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Šiandie Susirenka Kongresas Gelbėti Bankus
Nebeleis Pagelbinių 

Pinigų-“Scrip”

, , ..... ............. ;.. :
KUR DABAR EINA ČHINŲ-JAPONŲ KARAS
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Austrijos valdžia pa 

tapo grynai dik
tatorių
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Naziai sumušė 3 
amerikiečius; Ame

rika protestuoja

Vieton pagelbinių pinigų, bus paleista apy 
varton daugiau paprastų pinigų. Kongre 

sas svarstys tik laikines priemones
•CHIFEH6

CHtHGtC

Valdo šalį be parlamento. Įve
dė laikraščių cenzūrą ir už
draudė politinius susirinki
mus

Hitleris teisinasi, kad tai buvę 
hitlerininkais persi rėdę ko
munistai

Sovietų Rusjia atsi 
sako gelbėti tautų 

sąjungai

ir penkta- 
atsidaryti 
jei iki to 
naujų pa-

IREN

Platesnis bankų re- 
dabar nebus 

tai toli- 
bifc pra- 
laikas ir 
daugiau

VV.YSHINGTON, kovo 8. — 
Rytoj vidurdieny susirinks nau
jas, 73-čias kongresas nepa
prastai sesijai, kurią sušaukė 
prezidentas Rooseveltas skubiai 
apsvarstyti priemones išgelbėti 
bankus, kurie atsidūrė kritiš
koj padėty ir dabar yra reika
lingi skubios valdžios pagelbos.

Kongresas bus paprašytas 
svarstyti tik laikines priemo
nes gelbėti bankus ir užgirti 
tai, ką prezidentas tuo dalyku 
jau yra padaręs. Taipgi, jei bus 
reikalo, prezidentas prašys ne
paprastų galių tvarkyti bankų 
reikalus.
organizavimas 
svarstomas, paliekant 
mesniam laikui, kada 
ėjęs dabartinis grasos 
bus galima pašvęsti
laiko nuodugnesniam to klausi
mo išnagrinėjimui.

Nebeleis “scrip” , *
Nors iždo sekreįoriuš Woo<l- 

in pirmiau buvo paskelbęs, kad 
pradedant nuo penktadienio, 
bankų asociacijoms bifs leista 
išleisti savus pagelbinius pini
gus—“scrip’, kad jais atmokė
ti kreditoriams ir depozito- 
riams, tečiaus šiandie Woodin 
paskelbė, kad tokių pagelbinių 
pinigų nebus leidžiama, nes pa
sirodė, kad jie nebus praktiški 
ir nėra rimto reikalo juos leis
ti. Vieton to federaliniai re
zervo bankai, kad pašalinti pa
sireiškusi pinigų ir kreditų tru
kumą, paleis apyvarton dau
giau gerųjų pinigų. Tie pini
gai yra paremti komercinėmis 
vertybėmis ir auksu. Įstaty
mai reikalauja, kad pinigai bu
tų paremti 40 nuoš. auksu. Te
čiaus dabar jie yra paremti 62 
nuoš. aukso, nes federalinio re
zervo notų yra apyvartoje $3,- 
579,522,000 kuomet aukso re
zervas siekia $2,268,462,000. 
Tokiu budu4, nenupiginant pini
gų ,galima paleisti apyvarton 
dar $2,000,000,000- banknptų.

Jeigu ir tai pasirodytų per 
maža, tai nacionaliniai bankai 
ant savo vertybių gali išleisti 
nemažą krūvą pinigų.

Tuo budu bus stengiamąsi iš
pildyti prezidento Roose velto 
pareiškimą inauguracinėj kaL 
boj, kad jis stengsis parūpinti 
užtektinai gerų pinigų.

Kada tie nauji pinigai 
paleisti apyvarton, Woodin 
nepaskelbė.

Jei visos šios priemonės

gelbėtų, tai prezidentas Roose- 
veltas stversis diktatorinių 
priemonių sutvarkyti bankus.

Rytoj taipjau baigsis nacio- 
nalė “bankų šventė” 
dieny bankai turės 
normaliam veikimui, 
laiko nebus išleista 
tvarkymų.

Bankai jau dabar yra dauge
ly vietų atsidarę aprybotam 
veikimui. Niekuriose valstijo
se bankų atsidarymą sutrukdė 
tų valstijų gubernatorių pa
skelbtos “bankų šventės”.
Chicagos bankai tebėra uždaryti

CHIC AGO.—Kadan gi u žper- 
eitą naktį gubernatorius Hor- 
ner išleido naują proklamaciją, 
kuri dar vienai dienai prailgi
no Illinois bankų “šventę”, tai 
Chicagos bankai vakar negalė
jo atsidaryti. Tečiaus bankai 
vistiek veikė, tik labai aprybo- 
tai, daug siauriau4, negu leidžia 
Woodin patvarkymai. Jie ne
priminėjo depozitų, bet tiktai 
išmainydavo pinigus, taipgi iš
mokėjo pristatomo maisto or
derius.

Bankai jau buvo prisispaus- 
dinę krūvas pagelbinių pinigų, 
kad paleisti juos apyvarton kaip 
tik ateis iš VVashinglono leidi
mas. Tai bankams kainavo 
$100,000. Tečiaus pasirodo, kad 
tų “scripų” dabar nebus leista 
ir atspausdintus “pinigus” pri- 
seis išmesti lauk.

atsidarė
2.— New 
atsidarys 
veikimui,

bus 
dar

ne-

ORĄa
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

IŠdalies apsiniaukę ir daug 
šalčiau; stiprus šiaurvakarių 
vėjas.

Sadė teka 6:18, leidžiasi 5:-* 
48.

Žemėlapis Jehol provincijos, kurią japonai siekiasi už
griebti ir nustumti chiniečius už Didžiosios Sienos. Chengte 
yra Jehol prov. sostinė, kurią japonai jau paėmė.

Apačioj — Įeit. gen. Kuniaki Koiso, kuris komanduoja 
puolančias Jehol provinciją japonų spėkas. Dešinėj — marša
las Chang Hsueh-Liang, kuris komanduoja Chiąijos spėkas.

.......................       -■'■t...............-

Apiplėšė Brighton
Park Keistučio Paš.

Kliubo iždininką

New Yorko bankai
NEW YORK, kovo 

Yorko didieji bankai 
šiandie apry botam
einant iždo sekretoriaus patvar
kymais. Jis priiminėja naujus 
depozitus, finansuoja miesto 
aprūpinimą maistu, maino algų 
čekius, taipgi čekius išduotus 
būtiniems gyvenimo reikalams 
—maistui ir vaistams.

Vakar tarp bankų buvo di
džiausias sumišimas. Išpradžių 
daugelis bankų atsidarė, vė
liau vėl užsidarė dėl skirtingų 
gubernatoriau^ ir iždo sekreto
riaus Woodin patvarkymų. Vie
nas bankas su keliolika skyrių 
keturius sykius vakar atsidarė 
ir vėl užsidarė. , ?

šiandie bankai atsidarė gu
bernatoriui Lehman pareiškus, 
kad iždo sekretoriaus patvar
kymai yra vyresni ir ki/r abie
jų patvarkymai prieštarauja, 
reikia laikytis iždo sekretoriaus 
patvarkymų.

p •

5 užmušti politiniuo 
se susirėmimuose 

Vokietijoje
BERLYNAS, kovo 8. -—Pen

ki žmonės liko užmušti politi
niuose susirėmimuose keturiuo
se Vokietijos miestuose.

Iš žuvusiųjų trys yra nariai, 
vienas respublikonų Reichs- 
banner organizacijos narys ir 
vienas komu’nifttas.

Iždininką Kaz. Warnį plėšikai 
.užpuolė jo namuose ir atėmė 
$800 Kliubo pinigų. Kliubas 
nenukentės

, • • ; f;"" .

/ Šiaurinės Chinijos 
karvedysgėn. Chang 

rezignavo

CHICAGO.—Pirmadienio ry
te ,apie 5:50 vai., kada Keis
tučio Pašelpinio Kliubo, Brigh- 
ton Park, iždininkas Kazimie
ras VVarnis, savininkas kepyk
los, 3838 S. Kedzie Avė., dar 
miegojo savo bute virš kepyk
los, į biftą įsiveržė trys jauni 
plėšikai, prišoko prie VVarnio ir 
grūmodami revolveriais ėmė 
reikalauti pinigų.

Kuomet VVarnis dar bandė 
teisintis, kad jis pinigų neturi, 
tai plėšikai jam stačiai atkirto:

“O kur yra tie $1,300, ku
ri us tu gavai draugijos susi
rinkime?”

Matyt plėšikų gerai žinota, 
kad dieną prieš tai, sekmadie
ny, buvo Keistučio Kliufbo su
sirinkimas, kuriame nariai su
mokėjo apie $1,300. Tečiaus 
ant vietos iždininkas • išmokėjo 
apie $500, taip kad pas iždinin
ką liko $800, kuriuos plėšikai 
ir atėmė.

Tečiaus dėl plėšimo Keistu
čio Kliubas nenukentės, kadan
gi pinigai buvo apdrausti nuo 
plėšimo.

Praradęs Jehol provinciją, pri 
sipažiiio ,kad .jis netinka ko 
manduoti

Manoma, kad ban
kai atsidarys 
penktadieny

....... .. •--*
WASHINGT0N, kovo 8. — 

Nors dar nežinoma ką tikrai 
valdžią padarys, bet abelna nuo
monė yra, kad “bankų šventė” 
nebus prailginta ir bankai atsi
darys penktadieny, normaliam 
veikimui, padedami valdžios 
naujų pinigų. Tubs pinigus 
bankai gaus užstatydami savo 
turtą, kurio kitaip jie negali 
paversti j pinigus.

prezidentas 
rezignaciją

įsikurti de

PEIPING, Chinijoj, kovo 8. 
—Šiaurines Chinijos padėtis 
pasiekė tokią politinę fazę, ku
rioj visko galima tikėtis ir 
laukti.

Japonai skelbia, kad karinis 
veikimas Jehol provincijoj jau 
yra užbaigtas ir jie nemaną ei
ti kiton pusėn Chinijo.s Sienos.

Betgi Peiping-Tiensin ruožtas 
yra arti panikos ir kad palai
kyti šiokią-tokią tvarką reikėjo 
paskelbti karo stovį.

Karo stovis tapo paskelbtas 
po to, kai oficialiai paskelbta, 
kad šiaurinės Chinijos karve
dys maršalas Chang Hsiao- 
liang, kuris turėjo ginti Jehol 
provinciją, patelegrafavo savo 
rezignaciją Nanking valdžiai. 
Rezignacijoj jis sako:

“Užėmimas Jehol įtikino ma
ne, kad aš netinku būti koman- 
duotoju”.

Delei netikrumo padėties gy
ventojai yra labai sujudę .Ma
noma, kad atvyksta dvi gen. 
Chiang Kai-shek armijos divh 
zijos palaikyti čia tvarką.

Gauta nepatvirtintų ži
nių, kad Jehol provincijos gu
bernatorius gen. Tang-Yu-Lin, 
liko suimtas
Chinijos Sienos. Neužilgo po 
suėmimo jis tapęs buk nužu
dytas.

VIENNA, kovo 8. ™ Kancle
rio Dollfus valdžia atsisakė mito 
parlamento ir pradėjo valdyti 
Austriją diktatorinių budu.

Pirmiausia liko įvesta griež
ta laikraščių cenzūra ir už
drausti visokie politiniai susi
rinkimai, ar tai salėse, ar lau
ke, taipgi i/ždaustos visokios 
eisenos. Prieš tai kancleris 
nuvyko pas prezidentą Miklas 
ir įteikė jam viso kabineto re
zignaciją. Tečiahs 
atsisakė kabineto 
priimti.

Diktatūra galėjo
lei dabar pergyvenamo parla^ 
mentinio v krizio. Parlamento 
prezidentas ir vice-prezidentai 
rezignavo dfelei nesusitaikimo 
apie valdžios elgimąsi su strei
kuojančiais geležinkeliečiais. 
Nesant prezidiumo parlamentas 
negali laikyti posėdžių iki pre
zidentas Miklas sušauks naują 
parlamento posėdį išrinkti nait- 
ją prezidiumą. Kol prezidentas 
to posėdžio nešaukia, kabinę- 

ri"kai,b<’

Manoma, kad diktatūra .tapo 
įvesta kovai su vis didėjančiu 
hitlerizmo pavojum. Eina gan
dų, kad virš 60,000 Vokietijos 
ginkluotų hitlerininkų yra pri
sirengę pereiti sieną ir nuvers
ti Austrijos valdžią. Jau apie 
150 agitatorių esą jsigavę j 
Austriją šitetiprinti vietos fa
šistus. Nors tie gandai yra 
nepatvirtinti, tečiaus stveria- 
mąsi atsargumo ‘ priemonių. 
Austrijos fašistai atvirai sako, 
kad Hitleris yra ne tik Vokie
tijos, bet ir Austrijos kancle
ris.

Prohibicijos agentai 
neliesią spikyzių

WASHINGTON, kovo 8. — 
Prohibicijos biuro direktorius 
Woodcock įsakė savo agentams 
visą domę atkreipti į svaigalų 
gamintojus ir pristatytojus, pa
liekant mfošaliai spikyzes.

Kongresas sumažino paskyri
mus prohibicijai vykinti,* taipgi 
uždraudė “tapintf* telefonus ir 
prohibicijos agentams pirkti j- 
rodymus spįkyzėse.
gaudymas bus pavestas valsti
jų valdžioms’

Bet ne Chicagoje
Harney, prohi-

Spikyąių

prie Didžiosios

WASHINGTON, kovo 8. — 
Prezidento Roosevelto sunūs 
Elliott, 22 m., turėjo mesti sa
vo darbą ir rengiasi vąžiuoti j 
vakarines valstijas ųkiriinkauti, 
kadagi visi jam siūlomi darbai 
llėtė tai ,kad jis darytų įtaką j 
prezidentą ir išgautų užintere- 
suotoms kompanijoms įvairių 
malonių. Viena firma siūlė 
jam net $40,000 į hiatus algos.

BERLYNAS, kovo 8.—Ame
rikos ambasados pirmas sekre
torius Kliefoth, varde sergan
čio ambasadoriaus Sackett pa
siuntė protestą Vokietijos už
sienio reikalų ministerijai dė
lei hitlerininkų, ginkluotų gau
jų sumušimo trijų Amerikos 
žydų. Du jų buvo sumušti sa
vo namuose, o trečias buvo už
pultas gatvėje.

