ISuiikinčs ViHtuidošf kakdieiiUryto-
9 ryto 4 8 v.' V.,’Subalbj 9 ryto 

.♦ii / ■ • t : * ‘H» ■ ■ <;* n
... i ■...<■

i Klaipėdą 
r* ?er Gothen&urg^

Z-ai GREITA 
kelione

ĄperŠVEDIJĄ
BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
____ PIGIOS LAIVAKORTĖS

I ji' I*'-'‘ * r-*. A 1

Kol 
nariai 
tu, manau

Per amžius ■’ kryžltibčiai ir 
kardininkai ’y'ąi’giūo 1 Lidtųvą 
užpuldinėjimais ‘ ir1 khi'liis iki 
Vytauto laikų. . * ■ , ,

Galųp,; prie Žalgirio Vytau- 
t a ’ v bkfečitis į aŠŪ t r 1 ūškl h o ' i r 
šinHhi'ečiainš'V&faKdė' jų ain- 
biciją “Drang :nach Osten”, t. 
y. iki paskutinio didelio karo.

............ .......... ....—- --------------------

S U
Didele Vasarine -Ekskursija 

LAIVU
S? S. FREDERIK VIII

IŠ’Nė'w ‘Yorko Birželio 3, 1933

kią civilizaciją
Pavyzdžiui,

Balkanuose Cyrilius ir Metilo 
dius slavams kartu si 
čionybe davė alfabetą 
kytą jų kalbai, taip vi 
kirilicą 
iš graikų į slavų kalbas, tuo- 
mi duodami slavams jų lite
ratūros ir kultūros pradžią.

Panašiai buvo Vokietijoj, 
Airijoj, net Rusijoje ir dauge
ly kitų kraštų.

Lietuvą, ant nelaimes, krik
štijo ne misionieriai tikra to 
žodžio prasme, bet paprasti 
žiaurus ir plėšrus tų laikų 
avantiūristai ir grobikai. Vie
ni jų, tai buvo sumanus, pra
ktiški vokiečiai 
tušti, amžinai 
ir netvarkingi 
vieni, taip ir kiti neva krikš

Vierihitėlė vieta, per kurių 
tie du vokiečių ordėnai1 turėjo 
šJbkį tokį susisiekimą, 'tai bu
vo siaura žemes juosta pagal 
Baltijos jūrą maždaug nuo 
Karaliaučiaus pet Palanga į

, -.į, ...
'"Kad Susisiekimas būtų leng

vesnis ir, kad grėiČiau paver
giu’ atkaklius kuršus ir 
čius, Rygos kardihmk 
im įklire prie ščiibs! ktį

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo? 
Keletas motų atgal {žymus Gydytojas Spe
cialistas išrado kombinaciją vaistų, kurie 
darfi stebuklus dSl ligonių, kurių organiz
mas buvo suglebęs ar tik vietomis arkyvus, 
ir kuriems reikėjo daugiau kaip tik pap
rastų tonikų. Si preskripcija dabar yra par
davinėjama visose vaistynyčiose tik už Do
leri už pilno mSnesfo treiitmentų. Jeigu po 
dvldcftimts dienų Jus nebusite užganMIntas, 
jūsų Doleris jumti bus sugrąžintas. Eikite J 
savo vaistynyčių ir paklauskite buteli tikro 
NUGA-TONE — žiūrėkite, kad ant laibelio

KELIAUK Į LIETUVA

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
' LINIJA

o ties Nėmunu Gcorgenburgo 
pilį (dabartinis Ji^baTkas).

Tai matote, / kokiu budu ir 
kokiam tikslui atsirado Mėmei 
prie kū’ršių Klaipėdos. Tikslas 
visai paprastas: lietuvius) pa
vergti ir juos germani'zūdti.

Matyti, senovės lietuviški 
dievai dar budi ir todėl sena 
Klaipėda vėl liko tikra Klai
pėda. Mėmei , ųiažurpu-mažu 
vėl išsidangins- tehai, iš kur 
jisai atšO^'idūdfojo/nygLaL ktkip. 
jau s’eniai' išsidangino ęeor-. 
’isfėn'blūg, o jo Vietoje liko Jur
barkas.

arba kiti vietiniai autorizuoti agentai ar

Scahdiriavian-Amėričan ' Line
.27 ,Whitehall St
Nęw..Xork, N,J

iščina, tai negalima gelbėti.
Po sunkios,. nelygios ir at

kaklios kbvos, kuri tęsėsi su-’ 
virš pėnkiašdcšiihties mėtų 
viena seniausių lietuvių gen
čių — Prusai tūrėjo pasiduoti 
vokiečiams ir dingo germani
zacijos bangoje.' Iš, jų liko tik
tai va rda i j ų ' krašto Priimi j a 
ir' nekuriu’ *ju sodybų ir itiies^

12th and Canon 
ttsburgh. Pa. 

“Vienybė”, 193 Grand St., 
Brooklyn. N. Y.

Veleckis, A. 502 South Avė., 
Bfidjgeport. Conn.

Washner, C., J. J921 Carson St.. 
Pittsburgh. Pa.

Žtmantaūskas. J. 130 Congress 
Ąvę., W’t«i-bury, Conn.

KENTĖJIMAI
GREIT SUSTABDOMI UŽ MAŽĄ 

MOKESTI!
Nelaukite geresnių laikų aprūpinimui sa
vo sveikatos ar skausmų. Vėžis, Votis, 
Džiova, Operacijos ir kitos nepagydo^ 
mos ligos paeina nuo nesi^ydymeu nųp 
neisvalymo kiaujo. nuo ■ Nervų, vdoT, 
Vidurių, Kepenų, Žarnų, Inkstų ir. ki
tų ligų. Jus galite greit pasveikti už 
maž* mokestį sekamu planu: Nb. I: 
Bukite pats savo gydytoju. Gaukite pi
gų saugų Naminį Žolių Treatmentą su 
Motina Helena Žolių Tonikų No. 1 ir 
kitus Gamtos Gydymo Saugus Žolių 
Vaistus. Arba No. 2 Specialikas Žolių 
ir Elektrikos Treatraentas. Ateikite tuo
jau; dėl Specialio Pasiulijimo $1.00. 
Išmėginimui už 50c. Pamatykite Dr. P. 
H. Šimanskis, Kroniškų Ligų Specialistą 
Kraujo, Nervų. Varicose Gyslų, Pilės, 
Moterų Ligų. Gaukite Dykai Egzamino- 
ei ją ir $4.00 Speciali Patiulijimą $2.50 
Treatmentas su $1.50 Buteliu Motina 
Helena Tonikas No. 1. viską už $1.50. 
Atsineškite skelbimą arba rašykite Dr. P. 
B. Šimanskis. 1869 N. Damen Avė., 
Chicago, III. N. 2-18-33.

Paskutiniame kare, Užėmus 
Lietuvą ir visą pribaltijos 
kraštą, vokiečiai eneįrgingaj 
ruošėsi ir turėjo išdirbę phu 
liūs milžiniškai vokiečių kolo- 
nizačijai Lietuvoje, Latvijoję 
ir Estijoje.

Taigi kryžiuočių ir kardi- 
iiinkų praeities darbai vėl bu- 
tų atsiekę savo tikslą, jei ne 
titaiji'Ška Amėrikosi aliantams 
pjagūiba. . . i

Amerika davė šiūugį vokiš
kam iiūpėriuiižnnii 
budu p. AVilsonas 
iiihiV'^T^rMvo 
apšUugddamas j uos nuo šen ų 
prūsų likimo, t. y. nuo ištau- 
tėjimo.

Tai tokia maždaug yra 
trumpa vokiečių veržymosi 
Lietuvon istorija. Jinai dar 
n’ėjSabaigta. 'Kitą Sykį pakalbė
sime, kas dalinai išgelbėjo lie
tuvius nuo dabartinių naiijų

iš New Yorlco;
Kovo 18 d. 

Balandžio 1 d. 
BALANDŽIO 22 D. 

GEGUŽĖS 8 D. 
Gegužės 20 d.

GEGUŽĖS 27 D.
* Lietuvių Ekskursija._________

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., NEW YORK. N. Y. 
CHICAGO. ILL. 181 N. Micbigan Avė 
POSTON. MASS. 10 State Street 
DETRO1T. MtCH. 73 Monroe Str.

Hašo Dr. C. Kasputis.

lietuviai krikštyti kar
du ir ugnimi.

suvažiuos mano šeimos 
iš visokių galų ir kraš- 

bus ne pro šalį 
truputp pakalbėti apie Klaipė
dą iš istorinio ir?'pdHtihlO at
žvilgių. ^AirieAkos lietuviai 
ypatingai mažai apie tai Žlfto. 
Klaipėda jiems beveik tai **te- 
rra incognita 
kraštas.

Visi lietuvių ' ir Lietuvos 
vargai ir bėdos dalinai )>rhsi- 
dėjo su krikščionybe. Kitos 
tautos ir kraštaf tuo atžvilgiu 
buvo 
bavosi 
tindami su krikščionybe taip 
pat artimo liieilę, šiokią to- 

• kultūrą, 
dabartini uos c

Buy gloves with wh«it 
it'sdves

flAra reikalo bokBU 
daurtau w *•«»*«*• koželo. UmrtM Tooth FMW, fildeUe tubM paretduoda į 
Tju 4 ▼•><» Ir »P»a»o 
‘‘s , 3e to raute eutaupiaU 
|H oi kuriuoa raUte auripirk’ 
• piritinalteo ar ką kita
*mn*W PhOHBIBOS) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

neva 
likusią dar nuo 

ugfiies If^hSdų ^eūTį 
Wpthį’tiiiis

■" K

1 Li'ėHiVlų J ’dpgyVėldbs žemės 
tais laikais tai ^Tnivo turtin
giausia^ parankiausia jr arti
miausia šalis tokiai, ,taip sa
kant, medžioklei. Todėl lietu* 
VTai ir’ Jų br'bliaiVpTusai, kUr- 
iaij JW>ĮfciČftd> tarnai ^ir kiti 
gaišiai nfikėhtčjo. «
.. fūryži itbči ų, k a riti iii hk ų * ir

nežinomas wlhi!kų, taip vadinamiej 
krikŠČionyb 
kardo' ir J 
padarė dvrišloje V'] 
vergais ir paštufnė 
apatijos, ir 
kad net išlikusieji vos tik’ ^la

Dėl platesnių informacijų, užsakymų ir f 
’ MUSŲ’ AGENTUS 

Ambraziejus, J., 168 Grand St. 
Brooklyn, N. . Y.

Atlantic Travcl Service,K. Sidabras.
Prop., 342 W. 

So. Boston
Bartkevičius. P. 678 N.

Montello, Mass. 
'•Dirva” 6820 SuperioY Avė 

Cleveland, Ohio.
Molis, P, 17.30—24th St„ 

Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”. 1739 So. 

ted St., Chicago. II’.

Roosevelto, ihauguraeij

B Kl & ^^į

n^^ĮBSIgSS 
imperializmų 
po karo. Visi gerai žinote, kad 
lenkai su franeuzų pagalba ir 
sutikimu būtinai norėjo pra
ryti Lietuvą; bet kodėl tai nu
sigando ir net sutiko lietu
viams perduoti Klaipėdą.

Kodėl ir kaip tai atsitiko į 
pakalbėsime kitą sykį. ' 

(Bus daugiau)

<Į UIETUVĄ !
Yra smagų keliauti HambiUg-American Libijos gar-t 
laiviais by"kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi^

Supimą Sulaikančius Prietaisus 
(Anū-Roll Tanke)

Kurie sumažina garlaivių šupimąsi iki minimumo.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš Ntw Yorko į 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į 
Lietuvą.

Iš New Yorko i Kaimą <
ir Atgal

Trečia Klase ...... . . ■ ^7
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

laimingesni. Juūse dar- ] 
tikri misionieriai, pla-1bar pfddeda htŠigaiViiiti 

save pažitfti.
Vokietybės' bdhgd Bcililjo 

kT^tc.

