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No. 58

Visi Bankai Yra Pavesti Prezidento Kontrolei!
Bus Leista Atsidaryti 
Tvirtesniems Bankams

Kongresas suteikė nepaprastų galių prezi
dentui kontroliuot bankus ir pinigų leidimą

raportavo su reko- 
jį priimti. Tečiaufo 
senatoriui Long, de- 
pasiulius niekuriaš 

bilių

apsaugo- 
ir šalies

dalykas

WASHINGTON, kovo 9. — 
Kongresas šiandie dar negirdė
tu greitumu priėmė prezidento 
Roosevelto pasiūlytą bankų bi- 
lių, kuris suteikia prezidentui 
nepaprastų, stačiai diktatoriškų 
galių kontroliuoti visus šalies 
bankus ir pinigų leidimą.

73-čias kongresas susirinko 
šiandie vidurdieny nepaprastai 
sesijai, kurią prezidentas su
šaukė, kad išgelbėti bankus, ku^ 
rie dabar pergyvena nepapras
tą krizį, kuris privertė prezi
dentą pasinaudoti karo laiko į- 
statymais ir uždaryti visus ban
kus keturioms dienoms.
Prezidento pranešimas kon

gresui
Susirinkus kongresui ir atli

kus reikalingus formalumus pri- 
saikinti naujus narius, taipgi 
apsvarstyti pasipriešinimus nie- 
kurių narių priėmimui, abu 
kongreso būtai suširitfko ben
dram posėdžiui išklausyti prezi
dento pranešimo.

Prezidento Roosevelto prane
šimas kongresui btfvo trumpas 
ir lietė tiktai bankų klausimą.

Prezidenats priminė, kad jis 
buvo priverstas uždaryti bankus 
kelioms dienoms, kad 
ti banku depozitorius 
biznį.

Dabar pirmiausias
yra atidaryti stipresnius ban
kus. Paskui reikia sustabdyti 
bankų spekuliaciją depozitorių 
pinigais. Kad bankus atida
ryti, prezidentas prašė nepa
prastų galių kontroliuoti ban
kus apsaugojimui depozitorių. 
Pirmiausia atidaryti tuos ban
kus, kurie pasirodė esą stip
rus, kitus gi, silpnesnius bankus 
reorganizuoti ar kitaip juos su
stiprinti.

Taipgi suteikti prezidentui 
galią kontroliuoti pinigų leidi
mą, kad butų galima greitai 
parūpinti užtektinai gerų pini
gų. Prezidentas prašė kongre
są veikti greitai, kad į trumpą 
laiką galėtų atsisteigti biznio 
veikimas.

Tai yra tik laikinės priemo
nės, kadangi į penkias dienas 
negalima buvo patiekti tiksles
nių priemonių, kurios ant vi
sados pašalintų dabartinius blo
gumus. Tai yra tik pirmas 
žingsnis. Vėliau busią patiekta 
tuo reikalu daugiau bilių.
Kongresas greitai suteikė pre
zidentui reikalaujamas galias

Perskaičius prezidento pra
nešimą kongresui, kongresas 
11.'oj stvėrėsi svarstyti prezi
dento pasiūlytą bilių.

Atstovų butas pirm svarsty
ti bilių dar turėjo išsirinkt) 
pirmininką ir kitus prezidiumo 
narius.

Atstovų buto pirmininkas 
tapo išrinktas Henry T. Rainey 
iš Illinois, demokratas. Repub- 
likonų kandidatu į pirmininkus 
buvo Snell, o Farmer-Labor 
atstovas

Išsirinkus prezidiumą, atsto
vų butas ėmė svarstyti bilių 
suspenduotomis taisyklėmis, pa
skyręs svarstymui tik 40 mis 
nučių. Tečiaus nė tiek laiko 
neėmė priimti bilių. Baigian- 
ties paskirtam laikui, atstovai 
ėmė reikalauti balsavimo ir pra
ėjus tik 38 minutėms bilius buf- 
vo priimtas—vienbalsiai. Posė
dyje dalyvavo 435 atstovai.

Senate bilius kiek ilgiau už
truko. Pirmiausai jis tapo ati
duotas bankų komitetui, kuris 
greitai jį 
mendacija 
kilo ginčų, 
mokratui,
pataisas. Bet ir senatas 
priėmė 73 balsais prieš.
Prezidentas turės karo 

galias
Kongreso priimtas bilius su

teikia* prezidentui nepaprastas, 
karo laiko grasos, galias kon
troliuoti bankus, kreditus, pini
gų leidimą, auksą ir sidabrą. 
Jis taipgi suteikia iždo sekre
toriui Woodin teisę reikalauti 
iš kiekvieno asmenio, kuris tu
ri aukso ar aukso certifikatų, 
atiduoti juos valstybei.

Prezidentas gali uždėti rei
kalingus suvaržymus bankiniam 
bizniui, gali kontroliuoti pri- 
ėminėjimą depozitų ir darymą 
išmokėjimų, gali bankus reor
ganizuoti, kur butų reikalas.

Bilius autorizuoja federali- 
nius rezervo bankus leisti pini
gus paremtus bankų suteiktais 
valdžiai užstatais. Apskaitoma, 
kad šiuo patvarkymu pasire
miant bus galima paleisti apy
varton kelis bilionus dolerių, 
tuo pašalinant pasireiškusį pi
nigų ir kreditų trukumą ir tuo 
atgaivinti visos šalies biznį,

Vykinimui šio akto kongre
sas paskyrė $2,000,000.
Laukiama bankų atsidarymo

Kadangi kongresas bilių pri
ėmė tiktai 7:30 vai. vakare, tai 
šįvakar prezidentas dar nespė
jo paskelbti taisyklių bankų at
sidarymui.

Gal ne visiems bankams bus 
leista atsidaryti, galbūt galės 
atsidaryti tiktai stipresnieji. 
Senatorius Glass apskaito, kad 
rytoj, užsibaigus federalinei 
“bankų šventei”, galės atsida
ryti apie 5,000 bankų visoje 
šalyje. Jiems valdžia tuojaus 
paskolins kiek reikiant pinigų,

laiko

Kvale.

.įi^gį’i^į

Karstas, kuriame pašarvotas miręs Chicagos meras Antanas Cermak. Kūnas liko parvežtas 
iš Miami, Fla., ir šiandie bus palaidotas ChicagOje, cechų tautiškose kapinėse

jiems užstačius savo turtą. 
Draudimas gabenti auksą užr 
sienin veikiausia ir toliau pa
siliks.

CHICAGO.— Chicagos ban- 
kieriai yra susirinkę savo aso
ciacijos bute ir laukia preziden
to instrukcijų apie bankų ati
darymą, kad bankai galėtų pri
sirengti atidaryti šiandie ryte.

Manoma, kad šiandie galės 
atsidaryti tik niekurie bankai, 
bet iki pirmadienio bus atida
ryti jau? visi Chicagos bankai.

FXTRA

Virš 6,000,000 bedar 
bių Vokietijoj

BERLYNAS, kovo 9. —Dar
bo ministerija skelbia, kad i 
pabaigą vasario mčn. bedarbių 
skaičius Vokietijoje sumažėjęs 
45,000. Dabar Vokietijoje vi
so yra 6,002,000 bedarbių.

Užmuštas Šiaulių resto
rano savininkas

Šiauliai 
d.—paskutinę 
vaitės” dieną— apie 1 vai. p. p. 
Šiauliuose, į restoraną, Varpo 
g., atėjo Aleksas ir Jonas Gab- 
rilaičiai iš Lieporių km. Šiau
lių valsč., St. Minevičius ir St. 
Kinča. Begirtaudami susipyko 
ir pradėjo muštis. Restorano 
savininkas Mykolas Ramonas, 
45 m. amž., norėjo mušeikas 
perskirti, bet šie puolė Roma
ną ir sumušė. Jis įbėgęs į sa
vo kambariuką užsirakino. Mu
šeikos išdaužę langus, sulaužę 
kėdės, išėjo gatvėn.

Aprimus triukšmui Roma
nas išėjo gatvėn ir pamatė sto
vinčius Gabrilavičius, norėdamas 
juos sulaikyti priėjo. Jie pra- 

ginčytis ir stumdytis. Stai
ga Ramonas griuvo aukštinel- 
kas ir daugiau nesikėlė. Pas 
vieną mušeiką rastas kruvinas 
peilis, o Ramono galvoj peilio 
smūgio-didelė žaizda. Mušeikos 
sulaikyti.

Sekmadienį, vas. 5
“blaivybes sa-

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje; vidutinis šiaurva
karių vėjas.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 5 h gelbėti nusiginklavimo konfe- 
49.

LONDONAS,, kovo 9. —Pre
mjeras MacDoriald ir užsienio 
reikalų ministeris Simon išvy>« 
ko j Genevą, kur jie bandys iš-

renciją nuo visiško pakrikimo

'f. it . ■
■

Darbo Federacijos 
programas pašalin

ti depresiją
NEW YORK, kovo 9. —Ame

rikos Darbo Federacijos prezi
dentas William Green kalbėda
mas New Yorko prekybos tary
bai išdėstė trijų punktų pro
gramą pašalinimui depresijos.

1. Atsteigimas perkamosios 
jėgos pakėlimu darbininkų al
gų.

2. Įvedimas penkių dienų sa
vaitės ir šešių valandų darbo 
dienos pašalinimui nedarbo.

3. Parupinimas prieinamesnių 
kreditų, kad paakstinti gamy
bą ir parūpinti darbo darbinin
kams.

Taipgi įstatymais turi būti 
panaikintas vaikų darbas ir 
bankai turi būti padaryti sar
gesni depozi toriam s.

Skerdyklos bandė pasi
pelnyti pakeldamos 

kiaulienos kainas

Austrijos socialde 
mokratai kviečia gin 

ti respubliką
VIENNA, kovo 9.— Austri

jos socialdemokratų partija iš
leido atsišaukimą į visus dar
bininkus ir respublikonus, kvie
čiantį juos prisirengti ginti 
respubliką ir konstituciją nuo 
fašizmo ,kad ir Austriją neiš
tiktų tokia pat likimas, kokis 
ištiko Vokietiją.