Atsakydami į Amerikos pro
testą, naziai teisinasi, kad jiė 
negalėję užpulti tų žmonių, bet 
kad tai veikiausia padarę na- 
ziais persirėdę komunistai. Kab 
tininkai, jei pasiseksią juos ka
da surasti, busią pasodinti ka
lėj i man.
Vokietijos respublikos vėliavos 

nebėra
Valdžia nutarė leisti Vokieti

jos valstijoms reorganizuoti są- 
yo vyriausybes, pašalinant res
publikonus ir į jų vietas pasta
tant nazius ar nacionalistus,

< *■ , • '

Vokietijos respublikos vėlia
va yra išnykusi. Pirmą kartą 
liyo 1918 m. virš Berlyno mies: 
to sales likę iškeltą ąenojf k&K 
zerinės Vokietijos Vėliava, Tas 
pats dedasi visoje Vokietijoje. 
Daugely vietų iškeliama nazių 
ir kaizerinės vėliavos.
Grąsina deportuoti korespon

dentus
Užsienio laikraščių korespon

dentai gavo įspėjimą, kad tie, 
kurie teiks neva neteisingų ži
nių apie vidurinę padėtį Vokie
tijoje, bus deportuoti.

Kapitalistai ir biznieriai la
bai prielankiai pasitiko hitle- 
rizmą. Mat jiems rupi užtik
rinti sau pelnus, o apie asme
nišką ar politinę laisvę jie ne
paiso. O jie tikisi, kad Hitle
ris duos pastovesnę valdžią, 
prie kurios bus galima lengviau 
biznį varyti. Delei to serai bir
žoje pradėjo kilti.

Bet profesoriai ir intelektua
lai kitaip žiuri. Didžiuma jų 
net ir konservatoriai skaito, 
kad hitlerininkų laimėjimas yra 
žmonių išminties sutemos ir 
pradžia žlugimo Vokietijos kul
tūros.

Atsisako kooperuoti su tautų 
sąjunga tolimųjų rytų kon
flikte kol kitos valstybės nė
ra Rusijos pripažinusios

MASKVA, kovo 8. — Rusija 
atsisakė įeiti į tautų sąjungos 
komitetą, kuriam pavesta nu
statyti tautų sąjungos veikimą 
likvidavimui Chinijos-Japonijos 
konflikto.

Rusija savo atsakyme pa
reiškia, kad ji negali dalyvauti 
tarptautiniam veikime, nežiū
rint kaip karštai ji tam veiki
mui pritartų, kol kitos valsty
bės, su kuriomis jai tektų vei
kti, žiuri į ją su pažeminimu ir 
atsisako ją pripažinti. Rusija 
esą norėtų prisidėti prie sulai
kymo plėtimosi to konflikto, . 

„ kuris gali privesti prie pasau
linio karo, bet negali įeiti į ko
mitetą, kuriame iš 22 jame at
stovaujamų valstybių, 13 atsf- 
sako Rusiją pripažinti, tuo ro- 
rydamos jai nedraugingumą.
200,000 Rusijos kareivių Man- 

chukuo pasieny
Kiek žinoma, Rusija turi su

traukusį, j Manchukuo pasienį 
200,000 gerai išlavintų ir gerai 

kareivių. kad napra 
leisti japonų, jėi tieji veržtųsi 
į Rusiją.

Ūmaus pavojaus nėra, nes 
japonai dabar yra užimti užka
riavimu Jehol provincijos, bet 
ką jie darys kai Jehol užkaria
vimas bite baigtas, tai da nie
kas nežino. Japonai sako, kad 
jie neketiną liesti Rusijos, te
čiaus visgi jie atsisakė daryti 
su Rusija nepuolimo sutartį. 
Rusai irgi kalba labai atsargiai 
ir vengia minėti apie galimybę 
karo.

Rusija turi 600,000 kareivių 
armiją. Bet paskelbus mobili
zaciją galėtų sumobilizuoti 3,- 
000,000 išlavintų kareivių ar
miją. Blogiausia yra su mais
tu ir transportacija, nes j Si- 
beriją veda tiktai vienas gele
žinkelis, ir tai daugiausia 
nų bėgių. Maisto Rusija 
labai stokuoja.

BERLYNAS, kovo 8. — At* 
vykęs amerikietis tariasi su 
statinių fabrikais apie užsaky
mą pagaminti 200,000 statinių 
alui. Užsakymas sieks $1,- 
000,000.

vie- 
irgi

Japonija priėmė didžiausį 
istorijoj biudžetą

jos

CHICAGO.
bicijps komisionierius Chicagos 
distriktui sako, kad jis dar ne
gavęs naujų instrukcijų, bet 
vistiek ęhieago nepaliaus gau
dyti spikyzes. Nors ir nebus 
leista agentams pirkti įrody
mus, bet esą yra kitų būdų 
tuos įrodymus gauti. Todėl 
nebusią jokio sumažinimo pa
stangų vykinti prohibiciją Chi
cagos distrikte.

• ... ...
ASHLAND, Wis.t koyo 8.-^ 

15 žvejų, iš kurių 7 buvo inde* 
naii liko išgėlbeti nuo ledo ly
čių Superior ežere. I

TOKIO, kovo 8. — Augštes- 
nysis butas priėmė didžiausį 
Japonijos istorijoj biudžetą. Biu
džetas siekia 2,289,000,000 ye- 
nų, iš kurių laivynui ir armi
jai skiirama 821,000,000 yenų.

Atstovų butas jau pirmiau 
tą biudžetą patvirtino.

. ...............   11 ''"■■■■ ■■■»■ ■■        11 lt———....................

ŠVĘSKITE VELYKAS LIETUVOJ!
Jau tik'3 savaites beliko pfisirengtl VELYKINEI EKSKURSI- 
JAI, kuri išplauks dideliu ir greičiausiu

Laivu “BREMEN”

K0V0 31D, 1933
Tuoj aus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant Įaivo. Kas pirmenis, 
tas gaus geresnį kambarį.

NAUJIENOS jums patarnaus teisingai, greitai ir gerai.

■■NAUJIENOS
1739 Su. HaMH St
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laikais*, kadd kainos nfesai la
bai nū k rito, tai jų laikymas 
pasidarę visai ’nčbepėlhingas.

; vištų 
viŠtąsi ge

li no jo 
r jus to neužgin-

ir su kiekvienu biž- 
sutnanuš, 
, ~ galės 

savo ir

neiššėmitanas 
poėląms” It dra- 
Apslš v'drst^ki tė, 

» Gai- 
ir jei netbktu- 

lėi iš Vieno 
J Vlos te kiti 

niek'b negalėtą pa- 
i? Gi jūsų

Draugijoms Konstitucijos ir jųVedamosKhygos 
Muay Specialybė Padarėm jas ant specialio užsak:

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Progi’attiuš 
'tikiėtuš

• Kurie norite daugiau turėti 
informacijų apie Wisconsinb 
valstijos farmas, tai rašykite 
laiškus šiuo adresu: AViscoū- 
sin Department of Agrieulture 
and Markets, Madison, Wis.

— J. Sharka.

IĮ. drg.“ sako: —
J. J. .dirbo udi 

tarnavo

inusų Vdlstij'djc įsigyti žclhes 
sklypų, butihdi privalėtų jpėr- 
žhirėti taš hehiokainai šilin
ei amas knygas, iš kltfiti jie 
galės patirti tikrą tiesų apie 
vienos ar kiton apylinkės že
mės derlingumų. Tada jiemš, 
kaip yra sakoma, nereikės pir
kti katę maišė bei atsidėti ant 
agentų pasakojimo, kuris daž
niausiai prasilenkia šu teisy-

Kiekvienam yra žinomos, pra
džios mokyklų vaikam,š skirtoš 
pasakėčios, kuriose atpasakoja
ma, kaip du keleiviai ėjo, o 
kaimo šunes lodami juos lydė
jo. Vienas jų akmenį lenkėsi 
imti, kitas j j sulaikė: — Pa
lauk, nusibos jiems loti, pama
tys, kad nebijom ir turės nu

mikime karVes 
Žiemos taikli pas 

paprastai šeria 
sėtiniais, sailo, o 

miltais. Aps- 
pasirodo, jog trijų 

išlaikyhias tiek į>at 
kaip vienos karvės, 

nau-

Buvęs 
Ec|oua¥ė 
dak, kuris <hfer<, veda smarkią 
agitaciją už Franci jos mokėji
mu ‘ skolos Amerikai.

Gauto iš JWėll,
Mass....... .........................  5.00

Gauta iš BoyČe, Idaho 2.b0

Bet tikėkit man, gerbiamieji, 
jog Toronto Sūnų ir Dukterų 
Draugijos nekurie nariai “drau
gai” yra daiifc piktesni už tuos 
kainto “palydovus6, štai jums 
pavyzdys: mėtai jaikb atgal 
J. Jokubynas, įkalbėtas organi
zatorių, pakartotinai įsirašė j 
“S. b.” draugiją, vienok “vy
resnybei” nutarus nepriimti, 
Jokubynūi buvo grąžinti įmOf 
Rėti už kelis mėnesius pipigai 
ir, rodės, jog užbaigtas kriu
kis. Jokubynas ramiai sau gy
vena, nei draugijai, nei Jos nd-

Vienok

Lieka sumokėti .... £2,254.75 
Viso

Bendrovei Laird 
Viso reikia sumokėti

Wriglrt Motor Čorp. 2,254.75

tik dėl to, kad jis bedarbis ir 
kai kurių neupkeųejainęs. Tik 
jus to neslipratpt ir f 'r‘.‘ 
drįstate yądinus įitojgaiš. 
Ancįt rašytojo Maironio:

“Apsaugok; Viešpatie, nito 
tokių draugų,

Kuriems rięldUžo nięks

“Laisvėje” ir yti beveik Visos 
kbresp'ondeifčibes špaltds Jb- 
kubyno adr’iėšti užpildytbš;

Rašo §is, rašė tas, bet kdd 
pamį hfeuvęš j. & *drg.” “L.” 
nr. 35-tam* tai ir su žvake 
ieškbitdnfaš tiėšfdfe nėi grūdelio 
nerastum. Kad jis ten aprašė 
savo sapną, tai tiesa ; bet kad 
jis sapnavo neblaiviame stovy
je būdamas, tai irgi abejonių 
negali būti, nes blatvųš Vilio
nės j sapnus netiki.

Kftdan^i Jokubynas serga, 
tai tfai “gerbtaffii drMgfli* 
glvėfyslte man % jūbiiš šiek 

ek’ UUiskaityU. Vfšlfs 
raštus sutraukus į krūvą, jie 
vieni į kitus panašus. Visi jus 
niekirtttt, koliojat kaip kok; 
0kkkidihį niekšą. Jėigii dtši- 
randa narių, kurie, prisilai
kydami teišybeš, drįsta pasa
kyti kefretą užtariamų žodžių, 
tai jus tą žnio^ų ližujat, o ko 
nepajėgia pirmininko plaktu
kas fOISirinkime; 
į “buvusį draugą 
įia savo “litaniją’ 
tose.

Kas to nežino, kad pasislė
pus Už susparoS lengviau ak- 
niehiu mesti... “B. dtg.” sako, 
jOg kas tik kalba ar užtaria 
tai visi Jdktibyn'o įprašyti. Gal 
įrodytum nors vieną asmenį, 
kurib Jokubynas yra maldavęs 
jį užtėrti? Be td, girdi, — V. 
J. gal manoi kati J. J. per me
tus pasitaisė 
kito J. J 
padarė? Viši sveiko proto na
riai gerai žino, jog per ketu
ris metus jo buvimo draugijo
je* apart gero, jis nieko blogo 
nepadarė. Jis pildė visus kon
stitucijos reikalavimus, — jus 
gi jų nepildot, užtat jums Jo
kubynas ir nepatiko.

WS. D.” draugija yra pašal- 
pin^ — iicpoli’tii^, kU'rlbŠ kOO1- 
šlitiiėijojc pašakjdA: — Ka
biai priiiiiurtii į draUįij^ iifeat- 
Sižvėlgidiit į jiį pdHlirtilft bu- 
šišta^mus^tai fėiškm, kad 

teikė InidUbjalha kimiė- 
rt«hi fianui. JUS gi š’d kimkib 
mvšišmtyino nariaiš ėigiatės 
tft&idg i^pwnčidti^i', 

lankęs į “S.-D.” stoii^Hn^;
Be to, girdi, J. J. ne biidayd- 

lojas draugijos, bet griovėjai 
—greit gal pfadošite biibnyti; 
jog Jokiib'ynak firUoklyno UL?’ 
riiiiiuš grlauUa kaip kadaise 
Br. šiiupaš bažhS’čias.

Toliaus 
“j. Sąjungoj 
kol jo “deinokratija” 
tautiniam palriotizniu 
kubynas ir Oš “L S.” buvom 
tol, kol joje bftvo dirbamas 
kUltttrinis darbas, iirniilaikant 
įstatų; bet kuomet buvo sU įs
tatais apsilenkta it* draugijos 
pinigai pVadėfa ddliHti polti- 
niams 
kalams, mes nematėme reika
lo ilginus ten pasilikti, nes 
dar nebuvom 
proto kraustytis
k voš jungo Vergais. Bb M mes 
nieko neatkalbinėjom ir jo
kių draugijų vObdų iTemai- 
iiėin, galit būti rhhnįš. O gal 
pašdkytuUiėt, kur jušų ‘M. S;” 
dingo?

Toliaus “B; drg.” sako: — o 
ar dbg. V. J. ir kiti pahiiršb J. 
J. kompaniją-, kurie pasivertę 
į bedarbius Užsirašė “Laišvę” 
pdšisiėpdanii po tokiais var
dais 
gėrb. skaitytojai 
šaphą įpusėjus^ 
zija 
skeveldrų neturėjo 
dyli, tai prasimanė

rtaiiis rtėkliudkhids
“palydovai” jj kaip lydi, taip' Jtubynaa tyčia leidosi' aUspOii 
lydi per ištisus metus. Korte dudji, ką<į Vėliaus šų “ąptlirb 
kiekvieną savaitę išgirsti, jog ta” knygute /.lipdyti vado ydų

Rotterdkm 4 Vohndam 
Veta&tt 4 N*w Atttterėam 

yra ipvfci taYp rūpestingų
keleivių. Trpmpas ir tiesus susisie- 
kiMls pef R6tdr<h»į ar Bbufogne- 
Sti¥-#Ier i Lidov^. Poikintsi pMi- 
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš

Yorkd.
VIDUtlNfiŠ KAINOS 

Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holteftfl-AiftfeHfca Line 
40 14. Dearbbrn S f., Chicago

milini 
imm akis iš- 

misi

Ktmę. apt kęhp viešo,
Apdrapštb purVais zigp^iį 

visą”.
Žmonės, aklai įtikėję Mali* 

k viii, iništpją Wi$kb kits žni0- 
niška. Jie pęvteiha į tarti ttkr^ 
beprotystės stadiją, kuria ttž? 
šikrėM^Miata/ibiM 
šaulio, ®lyj; f<Bet išgyti 
sigydymMi yrąšalis 
—HUsija. itef? jų į Jtašiją hėi

fritašta plirtaftl
i&trtvO įf-'ėUglmui.... $1,717.12 

FdFido iGtdbfjų 
k^nUlelds.