Vokiėtybė Vpa' 
tuose prasidėjo 5 
Ilansos 1 tgallhga ‘Šfaiirių ’ Voh 
1 ' Skilų ‘benSrbviy pii'- 

Brėitiepo aTvažla^Ū
- .L. K Li L A ,wt> ‘ i.' '

LAIVAKORČIŲ KAINOS
Į vieną pusę

Trečia klesa ..................„$92.00................
Turistine klesa ............ 111.50...............
Kabinine klesa ............ 132.50,„,............

— Taksai reikia primokėti — 
.. . » -ra-...'r• r7 

laivakorčių kreipkitės pas .• 
7.

Trečiokas,'A. S., 197 Adams St.< 
Newark. N. J.

Urbsas, J. J., J87 Oik St., 
» Latvrence,Mass. 

Varašius
yra riyga. vėliau,, i prauzipje 
13-to amžiAps, Wskūpas Al-1 
bertas įkūrė ity^s^pilį ir 
taigė’ kafrditiinKiį^ tirrfeiią, ( !

Nėtrhkiis kardininkai kardu 
i r ūgidrti i * Kėkrikšfy dh in i ? į>ą- 
vergė leVii, ' iatVhi, * IVūršų 'ir 
estų į?ėmhs

Fcr I *10 KOMES
4r ■••r,r, e-

4177-83 Arther JAVe
Cor. glČHMiOND ST.

one

U. S • 
COvtRNMt NI

SIIM
Sprin

SIMMONS ACE MATRASAI tutinti 'viduj net 405 plonus
Springselius ...7............................................... ....................... .................

SIMMONS DEEP SLEEP Springsiniai Matrasai parsiduoda 
už sufnažirita$f gSlnM4....... ................ ........ ............... ;.......

SIMMONS SLUMBER KING Springsiniai Matrasai, už 
didžiausią bdrgčnų kainą .........1....... .....................................................

Matykite jdos SIMMONS produktų autorizuotose krautuvėse

Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų.

*.. . r. r

ŪUTli |j

0 W. 63rd St 
APtEWOOD ĄVE.



savo
nulydėtas

SPORTAS
Ristynių vakaras lakūnų naudai

Birutes

TIKRI BARGENAI!

Valdžios taksos

Valdžios taksos
keletas

irtis moterims

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Oi

Rytoj Keistučio Kl. 
svarstys konstituci
jos patais, projektą

Keistučio KL nario 
balsas apie konsti
tucijos pataisymus

Ristynės įvyks kovo 8 d. Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
patai- 

padaryti

Lini
žino

Lietuvių rakandų krautuve 
dirbtuvė dabar siūlo labai 
rus bargenus

(Iš New Yorko j Bremeną) į 6 dienas

I Klase j vieną pusę ...

kitur pąr 
mu-

3.95
2.95

iš namų, 
į Brighton

Šiandien palaidos 
Vincentą Balandį

Kom. kandidatas į 
9-towardo alder. ka

lėjime rinkimų 
išvakarėse

Brolių ir Seserų Draugija prie 
Susivienijimo dar neprisidėjo

Pirkdami musų krautuvė
je raOudus jus visuomet 
galite sutaupyti pinigų. 
Mes turime; rakandų dir
btuvę, todėl galime pi
giau ir parduoti.

AMBRAZIEJUS, J.
168 Grend Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Maln Street, Montello, Man. 

„DIRVA,”
6820 Superlor Avė., Cleveland, Ohio 

MOLIS P
1730-241 h Street, Detrolt, Mfch. 

„NAUJIENOS,"
1739 So. Halsted Street, Chicago, Iii. 

SEKYS, J.
433 Park Street, Hartford, Conn. 

SIDABRAS, K.
342 W. Broadway, So. Boston, Mats.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BRIGHTON PARK;— šian
dien išlydėsime į amžinų tėvy
nę Vincentų Balandį, kuris per 
32 metus darbavosi tarp lietu-

3 vardu Insurance Savings 
yra vienintėlė ir stipriausi 

taupimo sistema.

John J. Daly, komunistų 
kandidatas į 9-to vvardo, Rose- 
land, aldermonus, praleido rin
kimų išvakares kalėjime ir lai
mėjo trumpiausio “bado strei
ko’’ kaltininko titulą, kuomet 
jį suėmė pirmadienį vakare ir 
patupdė j įįaltąją atilsiui prieš 
rinkimus.

Patupdytas Burnside nuova
dos kalėjime Daly paskelbė, 
kad jis badausiąs tol,- kol jį 
nepaleis. Bet matyt jo tavorš- 
čiai, tebesidžiaugiu laisvę, pa
bijojo netekti savo garbaus va
do, todėl sekantį rytą atbėgo į 
nuovadą su kaucija.

J. J. Daly buvo suimtas su 
keliais kitais už riaušių kėlimą 
prie bedarbių šelpimo stoties 
pirmadienį. Tų riaušių tikslas 
buvo sukompromituoti socialis
tus, kurie tuo laiku rengė ma
sines prakalbas. Apie 500 ko
munistų susirinko prie stoties, 
bet policija juos greitai išvai
kė paleisdami vandenį į juos iš 
ugniagesių dūdų.

"Kliubo konstitucija nusako...”
Su tokiais kliubo pagrindų 

—konstitucijos taisytojas rim
tesni ir sveikai protaujanti 
kliubiečiai turi apsižiūrėti kol 
dar nevėlu ir sekantį nedėldie- 
nį, kovo 5 d., susirinkime duo
ti jiems “atstavką”. Tegul jie 
eina savo sojuzų konstitucijas 
ištaisyti, o ne Keistučio Kliu*

Rcmkite savo apielinkės 
biznierius

John J. Daly buvo patupdytas 
šaltojon “atšalti” rinkimų 

dienai

RADIO PROGRAMAI:

Pasiklausykite nuolatinio 
radio programo kas nedėl- 
dienį WCFL, 970 k. nuo 1 

iki 2 vai. po pietų.
Ketvergais WHFC,’ 1420 k. 

Pradžia 7:30 vakaro.

Kaip visiems yra žinoma, 
šiais metais rengiasi į Lietuvą 
lėkti kapitonas Darius ir lakū
nas Girėnas. Ligi šiol jau ta
po sukelta nemažai pinigų tos 
kelionės finansavimui, tačiau 
toli-gražu no tiek, , kiek reika
linga.

Kad pagelbėjus lietuvių lakū
nams, Chicagos ristikai sumanė 
surengti dideles ristynės. Ris- 
tynįų pelnas yra skiriamas fi
nansavimui lakūnų kelionės.

Svarbiausioje poroje risis’ 
Johny Mason su Louis Minge- 
lą. Tai bus, taip sakant, spren
džiamasis mušis už tai, kam 
turi priklausyti lietuvių pusiau 
sunkiojo svorio ristikų čempio
natas. Ligi šiol tą garbę sa
vinos! Mason. Bet Mingela sa
ko, jog tikrenybėje tas čempio
natas turėtų jam priklausyti.

Be to, risis dar Joe Bancevi- 
čius su Joe Rogacki, Don Blo- 
žis su Gco. Kogot, Tom Role- 
wicz su Uzaniu ir Adomas Wid- 
zes su John Olda. Jeigu at
siras oponentų, tai risis ir A. 
Gilius, kuris yra tikras mil
žinas ir sveria 315 svarų. Jis

šalin diktatoriai, lai gyvuoja 
laisvas Keistučio Kliubas!

—Vienas iš Kliubiečių.
(Galas)

Telephone MUMBOLDT 7276 
TURKISH-RUSSIAN 

TUB AND ELECTRIC BATHS
ELECTRIC GABINET—SEPARATE DEPARTMENT

OPEN DAY and NIGHT FOR LADIES 
Barber Shop in Connection. 50- Fcet Swimming Pool 

2039-41 W. North Avė. Chicago 
AT MILWAUKBE AVĖ and ROBEY ST. "L” STA.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška 
sėrėdomis iki

tikra proga šia 
kti į Lietuvą, atlankyti 
gimines ir pasilinksminti

Kurie mano ateinančią va
sarą vykti į Lietuvą, turėtų 
jau dabar pradėti teirautis ir 
tuo reikalu rūpintis, krei- 
pdamies į Naujienų Laivakor
čių Skyrių, 1739 So. Halsted 
Ct., Chicago, III. dėl informa
cijų.

kad kai kurie nariai krečia 
“šposus” su Susivienijimu, nes 
jieužsimokčję po du, tris mėne
sius, reikalauja pašalpos jeigu 
susirgo savaitei, kitai. Susivie
nijimo konstitucijoje pažymėta, 
kad sergantis negali gauti pa
šalpos* iki visos jo duoklės už
mokėtos.—Korespondentas.

Ragina visus narius į susirin 
kimų pribūti ir balsuoti pa 
gal “gerinusį savo suprati

Jau nuo kelių metų šioje 
apielinkėje randasi šauniai į- 
rengta rakandų krautuvė ir 
dirbtuvė. Vardas šios įstaigos: 
City Furniture Co., 2310 W. 
Roosevelt Road. Savininkai 
šios gražios ir didelės krautu
vės yra lietuviai: M. P. Java- 
rauskas ir J. Bartulis.

Patemykit šioje “Naujienų” 
laidoje gražų skelbimą minėtos 
krautuvės, žiūrėkit, kaip jie 
dabar parduoda pigiai seklyčios 
setus, matrasus, springsus dėl 
lovų ir skalbimui mašinas.

Reikia pažymėti, kad jų krau
tuve yra didelė, o prekių pri
krauta kupinai. Pasirinkimas 
yra kuodidžiatfsis. Pirkdami 
dabar šioje krautuvėje, galite 
nusipirkti pigiau.

—Kaimynas.

Skandinavų Amerikos 
ja jau gerai lietuviams 
ma, kaip reguliario susisieki
mo su Klaipėda Linija, ir dėl 
daugelio jos rengtų pasek
mingų ekskursijų. Ta linija 
dabar vėl teikia lietuviams 
progos keliauti į savo tėvynę, 
iš New Yorko tiesiog į Klaipė
dą. S. S. Frederik VIII išplau
kia iš New Yorko į Klaipėdą 
birželio 3 d. šiame laive, tiki
masi, bus daug lietuvių, vyks
tančių Lietuvių Agentų suren
gta ekskursija.

S. S. Frederik VIII yra di
delis, greitas ir moderniškas 
įrengtas Skandinavų Ameri
kos Linijos laivas; vienas ge
riausių, koki kada lankėsi 
Lietuvos uoste. Laivas turi di
deles kabinas šeimoms ir 
draugams, erdvius dėnius, už
tektinai skaniai gaminto mais
to ir gerą, mandagų patarna
vimą visose klasėse.

Laivakortės nebrangios. 
Trečia klase tik $92.00 j vie
ną pusę, į ten ir atgal— 
$153.50, neskaitant taksų, šios 
mažos kainos, pridėjus patar
navimą, Jaive patogumą, yra

šį vakarą birutiečiai ir jųjų 
remėjai-pritarėjai susirinkę į 
Universal Kliubą, 814 W. 33 St. 
8 vai. vakare į šeimynišką va
karą. Birutiečiai atsisveikins su 
savo mokytoju Mikų Yozavittf, 
kuris vedė “Birutę” virš 2 me
tus. Mikas Yozavitas yra vie
nas iš gabių chorvedžių ir atei
tyje reikia laukti, kad jis bus 
vienas iš geriausių. Mikas yra 
Chicagos produktas yra užau
gintas lietuviškoje dvasioje ir 
čia pat įgijęs muzikos mokslą 
ir gabus pianistas. Linkime 
Mikui gero pasisekimo ir atgal 
grįžti į Chicagą su didele ener
gija. Taigi visi pasimatysime 
šį vakarą “Birutės” parengi
me.—Busiu.

Štai yra 
irfusų krautuvėje 

tikrai gerų 
BARGENŲ:

2-šmotą seklyčios setas ver
tes . $95.00, dabar

Keistučio Kliubo svarbus su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo mėn. 5 d. Pradžia lygiai 
12 vai. pietų laiku, 4615 So. 
Mozart St. Visi kliubo nariai 
privalo dalyvauti, nes tarp ki
tų reikalų bus ir konstitucijos 
pataisymas.