Socialdemokratai taipjau nu
tarė kovoti ir prieš atgaleivio 
premiero Dollfuss diktatūrą ir 
reikalauja, kad tuojaus butų 
sušauktas parlamentas. Rezig
navęs parlamento prezidentas 
Kari Renner pranešė kancle
riui, kad jis atsiima savo rezig
naciją ir neužilgo sušauksiąs 
parlamento posėdį, 
nugina teisę atsiimti 
Ją-'

Viennos meras
Kari Seitz taipgi atsisakė klau
syti valdžios įsakymo uždraus- 
ti polonius susirinkimus.

Kancleris 
rezignaci-

socialistas

šalinami, o j-jų vietas statomi 
ištikimi hitlerininkai.

Vidaus reikalų ministeris 
Wilhelm Frick pašalino visus 
valstijų policijos viršininkus 
Wuerttemberge, Saksonijoj, Ba
dene ir ScĮiąumburg-Lippe, o jų 
viefori ’pastatė nazių komisio- 
nierius.

Dabar tik viena Bavarija dar 
nėra nazių pasigrobta. Dar 
prieš rinkimus, iada hitlerinin
kai užsiminė, kad Bavarijai bus 
paskirtas nazių komisioneiriifs, 
tai Bavarijos liaudininkai pa
skelbė ,kad jie tokio komisįo- 
nieriaus visai neįsileis. Tečiaus 

, hitlerininkams laimėjus reichs-
Tik Bavarija išliko hitlerininkų įago rinkimus, dabar planuoja- 

nepiasigrobta. Ruhr distrikte ma j Bav!1rijOs koalicinę val- 
naziai uždarė žydę sankrovas džil) jsileisti ir nazių atstovus.

Rooseveltas šiąnakt 
‘ bankų šverdę” pra
ilgino neapribotam 
laikui.

Hitleris grobias! Vo 
kietijos valstijas; 
persekioja žydus

100 žmonių užmušta
Politiniai susirėmimai vis dar

»■

Nuo to laiko, kaip

BERLYNAS, kovo 9. — Hit- 
lerininkai šiandie pasigrobė į 
savo nagus ir Bavariją, kuriai! tebesitęsia. : 
jie paskyrė savo komisionierių. Hitleris užėmė kanclerio vietą 
Bavarijos valdžia rezignavo. pora menesių atgal, politiniuo-

BERLYNAS, kovo 9. — Hit- se susirėmimuose žuvo jau apie 
lerio sukurstyta kampanija j ^90 žmonių, 
prieš žydus ir svetimtaučius į Pasigrobė darbinikų unijų V • • V 1 M t 1 • J • 1 1

Bavarijos valdžia rezignavo,

ypač pasireiškė Ruhr distrikte, 
kur ginkluotos nazių gaujos už
puolė ir uždarė žydų sankrovas 
Essen, Oberhausen ir Sterk-! 
radę miestuose. Tarp uždarytų ’ 
yra trys amerikiečių 
worth sankrovos. Prie visų už
darytųjų sankrovų tapo pasta
tyti pikietuotojai, kurie nelei
džia žmonėms įeiti į sankro
vas. Taipgi tapo iškabinti pla
katai: “Vokiečiai, pirkite vo
kiškas prekes”.

Hitlerininkų vadaį atvirai 
užgiria savo ginkluotų gaujų 
puolimą žydų sankrovų, nes 
hitlerininkai esą nepakęstą žy
dų biznio ir todėl reikalauja, 
kad žydų sankrovos užsidarytų.

Ne tik kad žydų sankrovos 
yra uždarinėjamos, bet ir pa
vieni žydai puolami ir mušami, 
ypač Berlyne. Tarp sumuštųjų 
yra ir amerikiečių, kas ir iš
šaukė Amerikos protestą.

•' ■ ■ y

šalina valstijų vyriausybes
■ ■ ‘ ■' . - ' ■ -

Hitleris vis dar stiprina savo 
poziciją ir stengiasi pasigriebti 
į savo rankas visą Vokietiją ir 
jos valstijas, taip kad visos ša
lies valdžia butų grynai Hitle
rininkų rankose. Tito tikslu 
respublikonai valdininkai yra

Jkl.- i,.. ,

Pasinaudoda-CHICAGO.
mos bankų uždarymu, gyvulių 
skerdyklos bandė pasipelnyti 
nepaprastai pakeldamos švie
žios kiaulienos kainas. Kai kur 
kiaulienos kainos buvo pakeltos 
dvigubai ir net trigubai, nors 
gyvų kiaulių kainos ne tik pę? 
pakylo, bet vakar dar nupuolė.

Tečiaus
dystė nepavyko, nes mėsos 
sankrovos ir moterys paliovė 
pirkti kiaulieną dr vieton jos 
ėmė vartoti kitokią mėsą, ar 
kitus valgius.

East Chicago meras 
užmuštas nelaimėj 

su automobiliu

^4'
i* -

ų pelnagau- 
*nes

Amerika vėl protestuo 
ja Vokietijai dėl sumu 

Šimo amerikiečių

namą 
respublikonų ve-

BERLYNAS, kovo 9. —Ame
rikos generalinis konsulas Mes- 
sersmith apsilankė pas Berlyno 
policijos viršininką von Levet- 
zow, kad užprotestuoti prieš 
uniformuotų hitlerininkų su
mušimą šešių amerikiečių Ber
lyne.

Konsulas reikalavo, kad toli
mesni puldinėjimai amerikiečių 
apsistotų.

Ofyšdamas iš teatro Chicagoj 
pakliuvo po traukiniu. Jo 
mergina išliko gyva

merą Dr. 
,‘30 m. Jis

CHICAGO.—Gryštant iš te- . 
atro Chicagoj, nelaimė ištiko 
East Chicago, Ind., 
Thomas W. O’Conni
važiavo su savo mėigma, p-ft- 
Rachael Evans, 35 m., East 
Chicago mokyklos mokytoja, su 
kuria jis rengėsi neužilgo apsi
vesti. ’ .

Vokietijos
liavos ir toliau yra draskomos 

i ir jų vieton iškeliamos nazių ir 
WooL I ka*zer^nC‘s Vokietijos vėliavos. 
•__ y Buvęs kronprincas virš savo rū

mų iškėlė kaizerinę vėliavą, o 
virš kaizerio rūmų Pottsdame 
iškelta nazių vėliava. Naziai 
aplankė biržą, reichsbanką ir 
universitetą ir visur iškėlė savo 
vėliavą.

Kari Liebknechto namas, kur 
buvo komunistų raštinė, liko 
užgriebtas policijos ir bus pa
verstas į Berlyno politinės po
licijos anti-komunistinę raštinę.

Policija taipjau užėmė Berly
ną. darbininkų unijų namą.

NEW YORK, lęovo 9.NEW YORK, lęovo 9.— New 
Yorko valstijoj esančios gyvas
ties apdraudos kompanijos su
stabdė teikimą paskolų ant pa
lįstų. Taipgi prailgino mokė
jimo laiką tiems, kurie negali 
užsimokėti už apdraudą.

LONDONAS, kovo 9. —Ja
ponija vakar nupirko du Ka
nados ir du Anglijos laivus. 
Nuo pradžios karo Jehol pro- 
vinęijoj Japonija pirko jau 9 
laivus.

FranPARYŽIUS, kovo 9. 
ei j a savo ambasadorium Wash- 
ingtone paskyrė Andre Lefevre 
de la Boulaye, seną diplomatą..

i - u .

RYMAS, kovo 8. —Gaisras 
sunaikino dalį centralinės gele
žinkelio stoties. Nužiūrimas pa-

MIAMI, Fla., kovo 9. —Zan- 
gari prisipažino prie kaltės dėl 
užmušimo mėro Cermak ir bus 
nuteistas rytoj.

ii
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Privažiavus prie Suminer 
Avė. ir N. Y. Central geležin
kelių. bėgių jis nepastebėjo at
einančio tavorinio traukinio. 
Kada traukinį pamate, jau bu
vo vėlu sustoti ir automobilis 
pakliuvo po traukiniu. Automo
bilius liko sudaužytas, mėras 
Dr. O’Connor liko mirtinai su
žeistas ir už kelių valandų pa
simirė ligoninėj. Bet p-lė Evans 
išliko nesuleista.

Dr. O’Connor, dentistas, bu
vo miesto kontrolierius ir me
ru liko 1930 m. kai rezignavo 
meras Hale, federalinio teismo 
nuteistas už peržengimą probi- 
bicijos įstatymų.

NEW YORK, kovo 8. —Mrs. 
Carter Randolph Leidy, New 
Yorko ir Philadelphijos turtuo
lė, prigėrė Bronx upėj, kai jos 
vyro valdomas automobilis ni> 
šoko nuo tilto ir nukrito 80 pė
dų j upę. Vyras išsigelbėjo.

■ ......■....i, i,,   M„l <111 1*^   I ■ I III I      ■ I I..I I.. ■»

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

Laivu “BBEMEN”

Tuojaus kreipkitės j NAUJIENAS sutvarkymui reikalingi) 
dokiųnentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
tas gaus geresnį kambarį.

NAUJIENOS jums patarftaus teisingai, greitai ir gerai.

A NAUJIENOS
1739 So. St.

įįfe "Vi.



•'i ■

na

Indiana Harbor, Ind
Trumpos žinelės

vadinasi, • nenusiunte

Baltimore Md
Kuprškėnų susfrrnkhnas

Q 1O p au do ar
Detroit, Mich

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Detroit, Mich
Iš musų padaugės

ie 3,000 lietuvių. Bet jų Kaip

1739 South Halsted Street,

Nęsimato. Pagalios, pastebėjau

■

tu

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms -Laiškai
SužieduetuvėnM

‘kruti, 
puses 
pietų.

pabaigoje 
taip atši- 
pavasaris

pristapntję 
i.

dėl taupių

ranlcro-

Bilas
Biznio 'Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

už socialistų statomus kandi? 
datus. Visi mato prie ko pri- 
vedė kapitalistinių partijų šeit 
mininkavimas. Tomis partijo
mis pasitikėti d^bininkri 
begali.

Atsišąiikimus
Lupelius
Korteles

,44 Jš

Pasirodė trečia grupe, kuri

'Kainos ant maisto 
pasiliks žemos

yra nemažai lictu- 
ų. Turi taip pat 
nkinį lietuviškų 

knygyno skyrius, ku
prio Grand Blvd.