Žmondš paprastai sau- 

{>WikW;’ 0 , jįš Pleiki 
laikot pfalcilrtiu darini 

baigdamas 
■J. J. klau-

Saldo einamosios šąskaitos 
City National Bank, Chicago, 
Illinois ........................ $1,560.60

Saldo einamosios sąs
kaitos Metropolitan State 
Bank, Chicago, III...... 1,114.48

Pas Kapt. Dariu nein
kasuotas čekis ...........  25.b0

Pšs. Komiteto sekreto
rių grynais pinigais    7.85

GdUta iš BboOkly 
New Ydrk ....

kad hėsiriektų — čia 
“Biiv. drg,” 

įVykO ekšplio- 
tos sapito dalies 

ką sulip- 
primesti 

°U” išnaudbjinta: [ tėi turiiį 
pasakyti, kad “MisVę” rife! 
tieribgiftiu hei nėtibšlogihiii 
bildu hc'Sihiiudojdm ir laikiiu 
sau už negarbę tokiu šlrtništu 
naudotis, kilriame dįirtrt šiyk- 
štiuis Įlieto ir koliujimosl hlb- 
ko’ gerėšnio negali rasti. Jeigu 
bent susitikęs kas parodo, kųd 
štai. apie tavę prirašyta; tįj 
negi atsisakysi pfeHiurėtį-, ko
kiais “perlais’^ “t|avbtainkiš: 
ka” upaiidu išsagstyta.

“B; drg,r sąk0: -4 J., Jo-

Viso ........ ............... $5,118.08

Išlaidos :

a) Administracijos išlaidos.
ApihUkčta f i r M d 4 

Duėk Compėny už pagamini 
mą aviacijos ženklelių:

1) Pagal sąskaitos iš 1932
metų rugpiučio 4 d....... $65.64

2) Pagal sąskaitos iš
m. rilgp. 10 d....... 104.27

3) Fondo Komiteto sek
retoriui už suvaHdtuš 
paŠlo ženklus ................ 15.54

Gauta iš Worcester,
Masš. ..............................

Gduta iš Boston, Mass. 272.75
GUula iš Mohtello,

Masš.....................  200.00
Gauta iš Philadelphia 

Penhsylvahia ..............
Gdrtta iš Pittsburgh

$*2,707.63 
babarliniu ItfoffičlIIU

£Fa fbirdė ................ $4,424.75

klfaidos. .ft iuvo Ydslft*, t1& ta
pti jūsų pd'eiu įriiH'ėlia Siaū- 
rirkui, b^V. fmanstĮ sekrMfF 
rifti, kttris šfcniai jau Irtiręs.

V.jf iaušiojt lidftiliinkė . Jo- 
kiiB^M ReMnO^m'o įiž; 
kėllS ffiėmhtS j tai
bifw teteM Kwh It \dąvč 
juffiS j6 su-

-KlSIt lĄitu- 
mtt 
tai iSŠ 
drasfamit 
leidtts’ii |į .ittitllliyMs kitokio 
budo žmoįtUS'. .Įlįs savo vai- 
kus iša'uginoi išmaitinot lab
daringų ir valdžios įstaigų 
pašalpomis; Dar ir dabar 
daugelis jtišiį, tnrėdhnii nlid- 
šavuš nėtaii^^if darbus, hdU- 
dnjatės vėld^ibs pašalpa if 
neturite gėddš.

Jokubynas, neturėdamas jo- 
kibš hitoŠaVybČš ’ jt; nUštojęs 
gana ilgam; laikui darbui t nę- 
gdlėjo sdi’č pViVė4?Hi prta W 
kad prMytį pampti. Jis steiį- 
gėsi iš paskutinio verstis, kad 
su šeima ši^ip taip pragyvenu 
Ii, ir kupi,i|6j^ - priėjo; prie tp, 
kad jis neturėjo atliekamų pb 
nigų apstatakėti draugijai 
inokesčiifš; tąi jus: tuo pasinau 
dūd a m i pasįsk ubiiio t 
nusikratyti 
čysit, lies pirtys tą teisybę įro- 
dot, nępriiiųdaini Jokubyno į 
draugiją. Atsimenu tą momen
tą, kuoinęt įJokubynas grįžo 
po susirinkimo labai susiner
vavęs. Jis papasakojo, jog vi
sai netikėtai suspenduotas. Jo 
nuomone, dar jis turėjęs teisęs 
ligi sekamo siisirinkimo ir, be 
to, jis nebųyo gavęs apie tai 
jokįo pranešimo; ir kad laike 
paprasto bįjiiiio balsayiipd 
Dobroyblskięnė davė jam J pa
stabą, jog jis esąs si 
tas ir L 
> j ■ >k ■■ i*
Tas į jį taip paveik 
negalėjo jokių pašip 
daryti. Kiekvienas, 1 
širdį ir sąžinę, supras,? kaip 
jaučiasi asmuo, priklausęs 
draugijai per kelis metus ir

Pa. .............     152.75
Gauta iš petfolt, Mieli. 151.75 
Gauta iš Kenosha,Wis. 121.75 
Gauta iš Baltintoje,

Mti. .7..: ..^..;;................... •........... 110.50
fešrtth įš feSevėlahd, O. SttŠ 
fašdta iš Ėay'ortnc, New

JWsey .... .. ........................
Gauta iš Brockton,

Mass...............................v.....
Gauta iš Washington,

Prieš kiek laiko aš pada
riau “Naujienose” palyginimą 
tarp miesto darbininko ir fer
merio, 
žmogus. 
žehiFŠ I 
2ii vištos | 

ffilcftl
dirbantis $10 per savaitę.

Vos tik spėjo tilpti tas ma
no raštas “Naujienose”, kaip 
ntto miėsto gyventojų gatftii 
plttokštą laiškų su įvairiais 
ktattšilrtaft apto fĄHiftriavi- 
mą. Reiškia, dabartiniais eini
kiais laikais Žritortės yra susi
domėję fermomis.

Atsakinėti atskirai į laiškus 
užimtų labai daug laiko. To
dėl aš sumaniau į visus pa
liestus klausimus atsakyti per 
“Naujienas”. Tuo budu aš ga-|biąu 
lesiu kiek plačia 
farmeriavimo reikalus iš prak
tiško atžvilgio.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
jog su farnierimimu yra taip 
pat, kaip 
niu. Jelgrt žmogus i 
tai jis fdrntoje rtežuš, 
tinkamai aprūpinti 
savo šeimos gyvenimą. Iš kitos 
pusės, apsileidėlis farinojfc pa
tirs tik skurdą ir vargą. Ma
žoje farmelejc žmogus turi 
būti pats darbininkas-, knygve- 
dyfs gamtos tyrinėtojas ir gy
vulių bei augmenų “dakta
ras.” Jis turi studijuoti, kaip 
reikia auginti karves, kiaules, 
avis ir vištas, 
dalykas yra jų 
gus turi žinoti, 
geriausiai tinka 
kia duoti. Tuo pačiu laiku jis 
turi atsižvelgti į to maisto 
brangumą, kad gyvulių ięlai- 
kyinaS kiek galima pigiau at
sieitu, v

Pavyzdžiui 
ir kiaules, 
mus kiaules 
bulvėmis 
taip pat kornų 
kaičiavus 
kiaulių 
kainuoja, 
Dabar pažiūrėkime, kiek 
dos atneša kiaulės ir kiek kar
vė. Vidutiniškai Imant, per 
metus karvė duoda 2,270 kvor
tų pieno. Kad ir blogais lai
kais farmeriui karvė apsiino- 
ka laikvti.

Prieg tam reikia žinoti, kad 
karvė karvei nėra lygi. Karvių 
yi’a visokiausių veislių. Todėl 
farmeriui būtinai yra pravar
tu žinoti, kokios veisles kar
vės jam geriausiai apsimoka 
laikyti. Sakysime, jeigu far- 
merys gyvena arti didelio mie
sto ir daugiauaiai verčiasi iš 
pieno, tai jam geriausiai ap
simoka laikyti Holstein veis
les karvės. Tos karvės duo
da daug pieno, bet užtai tas 
pienas mažai riebalų teturi: iš 
dešimties kvortų pieno galima 
gauti tik vieną kvortą Smeto
nos. Žinoma, pieno riebumas 
žymiame laipsnyje dar pri
klauso nuo karvių pašaro. Juo 
blogiau karvės maitinamos', 
tuo labiau jų pienas pasižymi 
“vandeningumu.”

Kai kurie miestų gyventojai 
dažnai rugoja, jog iš pieninių 
jie gauna pieną, kuris yra 
vandeniu atskiestas. Lyginai 
taip ir aš manydavau, kai gy
venau Čhicagoje. Bet dabar 
aš žinau, jog pieno vandenin
gumas pareina nuo karvių 
veisles ir nuo to, kaip tos 
karvės yra mailinamoa

Musų apylinkėje, kur dau
giau yra pelno iš smętbnoš, 
negu 'pieno, sumanus 
riai stengiasi laikyti Jersėy ii* 
kitų veislių karvės; kuriij pfe* 
nas yra daug riebesnis. Vidu
tiniškai imant, iš šešių kvortų 
pieno gdlimd gauti vieną 
kvortą smetonol

Tai tiek apie karvės; Su 
kiaulių auginimu reikalas yrd

sumokėti
$2,170.00

$i&5.45

b) Lėktuvo Remonto ir įtaisy
mo išlaidos,

4) Firniai Ebiril AėFoptortc 
C6-. rėntonto ši|skait6rt pagal 
čekio Nd. 1 ........  $1,080.00

2) Firmai A. Wittnaliėr 
Watch Co. už du chro
nometrus pagal čekio 
No. 2 ..... .....................   100.00

Š) Firitiai Pibrteer In- 
į trimvėrtt Co. tiz oktanta 
pagal čėkto Nd. 3 ........ 320.00

4) Flrindi WHght Aėrd- 
rtautical Corp. tootdrb 
s^skditon jibgal čekio 
No; 4 .............—......... .. 725.0b

2,707.63 
Viso .................... $5418.08

Bendra santrddka.
1) Pagal sudarytos su Laird 

Cb. Šutariies dž . lėfctavo re- 
tootoą l. y. Įtaisymą specialių 

Mtt) fikžOlių itokų it įstatymą 
naujų lėktuvo sparnų prisiei

na sumokėti . $3,250.00
Apmokėta sąskaiton

tų darbų ....................... 1,080.00

Gduta iš Wilkes-Barre, 
i. ............    349.00

Sustokime daWr prie 
auginimo, kokias 
riausiai apsimoka auginti? Į 
tą klausimą tenka atsakyti 
taip: viskas priklauso nuo ap- 
inkybių 
caip žmbgite 
dalykas 

Veislėm 
šiai 
horn pradeda dėti kiaušinius 
visu mėnesiu anksčiau, negu 
kitdS riš!oš. DrtbAr prileiški- 
me, kad fanbėryš augina tds 
veislės 1(W tš Idifftj
50 yfa gaidAkdĘ šešių Genė
siu Leghorn gaidukai sveria 
tik apie ptistrečib svaro, kuo
met didžiųjų viOtų gaidukai tb 
paties amžiaus sveria apie kė- 
turis svarus.

Nesunku tad prieiti išvadą, 
jog mėsai auginti kur kas to- 

pšimoka didelės veiriės 
vištos, o kiaušiniams — Leg
horn.

Prie progos bus- ne pro šalį 
pasakyti; jog vištų auginimds 
ant didesnes skalės daug gė
riau apsimoka; Su keliais dė- 
sėtkaia vištų biznio, žinoma, 
negalima padaryti.

Dabar paskirtims klausi
mas; — “daklatyštė*.” Rėikia 
žinoti*, jog čiū labai daiig pa
deda agrikuitafrbs kblėgija, 
kirti Hildakt Marffkbn, \ViM. Iš 
toš kolbgijbM (tyrįdėjimo sto
ties) fūrineryš gali tittėi dy
kai gauti įvairiausių knygių 
apie gyvulių bei augmenų li
gas. Jeigu farmerys netingi; 
tai jis gali daug praktiškų ži
nių įgyti ir panaudoti jas gy
venime.

Kiekviena kauntė išleidžia 
taip pat šavo khygas, kuriaš 
galima gauti dykhi. Tose kny
gose smulkmeniškai išdėstyta; 
kur ir kokia žemė randasi: 
Pridėdami žeilielapiai paaiš
kina kiekvienos Viėtoš Žchies

IM Ūkimą ^Ikfidi- 
niO per Atlaiitiko 
vadtayftą Fondo 
GI. atskaita (No. 2)

P a j ii iii oš:

Gauta iš Chicago, 111- 
imoiš . . . ............. 1,167.15

raųcijęs. pręmieras 
ėmot’;; radikalų Vat1

jįto iŠ Mūši jos į 
tani. Jokubynas ______ __
R’dsįjos alkahaa, Vos savo kau- 
lūš iŠ b'adb pdVilkctatoab ir jei- 
gil j iŠ tartų tupėjęs aukso ga
balą, tai tikriausiai senai butų 
behnainęš jį arti lygauš duo
nos galMd. Taip pšsakys kiek- 
riėhas, khš yH badą ant sa
vo kailio panešęs. Vienok jei
gu mų te atšltii 

’ktan^torak auksą 
bęs, tai ar jus nesigėdinat tuo 
girtis? Žmon&i paprastai sau
goj asi, tūrėti kokį nors Veika- 
lą su’ 
yimą

Pagalia ils, 
“B. drg.” sako 

peši prieš kuir ____ _c, ___
ŠlIAužiojU klebortijOš kampus 
ir lt. Nei jis klaupėsi* nei jis 
šliaužiojo, vienok jeigu Joku
bynas butų žinojęs, kad tas 
viskas jttuis taip rivarbte, tai 
ty^Ia nors kdrtą butų užėjęs, 
kad tuo Jūsų troškulį pdsoti- 
nušt.. Galų gale, kodėl jus 
gnkibotą tą Jojaibyną iš visų 
ptisių? f ik pagalvokite, ką 
įjs daFytiiintl jo netekę? Juk 
Jotalbynas yra 
i'AlViflft jūsų

^erbidtoi drftiiįtte, 
, milŠ išvaJiMVo 
ftiŠt JdkųbyW, 
Shrėftžbiib tie jusiį 
“galvočiai” i 
daryti? Irt ką tada. ,_

v(isuonVenėį*
Ise iifeho.