Konstitucijos pataisymo ko
misija jau turi paruošus pro
jektą ir šiame susirinkime 
reikės balsuoti už arba prieš 
priėmimą. Nariai turi būti 
susirinkime ir gerai temyli 
kada konstitucija bus svarsto
ma ir balsuoti pagal geriausią 
savo supratimą.

Blogas konstitucijos) 
symas 
kliubui moraliSkų bei finansi
nių nuostolių, o iš tų nuostolių 
bus didelė skriauda nariams. 
Užtat nariai turi būti sargy
boje to taip svarbaus reikalo 
ir kad dėl nebuvimo susirinki
me

DIDŽIOJI VASAROS 
EKSKURSIJA Į 

LIETUVA

Suprantu, Rusijos bolševi
kiškų relikvijų pedlioriams 
tas nesvarbu, jie bando narius 
įtikinti, kad yra tokių draugi
jų, kuriose tuoa ir kitus dar
bus atlieka pats finansų rašti
ninkas. Tiesa, yra, bet kokioj 
padėtyj tos Draugijos atsidū
rė? Ir aš pats savo laiku su to
kia nelaiminga draugija “atsi- 
mufinau” pas Keisiučio kliu
bą. Tik su maža išimčių toje 
draugijoje visus darbus atlik
davo vienas raštininkas ir at
likdavo pasak jo paties “vi
suomet gerai.”
Konstitucijos pataisymo komi- 

si jos sąstatas.
J virš kalbamą kliubo kon

stitucijos pataisymą komiaijon 
įeina penki, Dr. Dundulis, F. 
.lakavicius, Yurganas, Kondro- 
ška ir St. Narkis. Apie du pir
muosius nieko netenka pasa
kyti, jie tinkami tam darbui, 
o pastarieji trys, reiškia did
žiuma, sudaro diktatūros gar
bintojai. Kaip pastebėjau iš 
tų vyrukų kliubas nieko gero 
nesusilauks, nes juose verda 
neįmanomas kerštas prieš vi
sus tuos kliubiečius, kurie dik
tatūros nepripažįsta.
“Nemoka paprastos tvarkos”

Ką jau kalbeli apie konsti
tucijos taisymą, jeigu jie ne
moka paprastos Ivarko.M susi
rinkime prisilaikyti ir pirmi
ninkas turi daug vargo pakol 
jų “įnešimus” sutvarko. „ Ypa- 
H.igti bolševikėliu pasirodo 
St. Narkis, kuris net kartais 
rašydamas kliubo nariui laiš
kutį. pasirašo “jūsų raštinin
kas”. Didesnio drąsuolio ir su 
žiburiu nebūtų galima rasti.

Juk mes kliubiečiai gerai ži
nome, kad Narkis nėra kliubo 
raštininkas. Matomai tas ru
siškos diktatūros garbintojas 
gvoltu veržiasi į kliubo valdy
ba su tikiu būti raštininku.

ROSELAND—A. . Almonienė, 
Ą. Norųšas, J. Jonikaitis’ sir
go, o P. Shusko, D. Tutlys, J. 
žlibinąs, P. Lepas, J. Baraus
kas. ir A. Nakarašis serga, kaip 
paaiškėjo paskutiniame Bose- 
lando Kliubų ir draugijų Susi
vienijime, įvykusiame kiek lai
ko atgal Strumilos svetainėje.

Prie susivienijimo turėjo pri
sidėti Brolių ir Seserų draugi
ja, kurį metiniame susirinkime 
nutarė tai padaryti. Bet prisi
dėjimas buvo atidėtas kuriam 
laikui dėl nesusipratimo, kuris 
įvyko dėl knygų peržiūrėjimo.

SusiVinijitno. ^uSirinkime, ku
ris buvo trumpas ir nelabai 
skaitlingas nariais buvo svars
toma eilė klausimų, tarp jų už- 
simeldavimo ir atsimeldavimo 
blankų klausimas. . Pasirodė, yra atvykęs iš Vilniaus

Daktaras*

Kapitonas
Pasauliniame kare

ten Gelžkeliu į Klaipėdą

’1Č1.50
166.50

s5.00

WISSIG
Specialistas ii 

Rnsijoi

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS m 
Specialįškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos rvto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

...............   1 .n-i- ‘ ......... . -i —---------------------------- ------ ---------—nH-M1-i—

ekskursija vy- vių. Po trumpos ligos jis atsi 
skyrė nuo musų. Vincento ku 
nas bus 
3316 W. 55lh: St 
Park bažnyčią ir iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. ' .

“Vincentai, atsiskyrei nuo 
musų ant visados,

Nebesugrįši pas mus niekados, 
Apleidai savo brolelius ir ge

rus prietelius, 
Apleidai savo namelius ir 

mielus draugelius,
Lai šalta žemelė priglaus tavo 

ant visados.”
—J. J. Bagdonas.

Dubeltavi springsai. 1 
siduoda nuo $7 iki $12, miu 
?4ų ■ krautuvėje 
dabar tik

Vatiniai matracai 
50 , svarų, po ......

SKALBIMUI 
MAŠINOS

Thor skalbimui $ 
mašinos po ....

Musų 100 pėdų pločio 
krautuvė yra užpildyta 
šimtais visokių bargenų. 
Jums visuomet apsimo
kės atsilankyti į musų 
krautuvę.

M Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėles su Kainomis fe

Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse Ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J.
URBIAS, J. J.

187 Oak Street, lawr«nce, Mass. 
VARAIIUS. A. S.

I2th & Carson St., Plttsburgh, Pa. 
„VIENYBf,".

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKlS, A.

502 Soum Avo., Bridgsport, Conn. 
WASHNER, C. J.

1921 Carson St., Pithburg, Pa. 
2EMANTAUSKAS, JOHN

130 Congrost Ava., Wat«rbury, Conn.

HOLLAND-AMERICA LINE

Nauja THOR 1933 skalbia- 
ma mašina. Kaina

•49.50 k
109.00

Nauja MAYTAG Fredcrick

•49.50
voss 3g 0g

Tereikia mokėti po $1.00 į 
savaitę.

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
i LIETUVĄ

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
ir iš

City Furniture Co 
, M. P. Javarauskas ir J. Bartulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT ROAD
MBS

ė/ 'S&Žfl

J.F. SUDRIK
INCORPORATED

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

pašaukite

Boulevard 4705-8167

ANTRA EKSKURSIJA 
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, it iš ten su persėdimu į Klaipėdą. 

Klase Į vieną pusę *92.00 
153.50 

*5.00 
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras,kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak. 

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

J

j LIETUVA
Rengiama Vadovybėje 

AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽES 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENOA/A
(Keleiviai bus leldliami J laivą gegužės 19 d., po 8 vet, vakaro)

• Skaniausio melsto gausingam sutoikfftie patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip {vairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamo! kajutes, nekurtos 
su reguliarėmis lovomis Ir šiltu ir Šaltu bėgančiu vandeniu, gręžios 
vielcsios salės, ruimingi deniai

PARDAVIMUI
Turime gražių farmų 

M įmokant, likusius 
ant 20 metų 6%

Siunčią pinigus Lietuvon
Petka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmi|, farmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras — Notary Public.
Apdraudė nuo ugnies ant namų, au

tomobilių ir ant visokių kitokių' 
daiktų.

Taipgi yra susitvėrus naujas taupimo 
kliubas i 
Club, tai

Del platesnių žinių kreipkitfs i

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St., 
CICERO, 1LL.

JAMES GODITUS, manager

KSj ■'1

1
Rf



Apžvalga

VALDŽIOS PASIKEITIMAS

yra

Vi-

j statymams.
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K. A.

s;
rt
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baisiai 
inetais

8c 
18c 
75t

tai 
jie 
du 
ja

ktų neleidžia
nei parvežti, o pinigai mums
nįpko negali pagelbėti. Tai

kuris jau buvęs 
laikas jam

SPAUDA APIE HITLERIO 
“PUČĄ” VOKIETIJOJE

taipgi 
2 ir 3 
pinigų

Red.)?’ 
ma-

KĄ ŽMONES MANO
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday
"*'* 173S South Raistai Street 

Telephone Roosevelt 8500
Edttor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas: 
00 per year in Canada 
00 per yoar outaida oi Cfita 
00 per year In Chlcago 

8c per copy_________________

Entered as Seeoad Claca Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
ei Chicago, I1L under the art of 
March 8rd 1879.— . .a ...........

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8500.

_ T___ ______ > by
fh* Lithuanian News Pub. Co.,' Ine.

Chicagoje —• paltui
Metama —
Pusei metu _____
Trima minėdama

88.00
___  4.00
— 2.00
___ 1.50
___ .75

Chtcagoj per iineiiotojuai
Viena kopija ------------
Savaitei —- - -
Minėtini ,

SuMenytose ValrtijoM, na Chlcagoj, 
pafau

Metama --------——______ 87.00
Pusei meti_____  ‘ 8.60
Trim* minėdama —............   1.75
Dviem mineaiama . ...........  1.25
Vienam minėsiu!___ ______ .75

Lietuvon ir kitur uialenluose 
(Atpiginu)

Metama ....................... 88.00
Pusei metų ------------------ 4.00
Trima minėdama ......   2.60
Pinigus reikia aiųati palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

19?9 metais, paruošę derlingą .dirvą Hitlerio propagan 
dai> ir jisai šiandie ,.stoyi valdžios priešakyje.;

Rinkimų sistema tiktai tenai pašalina smurtą ir 
revoliucinius (ar kontr-revoliucinius) sukrėtimus Val
stybėje, kur didelė dauguma žmonių yra tiek politiškai 
subrendę, kad jie pasiduoda balsavimu pareikštam ko
lektyviam sprendimui*

Šiandie pasitraukia Hooverio administracija ir jos 
vietą užima Roosevelto administracija. Šis įvykis reikš 
daugiau, negu tik asmenų pasikeitimą valdžioje, Su 
Hooveriu išeina iš valdžios republikonų partija, kuri 
kontroliavo Jungtinių Valstijų politiką per 12 metų. 
Prie valstybės vairo grįsta demokratai, kurie nuo 
Woodrow Wilson’o laikų buvo opozicijoje.

Šiais pasaulio suirutės, valstybės perversmų ir pi
lietinių karų laikais gali atrodyti kai kam, kad Ame
rika yra “atsilikusi nuo progreso”, jeigu tokia stambi 
atmaina valdžioje įvyksta ramiu ir taikiu budu. Dau
gelyje kitų šalių valdžios geruoju iš savo vietų nesi
traukia. Kad opozicija negalėtų valdžią pašalinti, tai 
jos, turėdamos savo rankose armiją, policiją ir teis
mus, savo priešams užima burną, smarkesniuosius tar
pe jų uždaro į kalėjimą, ištremia arba sušaudo. Ir kol 
šitaip pažebota, prie žemės prislėgta ir terorizuojama 
opozicija suranda progos valdžią nugalėti, praeina daug 
metų.

Despotiškų valdžių amžius todėl paprastai 
ilgas. Jos tuomi didžiuojasi, ir jų šalininkai jų ilgą 
amžių laiko jų gerumo ir sėkmingumo įrodymu, 
siems teko, pavyzdžiui, girdėti, musų bolševikus nuo
latos bubnijant apie Rusijos sovietų valdžios “pasto
vumą”: girdi, kiek kartų visokį “socialfašistai” prana
šavo komunistų režimui galą, o jisai kaip gyvavo, taip 
tebegyvuoja! Tokiu pat budu fašizmo šalininkai gar
bina teroristinę Mussolinio diktatūrą Italijoje, smeto
niniai ^ąutininkai — “naujos eros” valdžią Lietuvoje, 
ir t. t. Šitie “stiprių valdžių” garbintojai užmiršta bet
gi, kad Romanovų monarchija Rusijoje išgyvavo be 
pertraukos 300 metų, o kai kurios kitos nemažiau su
puvusios valdžios išgyvavo po penkis šimtus ir po tūks
tantį metų (pav. monarchija Ispanijoje).