įpusų komunistai? visokiais bu
dais viliojo. TaČjau atrodo, jog 
iš to nieko neišėjo. Tarp de
monstrantų jų WiR yW ne
simatė.

tytpjai gali , spręsti

Lietuviu knygos Detroito 
knygyne

Draugijoms Konstitucijos ir tjQ Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialjo užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviu
kais antgaliais.

Tačiau dėl 
duoda'įneši

mi ta rimas suteikti

Kovo 12 d. Universal Kliu- 
be, 814 West 33rd SU įvyks 
paskaita apie Technokratiją.

Per paskutinius ■ kelis mėne
sius technokratai pranašavo, 
jog Amerika neišvengiamai 
eina prie finansinės suirutės, 
Kurios nebus galima pašalin
ti’t oĮ,kol nebus, priimtąs’ tecli- 
nokrMų siūlomas planas.

T#s planas siūlo panaikinti 
dabartinius 5 pinigu a -ir įves
ti specialius “energijos certi- 
fikatus”; siūlo daug dar kitų 
dalykų, kurie bus išaiškinti 
paskaitoje.

paškąitft Haflcys K. Ąųgusti- 
Wi*fo% Pakaita lę
šis tik apie vienų valandų lai
ko, tai paskui bus gulima' liuo- 

patiiškusuoti apie techno- 
Ijoų. gėrusius ir blogąsias 
s. Pradžia 2:30 vai. po

Briggs kompanijos darbi
ninkų streikas < vis dar tebesi
tęsia. Mažai vilties.*, kad jis 
greit užsibaigs. Pastaruoju tai 
k u policija sų ; rtreikieriftjs 
pradėjo tikrai žiauriai elgtis. 
Štai šiopiis dienomis vienas 
policmonas bę jokio reikalo 
taip žiauriai supTUŠc darbinin
kų, kad jį reikėjo vežti į ligo- 
nin*>' '

Majoro Komisija, kurį veda 
tyrinėjimą, priversiu Wv« < pa
sakyti, jog policijos žiaurumų 
negalima •;; pąte|ąin|i. QaugįaU 
to: ji pareiškė .tą nuomonę* 
kad dėl dąb^vtįnės streiko 
eigos a tsakomybe; puma ; wt 
kompanijos viriinįnkų, kurie 
vis dar nenori yęšti * derybų su 
streikierių komitetu.

O reikia žinoti, kad t# komi
sija yra palanki Briggs kom
panijai. Ir jeigu 
priversta pasmerkti 
žiaurumus ir kampanijos vir
šininkų nušjstėtymų; 'tai sfcąi; 
tytpjaį gali , sjirįstį, jog sų

Man tenka palaikyti kontak 
tą su Detroito viešojo knygy 
no prievaizdomis. Su jais te 
ko kalbėtis dėl lietuvių sky 
riaus padidinimo. Jau dabar 
tiniu laiku centraliniame knv 
gynė, kuris randasi ant Wood 
ward Avė 
viškų knj 
neblogų 
knygų 
ris randasi 
ir Vernon Higlnvay, netoli nuo 
Šv. Antano parapijos.
šiuo turiu pranešti, kad kny
gyno taryba auliuku įsigyti 
daugiau lietuviškų knygų. Ji 
manęs paprašė sudaryti sąra
šų lietuviškų knygų, kurias 
knygynas turėtų įsigyti. Sunku 
pasakyti, kiek knygynas galės 
paskirti pinigų naujų lietuviš
kų knygų pirkimui, kadangi 
dabar yra gana sunkus laikai. 
Tačiau tam tikslui visgi šiek 
tiek bus paskirta.

Taip dalykams esant, hutų 
labai pageidaujama, kad Pel’ 
roilo lietuviai pareikštų siuvo 
nuomonę kai dėl nudarymo 
lietuviški) knygų sąrašo. Todėl 
aš ir kreipiuosi į šio laikraš
čio skaitytojus tuo klausimu 
išreikšti savo nuomonę. Va
dinasi, pasisakyti, kokių kny
gų juo pageidaujate. Apie tai 
galite rašyti “Naujienose” ar
ba tiesiai man Šiuo adresu: 5 
West Larned Street, Detroit, 
Mieli.

Būtinai ' tai padarykite, nes 
tai duos man galimybes suda
ryti tokį sąrašą kpygų, I kurios 
yra labiausiai pageidaujamos.

Prie , progos dar turiu\pasa- 
kyli, jog eentralinis knygynas 
visuomet yra pasiryžęs patar
nauti žmonėms. Ten rąpdasi 
puąėtinaų j rinkinys iietųri^kų 
kpygų, ktfriįjmia viri gąR Mu«i- 
sri naii^otis. Jeigu Mflįrię ne
moka, hkaip susirasi knygų, 
tai tegul nesidrovi paklausti 
informacijų. Knygyno darbi
ninkai su mielų norų pageltęs 
surasti pageidaujamų knygų, 
o taip pat < parodys, kaip nau
dotis indeksu.

Jeigu žmogus žino autoriaus 
arba knygos vardų, tai nėra 
jokio sunkumo susirasti i pa
geidaujamų >knygų. ’ Pagal sa
vo turinį, ntdekse knygos yra 
suskirstytos į moksliškas, filo
sofiškas ' ir tt. Todėl * kiekvie
nas privalėtų išmokti knygų 
indeksu 'naudotis, nes tada 
jam bus lengviau susirasti tai, 
ko jis nori.

Prie s pabaigos1 dar turiu: pa
sakyti, jog knygyno rekordai 
parodo, kiek daug žmogių 
skaito lietuviškas knygas. Nuo 
skaitytojų skaičiaus priklau
sys ir lietuviškų knygų sky
riaus praplėtimas. Jeigu skai
tytojų bus. daug, tai knygynas 
paurupins kiek galima dau
giau lietuviškų “kųygų įsigyti.

—Jos. P. Uvick-
PaManioju laiku daug kąh 

bama apie tai, kad socialistai 
su kommuštais privalėtų nu
daryti bendrų frontų. Tačiau 
iš tų šiaudų vargu kada nors 
gali būti grudų. Fanatizmas 
pas bolševikus yra tiek įsiga
lėjęs, jog su jais jokis bend-| 
ras darbas yra neįmanomas, j 

štai vasario 26 d. įvyko bol
ševikiškos prakalbos. Kalbėto
jai buvo atvykę iš “Vilnies”. I 
Vienas draugas nuvyko pasi
klausyti prakalbų ir tuo paęiu 
laiku nusinešė kur
raginama, balsųdti^ę įFrancfs 
King ir Mėta Risemėn, socia
listų kandidatus į mokyklų in
spektorius. Pastebėjo tai J. 
Gugas, buvęs ekstrinis gaidu
kas, kuris dabar su dūšia ir 
kurni tarnauja Bimbai. Jis pa- 
griebė . kortelę ir užbėgo ant 
pagrindų, šaukdamas, jog turįs 
ką tai svarbaus pranešti. Visi 
sužiuro, manydami, kad gal 
gaisras ar kokia kita nelaimė 
atsitiko. Bet tas buvęs ekstri
nis ėmė visokiais budais plūs
ti socialistus ir šaukti, kad 
niekas nebalsuotų už socialistų 
kandidatus. Atrodė, kad tam 
dideliam revoliucionieriui de
mokratai ir republikonai kur 
kas arčiau prie, širdies, negu 
socialistai. Na, ir bandyk da
bar su tokiais fanatikais ben
drą darbą dirbti!

Pirma m i u t b kori kkkvnuos
* i galvon yra. kąs pridarys su 

notriisf
m«H ir -taikančios kičus 

* u kainos 
padidintos. Wareaužės 

vrtuOttiet dideli staką Ti
kusią uiuks 

nors ir bucų ant jų
i.

Stores” san

Ovesaičiui paskolų butų 
šauktas. Didelė dauguma 
rių balsuoja už įnešimą.

Kąip sau norite, bet tai 
vo pušies šmugelis. Overaitis 
dar tebėra kuopai skolingas 
du šimtu dolerių, o čia ir vėl 
san<|ariečiai nori jąm suteikti 
naujų paskolų. Blogiautias 
dalykas yra tas, kad tuos du 
Šimtu dolerių buvusis finansų 
sekretorius sauvaliai “pasisko- 
Kno 
iš narių sukolektųotųs mokes
čius įįefltrą.

Dabar daroma tyrinėjimai.
1 «sandariečiai 

kad tas reikalas 
butų užglostytas. Paskolos 
reikalas tatai aiškiai parodo.

Naujasis kuopos pirminin
kas nei kiek nesiskiria* mio se
nojo. Jis irgi i bando lošti dįk-

Praeito mėnesio 
pas mus oras buvo 
lęs, jog atrodė, kad 
jau visai nebetoli. Aš atsime
nu, kąip Lietuvoje i prisiartin
davo pavasaris: patiekdavo 
garniai ir kiti paukščiai, žmo
nės kalbėdavo, jog kas pir
mas iš šeimynos pamato gar
nį, tas esti laimingas per visus 
metus.

Susilaukė garnio ir > musų 
kolonija. Tas garins aplankė 
ponus Jokūbą ir Kotryną Kar-| 
vėlius, palikdamas sveiką ir 
gražių dukrelę. Tėvai yra la
bai patenkinti tąja dovana.

P-as Karvelis yra vietos ga
bus ir pariturintis biznierius, 
— laiko valgomų daiktų krau
tuvę. Tiek motina, tiek duk
relė jaučiasi gerai.

Aš linkiu ]>onams Karve
liams kuo geriausio pasiseki
mo, o ji) jaunai dukrelei už
augti gera lietuvaite.