Lieka sumokėti .... $2,170.00
2) tP‘Agal sudarytos su 

Wri'ghl Aėlbhaulical Corp. 
štitaHtos uz 'motorą lėktu
vui tm sumokėti $2,979.75

Suniokota motoro
I- * ■ * r- *

sąskaiton
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BANKINĖ SITUACIJA CHICAGOJ DAR NE 
PALENGVĖJO; VISI UŽDARYTI

Skripų—pagelbinių pinigų Chicagoje ne
bus; kai kurie bankai aprūpina kli. grąža
Didieji bankai išmoka pinigus tik vaistams, maistui, ligoni

nėms ir pašalpai

Chicagos bankų situacija va
kar nepalengvėjo. Visi bankai, 
kurie užvakar mėgino atidary
ti duris ir priėmė naujus depo
zitus, vakar buvo uždaryti, nes 
Dlinois gubernatorius išleido 
naujų prokliamacijų ir pareiš
kė, kad proklamacijos provizi- 
jų nepildymas yra prasižengi
mas prieš įstatymus.

Tokiu budu, tie bankai, ku
rių vardai buvo vakar paskelb
ti “Naujienose” negali priimti 
pinigus ar daryti kitas tran- 
zakcijas. Jeigu jie yra atidary
ti, tai tik aprūpinimui klien
tų smulkiais pinigais. Kitos 
funkcijos uždraustos.
Aprūpina pinigais maistui, li

goniams, pašalpai
Didieji Chicagos bankai ir 

Clearing House, tuo tarpu, sa
ko clearing house valdyba iš
moka pinigus ten, kur nėra ki
tos išeities, kaip pavyzdžiui 
vaistams, ligoninėms, pašelpai 
ir maistui. Tiems tikslams jie 
išmoka pinigus, nors ir turi 
apeiti Roosevel'to paskelbta 
moratoriumų.

Skriptų — pagelbinių pinigų 
—“certifikatų” — kaip jie yra- 
Įvairiai vadinami — Chicago 
neturės. Nors clearing House 
jau yra skriptais apsirūpinusi, 
į cirkuliacijų jų dar nepaleido. 
Paskutiniomis ’ žiniomis iš Wa- 
shingtono — iždo sekretorius 
skriptų leidimų neautorizuos,

bet išleis daugiau tikrųjų pi
nigų.

(Kitas žinias liepiančias ban
kinę situacijų rasite pirmam 
puslapyje).

S tt
“Bankų šventės” atgarsiai 

Chicagoje
Retail Druggists’ 
vakar paskelbė, 

kurie

pagelba yra

»
ir apielinkės

Chicago 
Association 
kad 1500 vaistininkų, 
prie organizacijos priklauso —
eina iki kraštutinumo suteik
dami kreditų klientams, ku
riems medikalė 
reikalinga. 

a »
Dalis Chicagos

bankų atsidarė, bet tik sutei
kia grąžų savo klientams. 

.
Maisto kainos, kasdieniniai 

reikmenys ir įvairių prekių 
kainos Chicagoje pakilo laike 
moratoriumo.

Jeigu Roosevelto proklamah 
cija. nebus modifikuota, Chica
gos bankai bus uždaryti iki 
kovo 10 d. 

s » »
Valdžia persergsti biznierius, 

kad apyvartoje pasirodė sukla- 
stuotos senos “didžiosios” bank
notas. Apsisaugokite! 

» »
Chicagos teismai paskelbė 

“moratoriumų” akcijoms, ku
rios liečia finansinius reikalus, 
kaip evikcijas, areštus, etc.

»««8W

\<-į ■ ' ' į' " '•*' .■/'.

Anglas Sir Malcolm Campbell, kuris savo specialiu automobiliu padarė virš 272 mylių į va
landų, sumušdamas savo pirmykštį 253 mylių į vai. greitumo rekordų. Greitumo bandymai 

buvo prie juros kranto Dayton Beach, Fla.

Du sužeisti lietuviai boję P. T. buvo patapiusi, kad 

ieško automobilio
kolizijos kalti-

- - - - - - - ninku““
Nelaimėje prie 70th ir Rock- 
įveli sunkiai sužeisti Petras 

ir Antanas Kasimauskai

MARQUETTE MANOR. 
Antanas Kasmauskas, 7034 
Fairfield Avė., kreipiasi į 
Marųuette Manor lietuvius su 
klausimu ar kurie iš jų matė 
toje apieiinkėje važijnėjantį 
gerai apdaužytų “coupe” auto
mobilį su dvejais vyrais?

Kelias dienas atgal, kuomet 
jis su savo broliu Petru Kųs- 
mausku važiavo automobiliu 
namo, prie 70th ir Rockvvell 
į juos įvažiavo minėtas “cou- 

Labai sunkiai sužeidė 
Kasmauskų, apie 20 m., 
dabar randasi šv. 
ligoninėje ir yra

S.

išrinkti sekretoriumi Dr. Vini- 
kų, gavusį daugiau balsų nomi
nacijose. Kadangi Pildomoji 
Tarybų, nepildė musų reikala
vimų, tai mes patys išpildysi- 
me ir manau daugumas kuopų 
paseks musų pėdomis ir neabe
joju, kad Dr. Vinikas bus iš
rinktas Centro sekretoriatui. 
Juk geresnis ir teisingesnis 
žmogus negali būti Centre sek
retoriumi, kaip Dr. Vinikas. 
Tai visi musų kuopos nariai ir 
paduokite balsų už Dr. J. M. 
Vinikų j sekretorius.

—Sekretorius.

Sako, kad Western 
Electric negavo jo

kių užsakymų

Kry- 
labai

Žinia apie ėmimą darbininkų 
į darbą buvusi perdėta; 
pačių darbininką nuo

monė.

kiek
Jo gyvy-

pe . 
Petrų 
kuris 
žiaus 
rimtame padėjime.

Antanas Kasmauskas, 
lengviau sužeistas, 
bei pavojaus nėra.

“Coupe” automobilyje va
žiavę du vyrai, nesuteikę su
žeistiems pagalbos, pabėgo. 
Jeigu kam teko aplamdytų 
“coupe” pastebėti, praneškite 
Kasmauskams, tel. Republic 
8511. J. J. Bagdonas.

Vasario 24 d. 1933 m. 
jienose pasirodė žinia, 
Western Electric Co., gavo 
kokį tai užsakymų ir jau pa
šaukė kelis atleistus darbinin
kus į darbų.

Man kaip tik šiomis dieno
mis teko lankytis pas žmones, 
kurie ne tik gyvena pas pa-

Nau- 
kad

čius W. E. Co. vartus*, bet taip 
pat yra išdirbę daug metų 
minimoj vietoj ir turėję atsa- 
komrngus darbus. Vieni iš jų 
jau gana seniai, kiti vos ke
lios savaites kaip atleisti iš 
darbo.

Išsikalbėjus apie darbus ir 
užsiminus apie “N.” tilpusių 
žinių, kad jau W. E. pradeda 
atgyti, nes gavo užsakymo ir 
pradeda šaukti darbininkus, 
iš minėtų žmonių, patyriau 
sekamų dalykų.

Žinia suinteresavo darbi
ninkus. ,

Pasirodo, kad ta “N.” tilpu
si žinia gana suįdomino buvu
sius W. E. darbininkus ir jie 
ėmė dalykų tyrinėti, apeidami 
jiems visas gerai žinomas tos 
kompanijom darbo , priėmimo 
vietas. Bet jokio užsakymo ir 
jokio darbo niekur neb.uvo ir 
ženklo.

Toliau kiek dalykas paaiš
kėjo.

Šaukė kelius darbinipkus[
Pasiroė, kad ištiesų buvo 

pašaukti keli žmonės; tam ti
kri specialistai, bet su vis ne 
į Western Electric, o kur ki
tur. ‘ W

Kokiai tai kitai kompanijai 
prireikė tam tikrų mašinų o- 
peruotojų ir jie žinodami, 
kad panašių žmonių galima 
gauti per W. E. Co. ofisų, tai 
ir buvo iš W. E. Co. pasiųsta 
į tų vietų keli specialistai, 
bet ne į patį W. E.

Dabar dirba “jig saiv 
puzzles"

Tiesa, W. E. Co. pradėjo 
naujų “biznį”, tai išdirbti “jig 
saw puzzles” paveikslus, ku
riuos pirma atspaūsdįna ant 
tam tikro popierio, paskui su- 
piausto, į įvairius šmotelius ir 
parduoda bedarbiams, kad tie 
neturėdami kų veikti, galėtų 
juos dėstydami užmiršti, kad 
nori valgyti ir nekeltų “pros- 
perity” šalyj, trukšmo.

Tai tokie šiandie darbai 
šioj didžiausioj pasauly kom
panijoj. — J. L. A.

(Pastaba: Kalbamųjų žinių 
apie Wcstern Electric užsaky
mus ir priėmimų darbininkų, 
buvo gauta nuo. tūlo lietuvio, 
kuris toj dirbtuvėje dirba).

Roselandiečiams 
žinotina!

Stasys Rimkus rengia 
koncertą

Sekantį šeštadienį, kovo 
d., kaip 7 vai. yųk. Strumilos 
svetainėje, J58 , E. 1071h St. į- 
vyks dainininko STASIO 
RIMKAUS, labai įdomus kon
certas. ApiCį patį dainininkų

M

11

S. Rimkų, regis, nebereikia 
komentarų rašyti, nes beveik 
visi Chicagos lietuviai yra jo 
balsų girdėję koncertuose ir 
per radio. Čia tik lieka pasa
kyti, kad šiuo kartu daininin
kas S. Rimkus yra pasirengęs 
rosclandiiečius palinksmįinti 
su naujomis lietuvių liaudies 
dainomis.^ • - .

Programa dalyviai.
šalę dainininko* Rimkaus, 

programe dalyvaus, šokėja p- 
lė Josefina Aleksiutė, daini
ninkė A. Oželienė, puikus 
mergaičių trio, susidedantis iš 
seserų Kalvaičiučių ir p-lės 
Balsiiitės.^ Juokus, arba ame
rikoniškai tariant “fones” krės

•>*<l&TMtft>:<■»$#&%&&

•>»MWįS\2|

Ragina 55 kuop. na 
rius balsuoti už Vi 
niką į SLA. sekr.

HHB GEEVVM GIRES

THAT MPU WEIGH MORE 
TU A N

žymus juokdarys A. Kupšis, 
p-lė Aldona Bricdžiutė kaipo 
puiki pianistė, skambins pia
no, o p. A. Sliemot puikiai 
pagros ant akordino. Kaip 
matot iš koncerto dalyvių, tai 
programas bus labai margas 
ir žingeidus. Reikia manyti, 
kad atsilankiusi publika nebus 
suvilta, bot turės daug imiagu- 
mo praleisti valandų kilų ma
loniai ir linksmai.

Po programa — šokiai
Sakoma, kad po koncertui 

bus šokiai prie geros orkest
rus, taip, kad mėgianti šokius, 
galės smagiai pasišokti. Ir ve, 
užtiek daug visko rokuojama 
tik 40c. Tai tikras dabartinių 
depresijos laikų bargenas.

Aš tikrai busiu, buk ir tam
sta. — Kazys.

R ADIO
“PEOPLES” RADIO 

PROGRAMAS

Praeito antradienio vakare 
iš stoties WGES Peoplcs Fur- 
niture krautuvės duodamas 
radio programas klausytojai 
gal dar pirmų sykį girdėjo per 
radio programas buvo įdomus. 
Klausytojai gal dar pirmų sykį 
girdėjo per radio dainuojant

naudi n- 
klausyto*

la, kad dėl ligos Genovaitė ši- 
diškiutė-Giedraitienė 
negalėjo dainuoti.

Prie to pasakytos 
gos kalbos įdomino
jus. Dr. Kliauga dentistas kal
bėjo apįc dantų hygienų, o dė
dė B. Vaitekūnas pateikė ska
naus humoro. Prie to progra- 
mo vedėjas pateikė įdomių ir 
naudingų pranešimų. —XXX.

Don’t 
neglect 
iiiilii

šaltis ketinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Geduhiose dėl senatoriaus Thomas J. Walsh mirties. Kai- 
— jo našlė, kurių jis buvo vedęs tik kelios dienos priešrej — .

mirtį; jo duktė Mrš. Ernrnet C. Gudger ir jos vyras.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2’/fc žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie. kurie plauns 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % I 
trumpesnius ir % lengvesnius1 
už tuos, kurie nesiplovė. i 
Lambert Pharmacal Co., St 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

66%

Buy gloves with what 
it savęs

’lėrfc moKfttl 60e M
<teugi»Q <»ntli
koMte Lteteriae Tooth PMt^ 
Sdelte labo p*r»lduod* a*

4 valo ir obutKo dam* 
•jį Be to •utoūpiMt’ 
W ai kuriuot galite Modplrtr- 
. plrittnaltea ar ka kita

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*
PATENTS

Laikaa daug relikte 
prie patentų. Neriai* 
auokit vilkindami ao 
apeangollmu e a v o 
sumanymų. Prieini* 
Mte brallinl ar mo
deli dėl InatrukeiĮų, 
krha raly kito dėl 
NEMOKAMOS kay-

DYKAI 
KNYGELI

fiktna Patent” Ir “Reeort of Im- 
ventlon” formos. Nieko seimam 
ai Informacijas ki» daryti. Rnal- 
raKIntjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atanrgue, rnpeetlnga* po* 
taraaviniaa.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Seeurlty garinu & Caaanereial 
Bank Buildlng

(Dlrectly aerMa Street from Patent Office) 

tfASBINOTON. O. C.

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATHS .—iįį.—w 
5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. \Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos »

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

. Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos, skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

- galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
♦ 200 West 26 St,_______ kampas Keeler Avė________ Tel Craevford 55 M

WEST PULLMAN—Ateinan
ti sekmadienį, 2 vai. po pietų 
West Pullman Park svetainėje 
įvyks Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 55 kuopos paprastas 
susirinkimas. Bus svarstoma 
rinkimai Centro sekretoriaus. 
Jau sužinojome iŠ spaudos, kad 
Pildomoji Taryba neišrinko sek
retoriaus, tas darbas pavesta 
nariams.