Tenai, kur valdžia nepakenčia opozicijos, valdžios 
priešams nėra kitokio kelio ją pakeisti, kaip tik per 
revoliuciją. Jeigu Amerikos žmonės nebūtų turėję tei
sės balsavimo keliu pašalinti iš valdžios republikonus, 
tai tas krizis, kurį dabar šis kraštas pergyvena, butų 
ir čia iššaukęs platų revoliucinį sąjūdį, riaušes, gink
luotus susirėmimus žmonių su policija ir kariuomene 
ir, gal būt, sukilimą. Bet prie tos tvarkos, kokia vei
kia Jungtinėse Valstijose, kovoti su ginklais rankose 
prieš valdžią žmonėms nereikėjo. Jie nubalsavo, kad 
republikonai turi eiti lauk, o demokratai turi užimti 
jų vietas ir atitaisyti tą, ką senoji valdžia padarė blo
go; ir jie laukia, kad demokratai parodytų, ką jie gali, 

Ar naujoji administracija mokės ir galės tvarkyti 
dalykus geriau, tai, žinoma, klausimas. Bet juk ir re
voliucijos keliu susidariusios valdžios anaiptol ne vi
suomet atlieka tą, ko žmonės iš jų tikėjosi.

Turint galvoje įvykius Vokietijoje, reikia pridurti, 
kad ne visur taikiu budu pasikeičia valdžios, kur žmo
nės turi balsavimo teisę. Nepakanka to, kad žmonės 
gali balsuoti. Demokratiškiausia balsavimo sistema tu* 
rėš mažai reikšmės, 
sistačiusi balsavimo 
būna jiems negeri.

Vokietijoje nuo 
skelbta demokratinė 
nesubrendusių darbininkų, jpasivadinusių 
tais”, bandė su ginklu rankose pasipriešinti balsavimui* 
Jie boikotavo rinkimus į steigiamąjį seimą ir nuolatos 
darė sąmokslus ir sukilimus prieš žmonių išrinktą val
džią. Kada tie sukilimai vaisių nedavė, tai komunistai 
ėmė dalyvauti rinkimuose, bet tiktai agitacijos tiks
lais: kad rinkimų kampanijos metu pąskleisti miniose 
“revoliucijos” obalsius. ir paskui seime iš tribūnos prię 
kiekvienos progos niekinti respubliką.

šitą komunistų taktiką pasiėmė ir kita nauja vo
kiečių partija: “nacional-sociąlistai” (fašistai). Jos va*, 
das Hitleris prieš dešimtį metų bandė taip pat, kaip it 
komunistai, ginkluotu sukilimu įvykinti perversmą! 
bet jam nepavyko. Jisai buvo suimtas ir nuteistas į ka^ 
Įėjimą. Tuomet Hitleris su savo pasekėjais, gausiai 
šelpiamas dvarininkų, ir dalies kapitalistų, ėmė vartoti 
rinkimus į parlamentą propagandai už savo, idėjai 
Markės infliacija, nugyvendinusi vidurines Vokietijos 
klases, ir baisus ekonominis krizis, kuris prasidėjo

jeigu didele dalis žmonių bus nu- 
rezultatų nepripažinti, kuomet jie

pat revoliucijos, kai tik buvo pa- 
respublikos tvarka, dalis politiniai 

“komun’įs*

raudonoji armija tuomet nese-' 
niąi buvo okupavusi nepriklau
somą Gruzijos respubliką, ku
rios seimas, išrinktas visuoti
nu balsavimu, turėjo tris ket
virtadalius atstovų socialde
mokratų. Iš Maskvos atvykę 
bolševikų “črezvyčaikos” bū
riai j okupuotąją Gruziją, gau
dė ir galabija socialdemokra
tus.

Berlyno konferencijoje so
cialistų Internacionalo atstovai 
pastatė šitokias “bendro fron
to” sąlygas komunistų vadams:
1) kad komunistinė sovietų 
valdžia ištrauktų savo armiją 
iš Gruzijos ir leistų Gruzijos 
gyventojams laisvu balsavimu 
pasisakyti, ar jie nori priklau
syti prie sovietų Rusijos, ar 
turėti nepriklausomą valstybę;
2) kad Gruzijoje, Rusijoje ir 
visuose kraštuose, kuriuos val
do komunistai, butų paleisti iš 
kalėjimų socialistai ir butų su
grąžinta socialistams spaudos, 
žodžio, organizacijų ir susirin
kimų laisvė; kad komunistai 
liautųsi ardę socialistų vado
vaujamas darbininkų organiza^ 
čijaa — partijas, unijas, ko-

kad tuomet kalbėti apie tre
čiąjį punktą nebeliko prasmės;

Valonis plepa apie socialistų 
“besąlyginį atmetimą” bendro 
fronto, bet koks tas jo “bend
ras frontas”, jisai nepaaiški
na, 
yra 
dvi 
j a si 
tai

stačiusios laiką ir vietą Vo
kietijoje pradėti, evoliuciją.” 
čia visąi kaįp po gruodžio 

17 dienęą; 21926 mętįų “pučo” 
Kaune: areštaį, laikraščių už
darymas, žinių cęnzęrą Ję t. t. 
Ir visa tat darpma, kad “išgel
bėti” kraštą nuo bolševikiško 
perversmo,
“suplanuotas” ir 
buvęs paskirtas..

Brookįyno fašistų organo 
rašytojams, kurie seniai kelia 
j padangę* gruodžio pervers,- 
mą ir to perversmo aid vyrių 
darbus, turėtų dabar is džiaug
smo širdis alpti krutinėję. Nes, 
Vokietijos* “tautos vadas” Hit
leris ne tik trempia “izmus” 
ir seimų tvarką,, bet daro tai 
lygiąi tokiu pat budu, kaip 
kad buvo padaryta Kaune. Ta
čiau jisai pąstebĮ;

“Iš ( Holandįjos praneša, 
kad tariamasis komunistas 
Lubbe esąs iš partijos jau 
pora metų prašalintas už 
šnipinėjimą partijos nenau
dai...

“Užsienio spauda turi ten
dencijos manyti, kad Seimo 
Rūmų uždegimas buvo pačių 
‘Nazi’ arb^ hitlerininkų su
provokuotas dalykas, tačiau 
nei vieni nei kiti aiškiai ne
pasako (Ko?
Vadinasi, ir “Vienybė” 

no, kad Vokietijos fašistų “tau
tiški žygiai”, gal būt, yra ne 
tautos gelbėjimas nuo sovietų, 
o tik begėdiškas švihdelisl!

žioplumo iekordas
Bet štai kaip atsiliepė į Hit-. 

lerio “pučą” bimbininkų ^‘Lais
vė”. Ji įdėjo neva karikatūrą, 
kurioje parodoma “pūvantis 
Vokietijos kapitalizmas” su 
Hitleriu po ranka, o jiems ke
lią barsto “Vokietijos socialis
tų partija.” Po tuo besmege,riš
li u piešiniu padėfa žodžiai:

“Vokietijos fašistams ro
žėmis kelią nuklojo Social
demokratų partijos vadai, 
kurie? visą laiką kovojo prieš 
Komunistų Partiją. Dabar 
fašistai atsimoka ir jiems, 
ir socialistų laikraščius už- 
darinėdami. Eiliniai socialis
tai vis daugiau jungiasi su 
komunistais.” 
čia užmiršta tiktai pridėti, 

kad tuo pačiu laiku, kada, “ei
liniai socialistai jungiasi su 
komunistais”, komunistų lyde
riai, kurie dar nėra kalėjime, 
bėga į Daniją!

Apie “rožių , klojimą” fašis
tams geriau neplepėtų tie, ku
rie per 15 metų šaukė, kad 
parlamentai yra4 “buržuazijos 
išmįslas”, kad žodžio, spaudos ir

— “dar- 
ir t. t.

Dauguma šios savaitės lie
tuvių laikraščių dar nesuspė
jo pareikšti savo nusistatymą 
linkui fašistiško perversmo, 
kurį dabar Vokietijoje vykina 
Hitleris. Bet iš paduodamų 
juose žinių nuomanu, kad be
veik nė vienas Hitlerio smurto 
neužgiria, arba bent nedrįsta 
viešai užgirti. Pažangioji spau
da, suprantama, yra griežtai 
nusistačiusi prieš fašizmą. 
Taip, “Keleivis” sako* kad gais
ras reichstage veikiausia bu
vo pačių hitlerininkų padaryta 
provokacija:

“Taigi išrodo,” rašo Bos
tono savaitraštis, “kad par
lamento rūmų padegimas 
yra pačių fašiątų suruošta 
provokacija tikslu užpulti 
savo priešus. Kovo 5 dieną 
bus naujo reichstago rinki
mai. Visi komunistų kandi
datai ir kalbėtojai pedi už
daryti kalėjimam Spauda už
gniaužta. Vadinasi, padaryta 
taip, kad lygiai prieš rinki
mus komunistams butų vi
siškai uždaryta burna — 
nei spausdinto, nei gyva žo
džio. Parlamento rūmų pa
degimas tuo budu pasidaro 
labai naudingas fašistams 
triksas. Dėl to ir išrodo, 
kad jie patys jį padegė.”
Teroristai prieš teroristus
žinių agentūros praneša, kad 

Anglijos laikraščiai netiki vo
kiečių valdžios aiškinimais apie 
paskutinių dienų įvykius Vo
kietijoje. Jie mano, kad “na
ciai” (fašistai), kaltindami ko
munistus, tik ieško priekabės 
juos išnaikinti. Minėdamas 
tuos Anglijos spaudos pareiš
kimus, “D-gas” sako:

“Hitleris puola komunistus. 
Tačiau jie (hitlerininkai? — 
“N.” Red.) nėra geresni už 
tuos pirmuosius (pastaruo
sius? — “N.” Red.).” 
Tai betgi yra tik maža dalis 

tiesas. Vokietijos fašistai ko
voja ne prieš komunistus, bet 
prieš demokratinę respubliką 
ir darbininkų klasę. Komunis
tų atakavimas yra tik strate
gija.
Ir fašistai sarmątij^si fašistų

Brookįyno “Vienybė”, kuri 
nuolatos su pamėgimu « draps- 
tosi demokratijos ir socializmo 
adresu, turėtų labai džiaugtis, 
kad Vokietijoje, galų gale; Su
sidarė “tautiška valdžia”. Bet 
ir jai, matyt, yra truputį kįčk- 
tu dėl Hitlerio “valstybinių” 
ir “tautinių” žygių. Ji rašo:

“Šį gaisrą (ręichstąge. — 
“N?’ Red.) Vokietijos, ‘Nazir 
vadas Adolf Hitler vadina 
pasikėsinimu paversti Vo
kietijų Sovietų Respublika. 
Jo įsakymu, tuoj pradėti 
areštuoti komunistų ir kitų 
darbininkų partijų vaitai, 
tąip. pąt areštuota ir keletas 
paęifistų. Kairieji laikraščiai 
dviem sąvąįtem uždaryti. 
Uždrausta parduoti ir spau* 
sdinti by kokią nępalankįą 
Hitleriui literatūrą. Vyriau
sybė uždrąudū imti nepatik
rintų žinių iš svetimų laik
raščių ir neskelbti jokių ži
nių hę vyriausybės leidimo.

“Suiu|taą, kQinuuiąt»s Lub? 
be buk prisipažinęs* kad tam 
sątnoksle dalyvavo ir Vokie
tijos soęialdemokratąi (to
kio beprotiško dalyko mums 
netekę niekur,- matuti.
“N.” Red*). Yra gandų, jog noje ir* ne 1^22 metais, 1 

, radikalų partijos buvo nu- Berlyne 1920 metais. Sovietų

organizacijų laisvė tai
bininkį mulkinimas”,
' ' Į

Plepalas
• ‘f . ♦

“Sklokos” organe
mokina socialiątus

cijas 
operacijas ir t. t.