Homer S. Cummings iš Stamford, Omm.„ kWri ’ preziden
tas Roosevelt paskyrė generaliniu prokuroru, yįeton mirusio, 
senatoriaus Thomas J. Walsh. Cummings yra buvęs demokra
tų nacipnalio komiteto pirmirdpkas ir buvo ’ taikomas FiWm( 
general-gubernatoriu. Manoma, kad generalinio prokuroro ( pa-‘ 
reigits jis ris tik laikinai iki iĘoosevrit susiras

Tai tau ir revoliucionieriai, 
pamaniau aš sau. - Jie triukš
mauti moka tik Sfvetįaniieae,'kur 

t jų kailini nėra Jokio pavojaus^ 
Per vįsą mėnesį buvo 
ma apie demopstrarijų, o bkaį 
atėjo tąs laikas, ’tai visį binv 
fermai išsiblaškę,, 'kaip Rirb^įaį, 
Kušinai, lenkai ir ■ kvtų tadtų 
žmonės pasirodę !kųr ^kas drą
sesni. Jeigu ^jle^lmtų-’imvę Jo* 
kie narsus, kaip mūšų . biinbi- 
niai, tai jokios1 demonstracijos 
nebūtų h* įvykę?

Viso parke galėjo būti -apie

Prieš keletą dienų susirgo 
p-nia Rozalija Mikaločienė ir 
dabar randasi po Dr. Kama
rausko priežiūra. Daktaras 
tvirtina, jog nieko pavojingo 
nėra ir už poros savaičių ji 
galėsianti važiuoti namo į 
Benton Harbor, ’ Mich.

Neseniai pasimirė Antanas 
Mikaločas ir liko palaidotas 
Chicagoje. Vyro mirtis tiek 
paveikė p-nią Mikaloci.enę, 
kad ji tuoj po laidotuvių su
sirgo ir turėjo kreiptis į dak
tarą. Dr. Kamarauskui p-nia 
Mikaločienė yra dėkinga už 
rūpestingą jos gydymą. Dė
kinga ji yra ir vaistininkui 
Jos. M. Kromeliui, kuris pri
stato jai reikalingus vaistus.

ieimiaiakėc 
mailto kali.

Ifekicrant
prtyįųtauc, kurtę .ųceac sufltnda. 
ne turėtų būt - -«J!-----
Chicagoje etrri 
šokio m0mo produktų.
Ant keturių savaifi 
didžiutrrias pareikalavimas 

-šios dienos
ląovų s|cų>Įme randame ęų savininkų 
pareftktm? vrioomenei. kad kainos 
‘•‘Mįdvrat Stote*” aankcpvose nc bus pa
didintos. Ši organizacija valdo ir ope
ruoja nuosavas wareanzes, kurtose yra 
pakankamai suko aprūpinti visokį nor
malų pareikalavimu. Nors gali būt kai
nos ir bus padidintos ant kai kurių 
naujų produktų, b*t “Midw«c Stores” 
produktai buvo supirkti žema kaina ir 
jų savininkai parduos jas savo kostu- 
meriams tomis pačiomis senomis kaino
mis.

Toliau, vvareuuzės turi labai gerą kre
ditą pas didžiausius manufaktorius ir 
nocs mes turime dabar bankų šventę, 
manųfaktoriai ne perstoją ; ! e’
naujus produktus į vrarėatrees 

Dabar yra geras laikas
namu šeimininkių sutaupyti ant maisto, 
ir pirkinėti '*Mėdwest Stores” sankro

vis dar < parduodamas re- 
kainomis, ries* ‘anj 

patarnauja akurariš'

Tačiau nčžiįjrin
*čių ir suulįįUųi^?' stfęiljeria^ 
yra pasiryžę tę»li f k<>yą. įO 
laikosi vdcuybėši?■^rięinfr, awc; 
'viri. 1
Pavyzdžiui, vieųo :
riečia-'-ii^ę^*yh4’:
klaažUujul ir hib nbet ^l|(lž*iW' 
jusi. /'

ne Hk 
nesitaišo, b6i;( 
gėja..

vose. Maiši 
gųllar^aiąp 

'sankrovų savimni 
/--kai ir sąžiningai.

SIJA. YriV^lai vis
<|«r ■ 1 buvęs fi-

nusitarė su tatofiaus rolę ir be pasigailė 
samariečiais iškilti 
ŽptMių.

naują jimo, su plaktuku daužo stąlą, 
Ip08ų, ; KWĮ><>^ susirinkime, Kai '•kurie1 ųaria| jau siūlo 
kuris įvyko kovo 6 JI.,! buvusis piritfi guminį i pUktuką: sėtko, 
f maųsų sėkretorius j paprašė 
pakkėlos — sėdynių dolerių. 
'Virięfts $jo,: skų- 
(rigi įflriKfl ąutrilli I paskolą; 
jne$wą i o pir-
miųiųkas! Ke mekiir nieko su- 
dave jitaktilkų į stalą ir pą- 
rriŠke, jog paskola suteikia
mą.

^riąi sužiuro,' kas < čia per 
flttrięės: inęį -svąrriy^o* nei 
brihsąfVĮnm, o įnešiąąąs jau pri- 

AtsiMbja B^v^ienė ir 
užprotestuoją, jog jokio tari
nio ' twe kUu^mc i&uopa ne- 
padąrėiiri<$o$ėl ąpję suteikimą 
pąsMus neg^i ’KUti ir kalbos. 
Kiri^W<ęas vėl plaktuku į 
ątąių: girdi, jau nubalsuota; 
sėsk. Pradeda protestuoti ir 
kiti nariai bei reikalauti pa- 
aiškinimo, -kas tą tarimą nu
balsavo: Motuzas, ar Ambro- 
zas?

Paųiatė phwiiUnkas, jog 
škymas 'neišdegė ir pareiškė, 
kąd nariai gali tą nutąriiuą 
atšaukti. Vėl nesusipratimas: 
atšaukti nutarimas, kuris ne
buvo ' padalyta 
rani5rbes “Kibštr

Kupiškeųų Bendro Kliubo 7- 
tos kuopos Amerikoje metinis 
susirinkimas įvyko vasario 26 
d. Vyriausias susirinkimo 'ti
kslas buvo perrinkti vžldybą, 
kas ir liko padaryta. Valdybon 
įėjo šie asmenys: pirm. J.Avel- 
nys, ižd. J. S. • Galinaitis, rast.

Kuršaitis. J - -* ~ j?
Po valdybos išrinkimo buvo 

perskaitytas* laiškas nuo Ku
piškėnų Bendro Kliubo Centro 
sekretoriaus p. J. Juodakio. 
P-ui Juodakiai buvo pavesta 
sutverti Kupiškio valsčiaus pa
žangiųjų valstiečių draugiją, 
kuri pasiimtų Liaudies Namo 
reikalui tvarkyti.

Iš laiško paaiškėjo, kad cen
tro raštininkas p. Juodakis tą 
savo užduotį atliko. .Vadinasi, 
suorganizavo pažangiųjų kupiš
kėnų sąjungą. Musų kuopa 
pilnai pritaria pavesti Liaudies 
Namo globojimą tai sąjungai. 
Už pavedimą Liaudies Namo 
reikalų sąjungai visi kuopos 
nariai pasisakė vienbalsiai.

J. švelnys, pirm.
J. S. Galinaitis, ižd.
Ant. Kurelaitis, sekr.

Naujienos pas mus visai ųe- 
kokios. Bankų uždarymas mus 
palietė pirmiau, negu kitas val
stijas. ’ Kurie ir turėjo kelis 
centus susitaupę, tai dabar ne
begali jų atgauti. Vadinasi, 
baigia visus sulyginti. Žmonės, 
kurie neturėjo pinigų, cĮąbar 
juokauja: sako, mes jau lygus; 
jus taupėte pinigus įr neščte 
į bankus

Priežodis sako, jog iš vilko nedideliais 
geruoju mėsos neatimsi- Taip kiais užrašais bei 
iš tiesų ir yra. Vyriausybė Ii- Atsirado ir apie 25 policmonai, 
gi šiol beveik nič-nieko nedarė, Jų viršininkas žiuri, kada ateis 
kad apsaugoti žmones nuo vi 
sokįų sukčių ir prigavikų. Vi- nėra, taip nėra, 
sa tai privedė prie to, kad 
Amerika liek įsiklampojo, jog daugiausiai susidėjo iš ateivių 
dabar nebežino nei kaip iŠ tos r Visi marŠuotojĮak matyti, pu- 
klampynas išbristo. Tad nors sėtinai aųv^ę; iv ąt- 
dabar butų laikas žmonėms rodo. Pąaįgivdo. Aš ?vis

Jeigu ' y^inbį^ąi jigąli 
kuo pasigirti, tai tik uįįągąyi* 
mu. šiame atvejyje 'jie jėkios 
gėdos neturi, štai neseniai, 
buvo 'laidojamas Benušis. Jo- 
nikis ir kiti kapinėse be ųie-. 
kur nieko prade jo ‘kaulyti «au- 
kų “AVorkeFinį’^ partijai ir 
“Vilniai”. Su visokiais Senu
kais kolektuotojai ėmė lįsth 
žnionėiųs į akis ir kaulyti au
kų. Laidotuvės tapo paverstos 
į tikras sorkes.

sistemos nieko gero negalima niai,' baroniniąi bei jonikiniai. 
tikėtis. Nęsima.to. Pagalio®, pastebėjau

Bjalmęidžįo 1 d. pas mus įvyk*, vieną kitą. Ęma ; skyrium po
stą rinkimai. Susipratusių dar- vieną,, po du. Lyg kažko išsi- 
biniuk'M ^pareiga yra bąlšUotlgimdę,^ bijosi. . •

Dabartiniu laiku turime 
kitą ligonį, būtent, p-nią Kfli^jAnt 
velionę, p. Jono Karvelio žmo
ną. Ji gana sunkiai serga,, bet 
randasi gero daktaro priežiū
roje. Nors liga ir sunki, bet 
daktaras sako, jog ji greit pa
sveiksianti ir vėl galėsianti 
pagelbėti vyrui biznį tvarkyti.

Linkiu (ligoninis kuo grei
čiausiai pasveikti.

— Hedarbis.

Per visą menesį Andrulis, 
Jonikis ir Kraucevičius bubni-? 
jo, kad kovo 4 d. įvyks dide
lė demonstracija, kuri iš 25-os 
gatvės trauks į Clark parką. 
Buvo skelbiama, jog ten susi
rinksią apie 3,000 lietuvių.