Tad nariai pirm laiko pagal
vokime ką rinkti ir už kurį kan
didatų balsuoti j sekretoriaus

THENEKT VEWCM\ 
;THAT SENDS HE J 
iCANDV IS GOING/ 
TO TAKE A R IDE U 
IN AN AHBUIANCE

■ ,
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Glahakymo kabai
Chicagoje — paltui 

Metama------- —...............
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Trims mėnesiam* _ 
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Vienam minėtini — ... .

Chicagoj per iinettotojuai
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SiMenytoia Valstijose, na Chjcafoj, 
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Vienam mėnesiui ---------- .... .75
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BANKAI IR PINIGAI
. ...  'T1..................J

Šiandie susirenka naujasis kongresas, ir šiandie 
baigiasi bankų uždarymo laikas, kurį paskelbė prezi
dentas Rooseveltas. Administracija turės kongresui 
patiekti savo planą bankų kriziui pašalinti. Koks bus 
tasai planas, tuo tarpu dar aiškesnių žinių nėra.

Bet yra aišku, kad be niekur nieko bankus vėl ati
daryti valdžia negalės. Valdžia buvo priversta juos už
daryti, kadangi žmones buvo apėmusi panika ir jie ur
mu traukė savo depozitus, pastatydami į pavojų visą 
bankų biznį. Panika kilo iš to, kad žmonės nepasitikėjo, 
jogei jų depozitai bus grąžinti.

Prezidento Roosevelto dekretas, uždarąs bankus, 
tos baimės nepašalino, greičiaus ją padidino. Taigi, jei
gu rytoj bankai butų atidaryti be jokių suvaržymų dėl 
depozitų atsiėmimo, tai pinigų traukimas iš bankų pa
sidarytų dar didesnis, ir umu laiku 
liktų nė vieno banko. Tai yra lengva 
gus į šias skaitlines:

Amerikos bankuose žmonės turi 
ar 47 bilionus dolerių; o pinigų Amerikoje yra viso tik 
6 bilionai dolerių su viršum.

Vadinasi, jeigu visi depozitoriai pareikalautų iš 
bankų savo pinigų, tai bankai galėtų atmokėti jiems 
daugių-daugiausia tik kokią aštuntą dalį jų depozitų, 
ir turėtų sustoti, nes visi pinigai iki paskutinio cento 
butų atiduoti žmonėms. Bankai pasiliktų tušti, bet su 
milžiniška skola, nes apie 40 bilionų dolerių jie pasilik
tų žmonėms kalti!

Tai butų galas bankams ir galas toms keturioms 
dešimtims bilionų dolerių neatmokėtų žmonių sutau
pą. Užsidarę, bankai daugiaus nebegalėtų atsilyginti 
savo depozitoriams.

Bankai, žinoma, turi įvairaus turto, kuris, gal būt, 
yra vertas daugiau, negu 40 bilionų dolerių.’Jisai "su
sideda iš notų (vekselių), morgičių, šėrų, privatinių 
bonų, valdžios bonų, trobų ir t. t. Tas turtas buvo įgy
tas žrfionių pasidėtais bankuose pinigais. Jeigu butų ga
lima jį išparduoti, paverčiant doleriais, tai galimas 
uaiktas, kad bankai galėtų atmokėti viską, ką jie yra 
žmonėms kalti. Bet kiekvienas gali numanyti, kad toks 
išpardavimas yra neįmanomas.

Todėl, kaip minėjome, nevaržomas pinigų trauki
mas iš bankų privestų prie galutino bankų kracho ir 
žmonių su taupų žuvimo. Valdžia negali leisti, kad tai 
įvyktų. Jeigu ji pasiėmė ant savęs atsakomybę, užda
rydama bankus, tai ji atsako ir už jų atidarymą. Gal 
būt, jau šiandie, arba diena, kita vėliaus, kongresui 
teks priimti kokius nors prezidento patiektus arba sa
vo išdirbtus patvarkymus, kaip apsaugoti nuo žlugimo 
bankus, kada jie atsidarys ir ims vėl funkcionuoti.

Amerikoje nebe
suprasti, pažvel-

pasidėję apie 46

frole. Šitų reformų seniai buvo Amerikoje reikalauja^ 
mfl, W»Jlstry<o pinigų maišai laik$ viską savo na*

ir $is vykinti. Kai dabartinis krizis su- 
psrstyžiavo jų galia, tai valdžią turi progos veikti. Ne
trukta kraštas pamatys, kaip prezidentas Ir kongresas 
šitą savo pareiga atliks.

1 11 ‘i ■ M»

Bteikia tarti žodi 4a ir apie bwaimą Amerikos va-;

nfe Vatetijos neapkido aukso standardo, bet tai yra' 
jau ivyfc^s faktas.

Aukso išvežimas yra uždraustas.. Amerikos dole
rini užsieniuose nėra apmokami auksu. Vargiai galima 
lankti, kad embargo (išvežimo draudimas) bus taojaus 
nuo aukso nuimtas. Nebūta nė išmintinga tai daryti 
Juk Anglija jau seniai neišleidžia savo Aukso i užsie
nius, Vokietija ir Italija taip pat, nekalbant jau apie 
dauguma mažesniųjų šalių.

Pirma negu aukso standardas bus atsteigtąs tarp* 
tautinėje prekyboje, visos šalys tarės padaryti kokią 
nors sutarti tao klausimu. Jokios naudos nebūtų, jei
gu Amerika skubintas! tam užbėgti už akių, paliuosuo- 
dama 'aukso rezervą.

Bet aukso valiuta negalės tuo tarpu būt vartojama 
ir vidaus prekyboje- Jeigu auksas būta laisvai moka*! 
nw už popierinius dolerius, tai žmonės ji greitai iš
graibyta ir sukištų į matarus.

Kurį laiką Amerikai teks vartoti popierinius pini
gus, atskirtus nuo aukso pagrindo, arba da ir įvesti 
kokius nors naujus pinigų ženklus. Taį bus infliacija. 
Atrodo, kad infliacija šiandie yra neišvengiama. Prie 
jos kraštas turi rengtis.

Neperdidelė ir tvirtai kontroliuojama infliacija: 
nebūtų pavojinga. Daiginai ji gali net atnešti naudos/ 
stimuliuodama biznį.

Nežiūrint, kaip Amerika didžiavogi savo galybe ir' 
turtu, vistiek ji negalėjo išsisukti nuo tų bėdų, kurios 
slegia pasaulį. Pasirodo, kad visas šalis jungia į daiktą 
to paties likimo ryšiai.

■i i imniuimm

Apžvalga
TAUTININKŲ UEN^IŲNIMO.
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DANTYSE

Žmonės, pamatę asmenį dir
bant kokį purvinesnį darbą su 
sužeistu ir 
tuoj 
tąip 
gali 
taip 
inuo,

Rašo jdr, G, I. Bložis

Ar važiavote kada orlaiviu 
virš miesto, sakysim, Chicago, 
kurs stovi prie Michigan eže
ro., įtiek čia gyvumo ir įvai
renybių! Ar pagalvojote kada 
apie šio ar kito miesto van
dens sistemą, kuri yra stebėti
ną, Tos sistemos pompą gali
ma lyginti žmogaus širdžiai. 
Prie jos pritaisytą didelės dū
dos, iš jų išsišakoja mažesnės 
jš šių dar mažesnės dūdelės, 
kurios vandenį iki pat musų 
namų atveda. Kitomis dūdo
mis išpumpuojami miesto ne- 
Šyąrumai. Toji miesto širdis 
— pompa negali sustoti. Ji 
nuolat turi' dirbti. Jei sustotų, 
tada mieste didžiausia suirutė 
įvyktų.

žmogaus kraujo sistema pa
naši miesto vandens sistemai. 
Širdis tai lyg toji vandens 
pompa. Iš širdies išeina didelė 

arba kraujagyslė, vadi- 
aorta, kuri šakojasi į 
arterijas. Jos vingi uo- 
į visas puses vėl išsi-

Nėra abejonės, kad ėmimas senųjų depozitų iš ban
kų bus suvaržytas tam tikromis taisyklėmis.

Bet to nepakaktų. Jeigu žmonės nesiliaus traukę 
pinigus, kad ir palengva, tai kada nors jie vistiek bus 
išimti, ir bankų biznis pasibaigs. Jie gali toliaus išlikti 
tiktai tuomet, kai žmonės vėl ims į juos dėti pinigus. 
Bet tai yra galima, tiktai atgaivinus žmonių pasitikė
jimą, kad jų depozitai bankuose bus saugus.

Kokiu budu tas pasitikėjimas gali būt atgaivintas?! 
Dabartiniais laikais nėra kitokio budo, kaip tik duo-i 
dant žmonėms garantiją už jų pasidedamus bankuose 
pinigus.

Šitokią garantiją turės žmonėms duoti valdžia. Ko
kioje formoje ji bus teikiama, paaiškės iš sumanymų, 
kuriuos šiandie svarstys kongresas.

Bet jeigu valdžia garantuos depozitus bankuose, tai 
ji. turės pasiimti ant savęs ir kontrolę ant bankų biz
nio. Valdžia negali pasižadėti atsakyti už bankų skob
iąs, neturėdama balso jų turto tvarkyme.

žodžiu, šis bankų krizis verste verčia valdžią pra
vesti griežtą bankų reformą Amerikoje. Iki šiol Ame
rikos bankiniame biznyje buvo tikri palaidi barščiai, 
Turime tris bankų sistemas, kurios veikia šalia viena 
kitos: federalinio rezervo bankus, nacionalįųs bankus 
ir valstijų bankus. Be to, valstijų bankų tvarka kiek
vienoje iš 48 valstijų jr Columbia distrifcte yra kitokiai

Bankų {statymai turės būt suvienodinti visam kraš-

Į
Kovo 5 d. Brooklyne įvykot 

“tautinių grupių kopfercnęir 
ja,’’ kurią sušaukė pereitą; 
sausio menesį sudarytas’ “tau
tiškų veikėjų’’ komitetas, tik-; 
siu ^subendrinti” -Anier|kos 
liętuvjų fašistus, ąandariečiųs 
ir kitokių srovių “tautiečius”.: 
Iš lilpusio M Vienybėj e” apr,a-i 
šynm pmtyt, kad konferencija 
susidėjo išimtinai iš “Vieny-1 
be/’ šėrininkų, kurie tuo lai-! 
ku buvo susirinkę Brooklyne 
į matinį bendrovės suyažiavi-; 
mą, į

Išimant “Vienybės” bendro-- 
vės direktorius ir štabą, t.ar-( 
pe konferencijos dalyvių pasi-i 
rudė liktai M. Raginskas iš 
Wiikes Baire, Pa,, kuris da
bar trūnija” į SLĄ. sekreto-; 
rfus ir glaudžiasi prie faųti-( 
ninku, ieškodamas pas j uos Į 
paramos savo kandidatūrai, ir 
Tarei!a su Žemaniausku iš< 
Waterbury, Conn. Bet jie yrą 
šėrininkai. Pašalinių žmonių; 
neatsilankė niekas. Buvo kvie
sti kitą “tautiškų” laikraščių 
atstovai, bet iš jų negauta jo
kios žinios, tik parašė laišką 
Cievelando savaitraščio re
daktoriui.

Vadinasi, jokio grupių su-: 
bendrmimo neįvyko. Bet koiv 
ferencijos micjątoriams> ma
tyt, rūpėjo ne tiek “gelbėti 
tautą”, kiek rengti# prie SLA. 
rinkimų. Komitetui pavestą 
šaukti Sųsiviųnijimo ^ve^kė- 
jų” konferenciją, kuri turės 
pagaminti bendrą “tautišką 
kandijatij slcitą.” Taigi tau
tininkai rengiasi; vėl lįsti sų" 
savo siaura srovine politika jį; 
SLA. Reikalus jr kiršinti 
rius prieš kits kitą

KAIRUMO GĄLĄS

Iškilus Rusijoje bolševiję* 
mui, atsirado mada tarpe kar
što temperamento, bet silpnos 
logikos žmonių bąti kąip 
lw,t “kairesniais** 
partija jie^s airc^ė jati esąą-j 
U perdaug ^ortunihtiĮk^”* 
Jįe pasiveu&ąo komiįni^ai^.į 

tai. Visi bankai turės būt sujungti prie kokio nors vie-! Us ,r žmonių v aidžios, jjje Ajm 
no centro, ir jie tarės būt pastatyti po federaline k0n-1ėiu® Ūkta j “tuojitaltaę revo-’BiK

liuciją“ ir ginkluotą kovą ant 
barikadų. Tpk^is kraštuti-i 
niais “revoliucionieriais” <)a-; 
virto ir daugelis buvusiųjų vi- 
duripįų arba de^inįųją .ępoviii 
atstovą — katalikų, sandarie- 
čių, tautininkų ir t. t.

Bet jeigu juo kairesnis nu
sistatymas yra juo geresnis, 
tai kur yra galas kairumui? 
Jš dešinio konjunisto galima 
pavirsti centriniu komunistu, 
iš centrinio -*• kairiuoju, iš 
kairiojo — ejkstra-kairiuojų.: 
O kas toliau? Todėl eiti ne-.' 
hera kąr. Kada žnmgauc “re- 
yoJiUcmę dvasią” komunizmas 
jau nepatenkina, tai jam ne
belieka nieko kita daryti, kaip 
—praduti evoliuciją iš kito 
galo, t. y. ęįitj pas pačius de-, 
šmi.uojjįus. Fakiinai taip jie ir 
da^o. Jau yra pežpažas skai
čius buvąsių labai karštų ko
munistų, kurie nuėjo pas kle
rikalus, arba fašistus.