Visas šitas sąly^hs komunis- 
atmetė. Gruziją paliuosuoti 
atsisakė, ir bolševikų var- 
Radek pareiškė, kad Gruzi- 
sovietų Rusijai yra reika

linga dėl gausingų aliejaus 
šaltinių* kurie yra tos Kauka
zo respublikos teritorijoje. Pa
leisti socialistus iš kalėjimų ir 
sugrąžinti jiems pilietines tei
ses komunistų vadai taip pat 
griežtai atsisakė. Suprantama, ministerį.

Tikras bendras frontą* 
galimas tiktai tenai, kur 
susitarusios pusės naudo- 
lygiomis teisėmis. Socialia- 
visur pripažįsta komunis

tams teisę organizuotis, agi
tuot, leist laikraščius ir t. t. 
Tenai, kur socialistai turi ga
lios valstybėje, jie, apgina ko
munistus nuo persekibjimų 
(jeigu tik patys komunistai 
nevartoja smurto); pav. Lietu
voje socialdemokratai, įėję į 
valdžią, pravedė amnestijos „įs
tatymą, kuriuo buvo paliuo- 
suoti iš kalėjimo šimtai komu-, 
nistų.

Bet komunistai lygių teisią 
socialistams nepripažįsta. Kaip 
aukščiaus minėtoji, Berlyno 
konferencija parodė, komunis
tai reikalauja sau “teisės” so
cialistus šaudyt ir areštuoti, 
socialistų spaudą ir organiza
cijas drausti, vykinti užkaria
vimo žygius prieš respublikas, 
kuriose yra socialistiškos val
džios, ir t. t. šitokiomis sąly
gomis daryti “bendrą frontą” 
su komunistais gali negut fa
šistai.

Faktinai Maskva iki šiol ir 
laikė bendrą frontą su Itali-“ 
jos Mussolini. Dabar Rusijos* 
diktatoriai gal sudarys bendrą 
frontą su Hitleriu. Pradžia jau 
yra: komisaro Litvinovo vaišės 
pas Hitlerio užsienių reikalų

;TWf ‘ .     11111 f   1

Ką žmonės rašo iš bolševikų rojaus

Žemiau talpiname kitą laiš
ką iš Sovietų Rusijos. Prieš 
keletą dienų šį laišką gavo 
vienas chicagietis nuo savo 
sesers ir pridavė jį mums, 
prašydamas paskelbti laikraš
tyje. Štai ką jam rašo sesuo, 
kuri išgyveno Rusijoje 21 me
tus, iš Uralo apygardos: ,

“Atsiprašau, kad taip ilgai 
tylėjau ir neatsakiau ant jus*ų 
laiškų. Pas mus toks baisus 
skurdas, kad gyvename, kaip 
bepročiai. Dėl bado nieko ne
besinori žinoti, kas dedasi pa
saulyje, bei duoti žinoti apie 
save. Ligi šių metų šiek tiek 
buvo galima užlaikyti gyvas
tis. Bet dabar nuo sausio 1 d. 
Uralo apygardoje atsisakė vi
sai beduoti duonos. Rinkost 
uždraustos, — nieko negalima 
gauti, 9 ypač duonos. Agentai 
visur slankioja, ir jeigu suži
no, kad kur pirkai duonos, tai 
pardavėją ir pirkėją 
nubaudžia — penkiais 
kalėjimo ir daugiau.

“Uždirbtus pinigus 
užtūri ir nemoka po 
menesius,, nes banke
nėra. Tiems, kurie dirba, tai 
stolovoje vieną kartą per die
ną duoda už pinigus pasniri- 
kiško valgio. Ir kas dieną tąs 
pats: sušalusios bulvės ir
daržovės. Knygelėn užrašę, 
kad jau gavai pavalgyti, ir. 
vėl lauk kitos dienos. Duonos 
visai nematyti. Ir taip skurs
tame pusgyvi.

“Badas ne dėl to, kad neuž
augo. Praslinkusi vasara buvo 
puiku, šilta ir visuomet lijo į 
laiką. Bet žmonėms tenka ba
dauti todėl, kad betvarkiai, 
ūkininkauja: pasėja, per žing
snį grudus, o Jutus sunaudoja 
savo gerovei, o ne žmonių la* 
bui.

“S. miestą žmonės apleid
žia, — važiuoja į kitus mies- 
tun kuę girdi* kad duonęs 
duoda. Mes taip pat greitu lai: 
k u norėjome važiuoti į Mask
vą, kur gyvena vyro brolU. 
Pereitą vasąrą trims savai
tėms pas jį buvo nuvažiavęs 
mano sūnūs Vytautas. Grįžo 
labai dėkihgas. Labai jam dė
dė-patiko, o dėdei Vytautas,

Valonis 
“bendro 

fronto”. Dabar, fesą* pats lai-, 
ka*. socialistams darytį bendrą 
frontą su komunistai*, kada 
Vokietijoje ėmė visus smaugti 
Hillferį*. Pirmiaus’ socialistai bū
davę tam priešingi;

“Berods; nuo Vienos konT 
ferenCijos (1922)„, socialistai 
visuomet ir, bfes^ygįniai at? 
mesdavo bendru frontą.

“Hitlerio kurką paveikė.
‘ tižtjarinėjima* kocisdiįų laik

raščių, varžymas jų organi
zacijų ir, virš vįsko, eili
niuose nariuose, stiprėjantis 
darbininkiško solidarumo jau
smas verčia socialistų vadus 
pagalvoti.” 'į ’

7Vąlphl*t' pgird^ę yarpąjA 
skąmbihąht/ W jįe^ino, Auiį^ 
je bažnyčioj KonwenąŲ$ 
dėl bendro froptor tarpe soąį4* 
listu Internacionalo vadų į & 

^ęip4Uiistų ;va^. įvyko ne

Vadino atvažiuoti pas jį gy
venti. Su juo visada susirašo
me. Jia labai apie mus rūpina
si, ypač Vytautę labai myli ir' 
stengiasi padaryti jį žmogumi. 
Bet nelaimė, kad dabartiniu 
laiku nieko neįsileidžia į Mas
kvą. Tur būt, .laikinai uždrau
dė. Tad taip ir pasilikome 
čia badantį, Jis gailisi, kad 
negali mums jokiu bud u pa
gelbėti, kadangi valgomų dai

nei persiųsti,

taip , ir gyvenome ir vystome, 
kaip lapai, ne iš kokios ligos, 
o vien tik dėl bado.
i “O kiek mes stengėmės, kad

neskurstu Dirbome per ištisas 
dįenas ir beveik naktis. Bet 
dabartiniu laiku tai nieko 
neĮ>egelbsti. Tik dąr gerai, 
kad gyvename švariame, ir šil
tame kambarėlyje beišturime 
neblogų drabužių ir avalinės. 
Todęl šalčio nekenčiame. O 
žiema šalta, — beveik visą 
laiką 30 laipsnių šalčio.

“Kai pažvelgi ant kitų šei- 
mynų« tai baisu darosi. Pus- 
nuogiai, pusbasiai vaikštinėja. 
Neturį nei duonos,, nei malkų. 
Kambarių sienos sniegu ap
neštos,. Malkų neduoda, o rin
koje kad ir yra, tai už puvė
sių. vežimėlį reikia 50 rublių 
mokėtų Jų užtenka lik ko
kioms .šešioms dienoms.

“Kadą mes norėjome į Lie
tuvą važiuoti, tai buvo leng
viau gyventi. Buvome jau su
taupę ir pinigų. Bet dabarti
niu laiku visus išleidome be
veik vien tik ant malkų. Vi
sas nusiraminimas — tai šil
tas kambarėlis. Išeiname į 
darbą alkani ir grįžtame atgal 
alkani. Ir dar namie reikia 
dirbti.

“Nuvargę krintame į lovą 
miegoti. Bet atgulus negalima 
užmigti. Tušti viduriai kau
kia. Niekas neskauda, o už
migti negalima. Vytautas at
sikelia, pasiima knygą ar gi
tarą, — taip «ir kankinasi be 
poilsio.

“Rodos, viską atiduotumei, 
kad kas nors kąsnelį duonos 
duotų. Mes užpelnome Nema
žai, — per mėnesį abudu pa
darome 500 rublių ir daugiau. 
Bet už tuos pinigus nieko 
negalima nusipirkti. Kiekvie
name mieste, o taip pat ir š. 
yra krautuvės, kurios vadina
ma ‘torsinais’. Ten yra visko, 
bet galima pirkti tik už auk
sinius daiktus ir svetimų šalių 
pinigus.

“Pinigų, kuriuos buvome su
mokėję už pasportus, negrąži
no. Pasakė, kad mes nepriva
lome priešintis 
Esą, jeigu mes ir toliau jų rei
kalausime, tai busime pa
traukti atsakomybėn. Taip tie 
pipigai ir žuvo..

“Mano visa viltis žuata. Ne
benorėjau visai atsiliepti. Bet 
pamaniąu: jeigu mes greitai 
gulsime į kapus, tąi jus ir ne
žinosite, kur mes dingome...”

(Galas)

Guido da Verona,

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys)

Indėną* jąų buvo toli; jis 
laipsniškai skendo rūke. Loras 
ėjo pirma, o jis porą žingsnių 
atsilikęs. Abu buvo dar tvirti 
ir žygiavo per sniego dykumą j 

. Su didžiausiu sunkumu 
rąrdo atsistojo ant kojų; svi^ 
duliuodamas, jis graibė rankom 
mis' tuštumą, Paskui bandė
bėgtu .

—Vinį., VinU Pasilik,..
Bėt jis nebegalėjo bėgti, jis 

beveik nebegalėjo eiti. Tadą 
jis ištraukė revolverį ir pa^ 
leido šūvį | indėną, paskui ki
tą... Bet thbj pastebėjo, kaip 
indenhs pagreitino Žingsnius ir 
prąnyko rūke.

Ir dabai; CheYardę smegeny
se pradėjo suktis .kiti* Žodžiai* 
kitos raidės.. Iš pradžių teis 
raidės .buvo nepaprastoj dldė*

W paskpi vig labiuū ir Ja* 
biau ėmė mažėti. Tos raidės 
sudalė žodžius, kurie, .skambė
jo j’o.a'usysė; / 

r —VML.'Viau :
Praėjo dar dvi dienos, trys 

dienos: \
Du v apjpistu galvojo* .jog e*-* 

gėję nėrarjokįoą prasuk ; dą* 
rytį! ? kelias
kad wum|rtkKpM (3qntrtW 
Ko^i. susyk .. nepasiduoti' tam* , iKt-iii.i ' • ® i * i ' į c ’ P f t * i. »• > ■< ' A, •

arba dabar* arba .vėliau? Su 
juo buvo gražioji Ivapa, kuri 
iš pradžių- buvo sąulės spin
dulio meilužė, o paskui jo. Jis 
surado auksą,, prigavingą gels
vą metalą;, jis beveik pasiekė 
uždrausto pasaulio sieną... Ko
dėl nęmi.rti?

šiandien arba rytoj... Kada 
žmogaus amžius yra aprube- 
žiuotas,, — tatai nęsudaro skir
tumo. Nėrą prasmes trokšti 
gyventi, kuomet pabaiga visko, 
jrtaėmė visko tik viena: mirti. 

■ 'Pasaulis buvo ten, kelių 
metrų, kelių tūkstančių mylių 
atstume, Magelano užlajos pa
krantėje,. atskirtoje balta sie
ną. Iš ten ėjo užimąs, linksmu
mas, dainos, siautimas prigu- 
vingd aistrą... $s^p, kas ju
da, kad pasibaigti kur?... Kad 
sustoti kada?.. Kapuose.
■; Jis matė savo aitringus pa- 
vąsąrjus, patraukiančias dvy
likos metų amžiaus mergaites, 
besijuokiančias ir bedainuojan- 
Čiąs, kurios buvo apsirišusios 
šięįBmis.u»,; Matė įtažką ten, 
baltariie! namė, / gilhmoj e tam- 
gBUtaparko, tarp puikių pievų 
muzikos, šviečiant vasaros nak- 
Jięji žvaigždėm*.*. Taip, tai bu
vo kraUjo < srovelė — srovelė 
faudoho krtutjo...