žinoma, nenorėjau praleisti 
tos progos ir todėl nuvykau 
pasižiūrėti, kiek susirinks mū
siškių revoliucionierių. Kai nu
vykau į vietą, lai radau vos 
kelis slavus susirinkusius. Jie 
stovėjo jx) kelis ir kalbėjosi 

kur jie da- tarpusavyje. Taškui pradėjo į 
purką rinktis daugiau žmpnių 

būreliais su viso-, 
vėliavomis.

susirinkimai bus ramesni, nes 
su guminiu plaktuku nebus 
galopą tiek daug “noizo” pą- 
daryli-

Susirinkimui buvo pasiūlyta 
rezoliucija prieš 'Pildomąją 
Tarybą. 1 Pirmininkas atsisakė 
ją»priimti, pareikšdamas, kad 
ji penia u g šiurkšti. Tuoj pa
duota sumanymas parašyti ki
tą • rezoliuciją. Pir-mininkas su- 
sigriebė, kad nauja rezoliuci
ja gali imti dar griežtesnė ir 
priėmė pirmąją. Rezoliucija 
bus’pasiųsta ‘Tėvynei*1. Jeigu 
‘Tėvynė” atsisakytų ją dėti, 
tai nutarta kreiptis į “Kelei
vį” ir “Nąujicnas”.

Žinoma, sandarįcČianis tai 
labai nepatiko. Bet ką darysi: 

i atėjo laikas nariams pabusti, 
ir jie pabudo. Atrodo, kad 
kuopoje ateityje bus, ir dau
giau sotkių.

—F. Lavinskas.

.-■■■ui-    i I m.,,,, H Į   —nmiiui MilĮi 
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KORESPONDENCIJOS
py... .............. ................ .. »i.—.... ... .

pįleidžiąma . darbininkų, iš 
kuriu atimama blėkutės. 
JJeiųs pranešamą, kad bus pa- 

\ šąųkti atgąl, ^aj dariai pasi- 
i taisys. 'Bet ta»pasąka jau kar- 

lojąnųi pęr paskutiųius dve-
}; įčlą įuętų. Atloštiems darbi- 

nįuHątns vis sąRpma, kad jie 
bus atgal pašaukti. Kai kurie 
to pašaukimo jau laukia d ve- 

. jus matuti, pęt vis. negali su
laukti.....

Blo‘gią^Oą« dalykas yra tąs, 
V«d d0$|#ikai vcrčiąpM dU* 
bti 'virŠMIcį ir už Jgi'rtegąuną 
«at|y^nimo.; Dirba |r t tyl|, Pa
sipriešinti niekas melsta,’. Bet atrodo, kad 
nes tuoj susilauktų atsakymo: daro viską 
tavęs juk čia niekas nelaiko, 

t gali teiti MTOU.

. ......... LLMJC 't- "iiJ. 1‘ . ■ .TOLSTO liJ 
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
N ą U! j ienose.
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Penktadienis, kovo 10, 1033

BULVĖSmušima
MILKASapie
TOMAčIŲ SRIUBA “Campbell’! 3 kenai 19c

reikalu

5 unc. stiklas 10c

2 kenai 25c

LIMA BEANS

APYSAKOS

DEZORTAS
CHICKEN Kcnas

tuz

Vaškuota Popiera

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS

Valdžios taksos

Valdžios taksos

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

WELL??

Klaidos atitaisymas

Priversti griebtis griežtų žin- 
ksnių prieš plėšikų įsigalėjimą

Aukšti 
Kenai

Šauks speciali sus 
konstitucijos pro
jekto svarstymui

WHATS 
THE ŪSE.

Town of Lakiečiai 
turi kovoti užtarto, 

gyvybių saugumą

Šiandien laidoja
mas Chicagos majo
ras Anton J. Cermak

Bdg. Liet. Pol. ir Pa
šalpos Kl. prisideda 

prie T. M. Dr-jos

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ 
Į LIETUVĄ

nepakenčiamas rciš 
o negalima užtyle

Rinktinės U. S. No. 1 
WISCONSINO

BRIDGEPORTAS.-—Teisybės
Mylėtojų Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj,ko- majoro kūnas bus išlydėtas iš 
vo 12 d. Chicagos Lietuvių Au- City Hali, kur jis buvo pašar-

GOLD DUST” Dideli Pakeliai

Suirutė paskutiniam Keistučio 
Kliubo susirinkime, kuomet 
prieita prie kon. taisymo pro
jekto

šiandien dešimtą valandą 
ryto Miami Floridoje nušauto

Ką S. Petras patyrė 
apie Rutkausko ir 

Galvanausko už-

Sekmadienį įvyksta Teisybės 
Mylėtojų Draugijos susirin
kimas; svarstys priėmimo 
klausimą

Žinioje apie M. Kazoką, ku
ri vakar tilpo “Naujienose”, 
jsibrovė kelios klaidos. Turėtų 
būti:

“M. Kazokas” ir “jau ketu
rios savaitės laiko, kaip...”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasako, kur gludi 
Auditorijos korp. ne

pasisekimo prie
žastys

WHV DO VOU ASK ME. VVHAT IMU. 
GOINGTOEAT! VOU KNOW VERS* 
WEU- l'VE EATEN NOTHING BIK, 

T^rięgACKERS torthė 
7/\\ A-l LAŠT TEN VEARS!

Roselandiečių pasakojimas 
tų dviejų uutomobilio šuva 
žinėtų lietuvių gyvenimą

MES PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GROSERIŲ ORDERIUS 
Galite pradėti imti maistą iš musų krautuvių.

per “Naujienas 
šmeižtus

ROSELAND.— Pereitos sa
vaitės pabaigoje automobilio 
buvo užmušti du vietiniai lie
tuviai, R. Rutkauskas ir G. 
Galvanauskas.

Jų dviejų užmušimo istorija 
yra tokia, kaip teko patirti Se
nam Petrui iš pačių rosclandie-

kad Kliubo valdyba 
visus 

,ku*rie buvo skleidžia- 
Keistučio Kliubo na-

T0WN OF LAKE.— Pasta
ruoju laiku Town of Lakeapie- 
linkėje įvairus užpuolimai ir 
apiplėšimai pradėjo taip dažnai 
kartotis, kad gyventojams pa
vojinga išeiti iš namų ir na
muose pasilikti— be policijos 
apsaugos.

štai kiek laiko atgal buvo 
sunkiai pašautas vienas lietuvis 
dženitorius, du plėšikai apiplė
šė ir žiauriai nukankino lietu
vius Bielskius, įsibrovė į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, išpiovė lie
tuvio krautuvninko Sereikio, 
Paulina ir 46th St., duris, ir 
nurėdė kelius lietuvų automo
bilius, tarp jų “Naujienų” iš
vežiotojo V. Mankaus.
Plėšikai—dažniausia jauni vy- 

« rai ir vaikėzai
Jis turėjo pastatęs automobi

lį prie Wood ir 46th St., ir 
trumpam laikui užėjo į tūlą 
krautuvę. Grįžęs rado automo
bilį aptuštintą.

Dalykas, kuris metasi į akis 
yra tas, kad visų plėšimų ir už
puolimų kaltininkai yra jauni 
vyrukai, kartais, net vaikėzai.

Vietiniai lietuviai gyventojai 
turėtų sušaukti specialj mitin
gą ir nutarti griebtis kokių 
nors griežtų žinksnių prieš to
kį didelų piktadarių įsigalėji
mą. Jie turėtų mėginti ata
tinkamas įstaigas užtikrinti jų 
turto ir gyvybių saugumą.

“Šios organizacijos sutvėri
mo tikslas yra paskatinti ir iš
tobulinti skonį dėl įriuzikoš, li
teratūros ir dailės; iškelti aikš
tėn lietuvių broliškas, pašelpi-. 
nes ir labdaringas organizaci
jas ir draugijas; suteikti ata
tinkamą vietą jų susirinki
mams ir pramogoms; rengti ir 
prisidėti prie rengimo koncer
tų, šokių, muzikalių ir drama
tinių scenos pastatymų ir ki
tų įvairios rūšies parengimų.” 
......... (Tęsinys rytoj)

Kovo 5-tą dieną Keistučio 
Kliubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą Liberty Grove sve
tainėje, 4615 So. Mozart.St.

Iš pradžios susirinkimas 
tvarkiai ėjo, pakol prieita prie 
konstitucijos teisymo projekto.
Triukšmas laike konstitucijos 

pataisymo balsavimo
Balsuojant pataisymą prie 

skyriaus 12-to paragrafas 7- 
tas, kilo konfliktas apie teisin
gumą skaityme balsų. Vieni rei
kalavo, kad butų slaptas balsa
vimas. Pirmininkas padarė 
per ilgą pauzą, kas davė progą 
nariams savo tarpe pradėti ler- 
muotis, iš ko išėjo suirute.

Pirmininkui kur prasišalinus, 
jo vietą užėmė vice-pirmininkas 
ir atsteigus tvarką, susirinki
mas testą toliaifs, bet jau ne 
konstitucijos taisymo projekto 
klausimu.

šauks extra susirinkimą
Vėliaus pirmininkas atsirado 

ir tęsė susirinkimą paprasta 
vaga.

Nutarta šaukti extra susirin
kimą nevėliaus 60 dienų, ku
riame btfs svarstomas vien tik 
konstitucijos taisymo projektas. 
Darinkta dar keturi nariai prie 
konstitucijos taisymo projekto 
komisijos.

Atšauks

ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12-ta vAl. dieną.

Nariai-es skaitlingai susirin
kite, nes turime daug svarbių 
reikalų. Apart kil-ko bus svars
tymas apie galutiną priėmimą 
Bridgeporto Lietuvių Politikos 
ir Pa.šelpos Kliubo j musų Drau
gystę.

- St. Narkis sekretorius.

R. Rutkauskas buvęs pavie
nis ir kol.dirbęs, tai mylėjęs 
linksmą ir “aristokratišką” gy
venimą.

R. Galvanauskas buvęs ve
dęs, bet nuo panašaus gyveni
mo neatsisakydavęs. Mėgdavęs 
įsigerti. Kol darbiCs turėjo, tol 
pinigų buvo. Bet jų netekę bu
vo priversti eiti per krautuves 
maldaudami maisto ant kredi
to. Kreipdavosi maisto ieško
dami ir į “charity”. Bet nami
nukei pinigų turėdavę.

Abu vyrai eidavę nakties lai
ku į miesto anglių sandėlį ang
lių. Vėliau tas anglis pardavi- 
nėdavę, o pinigus sunaudodavę 
nurodytam tikslui.