Pradžią tam sęniai, dar ka
da nebuvę bolševizmo, padare 
J. O. Sirvydas, kt»*i& iš socia
listo pavirto anarchisluojančių 
“so,ciai-re volįucionįęriįum,” o 
paskui pasidarė fanatiškas 
taųfinipkas. šiandien tarp 
“vjenybininkų” jau randame 
komunistą Petriką, kuris ben- 
dradmbiauja “sklokos” orga-. 
pui ir kariu dalyvauja “Vie
nybes” bankietuose ir laiko 
tenai “atątinkajnas** prakal
bas. Pats “tikrųjų” sftalincų ly
deris Bimba jau» taikosi nutū
pti tarpę klerikalų, nes savo 
prakalbose aiškina “bedieviš
kos” propagandos kenksimu-' 
gumą ir laižosi tikintiemsiems 
katalikams,

O EųriOpuję geniai matęsi, 
kaip komisąraą Litvinovas ba-‘ 
liavojo su Hitlerio valdžios 
atstovais Berlyne, kuomet Hit
lerio gaujos gaudė ir žudė ko
munistus. Kada bolševikų ap- 
miUikjntos musės supras, jo- 
gej visas Maskvą rikspa#^ 
apie “pasaulio Tęvolinciją” 
yra Immbugas ir rutilo bųr- 
butas, tai kur jos dėsis? ^vei
kesnis elementas sto$ į soda-, 
liūtą orgaąj^ąri|aacz b tie, ku
riuos komuniznio propagandą 
sudeųioralUavo, puls ■ į 
fa^ištaiįis ir visokiems įtža>
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triuba 
narna 
mažas 
damos
dalija į didelį skaičių mažesnių 
arterijų, o šitos toliau šakoja
si dar į mažesnes, vadinamas 
arteriolomis. Arteriolos išsiša
koja į tokias mažutėles, kad 
jau nuoga akim nebeužmato- 
mos. Jos vadinamos kapeleri- 
jomis. Iš jų musų kūno ka
maraitės gauna švarų ir rei
kalingą maistą. Bėgant per 
kapelarijas kraujas keičiasi iš 
švaraus į nešvarų ir iš krau
jagyslių į gyslas ir grįžta į 
širdį ir į plaučius ir vėl į šir
dį ir jei papuola kokia infek
cija bile kūno dalyje, tai ir 
nubėga į širdį, kur užkrečia 
visą kraują,< Kapelarijų tiek 
yra daug, kad niekas jų nepa
jėgią suskaityti. Dėl to lengva 
yra suprasti 
žmogaus kūne 
kraujo.

Burna kaipo
šių kūno dalių ypatingai gerai

(gyvyje) daug kraujo. Į kiek
vieno danties šaknį įeina vie
na ar daugiau arterijų. Prie
šakiniai dantys turi po vieną 
arteriją, o krūminiai net po 
tris šaknis. Vadinasi, net trys 
arterijos, išsidąlindamos į ma
žas šakeles ir į nebesuskaito- 
mą daugybę kapelarijų aprūpi
na dantį tuo svarbiu kūno 
skysčiu — krauju.

žinant, kad tos arterijos, ku
riomis kraujas plaukia į dan
tis, kyla iš tos pačios šakos, 
iš kurios yra išaugę liežuvio, 
veido it smegenų plėvės, kad 
kraujas, grįždamas iš dantų, 
smegenų, galvos, krutinės ir 
kitų dalių, įsilieja ton pačion 
kraujagyslėn ir paskui įteka į 
širdį. Kraujas susimaišęs šir
dy iš visų kūno dalių yra siun
čiamas j plaučius, tai vėl 
širdį ir iš čia plaukia atgal į 
galvą, rankas, kojas ir į visas 
kūno dalis.
. Tačiau ųe iš visur kraujas 
grįžtą į širdį tyras. Jei kūne 
atsiranda užsikrėtimas, tai iš 
ten kraujas grįžta su nuodais. 
Kuo didesnis yra užsikrėtimas, 
tuo daugiau pavojaus sveikatai 
susidaro.

Reta kita kūno dalis 
tiek daug užsikrėtimų, 
dantys. Iš užsikrėtusių 
užterštas kraujas grįžta 
dį ir iš ten teka į kitas
bias kūno dalis, jas užkrėsda
mas.

Svarbu yra žinoti, kad dau
gybė ligų kyla dėl kraujo su-; 
siteršimo dantyse. Žmogus 
įsipjovęs į ranką, ar kur kitur, 
tuoj stengiasi uždėti vaistų, 
aprišti žaizdą, nes bijo kraują 
užnuodyti. Prakiurus dančiui, 
tąs pats žmogus, kuris dėl ma
žo įsidrėskimo į pirštą taip su
sirūpina, nekreipia dėmesio tol, 
kol dantis nepradeda skaudėti. 
Išrodytų lyg per dantį žmo
gus negali užsinuodyti taip, 
kaip per sužeistą pirštą. Mat,' 
manoma, kad dantys tai lyg 
kokie akmens šmotai. Kam čia 
apie juos rūpintis, Bile neskau-

ncaprištu piritu, 
perspėja, sakydami, kad 

elgtis yra pavojinga, nes 
kraują užnuodyti. Bet ki- 
daroma su dantimis. As- 
kurip burnoj yra šukėti,

aplūžę, apipuvę dantys ir pri
lindę užsilikusio maisto, kuris 
pūva ir bumoje daro blogą 
kvapą ir gamina" bakterijoms 
geriausius lizdus, nenumano, 
kad tie nešvarumai ir bakteri
jos turi geresnę progą kraują 
užkrėsti, nes kuomet dantys 
yra išpuvę ligi gyvių, ten tie
siog varyte yra varoma i 
kraują visi nešvarumai ir iš 
dantų kraujagyslių gali pasiek
ti visas kūno dalis taip pat, 
kaip ir iš įbrėžto piršto.

žmogus, norėdamas būti svei
ku ir turėti tyrą kraują, 
turėti sveikus dantis, taip 
kaip ir visą kūną.

Bet su dantimis yra ta 
da, kad jie yra paslėpti bur
noje, jų nieks nemato, nepa- 
tėmija, dėl to neprižiūri, lei
džia gesti, puti, turint gajyoj 
išeitį — kąi pradės skaudėti, 
ištrauksime.

turi
pat

Velnio pasikėsinimas 
prieš šventuosius

dėl ko visame 
tiek daug yra

viena svarbiaų-

r ATYDĄI 
Urna gauti 
n pas p. M

turi 
kiek 

dantų 
į šir- 
svar-

kad

papilio velsč. Prūdelių km. 
Ūkininkės S-nės bute įvyko 
bąbtistų sektos susirinkimas. 
Susirinkimui pasibAįgus kilo 
panika. Mat, nė vienas negalė
jo atidaryti durų. Dievobaimin
gosios moterėlės nutarė,
tai esąs velnio pasikėsinimas 
prieš šventuosius. Pradėjo 
melstis ir isteriškai klykti. Nie
kas nepadėjo. Tuomet drąses
nės išlindo pro langą įr rado 
duris kietai užrištas.
- Paaiškėjo, kad ši darbą at

liko kaimo šposininkai.

APYSAKOS

aprūpinta krauju. Ne tik bur- da. Tai keistas supratimas, kū
ną, bet ir dantys turi savyje ris neišeina į gerą.

Neužilgo “Naujienos” pradės 
spausdinti visą eilę apysakų. 
P-as A. Kartonas jau baigia 
versti Oscar Wiide’o klasišką 
apysaką 'Dorian Gray*jaus At
vaizdas”, p. Vytautas Zereni- 
Beliajus pridavė “Ponia Bog- 
donovą”, “Lietuvos kaimiečio 
Ameriką”, etc.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagoj “spikižių” už 
darymai ir krėtimai 

giliausią
ne-

HarnUy, ChicAgOs 
komisionierius pareiš- 
jis dar negavo jokio

Chicago vakar pa
gerbė nušautą ma
jorą AiitOft Cermaką
Tūkstančiai piliečių sutiko kū

ną atgabentą iš Miami, Flo
ridus; laidotu v^s penktadienį

M. L 
hibicijos 
k£, kad 
įsakymo liautis bždarihėti “spi- 
kizės” ir todėl jis savo darbą 
tęs ir tolirių. Jis tą pAVeiški- 
mą padarė ryšy su spaudoje 
paskelbta žinia,> kad prohibici- 
jos biuro viršininkas Wood- 
čbck įsakė slaptų gėrimų vietų 
toliau neuždarinėti.

pVo-

Didžiulės minios Chicagos 
piliečių vakar užplūdo Michi- 
gan Avė., netoli Central Illinois 
stoties j ktirią 10 vai. ryto At
vežė iš Miami, Floridos nušau
tą majorą A. J. Cermaką.

KuttĄ priėmė stambesnieji 
miesto valdininkai. Kartu su 
kuriu, Specialiame traukinyje j 
Chicago atvažiavo artimi velio
nio gimines, dukterys, etc.

šiandien majoro kūnas bus 
įstatytas “city hall”, kur žmo
nės galės jį aplankyti. Laido
tuvės įvyks penktadienį. 
(Smulkmenos buvo paduotos 
vakar.)

Ryšy su laidotuvėms, šian
dien ir rytoj bus uždarytos vi
sos viešos miesto ir apskričio 
įstaigos, išskyrus mokesčių ofi* 
sa. IPenktadienį bus uždarytos 
visos mokyklos. Tą dieną ma
joro pagerbimui Vienai minutei 
rustos gatviakariai ir eleveite- 
riai.

Tik “užsitafnavęš” bus 
paskirta Codk dpskr. 

mokyklų viršininku
Apskričio tarybos pirminin

kas Emmelt Whėalan vakar 
pareiškė, kad j Mtusio Edfaard 
J. Tobin, Cook apskričio mo
kyklų superintendento vietą 
bus paskirtas Asniuo, ktiris bus 
to darbo užsitarnavęs. Politika 
paskyrime nelošianti rolės.

Jis tai pareiškė gavęs peti
ciją nuo levų, reikalaujančią 
nedaryti “potiiinio skyrimo”.

Chicagos urtiv. deka
nas paskirtas In

sulto “trustee”
Chicagos universiteto teisių 

skyriaus dekanas Harry A. Bi- 
gelow buvo paskirtas globėju 
Insullo subankrotavusios $250,- 
000,000 bendroves Insull Utili- 
ty Investment, Ine. Kaucija už
statyta sumoje $400,000. 
prisiruošęs pareigas eiti.

Jis

Mokesčių ofisas bus 
atidarytas laike Cer- 

mako laidotuvių 
4- «b-

Paskelbė “politinį mo
ratoriumą” iki po Celf- 

fnakb laidotuvių

Apskričio iždininkas McDo- 
nough vakar paskelbė, kad 
mokesčių ofisas bus atidarytas 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
nors visos kitos įstaigos bus 
uždarytos dvi Cermako laidotu
vių. ’ -

te

Vakar ir republikonai, ir de
mokratai paskelbė neva trijų 
dienų “jptolilinį moratoriumą” 
iki praeis majoro A. J. Cerma
ko laidotuvės. Jie pradėjo rie
tis tarpusavyje dėl majoro vie
tos, bet 
jam jos 
noms.

iš pagarbos nušautą- 
nutrauke dvejoms die-

Daniel C. Roper iš South CarolinA (kairėj), kuris prezi
dento Roosevelto tapo pAskirtdš prekybos sektetorium ir chi- 
cagietis Harold Ickės, pažangus rėpublikonaš, kuris tapo pa
skirtas Vidaus teikalų Sekretorium.

- - . - - - - - v ------—j—

tis apima. Ruseckiene labai su
sijaudino: kliedi, vaiko nuo sa
vęs “velnius”, gainioja, tran
kosi. Ir kitokių “štukų” aitva
ras pridabos. Čigonai apgavę 
daV keletą gyventojų ir dingo 
be žinios.

malkų moka girininkijoms po 
2,50 lt. už mtr., tai kodėl giri
ninkijos taip mažai moka dar
bininkams ?

Kodėl bedarbiai nenori 
dirbti miškuose?

nešiąs: ir pinigų, ir grudų, ir 
visko. Ruseckai sutinka.

Čigonai klausia, kiek laikP 
norėtų jie aitvarą laikyti. Ru- 
seckui užteko 4 metų, bet Ru- 
seckienė, “dievobaiminga” kai
mo moterėlė, prašo čigonus, 
kad aitvaras butų jų namuose 
visą jų gyvenimą.

Iš anksto paima čigone at
lyginimą. Sėnukuš A)Weda tins 
sykius apie h;dbą, ftaSKui su
klupdo abu kambario kampe, 
apgaubia • marška ir įsako po
teriauti čigonei prižiūrint, o 
čigonas visą jų turtą, esamus 
drabužius spintoj ir kitur iš
kraustė ir išnešęs į kiemą su
krauna į vežimą. Ruseckams 
paduoda vištos kiaušinį ii- įsa-

ko naktimis gale kojų lovoj 
laikyti, o po 2 savaičių spintoj, 
kurią čigonai paliko užrakinę, 
atsirasiąs aitvaras ir jiems rei
kėsią maitinti, o jis nešiąs tur
tas. Įsako dar čigonė dvi sa
vaites laikyti negesinus žiburį 
ir bežiūrėti spihton. Be to įsa
ko niekam nė žodžio nesakyti, 
o jei šių sąlygų nepildysią, tai 
arba iš proto išeisią, arba ap- 
Aksią.

Kurį laiką Ruseckai sąlygas 
pildo. Pastebėję kaimynai visą 
naktį negesinamą žiburį, pra
dėjo teirautis ir Ruseckai ne
iškentė, “pasigyrė“ savo “lai
me”. Kaimynai pradėjo juos 
“durnint“ ir Ruseckai atidarė 
spintą. Gi žiuri... tuščia. Tšgąs-

NAtMIEŠTIS, šak. Apie 10 
š. b. miėsto valdyba buvo pa
skelbusi; kad yra pareikalavi
mas apie 100 darbininkų į ša
kių rhiškus. Nors čia, rodoš, 
yra daug bedarbių, bet užsire
gistravo tik 16 ir tų dalis su
grįžo iš miškų. Sako, kad visai 
h'eapsiftioka vald. miškuose dar
bas, kad voš tik tegali užsi
dirbti maistui ir nakvynei; buk 
mokama darbininkui už mtr. 
malkų 9b cent. — 1 lit. O dar
bas ton nelengvas, be to dra- 
bužiš draskosi; girininkai gi 
nšriddjasi proga ir nUo sveti
mų brhiigiai piešia už nakvy
nes. Kalba, būk savivaldybes 
už pagaminiiną mokykloms

Atėmė 50 litų ir dar 
primušė

ROKIŠKIS. — Sausio 29 d. 
vakare nežinomas asmuo už
puolė Deksnį Kazį, gyv. Mitra- 
jalių km., Rokiškio valsč. Už- 
ouolikas atėmė iš Deksnio 50 
itų ir dar gerokai jį apkūlė. 

Vedant kvotą pavyko nustaty
ti, kad apiplėšimą padarė Kai
rys Jonas, gyv. Užusienių km. 
Rokiškio valsč. kairys suim
tas.

Statys laivą
KAUNAS.— Iš rimtų šalti

nių teko patirti, kad privatine 
grupe lietuvių, biznierių mano 
užsakyti Anglijoje 5,000 tonų 
talpumo laivą eksportui.

GriboHai

J
elefona* Yarda. 1138

ey P* Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilio* visokiem* reika 
lains. Kaina prieinama

3319 Auburn Aventiė
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
6600 South Artosian Ac*mm» 
Phone Prospect 6659

, . Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Ž. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halstsd Strsot 

CHICAGO, ILL.