(Bus daugiau)
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Graboriai 1933

DR. HERZMAN

organ 01

apart Ivehi

Phohe

kokį

Advokatai

Phone Boulevąrd $589

LIETU

Ofisas

Vala

ATKOčtVN AS JOŠĖPHJ. GRISĘ
DENTISTAS

grabo
1741.

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913 
.Rez, uTęl. . Vittoiy 2343

4142 Archer Avemąe 
Telefoną* Virgin!* 0038

kviečiami atsifaiikyti 
> (Vakar klaidingai

Ą. MONTVID, '*M. D
We»t Town State Bank Bldf. 

2400 W. Madiaon St.

Turi būti 8J4* W. ‘Srd ^treėt; 
ant antro aukšto). - >'

aned., Scred. ir Subat. 2-9 vai. 
Kitomis dienomis pagal sutarti

Jei., Lafayette „3572 
J. Liulevičius

; GRABORIUS ir 
BALSAMUpTOJAS 
Patarnauja Chįcagoje 

ir apielinkeje.
Didėle ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

756 ’W. 35th St 
Cor.of 35th '8 HalstedSi 
i»o valandos: nuo 2-4. nuo 

Nedėldieniai* pagal sutartį,

Ofiso: Tel. Vlctory 6893 
. Rez. Jei. Drerel 919)

i t n-r

DR. A. L. YUSKA
2422 W. KmmtUR4- 

kampas 67th ir Artesian Avt.
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo .2-4 
ir 7-9 po pietą, seredom* po pietį lt 

nedėliotu* pagal susitarta*

Tel. Seeley 7330
Mamų telefonai Brunsvick 0597

ansias klaidas. Speciali atyda 

v. Nedėliomis pagal 
O* , per puse pigiau*, 

urmiau*

Atšylančiai ^Mkof dWus 
Vaikams ir suaugusiems. 

Akinius dėl skaitymo galite gauti už $2 
į.hSoi”;WaB«shM0«k Room734)0,

, Visuomeninio ir kujturi- 
veikimo 'Sąjungos, paskai

ta. Si ofgADižačija rSligiaVišą 
seriją paskaitų, kuriose žymųs„

Paskutinėmis dfendmis laik-r 
takiai talpino stambių' korpo
racijų faMinitis raportus. Di
džiumoje ‘jie parodė nuostolį 
arba žymų ąpyvartos sumažė
jimą’ 1932 mitais. r 1 

^Tbdėl ypatingai įdomu kiėk- 
vienam peržiūrėti MidWest Gro- 
cery Co., smulkių detalinių 
krautuvių kooperatyvo rapor
tą, kuris palygintas su 1981 
m. raportu parodo žymų pa
auginau apyvartoje. Viso apy
varta siekė $1,2^0,774 — 14%

Dr.Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Ate.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337t 

Ofiso vaL 
12 ryto —,— --------- t
ntto 4 iki 8 vai vakare Utarninkai* 
K*tReTiTel/AHlybB PARK 3395

PetrikČliau į erdvesne it patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare, 
’ Iventadienlais nup 10 iki 13 

Phone Boulevąrd 8483

756 W. 35th St.
. , Cor. of 35th 8 Halsted Šts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniai* pagal sutartį.

, Rytoj, kovo 5 d./ VhivemL 
Kliubo" kannįbariuose, ‘814 W. 
33rd St., įvyks pirma ‘Ton
gos 
nio

varta siekė $1,2^0,774 — '. 
daugiau negu 1931 metais

Kuomet šis kooperatyvas su
siorganizavo, turto turėjo. 
$38,700. Į du metu jis paaugo 
iki $78,903.02 su surplusu, o 
visi “asetai” padidėjo iki $169,- ’ PRANEŠIMAS

Mano ofisas vėl bus atidarytas W pači 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

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

. DENTISTAS. 
4847 W. Itth St 

Cicero, III.

Valstija dar neprfeirUOšusi 
svarstymui; byla eiha Felbny 
teisme

Akių specialistas 
akių įtempimą, kuris esti 
IVp* skaudėjimo, t svaigimo

Lietuvis Advokatas 
4631 Sootb Ashhod Avė. 

fa*. 6*J5 &»• RockuuU 8ų 
TfL Republic

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava.. 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte^ nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki .8:30 va| 
vakaro JNedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grfio U Baropos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T<L BOULEVĄRD 9199

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

Tel. Kehwood 5107 
VALANDOS: f

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
iki 8 valandai vakar*. 
Hahio ir ‘ketvirtadienio

598.^0. fce to, nariams dveją 
metų laikotdrpyje atmokė ta 
$43,891 “rebatais”.

“Midwest” kooperatyvo su
manymas gimė keturi metai 
atgal. Per du metu ėjo orga
nizavimo darbas. Sausio 1931 
m. Midwest Grocery Company 
pradėjo veikti. Tuo laiku prie, 
jos prisidėjo 200 krautuvinin
kų, o dabar priklauso virš 300 
Cniėagos ir apielinkių krautu
vininku.

Phone C*n*l ,6123

DR . S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
j., Valandos: 1—3 ir 7—8 z

Seredomis ir nedeliomi* pagal Sutartį. 
Retidencije 6628 So. Richmond Street

Telefoną* Republic 7868

ANTANAS IVANAUSKAS

Persiskyrė su šjtao pasauliu ko
vo 2 dieną. 4 Valandą ryto 1933 
m., sulaukęs 18 metų amžiaus, 
gimęs Chicagoj. 1

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Agotą, 3 brolius Zigmon-į 
tą. Stefoną ir Andriejų. 2 seseris į 
Silvią ir Augustiną it bobunę 
Eievą ir giminė*.

Kūnas pašarvoas randasi 9220 
South Park Avė.

Laidotuvės įvyks Antradieny,: 
kovo 7 dieną,, 9 vai. ryto iš na-į 
mų į šv. Johakimo parapijos baž-’ 
nyčią, 91. ir Langky Avė, kurioje j 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly-‘ 
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Ivanausko gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Broliai, Seserys 
ir Babunė.

Laidotuvėse patarnauja 
rius 
5203

Daktaras * V. A. Šimkūs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo *avo ofise patinusiai, išputusia* 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 Soitth Halsted Street 

Tel. Bbulevard 1401

' ki'ifnihaliuosė

Reikalui esaMt, | jūsų
W» .pamalu «•pasirinkimą ta kitų reikmea, ta ,

tisai nieko nereikta mokėti, aeSttutat

-- — -iEtJDEIKIS yra tidnįtinis Uetuvią rreboriua, kuria 
taikia mbuianc. pa-
tartautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DCl 
0or^U.EyaaWU ĖVDEIĖl lieku 1«W»itai ’ k«'

'■(jfiso telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkūs
• ' KOJŲ SPECIALISTAS 

’ Valatidoš Kasdieną
9 tiki; ią; 2 iki -5r 7 jki 8:30

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
, arti Western Avcnuc 

Phone HEMLOCK 7828

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
. Tel. Canal 2515 arba 2516

2Š14 W. 23rd PI, Chicago 
QKYPTTTQ.

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

Felony teismo teisėjas Do

DELARA RAMANAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 2 dieną. 2 valandą po pietų 
193 3 m., sulaukus 1 mėnesio 17 
dienų amžiaus, gimus Chicago, 
llinois.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną, tėvą Edvardą. brolį 
Petrą. 2 seseris Hclen ir Genefą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4 3 54 
S. Wood St. .

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 6 dieną. 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Delara Ramanauskai
tės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevąrd 
5203.

- Pristatom į Visas 'Miesto Dalis ■ ' . '
Vestuvėms, Bankietams ir, Pągrabams Vainikai >

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevąrd, 7314
į**^lM*m^**i**4»*^^ .. ........ .......................... .................... . I nu* ui i
.......................................................... .  ■i»ai.H.*«.is.« UI* !*■■■!■■ IĮII

Smulkių kraUtuvininkų kobpe- 
natyvas “Midvvest Grocery 

. Co.” padarė ’ didėlį prb'grešą 
1932 metais.

Gerai lietuviams žinoma* per 35 me
tu* kaipo patyri* gydytoja* chirurgas ii 
akušeri*. . j \ ■ »,■
, Gydo su4^m ir chroniška* liga* vyt* 
moterų ir vaikų pagal naujauriua m* 
torius X-Ray ir kitokius elektros pris 
taisus. 

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18tb St., netoli

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijoa telefonai

Hyde Park 6755 «r Central 746*

LIETUVIS f?"'-’" J
Paiėngv 

priežastimi 
akiU'[5Wt__
akių . karštį rnuima.. kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas, daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama* į " mokyklos vaikus. Valan
dos nuojlO iki 8 v. KT —• ’ ------- -
sutartį. Xį$hį 
Daugely^M-.,.,.
taisombs be akinių. Kainos pt

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltoaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

. Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aventu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki U dieną. 2 iki 3 po pį*l 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

grabo-
olp, Tel. Boulevąrd

ANTONINA BENECK1ENĖ 
po tėvais Zabarskiutė ’

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 3 dieną. 8:00 valandą' ryto 
1933 m., sulaukus 27 merų am> 
žiaus. paėjo iŠ Rigos.

Amerikoj išgyveno 20 metų. ,

Paliko dideliame nūllūdime vy
rą Mikolą, srfnų Albertą, motinė
lę Aniek. teVa Antarią, dvi sese
ris Marijohą ir Yirfėhą. brolį Bro
nislovą. švogerį' Augustą 
ir' giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4 511 
So. Wbipple St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 6 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš' nimq bus nulydėta į Tautiš
kas kapihes.

’ i
Visi a. a. Antoninos Beneckie- 

nės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

Ofiso tek Lafayette 7031 ■„ ...

Dr. V. E. Siedlinskig
ų DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

M.D.
4442 South Wėitėm Avenue

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS, 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevąrd 5203 ir 8413

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

Klot/erh^a .^Koplyčią DoVanai 
Turiu automobilius . visokiems reika 

- tams. Kaina 'prieinama 
3319 Auburn Avenue 

CHICAGO. ILL.

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

.h < ’ Paminklą '
Pirkite , Tiesiai iš Dirbtuvės

MONUMENT CO. 
523-27 N. Western Avė.

Phone SEELEY 6103 
Mes padarome ant užsakymo bilc 

Paminklą musų dirbtuvėje 
{steigta nuo 1885 m.

• Del Iriforrnacijų Tašaukite 

.! A.-S.' VALŪNAS 
Berkshire 1487

-J ■ .
t * '“Į, • -'/'Siu'.t/t , ■j”'

SIŲSKITE GgLES TELEGRAMA

POVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS 5 KViETKOS

Vieta — Ųniversal kliulbaSį 
hikas į— 2130; >> piet; r ba 
žhaitą skaitys t>r.' A. Mont 

vidas. j

., Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistae odos ligų ir veneriikų lipų

... Ofisas
3102 S o. Halsted St

kampas 31st Street
Vai. i 10—11 v. ryto. 2——4, 7—9 v.y

Nedaromi* ir šventadieniai* 10—3.

Stanislovas’Klbartąs
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 2-rą dieną, 8:30 valandą ryte 

1 93 3 m., sulaukęs apie 34 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Luolių parap. ir miestelyj. . . l . fe ui Jg

Paliko dideliame nuliudime 2 seseris EĮeiiorą ir švogerį Juozapą r^al- 
kevičius, Antaniną ir Švogerį Juozapą Wonderius, sesers, supus Antanąt; 
Tatarėlį. Dominiką Dausiną. Pranciškų, Stanislovą ir Antahą Wonderius, 
ir giminės, o Lietuvoj 2 seseris Kazimierą ir Teklę brolį Jiiozipą it 
giminės. • .