Kovo 4 d., apie 4:30 ryto 
jiems bevežant anglis iš to san
dėlio, greitai važiavęs automo
bilistas juos užmušė prie 104th 
ir Wentworth Avė. Laidotuvių 
išlaidas padengsiąs miestas.

—Senas Petras.

buvo nu- 
bendroves 

įgyto turto; 
biznis už 10 pra-

OUIT DlETING IF VOU WANT TOJ 
I I’M GOING TOGET|'

busti n

Procesijos kelias į kapines
Po apeigų, procesija pradės 

slinkti į Boheinian National 
Geinetery. Važiuos nuo stadiu- 
nio AVashington gatve iki Sa- 
eramento, į šiaurę iki Hum- 
boldt Purk, per parką į Ilum- 
boldt blvd., iki Palmer Squa- 
re, į vakarus iki Kedzic, į šiau
rę iki Irving Purk, į vakarus 
iki Crawford ir į Šiaurę Craw- 
ford Avė., iki kapinių. Ten 
irgi bus atliktos atatinka
mos apeigos prie koplyčios. 
Kūnas bus palaidotas Cerma- 
ky šeimynos koplyčioje.

Pulk. Hodges atstovauja 
Roosėvellą.

Procesijoje, be šeimynos, de
legacijų, garbes grąbnešiy, 
ctc., dalyvaus kai kurių mo
kyklų vaikai, karines grupes, 
valdininkai ir liaudis. Prezi
dentą Roos'cveltą atstovauja 
pulk. Įeit. Campbell B. Hod
ges. Prezidentas Roosevelt yra 
vyriausias garbes grabnešys.

Mokyklos, valdžios įstaigos 
šiandien uždarytos. Spėjama, 
kad pašarvotą A. J. Cennaką 
atlankė apie 100,000 žmonių.

Henry T. Rainey iš Illinois, 
kuris vakar tapo išrinktas 
Jungt. Valstijų atstovų buto 
pirmininku.

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

Kūnas bus išlydėtas iš City 
Hali 10 vai. ryto, laidotuves 

labai iškilmingos.

Nutara
atšauktų per “Naujienas 
šmeižtus 
m i prieš 
rius.

Vienas 
kinys, kuri 
ti, tai perilgas tęsimas musų su
sirinkimų.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad liko pelno $63.54. 
Ant vietos surinkta $13.82. To
dėl nelaimingam musų nariui 
Antanui Vaičiirt įteikta $77.36 
dėl nupirkimo medinės kojos.

Rengia pikniką birž? 18 d./
Musų piknikas įvyks birželio 

lio 18-tą dieną J. Spaičio miške. 
Vieta vadinama “Shady Tree” 
priešais Oh Henry Park. Geis
tina, kad kitos organizacijos 
nerengtų nieko svarbaus tą 
dieną.

Keistučio Kliubo korespond.
St. Narkis.

votas vakar, į Chicago Sta- 
dium, gedulingoms apeigoms.

Laidotuvės bus labai iškil
mingos, ir, manoma, kad jose 
dalyvaus kelias dešimts tūks
tančių chicagiėčių. Jos ruošia
mos ant labai plačios skalės, 
imponuojančiai.
Procesijos kelias į Stadium.

Procesija nuo City Hali 
slinks Randolph gatve iki Ca- 
nal, į pietus iki Washington 
blvd., iki AVarrcn st., ir į Sta
dium.

Dvyliktą valandą dieną ten 
prasidės apeigos. Maldas sa
kys eile dvasininkų, atstovau
jančių visus tikėjimus. Apei
gas transliuos KYW, WBBM, 
WMAQ ir WGN radio stotys.

Auditorius Varkala raporte 
analizavo biznio metodus ir 
klaidas bendrovės 
vedime.

TAUPYKITE!
, ANT MAISTO IR GROSERIŲ!

Epardavimas PĖTNYCIOJ ir SUBATOJ, KOVO 10

“MIDWEST STORES” Sankrovose

WISSiG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaukių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą k ra u 
jo, odos, ligas, žaizdas^ reumatizmą, gaivos 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 tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1. vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

1514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
. .i , swimming pool.

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

Daktare
Kapitonas 

Pasauliniame kare

*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 Sp. Halsted St, Chicago, III.

■BUY AT THE

MIDWEST
300 INDBeBNDBNT

(Tęsinys)
Dienolvarkėn įėjo korpora

cijos pirmininko Wm. Krikš
čiūno raportas, bondholderių 
komiteto pirmininko A. Boo- 
ben raportas, sekretoriaus A. 
Kaulakio raportas, vice-prezi- 
dento, iždininko ir valstijos re
gistruoto auditoriaus J. P. Var- 
kalos raportai.

Svarbiausias iš jų buvo pa
skutinis. Jis buvo padalintas į 
tris dalis. Pirmoje 
šviesta- auditorijos 
istorija ir vertė 
antroje 
slinkusių metų, ir trečioje, biz
nis laike 1932 metų ir dabarti
nė padėtis Auditorijos korpo
racijos.

Pirmoje, dalyje ir antroje J. 
P. Varkala įsigilino į biznio 
varymo metodas, į klaidas, ku
rios buvo padalytos korporaci
ją organizuojant ir jos reikalus 
tvarkant. Iš to raporto padarė 
išvadą, kurioje nurodė, “kur 
gludi korporacijos nepasiseki’ 
mo priežastys”.

Pirmoje dalyje J. JP. Varka
la, nušviesdamas korporacijos 
istoriją citąvo čarterj, kuriame 
buvo pasakyti tikslai, kuriems 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
korporacija buvo suorganizuo
ta. Lietuviškai čarterio ištrau
ka skamba sekančiai:

■ub 11 M gn g “Midvvcsl” 2D/2 Sv 
glfl IH g £*g Geriausios rūšies maiš.

5 sv. maiš. 11c

, LIETUVA
PIR1VĮA VELYKINEEKSKURSiJĄę.; 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMEN”

(Iš Ncw Yorko į Bremeną) j 6 dienas ir iŠ ten Gelžkėliu į Klaipėdą

1 Klase i vienų pusę 3«| Q>j
166*50 

*5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten.su persėdimu j Klaipėdą.

Klase i vienų pusę

Sindare” 
No. 2 kena

M0I TAS “PURITAN” niVUinu Setas su Apyniais ...........

PASTABA — Dauguma "Midivett Storu” turi ir meto» ikyrtui, kur ių» 
galite pirkti oerą mha. paukitiena ir tt. už žemiausiai k trintai —.i ■ U.»—.„| ,1, , . ..........................................

FOR LBST

STORES
NBIGHBUBHUOn ITUtU

VIRIMUI OBUOLIAI y, s. No

MIDWEST” 
ROLĖS

"FAIRPLAY" O OEp
CALIFORNIA No. 2*4 kenaiuž

“RED CROSS” ^mSnai 2 „k, 11C
RAIKYTI LAŠINIAI “Lincolnshire” .... . Vi sv. pak. 9c
SARDINĖS “Admiration” Alyvų aliejuje ....... Skardinė 5c
BISMAffCK SILKĖS “Booth 

SHRIMPS Puikus “Midvvest” 
“DEL MAIZ” Corn Niblets .

“MIDWEST”
PUIKUS_________ No. 2 kenai

“MY-T-FINE” O
Choc. Van. Nut. Lcmon W pak

“COLLEGE INN’
ALA KING __________

LIMA BEANS puikųV’

TOMAČIŲ PASTA ITALIONIŠKA

ADANČIAI “Sunkist” California AVllAlMZlAl NA VĖL Dideli tL tuz.oJJC

ten.su


'Penktadienis, kovo JtO, 1933 
toi* Irtilrt.'i ........

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

, Published Daily Except Sunday < by
Che Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Malated'Sttūat 
Telephone Rooaevelt 8500

Edftor P. GRIGAITIS

87.00 per year; outride of Chicago
18.00 per year ta Cmcago 
8c per eopy

Entered «a Seeond Class Matter 
Mareh Tth 1914 at thePort Office 
of Chieago, Ilk onder the aet of 

i Haiti* 8id 1879 į
. . -y~"' ..A .....------- - ■

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
. sekmamenius. Lridiia Naujienų Ben-

*i»i „j. i gj.'fcfrur.br-

dūrinai >,
Chicagoji — paltas

Metami ...»____ _______ _ 88.00
Pusei metu 4.00 
Trims minasiams ...... 2.00

, Dviem mineriam .................
< Vienam mtaariti —.......

ChfcagoJ per iineiiotojuai
Vitoa kopija __~««rt*-. 
Savaitei .. .... ..... ................ .....
Minorini —.............. ..............

SvMenytoao Valatijoao, ne Chicazoji 
paltu:

Metama ...u.**... 117.00 
: Paari metu __ __ _____ ,ir-r-. 8.|p
Trims miaeaiams . .......... 1.75
Dviem mėnesiams « 1.2q 
Vienam mtariui.75

Lietuvon ir kitur uirietiuOM 
(Atpiginta)

Metama 18.00
Puaei metų ......»>,,..«■ 4.(K 
Trinia patariama
Pinigua reikia tiaĮtl palto Montit 

Orderiu kaiftu. fen nbatytnu. 
. ..a... .. ,į.rt. ♦ ■. »ii

PIRMAS POKARINĖS REKONSTRUKCUOS 
LAIKOTARPIS

Dauguma žmonių dar tik dabar pradeda suprasti, 
kokios žalos pasauliui padarė paskutinis didysis karas 
Jisai suardė ekonominį tautų gyvenimą. Dabartinis kri- 

< zis visose šalyse tai — tos suirutės pasėkos.
Po karo nuteriotosios šalys turėjo atsistatydintiį 

sugriauta tarptautinė prekyba turėjo būti atsteigta^ 
pramonė ir žemės ūkis turėjo būt atgaivinti, karo sko-* 
los atmokėtos arba likviduotos. Pirmaisiais metais po 
karo visi matė tuos reikalus ir visi kalbėjo apie ‘‘re
konstrukciją”. ’, * n

Šiandie jau eina penkiolikti metai, kai karas pasi
baigė, ir dabar prieš visų akis yra vaisiai tos rekon
strukcijos, kokia per šį laikotarpį buvo vykinama, štai 
jie koki: baisi depresija slegia visas šalis, dešimtys mi* 
lionų darbininkų > neturi darbo, bankai užsidaro, val
džios skęsta skolose, valstybių biudžetai nesubalansuo* 
ti. Tuo pačiu laiku daugelio šalių politikoje eina tikras 
chaosas: valdžios keičiasi, parlamentų autoritetas smun
ka, teisėtumo vietą užima smurtas ir pilietinis karas. 
Vietoje amžinos taikos, kurios žmonija laukė, pasibai
gus pasaulio karui, matome ginkluotą konfliktą Azi
joje ir naujo karo gaisro pavojų pietų Europoje.