Dft.M T. STftIKOL’IS
AYDYTOSAS IB oniBUBGAJ 

O F I 8 A 8:
4645 S. Ashlapd Avė., 

ntbo valaado* ano • llb 4 Ir. aaa 4 Iki
• vąj NeMUomla pagU ntarM

Orišb Tel.: Boulevard 7820 
Nimų Tel.: Prospect 1930

L.ietĮjYiai Gydytoji).....

DU MRgĘSIO
Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą

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

ir uu6 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 84 83

Phone Canal,6122.

DR. S. BlEŽlS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
2201 West 2Žnd Strėet 

Valandos: 1—j ir 7—8 
SeredothŪ Ir nedaliomis pagal eutartl. 
RMtoenrije 6628 .So. Rithmond 8tsut 

Telefonas Rep'nblic 7861

[)r. Siižaita A. Slakis
Motorą ir Vaiką ligą Spscialuti

4145 Archer Avie.
Ofiio Tet LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 tyto (išskyra* ecredomu). Taipgi 
ntto 4 iki 8 vai vakare. Utarnrnkaiė i* 
Ketyergaiu .

Rea Tel. HYDE PARK 3395 . « * ' ■ r. . • ». i t • - .» r • . •*» »- -•».

pranešimas
Mano ufieat vėl bui atidarytai ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

MARIJONA ZACHC1AL 
po tėvais Pctrokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 7 d.. II vai. iš ryto 1 
m.. sulaukus 25 m. 
gintus Chicago. II. 
Įiame nuliudime vyrą Juozapą. 2 
dukteris — Geraldine 4 m.. Ei
line 1 ’/2 m., sūnų Juozapą 3 m., 
tėvą Stanislovą Petroką. 3 bro
lius — Joną. Stanislovą. James 
ir gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 668 W. 18th St. Radžiaus 
koplyčioje.

Laidotuvės įvyks kovo 10 d.. 
8:30 vai. iš ryto iš koplyčios į 
Dievo ApveizdOs parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie- 
ro^apines.

Visi a. a. Marijonos Zachcial 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame

Vyras, Vaikai, Tėvas, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius. tel. Canal 
6174.

O » »
Viena moteriškė buvo užmuš

ta ir trys sužeistos automobi
lio nelaimėje, kuri įvyko už
vakar vakare prie 64-toš it 
Loomis.

i ko- 
1933 

amžiaus; 
Paliko dide- LIETUVOS ŽINIOS

Du kaimo senukai 
aitvarų perėjo

Ne pasiaka, bet’tikras šių 
dienų atsitikimas

Pakapinės vkm., Rokiškio 
valse, gyvena du neturtingi se- <1 
nukai, Ruseckas su žmona. 
Kur buvę atsibasto čigonas ir 
čigonė ir matydami, kad Ru- 
seckai neturtingai gyvena, klau
sia ar nenorėtų pralobti. O k&š 
pralobti nenorėtų? Panorėjo ii? 
Ruseckas ir labai panorėjo, či
gonai jiems pasiūlė išperėti 
aitvarą, kuris jiems visko pri-

Stanislovas Saliamonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 7 d.. 11:10 Vai. vakare, 193 3 m., 

sulaukęs 11 metų amžiaus; gimęs Pittsburgh, Pa., spalio 5, 1921.

Paliko dideliame nuliudime motiną Oną (po tėvais Grigunaitč). tė
vą Kazimierą. 2 flėdes: Povilą Griguną ir šeimyną. Antaną SalUmoną it 
šeimyną, dėdyną Marcioną Skarnulienę ir šeimyną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4224 S. Rockwell Street.

Laidotuvės 
bus nulydėtas į

Visi a. a. 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

4224 S. Rocktvell Street.

įvyks šeštadienį, kovo 11 d., 1 vai. po pietų iš namų 
Tautiškas kapines.
Stanislovo Šaliantono giminės, draugai ir pažystami esat

Tėvai, Dėdės, Dėdyna ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. BdUfeVitd 4119.

KAIP “STRANGLER” LEWIS PRARADO ČEMPIONYSTĘ

S. M. SKUBĄS 
GRABORIUS IR etSz?LŠAMVpfėlA  ̂

Didelę, ir graži ko^yčją , dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rooševėlt 7532

GRABORIUS 
1646 West 46 St. 

Tel. Boulevard 520} ir 8413 
1327 So. 49 Ct. 

Tel. Cicero 3724. kopinis dykai

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Jim Browriing iš Missouri laiko savo žinklčse iškėlęs ris
tinų čehipioną Ed “StfAngler” Lewis, kuris raitosi iš skausmo. 
Negalėdamas iš žirklių ištrukti, Le,wis neužilgo išsitiesė ant 
matraso ir savo čempionystę prarado.

Seniausia ir DidžL_
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
IUDSIKIS ir vU nustebino publiK* im envO 
■d. tadnomi. u* aukite. njMe. ptoidojite,. Dfa »k» 
Mrokuojam. ui .tvedinų įhirasio knib*|M*fc HMi* į HMą 
įrtaio U Mle kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų ahtomobit'S Melita 
namus ir atveš | musų įstaigų, kurf fOtei p&atyii dk 
džiriusį pasirinkiriu} grabų ir kitų relkBWį ir iŠ H 
tomvinrii jums virial nieko nereiks Brikati, 
| tol, ar jus ką pirkaite, ar ne.

RUDEIKIS yra Vienatinis lietuvių graborluip kurto 
teikia ambulance patarnavimą su ^kšpeHh lietuviu jto- 
tomdUjto DkkM KfeWri6e Moderniško* Koplyčioj M 
lertnbnųi Prišaukiu EVtlEIKJ pirm negu kreipeitSs kur 
kitdr; 'kitlfr;

JŪSŲ GRABORIUS 
,■ bUf^i ohm> 

4605-07 South Hermitage Avenue 
. Vtet TdefoMdt TARDS 1741 ir 174S 

. . I* . ' ■ ■ : '• • * f'H - ''

n#!#.:

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Wcstern Avenue 

Phone HEMLOCK 78Ž8

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grfi< <i ^Europos ir vii oraktiknv)* 
trnojoj virtoj.

VALANDOS 10 12 A M 2-6 P M 
’ o o m Sekmadieniai* ir kervtrtadi* 

oiait pagal susitarimą 

1335 So. Halsted St 
BOULEVARD 91 9v

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avemie

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvauktt Avtnut

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki Ė P. M- 
Seredos vakare nŽdaryta \ 

Nedėlioj pagal sutartį

Lauhavich it Sumiš 
jJETUVrS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
R pikai* meldžiam* atsišaukti o *b'6«u 

darbu busite užganėdinti. 
L Tel. tanai 25 H arba, 2516

Ž314 W. 2Žrd Pl_ t’hifcafro 
SK Y>iŪS:

1439 S.) 49 Ct, Cicero, IU.
T«l. Cicero v5927

. ,« .1- ,■ ■ ■ - ■ ’ ■

Phone fioiiieva< 4139 
A. MASALSKIS 

Slusų Patatpavitori lai- 
otuvese lt tokiame rei

kale visuoritet ttti Ci
ningas ir nebranfcnli to- 
dėl, kad (beturime iš
laidų ėŽltik^i Sky
rių.

3307 Aųburn A Ve,
CHICAGČ. ILL.

^tiehg^iM akto ittmpitoi kurti ėsti 
priež&tiinl galvdl skaudSjimb. svaiginto 
akių ^temimo, hėrvuotbrno. skaudamą 
akių karštį, nuimk, kktėmktt, itsitaito 
trūmparegystę ir ąolircgystę. Prirengia 
tėirihgai akinius. Visuose atsitikimuose 
egžamihkvimaė daromas iū ėlėktto. paro
dančių mažiatišia'a kltidas. Spedale atydi 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pust pigiaus. 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos bė akinių. Kairios pb 

giau kairi pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tai tartis i 829

rritt
Patyrimu 

Komplikuotuose 
At.hiklmtfdrt

isae ir Akihto Dirbai

LIETUVIS X<ft?

TO6 West 35th SI
.. , t kampas Halsted St.

1. V1ONTVU), M. D.
Wieat Town Stare Bank Btd> 

2400 W Madison St. 
iki 3 PO pietų 6 iki Ii <ak

TH. Stelei 7330 
\smq telefonai Brun*wick 059'

A. L. bavidonis, O 
•910 So Michigan Avenu> 

Tel Kenwo6d 5 J 07
v U aNDGŠ

• dbc 9 iki 11 raundai ryt* 
nuo 6 iki 8 ralandai vakari 

npart iventadirnio it ktivirtaditntc

DR. iiERZMAN
- Iš RUSUOS - 

uerii lietuviam* žinomi* pn 25 ■** 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgui’ 
akušeri*

Gydo įtaigia* ir chronilkae liga* vyrų 
moterų it vaikų pagal naujausiai me
todu* X-Ray ir kitokliu ėlėktroi prie 
<auu>

Ofisą* ft Laboratorijai 
025 IV 18th St., nrtoli Morgan St 

Vaiando*; oho 10—12 pietų i» 
tuo 6_ iki 7:30 *al. vakaro

Tel Canal 3110 
Režfdeflcijob fdefdtfai 

tlydt Park 6755 ar Central /40«

Ai K. Rutkauskas, M.D.
W2 Sotiti Ainim,

. Tel. LifayitČe 4146 
VALANDOS:

n6o 9 iki 11 Valaiti tyfo 
66b 6 iki 9 valandai vakiro

Oftto Tėl. ribuievard 5>I3 
Rez. Tel. Vietoj 2^43

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OPISĄS .
4729 South Ashland A»«> 2 letoo* 

CHICAGO. ILL_ 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motcriftiį. Vytuk, Bn
OFISO V AL ANDOS:

Ntm 10 fH 12 m ryte, rito* 2 iki 4 
vai- po pietų Ir nuo, 7 iki 8:30 vai 
vakaro Jiedėl. nuo 16 iki 12 v. dienų 

Phone Miduray 2880

Cot. 6f 35tfi B Halsted Sh) 
Ofiio vtitodči nuo 1-3. nūd 6:30-8:30 

Nedėldfeniaft $agti lUtaitį.

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AshUnd Avtnua 

Ofiso ▼alandou
Noo 10 iki 12 dieni. 2 iki 3 po pi« 

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Kež. Telephooė Plaza 3200

Ofiio: Tel Victory 6893
(Cųir. of 35tfi B HiĮriei Štl3 

Ofiso valandoj: nho 2-4. nu6 7-5 
Nedildieniani pagal sutartį.

Oaktafaš V. A. šimktifc 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Gydo rivo ofise patinusia*, išpnrtrrfi* 
bliūždo gysla*.

Valandos nūo 1 fki 4 ir hho 7 iki 9 t. 
Nedėtomis nuo 10 iki 12. 
33*1 South Haltttd Strut 

TO. Ėonlevard 1401

Phcne Boulevard .70|2

, Dentistas
4645 Sa Ashland Ava

•iti 47th Strtčt

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ArcHu Avsnuis 
Tdefona. Virglnh 0036

DR. A> L. YUSftA 
2422 W. Maruattts Rd. 

kafapato 67th ir Arfeslan A ve. 
Telefonai GrovehilI 1595 

Vahndo* nuo 9 iki lt tfto. Hto T-4 
ir 7M) po pietų, eertdomi po pietų fr 

nedėlioms pagal susitarime 
_______ ----- -______________________ IX

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Halsted St
Panedų SUred. ir Sttfrat. 2-9 vai.

9191

r Rusas Gydytojas it Chirurgas
Spscidlista odot Ilgą h Osamikų ligo

3162 So. halsted St
kampas 3 Iri Street

V«l.t 10—11 v. rgto. 2—4, 7—9v.v
Nedaiomii Ir Iventadieniais 10—3.

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Siuto Qfisn 77 W. Wuhingtou St 
oonf 905 Tel. Dearborn 7961

Vahndoat 9 ryto iki 4 po pietų

Vakartis* Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Ardwr Ade. Tek Ufuystts 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

1D& W. Monroe SU prie Clark 
IMfifoųu BtAte 76Q0; Valąudoe »—* 

WeM Side: 2151 W. 22nd SL
PanedSlio. Berodo* ir Pėtnyčlo. rak. 0 Ud * 

Telefonas Canal 0660

ė«.' gSffirLM • 
TeletoMM BepubUo 0800

- .'.n A .U...------------- W

4631 South Ashland Avė.



POVILAS P. BALTUTIS NUTEISTAS NUO Grand jury nustatė
1 IKI 10 METU KALĖJIMO

Vakar teisėjas John Prystalski užbaigė 
keturius mėnesius nusitraukusią bylą

Uždraudė padaryti Baltučio bausmės panaikini
mo įnešimą; nubaustas už A. Vizgirdo pinigų 

pasisavinimą

Povilas P. Baltutis, buvęs Baltučio ką- jis mano daryti 
Bridgeporto real-estatininkas, 
3827 South Halsted Street, va
kar buvo nuteistas nito vienų 
iki dešimties metų į kalėjimą 
už “grand larceny”—pasisavi
nimą apie $4,000 tūlo mirusio 
Antano Vizgirdo paliktų pini
gų.
Byla nusitraukė apie keturius 

mėnesius
Apie keturius mėnesiui nu

sitraukusią bylą baigė svars-
- tyti kritoinalio teismo vyriau

sias teisėjas John Prystalski, 
kuomet vakar apie 2:30 po piet, 
Baltutis buvo prieš jį pašauk
tas.

Paskutinį kartą bylą atidėda
mas, teisėjas pasiūlė Baltučio 
advokatams T. McCabe ir A. 
Peters padaryti skundėjų ad
vokatams kokią nors propozici
ją apie pinigų sugrąžinimą. 
Bet jie pareiškė ,kad nėra vil
ties tai padaryti. Baltutis nie
ko neturįs.

“Baltutis nieko neturįs”
T. R. McCabe pareiškė, kad 

jis siūlęs skundėjui A. Juciui, 
kuris užvedė bylą dėl A. Viz
girdo pinigų, kaipo jo testa
mento vykdintojas, paimti P. 
Baltučio dalį tūloje antrų mor- 
gičių bendrovėj. (Kiek laiko at
gal Baltutis tardomas prisipa
žino, kad jis kalbamus $4,000 
įvestavęs į tą morgičių bendro
vę). Matomai propozicija ne
buvo priimtina skundėjui.
Baltutis “mėginsiąs atsiteisti”

Teisėjas tuomet atsiklausė P.