Kūnas pašarvotas randasi 3612 So. Lowe Avė,. Boulevąrd 0808. j
Laidotuvės įvyks pirmadieny, kovo 6-tą dieną. 8-tą Yfil. iš. ryto iš 

namų į $v. Jurgio -parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi . a. a. Stanislovo Kibarto giminės, draugai ir pažystami . esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ii

s
Nuliūdę liekame, ♦ • ,

Seserys, Švogeriai, Seserų Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A#. Masalskis, Tel. Boulevąrd 4139?

Nuliūdę liekame.

V yrąs t Sūnūs, Motina 
Tėvas, Seserys, Brolis 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. Tel. Yards

DR.1H.T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS I* OHIKUBGAS 

OFISAS

4645 S. Ashland Avė.,
Ofl*o v*l*ndo* ■*• t iki 4 Ir G 11* 

* vai. vok. NedCUaml* pagal **tarH 
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Petras Norgėlas |
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 2 d., 1 vai. iš ryto,'5 

1933 m., sulaukęs 37 m. ainžiaus; gimęs Utenos fcpskr.Jj 
Lieliunų parap., Mačionių kaime. Amerikoj išgyveno * 1^1 
metų. Paliko dideliame nuliudime mfrterį Emiliją, po 
.vais MartinaviČiutę, dukterį Aldonų, sūnų Alfonsą ir vie
ną brolį Mikolą, pusseserę Ęlzbiętą ir švogerį {Pranciškų 
Bistrius, o Lietuvoj 2 seseris, gimines ir draugus. Kūnas • 
pašarvotas randasi 652 W. 18th St., telefonas Canal 6619^:

Laidotuvės įvyks kovo 6 d. 8:30 vai. iš ryto iš na<į 
mų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsįbusį 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly-** 
dėtas į šv. Kazamiero kapinės. ,

Visi a. a. Petro Norgelo gimines, draugai ir pažjstaJ 
nri esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, "Duktė, Sūnūs, Brolis, Seserys ir Giminės j

Laidotuvėse patafhuuja graborius J. F. RadŽlils, teĖ 
Canal 6174.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
vąfandoje, p^ura.»jn ,«mp» 

tingai ir iškilmingai su muzika, daino 
mis/ prakalbomis ir su tįnkaiųa, pagar 

-ba nūlydžių į amžinį poilsio vistą.

, 1 Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
,, graborius ir 

'S 'U s* «* a

bius šių diefių Nusilpus. Ry-/ 
toj yra pradžia ir todėl ren-i' 
gėjai tikisi susilaukti daugį 
publikos. 6

Pirmą paskaitą skaitys Dr» 
A. Montvidas, gėhehdis *‘Pa^ 
žangbs” o'rganiža'torius. Paskaly 
tos tema — “Valdžia”.

Pradžia 2:30 vai. po 'piėt, 
sekmadienį, kbvo 5 d. Visi CHICAGO, ILL, 

nliiiiįni ui. liAjil ita Xi  ......  ui iii

ANTANAS MOZERIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių ko

vo 2 dieną, 5:30 valandą vakaru 
19^3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės; apskr., Gaurės 
papp,,^ Kuliškių kaime.

Atųerikoj išgyveno 3,0 mtų. n 
Paliko dideliame , nuliudime

duKt.«Ai
3 seseris. Petronėlė Kasinskienė, 
Agota -Gaubienę Rbckford, III. it 
Prancišką Kumžienė Chkago it > 
gimines.

” KpHas' pašarvotas randasi 2518 
W. 40'Street.

Laidotuvės Jvyks .. pirmadieny 
kovo 6 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų. į; Nekilto 'Prasidėjimo Pane
lės „Sy,. w*pįje,?..Į’^ny^v kurio
je atsibus gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kažitniero kapines.

Visi a. a. Antano Mozerio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti]' 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Sūnūs, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarhauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

naid ' 'Mčkinli 
teismo ritmuose, vhkar atidėjo f J1UUV HV"
Ef? ' biznio
tąuę> įojalos palikimo iki ? hd* 
v,q 23 d. ... "
,' Prie^ juos yrą išneštas, “per- 
juTy’Vkreivos priesaikos skuii- 
das. teismas negalėjęs bylbs 
svarstyti, nbs^ prokuratūra ne
buvusi prisiruošpsi.

Antano BojaĮos 
klausimas figūruoja teismuose 
riUtj pereitų metų. Pirmiausiai 
jis atsidūrė Probate teisme, kur 
Bojalienės gyvenančios Lietu
voje, advokatai mėgiiid primes
ti šuinterėšūotiems įvairius' 
kaltinimus. Šis teismus ‘testa
mentą pripažino autentišku. Bet 
Bojalienės advokatai tuo nepa- 
tėhk'inti, ėjo toliau4.

Phcnc Boulevąrd 70f2

DR. C. Z. VEZEIJS
DentiBta*

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Arteeian Avemn 

Phone Proipect 6659 
v Ofiso Tet Canal 0257

DR.T. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGIŲ 

1321 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

BŪDRIKO RADIO VALANDA
Ryt dieną Jos. F. Budriko 

korporacija rengia lietuvių 
dainų ir muzikos radio* pro
gramą iš stoties AVCF'L, nuo 1 
vai. po pietų. Programc daly
vaus lietuvių dainininkai: 
Elena Rakauskienė, soprano 
ir Stasys Ridikus, baritonas. 
Taipgi visa “Makalų” Šeiihy- 
na ir Budriko akordionistai.

Į' UlM j,*l Ii HMniil ..

Lietuviai 'Gydytojai

blausia Ir Didžiausia
trETu^iu i

GRftBORIU IŠTAIGA
'EUDEIKIS* tf® itostėbtao pu^*s 

......

r M6sų PatąrnavĮina* lai
dotuose ir liokiame rei- 

' kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangūs į to
dėl, kad neturime, iš
laidų užlaikymui sky-

SS^Auburn^Ave. 
CHICAGO. ILL.

,i.< ,v/t. ?< < f ■' mv* n '

S. M. SKUDAS 
Lietuvis. .

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė : ir tjgraži koplyčia dykai

i^HaistecĮ St.
l,nu^l0n”ki VW *

1..
Central 5525? beitbfcrn 7324

DR.KARLNURKAT

AĄ. S L AKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington Si 
Room ,905 Tel. Dearborn 7961 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*? Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 v*Į 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų *IM. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

K los W. Monroe St„ prie Clark 
{FelefonM Stato 7600; Valando* G—• 

West Side: 2151 W. 22nd St. 
Panedfilio, Seredos ir Patardo* vak. • Ud 0 

Telefonas Canal 0660
Namai t 6459 S. Koclnvell Sbreet a 

Utarniako. Ketverto ir Oubato* vak. T Iki 8 
-TCefoaa* BepubUo 0000 '

2



NAUJIENOS,

vra

PRANEŠIMAI svet

gos
Valdžia. Bus

ginę

CIASSIFIEDADS

PATAISOME RADIOS
For Rent

Taip Švelnus kaip Furnished RoomsPeter Conrad

Old Gold

kad pasilieka kaip naujos

Auto Tires

Automobiles

ClGARPTnsprmo

pasakykite

NfiRA
Geresnio tabako niekur ne

ATSUKITE

Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI

COSTUM DE LUXE 
Visai kaip naujas ir pui-

darbo rinkos 
progą gyventi

TELEGRAMA PA- 
SIUNČIAME PINIGUS 

I SENĄJĄ TĖVYNĘ

groserne
— Savi-

Jisai ne patyrė ant kiek geras cigaretas 
gali būt skanesnis, jeigu jisai yra padary
tas iš išskirtinai gryno, ant saulės 
kinto, karalaitės-lapelių tabako, be jokio 
deginančio artificiališko paskaninimo.

Tuojau 
paramą 
Pradėti 
ypatingai

Financial
Finansai-Paskolos

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

gryname, gamtos 
OLD GOLD.

padidinti tiesio 
bedarbiams.

STORAS ant rendos 
Ashland Avė 
Nebrangi renda. Šaukite Humboldt 7934

PERKAME LIETUVOS 
LAISVĖS BONUS

PASKIAUSIO MODE-
Man

liksite 
K. sek r.

5324 So 
tinka dėl bile biznio

duoti jiemsdidėja diena iš dienos. Tuks
iančiai benamių berniukų ir 
mergaičių trankiojasi po kraš
tą. Blogas, nepakankamas

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia ą^W^«^^«^**^*******^^»» ~ ^^>**»*W*»*W**,**»»****1***

viešuosius dar
pagerinti va r

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

■šeštadienis, kovo 4, 1933

Tėvai 
jūsų vaikučiai iš

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

* i

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

KITO TOKIO NERASITE
Dailių plytų muro namas, basemen 

tas, storas 
gyvenimai viršui — ilgas lotas, gara- 
džius. Parsiduoda už $3500, $1500 
įnešti, arti 34tos gatvės ant Bridgepor-

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ROYAL tairai ir tu- 
seconds” galite sutaupyti iki

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia 
jus organizuoja lietuvių baletą 
kurie norite, ‘ ‘ 
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam ' laišką (lietuviška 
angliškai), f 
grupės 
kitę 
Beliajus, 3813 W. Harrison St

NAUJI U. S 
bos. Ant 
50% ant pasažierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co„ 1400 So. Michigan Avė.

Federation of Unem. Workers’ Leagues of 
America šaukia masini mitingą 

Temple Hali

Liet, Pil. Brolybės Kliubo 
rinkimas įvyks kovo 5 d., 
pietų, G. 
Halstęd St, 
nes yra svarbių nutarimų

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

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

taiso taip, 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

Priims rezoliuciją, kurią pasiųs naujam prezi 
dentui Franklin D. Roosevelt.

Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus

"PAŽANGA” RENGIA PASKAITAS 
Kovo 5 d. Universal Kliube, 814 W. 33 

(ant antro aukšto) įvyks /‘Pažan- 
’ pirma paskaita. Paskaitą laikys Dr. 
Montvidas. Tema

plačiai išaiškinta, kaip Amerikos val
džia atsirado, kaip ji veikia ir kodėl 
šios Šalies žmonės neįdbmauja politika. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

-^.MORTGAGEBAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas tciringųmu

EXTRA PIGIAI. Lunch ruimis ant 
pardavimo su 3 kambariais, fornišiais 
prie dirbtuvių.

3534 S. Parnell Avė.

RENDON dėl 2- singelių kambarys. 
Del merginų arba vaikinų, su ar be 
valgio. Morta Žilinsky, 6003 South 
Morgan St. Tel. Normai 1520.

Regi Estą te—Loans—Insurance
4425 So. Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

Kreipkitės
2226 W. Garfield Blvd 

(55th St.)

dvasioje išreikšti protestą 
prieš dabartinį bedarbių klau
sinio rišimą ir pasiųsti Roose- 
veltui reikalavimus tuojaus 
susirūpinti jų padėjimu.

RENDAI kambarys dėl vaikino be 
valgio, 1 lubos.

* 3243 So. Emerald Avė.

ŠIANDIEN SUJUNGS CHICAGOS BEDAR 
BIUS KOVAI UŽ GERESNI BŪVĮ

maistas ir ligos, kurias jis ai 
neša, pavertė stiprius darbi 
niūkūs, sveikus žmones į šmė 
klas. O pagerėjimo dar neina

Garbuzo 
Malonėkite visi dalyvauti,

Valdyba.

muro namas
5 kamb. užpakal. 

i viršui — ilgas lotas, 
Parsiduoda už $3500,

iš naujos adminis-
Kiękvienas vyras, 
kiekvienas vaikas 

užtikrintą pragyve- 
turtingoje šalyje

Am. susi

© P. Lorlllard Cu.,Ino.