Aišku, tas penkiolikos • metų atstatymo darbas, ku
ris ėjo po pasaulio karo, savo tikslo* nepasiekė. Ko jam 
truko?

Šitokiu budu .buto, sudarytas -pagrindas . tai /-garsia- > 
jai “prosperity”, kurią didžiavbši trys (repubiikonų ad
ministracijos: aukšti muitai pričš svetimą šalią rprėkes 
ir5 kartu paskolos užsieniams, kad Amerikos prekės 
plauktą į svetimas šalis.

-šita prieštaraujanti ekoneminiems . principams i po
litika negalėjo ilgai tęstis. Ji vedė Ameriką į katastro- 
fą. Anksčiaus ar vėliausi paskolą davimasturėjo.pąsi- 
Mauti, .nes jos darėsi tolyn ris magiau ir mažiau sau
gios. Kai skolinimas , pasiliovė, Europą suąpaudė kritis( 
Kai Amerikos bankihinkai pamatė,1 kad įkišti iEuro- 
pai bilionai dolerią tenai įstrigo ir gal daugiau nebe
sugrįš, tai juos apėmė i panika i ir Jie nukfrto kreditus 
šios šalies pramonei. Tuomet i įvyko didys »W29 mėtų 
krachas.

Nuo to laiko iki dabar įįOiasi vVis i labiau • ir i labiau 
aštrėjanti depresija.

Iras. Tačiau jie visai nėra ko- gyvenamų vietų (stovyklų) ki tfsigim&tai, -6 Šveikų mo- «k rytą ateinū Atsiimti to,

Pokarinei rekonstrukcijai truko pastovių taikos 
sąlygą. . . ... j

Pramonė, žemės ūkis ir - prekyba gali tarpti tiktai 
taikoje. Karas gali kartais laikinai stimuliuoti biznį, 
bet pastovios gerovės jisai.negali atnešti, nes jisai nai-Į 
kiną daugiau, negu žmonės suspėja pagaminti, ir didina I 
skblas.

Vetsalės sutartis ir kitos valstybių sutartys, pada
rytos, po* karo, negrąžino tikros taikos pasauliui, ir vie-l 
na didžiausiųjų to ^kaltininkių yra Amerika. Jungtinės 
Valstijos įsikišo į Europos konfliktą. Savo pinigais ir 
ginklu jos išgelbėjo Santarvės valstybes nuo pralaimė
jimo. Su Amerikos pagelba pergalėjo silpnesnioji pusė. 
Su jos pagelba pergalėtojai padiktavo vokiečiams ir jų 
sąjungininkams nežmoniškas taikos sąlygas. Bet pas
kui Amerika pasitraukė iš Europos politikos, palikda
ma buvusiems karo priešams tvarkyti savo santykius, 
kaip jie geriausia išmano.

Neišvengiamas to rezultatas buvo tas, kad perga- j 
lėtojai, jausdami savo jėgų silpnumą ir bijodami, kad 
priešas atsigriebęs jiems neatkeršytų, nutarė neduoti 
jam atsistoti ant kojų. Santarvės valstybės plėšė iš Vo
kietijos milžiniškas karo “reparacijas”, tuo budu ne
leisdamos jai sutvarkyti savo finansus. Jos uždėjo vi
sokių suvaržymų jos prekybai, atėmė jai balsą tarp
tautiniuose reikaluose ir uždraudė ginkluotis; o tuo 
tarpu jos .pačios visą laiką stiprino savo armijas ir 
tvirtoves. ,

Vokietija buvo privesta prie finansinio ir ekonomi
nio bankroto. Bet negalėjo atsigriebti ir jos priešai, 
kuomet jų išlaidos karo reikalams surydavo visas jų 
sutaupąs. Atėjus laikui mokėti skolas Amerikai, Euro
pa turėjo prisipažinti, kad ji yra subankrotavusi.

• ■ • 1

Tai šitaip baigiasi tas laiko tarpas nuo karo iki 
dabar, per kurį pasaulis turėjo atsistatydinti ir, išsiva
davęs nuo carą ir kaizerių, užtikrinti žmonią masėms 
laisvę ir gerovę. Tą politiką, kurios laikėsi per šiuos 
metus Amerika, žmonės jau pasmerkė pereito lapkri
čio rinkimuose, išsluodami iš 'valdžios republikonus. Bet 
reikia j neužmiršti, kad ją; pradėjo demokratai.

Wilsono administracija įvėlė Ameriką į ; pasaulio 
karą. Ji žadėjo ginti “pasaulio demokratiją”, bet tikru
moje ji ėjo Anglijai ir Francijai padėti dėl to, kad 
Amerikos bankininkai buvo •paskolinę joms daug-pini
gų ir bijojo, kad tos paskolos pražus,-jeigu vokiečiai 
laimės karą.

Tie patys bankininkai; paskui. po karo diktavo re4 
publikoną politiką, privedusią "Europą prie chaoso, oi 
Ameriką prie baisios depresijos ir finansinio krizio.

Dabar prasidės antrasis rekonstrukcijos laikotar-Į 
pis. Amerika, matyt, dabar vėl ims bendradarbiauti stį 
Europa. Ji tarsis su Europos šalimis dėl karo skolų iš-i 
lyginimo, dėl tarptautinės prekybos atgaivinimo, < dėl 
valiutų stabilizavimo ir ginklų sumažinimo.

Pasaulis gali būt išvestas; iš dabartinio križio tik 
tarptautinio kooperavimo keliu. Amerikai šitame dar-l 
be priklauso be galo didelė ir atsakominga rolė.

Bet jeigu Roosevelto administracija, skambiais pa
sižadėjimais sužavėjusi žmones,; pateks po įtalpaAWall- 
stryčio ryklių, kurios yra užtraukusios į tiek nelaimių 
ant Amerikos, tai nedaug gero bus ir ateityje.
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MANDZURIJA
Kilę nuo pereito rudens karo veiksmai Mandžurijoj ir kūrimas joje šiuo metu nepri* klausomos valstybės Mandžu- Kuo, atkreipė į tų kraštų viso pasaulio akis. Tas išorinis susidomėjimas Mandžurija iškėlė apie jų daug »naujų, visai nežinotų, arba labai mažai ži-; notų davinių. Ji pasirodė kraštu, galinčiu turėti tautų ukiui netolimoj, ateityj didelės reikšmės, nes jos gėlmėse ir paviršiuje gludo milžiniški neišnaudoti turtai. Mišri gyventojų sudėtis* praeity ir šiuo metu žada tų turtų išnaudojimų padaryti tarptautiniu, jei kraŠ to santvarka, priims tam Tikrų pobūdį. Iš geografinių sąlygų suprantama, kad artimiausi jos kaimynai turi joje .šiuo metu daugiausia interesų, tačiau negalima ,sakyti, kad ir toliau mm jos esančios vals- Įtybčs čia ititetekų neturėtų. Iš vakarinių tautų Čia turi savo J gyventoją: anglai, amerikiė- IČiai, vokiečiai, prancūzai, belgai, rčekosjovakai, lenkai, * danai, švedai, olandai, italai, latviai, estai, Ukrainiečiai, gruzinai, armėnai, žydai, totoriai ir, pagaliau - mes, • lietuviai.• Iš mums artimesnių tautų įžy- įmesnes kolonijas čia turi ukrainiečiai, priskaitą •ĮlygyW LlukšlatfČių savo tautiečių, **žy- Mai «iki 10 linkstančių, , > lenkai liki 4. tdkWUčių, ]

tuo atžvilgiu skirtumo ir apie 200 musų piliečių, gyvenančiu Barbinę ir daugiau nei dai’ antra tiek išilgai Kinų RjUų Geležinkelio * ir; kituose pra- moningesniuošį Mandžuri jos centruose, nes savo daugumoje jie prekybininkai, arba šiokio tokio mąsto gamintojai. Pravartu tad bus musų valstybės ūkio klodams su šiuo kraštu ir jo esančiomis ir buvusiomis progomis arčiau susipažinti, jas prieš akis turėt ir galvoti, kaip butų galima jas išnaudoti tiek taip būtino mums eksporto, tiek atliekamų ar krypstančių į užsien į musų ūkiškų jėgų reikalams. Pagaliau, musų visuomenei Svarbu yra * geriau susiorientuoti vykstančiuose šiame krašte įvykiuose, kad galima butų tinkamai ir laiku padaryti galimų žygių musų piliečių reikalus čia apginti.