Kefvh’tadienis, kovo 9, ’33

$7,500 kauciją lietu 
viui J. J. Zolpiui

Nesumokėta; skundžiamasis su
laikytas; trijų apkaltinimų 
smulkmenos

jury, 
kau- 
Lake 
prieš

sų narių pareiga atsilankyti ir 
užsimokėti mokestis. Kurie esa
te užsilikę, nesiduokite nė. vie
nas save suspenduoti ir išsi- 
braukti iš Susivienijimo, nes 
susirgus negausite pašalpos. 
Tada bus skriauda patiems na
riams. Kad tos skriaudos iš
vengus, reikia pirm laiko ne
siduoti save suspenduoti. Taip
gi, kurie norite prisirašyti prie 
Susivienijimo, esate kviečiami 
atsilankyti.—Sek retor i us.

Lietuviai bedarbiai 
iš miesto persikelia 

gyventi į ukius
Paskutiniu laiku du burnsidie* 

čiai išsikrausi ė. į f urmas; 
smulkios žinios iš Burnside 
(ipielinkės.

važiuojančias automobilyje ir 
atėmė nuo jų daug bižuterijos.

Cook apskričio grand 
paaiškėjo, nustatė $7,500 
ciją, buvusiam’ Town of 
biznieriui J. J. Zolpiui,
kurį išnešė tris apkaltinimu‘3 
kiek laiko atgal. Užvakar J. 
J. Zolpis prisipažino “kaltu”— 
“pleaded guilty”.

Apkaltinimų smulkmenos yra 
štai kokios. Pirmas apkaltini
mas sako, kad balandžio 22 d., 
1932 Ilillard Savickas, 3440 W. 
65th St., įteikė J. J. Zolpiui 
$1,000. Jis tuos pinigus pasi
savino, sunaudojo savo tiks
lams, “embczzlement”. Antras, 

—kad Antanas Gudaitis, 7130 
South Maplewood Avė., įteikė 
J. J. Zolpiui $1,076.14 birželio 
23 d., 1932, bet šis jutos su
naudojęs (“embezzlement”).

Trečias skundas sako, kad “J. 
J. Zolp klastingais budais išga
vo pinigų
and goods by mcans of con- 
fidence game”. Nukentėjęs yra 
Antanas Barkauskas, 4547 So. 
Washtenaw Avė., kuris Zolpiui 
įteikęs $1,010 rugpiučio 27 d., 
1932.

J. J. Zolpio bylos svarstymas 
eis prieš teisėją Prystalskj.

Prieš Zolpj buvo penki skun
dai, bet grand jury du panai
kino.

Serga Brightonpar- 
kietis A. K. Ražokas

Kastantas
gyvenęs ilgus laikus

apie tai. P. Baltutis, labai nu*- 
liudęs, su ašaromis akyse, at
sakė teisėjui, “katį mėgins”.

Teisėjas Prystalski tuomet 
nurodė, kad jam palieka tik vie
na išeitis. Jis svarstąs daug 
panašių bylų, ypatingai dabar
tiniu laiku, jis supranta kodėl 
taip atsitiko su daugeliu* real- 
estatininkų, bet įstatymai jam 
palieka tik vieną išeitį. “Povi
las P. Baltutis yra rastas kal
tas ‘grand larceny’ (nes suma 
siekė $4,000) ir yra nuteistas 
į ‘penitentiary’ nuo vienų iki 
dešimties metų”. Tai buvo tei
sėjo nuosprendis.
Uždraudė bausmės panaikinimo 

įnešimą
Jis, be to, uždraudė padaryti 

bausmės panaikinimo įnešimą. 
Valstijos prokuroras nuo savo 
pusės pareiškė, kad jis sutin
kąs kitus kaltinimus panaikinti 
su sąlyga, kad valstija galės 
juos atnaujinti ateityje, reika
lui atėjus. Tuo Povilo Baltu
čio byla užsibaigė.

Keli bailiffai jį išvedė iš teis
mo salės. Greitu laiku P. Bal
tutis bus išgabentas į Joliet.

Be Juciaus skundo, prieš Po
vilą Baltulį yra dar trys, kirrių 
“panaikinimo su sąlygą” (“S. 
O.L.”) reikalavo valstjios pro
kuroras. Skundus išnešė Alex 
Jonušas— $4,000 (morgičius), 
Bruno Shukis—apie $400 (lai-|K. Strumilos svetainėje įvyks Susirinkimas ^nebuvo skait-

BRIGHTON PARK-- Ražo
kas, senas brightonparkietis, 
kuris užlaiko čeverykų dirbtu
vėlę adresu* 3029 West 38th 
SI., jau savaitė laiko kaip sun
kiai serga. Randasi savo na
muose. Draugai ir pažįstami 
galite ligonį aplankyti žemiau 
paduotu adresu.—A. K. Sorgas.

bbtąined money

Chicagos Lietuvių 
Auditorija turi 
$62,138 deficito

Nei vienais metais nuo įsteigi
mo iki 1932 m. gulo nedavė 
pelno, pareiškė Varkala

Ryt įvyks Roselando 
Kl. ir D. Susivien. 

susirinkimas
KOSELAND — Ateinantį 

penktadienį, 7:30 vai. vakare,

Nuo sausio 18 d., 1921 metų 
iki 1932 metų pabaigos Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos kor
poracija turėjo $62,138.57 de
ficito, kaip' paaiškėjo metinia
me korporacijos šėrininkų su
sirinkime, kuris įvyko kovo 2- 
rą dieną, Auditorijos rūmuose.

Nei vienais metais Auditori
jos operavimas neatnešė pelno 
netgi ir geriausiais prosperity 
laikais, pareiškė auditorius J. 
P. Varkala, kių’is skaitė rapor
tą iš viso korporacijos gyvavi-
rno.

vakortės pinigai) ir W. Alex-' Kliutaų ir Draugijų Susivieni- 
ander, irgi apie $400 (laiva-1 jimo susirinkimas. Jame bus 
kortčs pinigai). svarstoma svarbus reikalai. Vi-

lingas nariais, bet ūpas labai 
įtemptas ir blogas. ;

(tąsa ryt.)

BURNSIDE 
Mitrius, f 
Burnsidc, patekęs į bedarbių 
eiles, išmainė savo namą į 
ukį netoli Crown Poinl, India
na, ir išvažiavo tenai apsigy
venti. Tai jau antras iš musų 
kolonijom iškeliavo į farmas. 
Praeitais metais p. Orintas iš
sikėlė. Reiškia, musų koloni
joje lietuvių skaičius mažėja.

Laimėjo bylą prieš Niekei 
Plale kompaniją.

Našlė Julia Cora, 701 East 
92nd PI., patraukė į teismą 
Niekei Plato geležinkelių kom
paniją už savo vyro gyvybę. 
Mat, John Cora dirbo minėtos 
bendrovėės kiemuose, kaipo 
vagonų inspektorius, ir spalių 
9 d., 1932 buvo užmuštas.

Našlė reikalavo atlyginimo, 
bet kompanija nenorėjo nei 
kalbėti iki neliko patraukta 
į teismą. Valstijos įstatymai 
nerodo daugiaus kaip iki $10,- 
000 atlyginimo už žmogaus už
mušimą. Našlę atstovaująs 
advokatas 
užvedė bylą 
Slidžia Paul McWilliams pa
gal tarp-valstijinės prekybos 
įstatymus pripažino našlei 
$17,500 atlyginimo. Nors kom
panija bylą vilkino, bet tai 
jau paskutinis sprendimas ir 
dabar neturi kitokio išėjimo, 
kaip minėtą sumą mmokėti 
našlei.
Bereikalingai areštuoja 

darbius.
Prie 95tos gatvės yra 

niai bėgiai Rock Island 
žinkelio. Buvo pastatyta 
tas senų supuvusių

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

CLASSIFIEDADS
i 

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Miscellaneous for Sale
, ĮvAĮrĮis Pardavimai 

VISOKK^^ŠIES LEPŪNAI 

šnnij, kanarkoi, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulinės, baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropil- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Našlę
W. W. McCallum 

court.

be

Prisirašykite i musą spuiką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

PERSISAUDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIU UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persIAaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuosal, pra* 
Salinkite nuodijančią medegąi Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

PRANEŠIMAI
The American Legion Lietuvių Sky

rius laikysmėnesinį susirinkimą ketverge 
vakare kovo 9, 1933, apie 8 vai. Gra- 
monto svet., prie 4535 S. Rockweli 
St. Visi exkareiviai kviečiami atsilan
kyti. Turime daug svarbių reikalų.

• * Sekr.

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
10 d., Amalgamated Centro name, 3 33 
So. Arshland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Jus svarbi^ reikalų. Malonėkite visi da- 
yvauti. —Valdyba.

CLASSIFIEDADS

Taip Švelnus kaip Old Gold

© P. Lorillard Co., Ine.

NĖRA SUKOSĖJIMO VISAME 
VEŽIME.

ATSUKITE savo priimtuvą ir 
Waring’s ir jo Pennsylvanians 

vakarą—per Columbia

pasiklausykite Fred 
kas Trečiadienio
Tinklą.

Švelniausi

šoni- 
gele- 
kele- 

vagonų. 
Nuo 1929 inetų jie ten stovėjo.
Kada bedarbiai pradėjo lau
žyti supuvusius vagonus, tai 
niekas nieko tada nesakė. Bet 
kada paliko tiktai blėtosi ir 
geležis, tai geležinkėlio sar
gai pradėjo žmones areštuoti 
ir bausti, štai, Ray Beck 9146 
Drexel avė. if George Karnik. 
Abudu likosi areštuoti ir nu
bausti po $5.00 pinigais. Jeigu 
negali užsimokėti, turi eiti į 
kalėjimą.
Geležinkelio sargų pašautas 

Paul G. Boncz 19 metų, 9343 
Woodlawn avė., likosi pašau
tas dviejų gclžkelio sargų. 
Jiedu ' aiškina, kad pagavę 
Boncz anglis mėtant nuo va
gono Beit R. R. Per tai jiedu 
ir pašovę, norėdami jį pagau
ti. Tai jau nepirmas randasi 
pašautas. Keletas, rodosi, dar 
randasi ir dabartiniu laiku 
ligoninėse, šaudo ne tiktai di
delius, bet ir mokyklos vai
kus, kurie tiktai nueina prie 
geležinkelio anglių pasirinkti. 
Tai vis bedarbės pasekrųės.

—N. R.

Lrišfr:v Pašte

Senas Auksas 
Old Gold

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

AUGŠČIAUSIĄ CASH KAINĄ tuo
jaus mokėsime už seną auksą, laikrod* 
džius, dantis, dia ir tt. Romack Gold 
Rcfinery, 7 W. Madison, kampas 
State, kambarys 100],

CASH UŽ SENĄ AUKSĄ 
Auksinius dantis, laikrodėlius, sulaužy
tus aukso daiktus, auksu dengtus daik
tus, daimontur, sidabrą ir tt. ši insti
tucija yra operuojama visuomeniškai su
sipratusių žmonių pagelbėti jums gauti 
cash. Mes mokėsime jums teisingas ir 
augštas kainas. Nariai Chicago Pre
kybos Associacijos.
CHICAGO GOLD SMELTING CO. 

59 E. Madison St. Kambarys 515

Business Chances
Pardąvimtij Bizniai_

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu į kitą biznį, kampinė bučemė ir 
grosernė, 4 kambariai, 2 karų gara- 
džius. Renda $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 65 St.
—O—

Koks švelnumas! (Veloz ir Yolanda, Amerikos pirmieji Tango šokėjai) 

švelnumas ne gali būti darytinas 
prie artificiališko paskaninimo. 
Bet švelnumas gali būt jūsų — 
dykai—kada jus rūkote rinktiną 
širdis kamieno Turkišką 
mie augintą derlių OLD

ję^AS TAI PASAKĖ, “Didžiau- 
.si gyveninio smagumai nieko 

nekainuoja.” Jisai gal turėjo o- 
mcny OLD GOLD. Nes OLD 
GOLD kvapsningas švelnumas 
dauginus ne kainuoja. Jisai atei
na pas jus—dykai. Naturališka 
pirmenybė OLD GOLD geresnio 
tabako.

švelnumas negali būt pridėta® 
prie pigaus ir šiurkštaus tabako.

Šie laiškai vrn tMfe it Europos 
Kam iie priklauso, tetrul nueina I 
vyriausi# pa^ta 
gatvių) atsiimti Reiki 
langelio, kur padėta ii 
L™ ______
v€s, pasakant laiško NUMERI, kai) 
i.* “* 
paštas laiko tam tikra laika, o dr*

(Clark ir Adanti 
klausti orią

___ _ įba “Adven
tised Window” lobSj nuo Adams gat

kad Siame sąraše pažymėta. Laiškui

Geresnio

ir na*
GOLD

tabako

NERIUOS CIGARETAI

Atsiminkite 
niekur neauga kaip kad vartoja- 
ma OLD GOLD.
Ir jie yra PILNO SVARUMO.

■j'

-■ ■

901 Antolovic Marija (2)
918 Krikseiunas Turgis
924 Montville John
940 Stanis Norbut
942 Surgis Mrs. Mary
945 Zymančiua Elenora

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAV1IN1NKŲ ATYDAI ✓ 
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 va] 
ryto iki 8 vai.' vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURE AUDĖ CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių štoras už $150. 5343 South 
Shields Avė. Boulevard 1282.

JEIGU jus ieškote nuolatinių įplau
kų, štai yra jūsų proga, dėl nesveikatos 
parduosiu arba mainysiu Gazolino Sto
tį su praptrte ant išmokėto bungalow 
arba du flačio. Atsišaukite , 

6220 Archer Avė, 
—O-----

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel, GROVEHILL 1038

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Biznis cash. Priežastis — išvažiuoju į 
Lietuvą. Už teisingą pasiūlymą bus su- 
rokuota.

4135 W. 47 St.
Lafayette 0780

Real Estate For Sale
Namąi-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI keletas namų ir far- 
mų. Priimam morgičius ir bankų kny
gutes kaipo pirmą įmokėjimą. Mid 
States Finance Co., 2969 Archer Avė.

Exchange—Mainai
MAINUI 4 fliatų muro namas, mer

gino yra $1,200. Mainysiu ant farmos 
arba biznio. Cash nereikalinga. J. 
Wallen, 2969 Archer Avė., Chicago.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

.Ž- . > A- ' f' • '

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

pasakykite savo pažįsta

Jauni banditai. Evans- 
tone apiplėšė tris 

moteriškes 
t \

Hina I n»IWI—■»»—.....   I

Netoli Northwestem Univer
siteto du jauni vaikėzai-plėSL 
kai užpuolė tris moteriškes^ 

; i ‘D? S'-’ f* ' ' i"‘ ' J 1 ’

ROOSEVELT 8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
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