SUKOSĖJIMO VISAME 
VEŽIME

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
galt 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.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi
čius, Farmas ir Biznius visose valstijo
se. Taipgi darom įvairius legalius doku
mentus, kaip tai, pirkimui arba parda
vimui. Pasinaudokite musų apie 20 me
tų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

7655 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

\ Rezoliucija Roosevellui.
“Mes vargstame ketvirtą be

darbei žiemą. Nei viena kraš
to dalis neištruko iš šios bai
sios nelaimės nagų. Jos bado, 
šalčio ir ligų aukų skaičius

P-s Grebcnas garantuoja žemiausias kai
nas ant visų setų. Mes jūsų radio mo
dernizuosime su naujausiais įtaisymais

ACeURATE RADIO 
SERVICE

2920 W. 22nd St.
/ Tel. Crawford 2050

Kalbės iijmiįs kalbėtojai.
Mitinge kalbės eilė žymių 

kalbėtojų, kaip Carl Bordcrs, 
John Paul Jonės, Carl Berrei- 
ter ir James Mullenbach. Pa
tys bedarbiai išpildys muzika
li programą, kuris įvyks tarp 
kalbų, šiame mitinge pasiro
dys ir bedarbių dūdų orkest
ras, kurį suorganizavo Chica
go Workers* Committee on 
Unemploynient.

šis bedarbių mitingas, į ku
rį kiekvienas darbininkas ir 
bedarbis turėtų atsilankyti, 
priims sekančio turinio rezo
liuciją, kurią šiandien pasiųs 
prezidentui Roosevellui:

MUZIKANTAS. Reikalinga mokan
tis groti iš gaidų Cornetą, Klernetą, 
Saxaphoną, Gitarą išmokinsiu... Phone 
Republic 10091.

PARDAVIMUI .kampinė
4159 So. Rockwell St. pigiai 
ninkas turi du biznius. Atsišaukite

2614 W. 42 St.

PACKARD
LIO DE LUXE PHAETON 
reikia cash ir todėl priverstas esmi paau
koti mano beveik naują karą. Beveik 
visai jo nevartojau, yra kaip naujas. 
Turi Šešius dratinius ratus, gerus tairus. 
Karas yra tokiame pat stovyje, kaip die
ną, kuomet išėjo iš dirbtuvės. Paauko
siu už tiktai $325. 2020 North
Spaulding Avė., 2nd'f!at.

AUBURN 
SEpAN|fcft 
kus kaip tą dieną kuomet jį nupirkau. 
Tai yra geriausias ir ekonomiškiausias 
karas kurį kada nors turėjau. Geriau
sias užbaigimas ir tairai. Priimsiu 
$275. 4832 North Winchester Avė.,
netoli Lawndale Avė., 2nd flat.

PASKIAUSIO MODE- 
pirktas mažiaus kaip 

Važiavau juo labai ma- 
naujas. Originališkas 

sun- 
kaip nauji. Turite pa- 

kad įvertinti. Kainavo 
Man reikta cash,

Kuomet naujas preziden
tas Franklin D. Roosevelt 
šiandien Wasbingtone iškil
mingai, krašto “smetonos“ ap
suptas, priims priesaiką, Chi
cagos ir visų J. V. centrų be
darbiai sukaupę jėgas parodys 
jam, kad jie yra pirmas ir 
svarbiausias klausimas su ku
riuo jis turės susidurti.

“Bedarbės klausimo rišimas 
parodys šaliai ar priežadai, 
kuriuos F. Rooseveltas darė 
prieš rinkimus, buvo tik tušti 
žodžiai, ar juose buvo nors 
kiek nuoširdumo,” pareiškė 
vienas kalbėtojų, kuris šian
dien 2:30 pp. prabils į tūks
tančius bedarbių, susirinkusius 
Temple Hali, prie Van Burcn 
ir Marsbfield gatvių.

IZ" UOMET rūkytojas sako, “Visi Cigarc- 
tai turi vienokią skonį!” tai reiškia, *kad jisai dar nėra susipažinęs fui gerais 

cigaretais!

ROOSEVELT ggQQ
Atsiminkite 

auga kaip kad vartojama OLD GOLD.
Ir jie yna PILNO SVARUMO.

“Mini mum re i kala vi m ai“.
Tai yra nniaų mini mum rci 

kalavimai 
(racijos, 
moteris ii 
turi turėti 
n imą. Šioje 
nebus ramumo iki visuomenė 
neužtikrins kiekvienam darbi
ninkui saugumą, pragyveni
mą, laisvę, teisę dirbti, ir vi
sų svarbiausiai, teifėtą dalį iš 
jo darbo vaisių.

2 AUGŠČIŲ medinis namas, po 6 
kambarius, naujai ištaisytas. Bargenas, 
555 W. 42 St. Yards 5719.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

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

} NAUJIENŲ ADM.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį kovo 
5 d., šių metų, f2 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet,, 3133 So. 
Halsted St. Šiuomi kviečiame visus 
narius būtinai atsilankyti, nes bus svar
bus susirinkimas. Taipgi kurie esate 
dar nemokėję už šiuos metus tai būtinai 
privalote apsimokėti, priešinga 
spenduoti

REIKALINGAS kambarys North 
West Side arba Cicero. Kas turite rašy
kite John Straus, 1622 So. 48 Ct., 
Cicero.

ii arba 
Bus bancloma sudaryti dvi 

iš jaunuolių ir vzaikų. Siųs- 
laiškus šiuo adresu: Vytautas

bus 
gingas miestų dalis.

3. Pravesti nedarbo kom
pensacijos ir nacionalio darbo 
biuro sistemos įstatymus.

4. Įvesti senatvės pensijas, 
kad išimti senus iš darbo rin
kos ir užtikrinti jicnisi pragy
venimą.

5. įvesti trumpesnes darbo 
dienas ir darbo savaites, nesu
mažinant algų.

6. Praleisti vaikų darbo įsta
tymus, kad prašalinti juos iš

PARDAVIMUI pigiai, iš priežasties 
ligos, už cash biznio namas, Storas ir 
du flatai 4922 So. Ashland Avė. Atsi- 
šąukit prie savininko.

5129 So. Ashland Avė.

PACKARD 
LIO COUPE, 
metai atgal, 
žai, yra kaip 
gražus pališas, nėra jokios žymės, 
kus tairai 
matyti, kad įvertinti. Kainavo man 
virš $3,200. Man reiMįa cash, paau
kausiu už tiktai $300, 1715 Humboldt 
Blv., Ist flafc ‘

Sujungs bedarbius solidaria 
kūmo dvasioje.

Toje salėje Federation of 
Unemployed Workers Lea- 
gues of America, nacionalė 
bedarbių organizacija, rengia 
didžiulį masinį mitingą, kad 
sujungti visus bedarbius ir 
darbininkus solidariškumo

SLA. 260 kuopos mėnesinis susirin- 
kimas įvyks kovo 5 dieną, 2 vai. po 
pietų K. J. Mačiuko raštinėje, 6812 S. 
Western Avė. Visi nariai ir narės esate 
kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų, kurie turi 
būti aptarti be jokio atidėliojimo.

M. Pallock, sekr.

“Bedarbes problema 
nacionalė problema, 
kaipo su tokia, reikia ant na- 
cionales skales kovoti. Svy
ravimas, Moka pasiryžimo ne
gali toliau užsilikti musų val
džios viršūnės. Tai turi pa
keisti drąsa ir Ųealidčliotinas 
konstruktyvia darbas. AMERI
KOS DARBININKAI REIKA
LAUJA NAUJO PATVAR
KYMO.

Milžiniška minia alkanųjų 
ir visuomenės apleistųjų šau
kiasi į jus, Prezidente Roose- 
velte, nusunkti spccialę sesiją 
Kongreso šiems klausimų iš
sprendimui: A

PARSIDUODA vartoti ir nauji tlo 
kai ir visokių rūšių privatiškos maši 
nos. Pirkdamas naują traką ar maši 
ną sutaupysite 100 dolerių, kauruos iš 
mokate Ykomišino dealeriams už jusi 
karą mokame gerai.

4426 So. Westerh

PASIRENDUOJA FFLATAS ketu 
rių šviesių kambarių su, stikliniais por 
čiais už $12.00 į mėnesį. Kreipkitės 
927 W. 35 Place.

NATURALIŠKAS ŠVELNUMAS ... Jų: 
nerasite to šiurkštame tabake. Neigi arti 
ficiališkai paskanintuose tabakuose. Be 
jus VISUOMET rasite 
paskanintame tabake

IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 
frontinis miegamas kambarys, apšildo
mas, su visais patogumaiš, galima ma
tyti visuomet, 2 lubos iš fronto, 33 34 
So. Lowe Avė. Boulevard 8143.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo. Reikia prižiūrėti mažą 
vaiką. Valgis ir guolis ir maža mo
kestis. 2419 W. 69 St.

PIRK BARGENUS. PAKOL DOLERIS 
YRA AUKŠTOS VERTĖS

Naujas biznio namas, Storas ir 3 fla
tai. Randasi ant 71 St.. Marųuette 
Parke. Mortgičių savininkai parduoda 
už pusę kainos, tik už $10.800, įmo- 
kėt $5000, arba daugiaus.

2 flatai po 6 kamb., muro namas 
apšildomas ir garažas. Randasi Brighton 
Parke, geroj vietoj. Kaina tik $7800, 
įmokėt $2500 .arba daugiaus.

Groserne ir Delicatessen krautuvė, 
modemiškai įrengta ir randasi ant di
delės biznio gatvės. Pigi renda ir pa
gyvenimo kambariai. Savininkas ligos 
verčiamas parduoda už pusę kainos.

3 lotai išmokėti, randasi geroj vie
toj. Mainys ant automobiliaus.

Medinis biznio namas ant muro pa
to. Storas ir 3 flatai. Gera vieta biz
niui arba renduoti. Mažas mortgičius. 
Mainys į 2 flatų po 5 kamb., Mar- 
quette arba Brighton Parke.

Kreipkitės kasdien arba nedėlioj pas

K. J. MACKE 8 CO.
(Maciukas)

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslSaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius t 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra- 
Salinkite nuodijančią medegą! Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

ATSUKITE savo priimtuvą ir pasiklausykite 
Fred Waring's ir jo Pertnsylvanians , kas Trečia

dienio vakar? per Columbia Tinki?*

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui
PASINAUDOKITE!

80 AKRŲ FARMA arti miesto ir 
cementinio vieškelio, visa aptverta, tu
ri ger? žemę, molis su žviru, gražų sod
ną, upeliukas su mišku. Ypatiškos 
aplinkybės verčia parduoti, šį bargeną 
galima nupirkti už $10.00 už akerį.

Kreipkitės
2226 W. Garfield Blvd.

(55th St.)

Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laitų.

Business Service

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

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

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Informacijas ir Patar- 
riavima

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

J. J. Hertmanavičius 
3241 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS

SERVICE
BURBAU

4641 So. Ashland Avą. 
šalę Ap tiekos

B. ZALESKI, Managerfe.
25 metai ^tyrimo.

,ll I? ■ *»*• ' I ■' (■ .

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023“S. Halsted St
(Jansen Stud.) 

Re^fąp. W. 62nd St. 
TeL*Englcwood 5840

—................

Real Estate For Sale 
Namai-žčmė Pardavimui

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

Exchange—Mainai
DABAR yra gera proga mainyti šitą 

namą, randasi 2438 We« 47tb St. 
dviejų augštų medinis, storas ir 6 rui
mai pagyvenimui. Mainysiu į reziden
cijos namą arba farmą netoli nuo Cbi- 
cagos.

Atsišaukite arba rašykite
Savininkas

W. KRASAUSKAS 
4815 Woodlawn Avė.

Musical Instruments 
... - . Muzikos Įnstr u m^entai

PARDUOSIU Italijonišką Accordion 
— Pigiai. P. Zur, 6626 S. Talman 
Avė., antros lubos.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances
________ Ųardavimtij Bizpiai

PARSIDUODA groserne su ai 
namo, karštu vandeniu apšildomas, 
ra vieta, tinka bile kokiam bizniui 

3149 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

REIKALINGAS Airdale jaunas šuo, 
arba kalė, kas turite tokį šunį praneškite 
per telefoną Lincoln 5762.

Partners VVanted
__________ PoBininkn Reikia . _ t .

REIKIA Partnerio tuojau prie pel
ningo automobilių biznio, automobilių 
dalių pardavinėjimas ir patarnavimas 
(service) Mr. Williams, 1 739 South 
Halsted St.
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