aleutai, birarai, manegrai, du- nganai, negidhlai, sartiatrfci ir eitos giminės. ‘ Kiekvienos šių tautelių yra nuo 50 iki. 10—8 tūkstančių. Tos tautelės uUO seniausių laikų gyveno savo ypatingomis pirmykštėmis bfen druomenėmis. Ar sudarė jos cada didesnius valstybinius organizmus, apie tai istorijai nežinoma. Tik vieni mandžūr rai sudarė išimtį. Jie turėjo savo kunigaikščius, kurie jūn* gė didesnius ar mažesnius dėtus savo valdžioje ir 17-mė amžiuje tiek sustipėjo, katjl užkariavo Kiniją ir. Pekinu kardino savo dinastiją (Tai*Tsin).Kinų kolonizacija į šį krašj- tą, prasidėjo nuo 12to šimtmečio ir net dar anksčiau. Jie colonizavo ypač pietų vaka^ rų Mandžurijos kampą iš pradžios, ir pro čia atnešė į Man- džuriją savo kalbą, rašmenis, Budos ir kitas jų šalies tiky- >as ir administraciją. Kinų tOlonizacija iš pradžios buvo Silpna, bet vėliau, kai šiame j Kiekvienas kaimas turi savo ctašte pasirodė ir* kitos aplin- cybės tautos • kolonizacijos tikslais, ta kolonizacija sustiprėjo ir virto gaivaline: kinų gyventojų skaičius šaly ėmė labai sparčiai augti. Kinų oficialiniais daviniais ’ 1891 m. visų tautybių gyvetnojų Mandžurijoj buvo arti 8 milijonų;1901 m16 <mil.; ir toliau priaugdavo nemažiau 1 milijono per mostus — tokiuo bildu šiais 193^ m. čia priskaitoma’iki 32 mir Ii jonų, kuriame skaičiuje iki 22—23 milijonų yra kinų, O kita — visų likusių tautybių J, Atsitiktinai rusų būriai į Mandžuriją ėmė užklysti nub 4ų metų, kai tos tautos žmo^ nės ėmė s ,kolonizuoti Rytų Siį- birą,i tai yra .17 ir 18-me Šimt* mėty. Planinga kolonizacija prasidėjo nuo 1895 m., kai im-, ta statyti Rytų Kinų Geležinkelis ir tuoj po japonų karo 1901—1905 m.(Bus daugiau)
Dar viena žmonių 

gimine miršta

nių taitta. Gimimų skaičius yra iUOrinMiškas. Tačiau < pūs? taruojli laiku pastebėtas nepaprastas jų vaikų mirtingumas!. Todėl Belgijoj, kurios valdžioje yra. pigmėjų gyvenami Kongo plotai, labai susiriipihtd tuo pigmėjų vaikų mirtingu* Inu, nes tbks mirtingumas vif sai aiškiai graso pigmėjų ' išnykimu.Gyvenančius pirmoviniiipsi vidurinės Afrikos ,miškuose pigmėju?’ negrai iš vakarų inu* stūmė: į rytus ir įdabar jie gyvena Kongo nupės latako >Y<itrį srityse, užimdami 150 tuksL kvadratinių kilometrų plotų (apie tris kartus didesnį Už Lietuvą). "Tame plote pigmėjų gyvena ;<apię 20 tūkstančių taigi vienas gyventojas tenka 7 kvadratiniams t kilometrams.Pigmėjai gyvena grupėmis po 60 žmonių (kaimų) YtūH paupiam yra 330 tokių kaimų'.

jr

<13 mil.; 1908 m.—*

rusų

Afrikos gelmėse, Belgų Kongo .miškuose gyvena vienintele pasauly, pigmėjų (neūžaugų) tautelė.Vidutinis jų ūgis apie 1 me-
■«ln.i 11, ii n, . u. į A-. .n i ■ ...jy n ■

žinioje apie 550 kv. kilotnCtn| ploto, kuriame verčiasi med* žiokle. Pigmėjai puikiai žino savo valdonnj plotų sienas ir stropiai saugoja jas nuo pašaliečių. Medžioti jie iškėliau* ja ahksti rytą ir į savo-stovyklą grįžta- vėlai vakare.Didžiausi r pigmėjų r.priešai yra negrai. Ir ne dėl to.'Ntaa negrai juos užpuldinėtų, ’ bei dėl to, kad patya pigmėjai; kaipo silpnesnė tauta, susidūrus su stipresne tauta, su pa* starąja asimilirojasi, pastaroji ją nustelbia. Pigmėjai savį noru eina negrams vergautiL nes negrų vergovėje jiems lengviau gyventi, negu pa tiems savarankiškai pragyvėj- iiimą - prasimanyti. Belgų vai d ■ žia daro pastangų-tai savanų riškai vergijai užkirsti kelią, bet be vaisių ir dėl pačių pigmėjų priežasties. Dabar jaū priskaitoma iki 50 tukst. vadinamų pusiau pigmėjų, t. y. negrų ir pigmėjų mišinio, kurie yra tikriausi negrų vergai.Pigmėjų liekanoj kaip aukščiau . minėta, gyvena iš me* džioklės. Kurie gyvena kaimi- nystėje su negrais, tie išsimaino žemdirbystės gaminių. Įdomu, kad toje mainų prekyboje .pigmėjai su* negrais visai nesusitinka. Sumedžiotą pet dieną lobį pigmėjai sudeda

Dabar atsidūrė bėdoje ir Amerika, kurios bilionai, 
padėjo franeuzams, anglams ir belgams laimėti karą.

Čia prieiname .prie antros Jungtinių Valstiją klai
dos. Jeigu »buvo nenuosaku ^ir jnėišmitttinga Ametikoą 
pusėje*kištis’į karą ir paskui Mefeįrupinti pastovios! tai
kos atsteigipiu, t tai Amerikos ekondĮminė r politika , po 
karo buvo gal Hfenadšreiintingesnė. Ji rnusistatS 1 V nek^h^t!
leisti kitų šalių prekių, t laikydamasi tos nuomonės/kad' apię rusus, ,?ar tteteingiųuępgsa^ 
Amerikos prarrionė, mokėdama aukštas algas idarbinin- kiuė, didžiaruMus, fprft&aitųn^ 
kamsi neįfalihti jiSl^kyti kompeticijos s su prasmėmis 
tų šakų, Mtur algos yžėmPs.^et savo prekių MMeri-
ka stengėsi -kitoms šalies .parduoti kiek ,«alitoŲ dmi- ar‘ma»Sffitalų. SS’1 }l meniškų į pastangų ir pajėgų

Kad jos galėtų j pirkti, /AmeHka $oms -skolino.ųjtaii-Jk^tui raliuoti, yra išp kraš- 
gas. ilžeto f laiku rAinaerika: jau įkišusi bilionus ^psitirtH' »oo .nuolatiniam
dolerių -santafVininkains, kad jie galėtų -Wm.ušti 
ėius.'Po.Jtaro Amerika
jau ne tik karo laimėtojams, bet ir pergalėtietoftiems —.iSmwloli?.jos 
kad jie.HfKtU ^Amerikos.prekes. Ivisokeriopus• turtas. Nesudaro

giau. ■ ■■
Kad jos galėtų t- pirkti, AAmerika, joms -skolino pini-

Visokeriopus > turtus. Nesudai’o

tas iš Mandžiirijos 
praeities.•Mandžurija yra jaunas kraštas, vos prieš 40 metų atidengtas ‘^latesiiikm balto • žmogaus apsigyvenimui ir; jo' kultūrai. Iki tol jis buvo didelių miškų, pievų ir “sopkų” kraš- Įas,' kuriame ^klAj^jb '•kfclčtaš laBšiij, \ brigidali-ffiiūs vMniHl^Htųosfgyventdjus, latviai riki lartimusrkai dtyrfams+Mytų Si- ;biro rghWėpis,- >ypač J Mpgur ž$fns. j nidžtauaia ią ;gi^iWhį buvo umud^tirai, taurių Vardu; pUvądittto ma hipguzams >;k$ba, 1 ląčiau smarkiailinu iftų įkalbų, rūbus i# gyvenimo* krtldus. MMtd^Urų šiuo mėtų ųiljfekailoma i’šaly tarp ii ir 5 Iii i i fonų. Kitos tų tautų gUmnčs-buvo: dhopgblįki^ikii- šų?;šaka į ,šį.kraštą'4r •pakaitų, mio ’ 100. iki2800

iš MongoMįoB; ^ulonai, > Ohočb- 
iial, jgoldai,^$mi,.. : Wgos.

ĄegrM iimrt WinMs paliko, ftelkla^šžymėli/kad tolei kH- Ui mainai aUiėkctfni labai sąžiningai. I Jei i kartais negrai, paėmę.pigmėjų sudėtą žvėrieną, mainais nepadeda žem- Mirbystčs gaminių,/ tai pirmieji iš savo stovyklų išėję negrai krinta -negyvi nuo pigmėjų nuodingų strėlių. Nužudytųjų galvas pigmėjai sudeda toje pačioje vietoje, kur ’buvo padėta žvėriena. Negrai tą puikiausiai žino ir dėl to prie tokio atsilyginimo retai tepriei- natna, jei lik- tuo atveju, -kai negrai > tyčia nori iššaukti pigmėjus1 į karą.Mokslininkams pigmėjai yra jdomųs tuo, kad ligi šiol dar nėra ištirta ir nustatyta jų kilnič. Sįidalyką išaiškinti dabar ypač susirūpino patys jų valdovai belgai. Rūpinamasi apsaugoti; pigmėjus nuo visokių užpuldinėjimų ir nuo ci- vili»aeijos\ įtakos, kuri daugiausia prisideda prie pigmėjų mirtingumo.Tautų - tyrinėjimo mokslas turi pavyzdžių, - kaip kai kurios* laukines tautos, susidūrusios - su civilizacija išmirė iki paskutinio žmogaus. Prisimena čia savū laiku “Lietuvos Ūkininke“ aprašytų tasmanie- čių likimas. Tasmanijos salą (į pietus nuo Australijon) anglai j pradėjo kolonizuoti 1803 metais, o 1877 metais numirė paskutinė vielinių Tasmanijos gyventojų tasmaniečių moteris. Nieko nepadėjo ir anglų rūpesčiaičiams .jų prigimtines gyvenimo sąlygas.Vargu ir belgai, išgelbės nuo visiško išmirimo pigmėjus. Pirmovinės gamtos vaikams civilizacija,, ar . net jos, kaimynystė yra mirtingi nuodai. Praeis dar kiek laiko, ir Afrikos miškuose nebebus nė vieno gyvo pigmėjo.Po baigiančių išmirti Amerikos indėnų, eilė'bus pigmėjams.Jei musų akyse nyksta žmonių gimines, tai kiek jų išnyko ir jų vietoj naujų atsirado visoj žmonijos istorijoj?
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ubagai, Tarp kito pridūrė, kad 
federalė valdžia turėtų rūpin
tis bedarbiais, aprūpinti juos 
darbu, ir pasisakė prieš “par
davimo > mokesčius”, kaipo bm 
dą sukelti pinigus tam tikslui,

MM*

Tarp Chicagos
Lietuvių
— „u . yn?

Kai moterys, pradeda 
šaudytis

Miesto tarybą pirma
dieni rinksianti nauji 

majorą

Bara reporterį už ne
rašymų apie ‘‘Ka
zių” ‘selebreitinimus’

prisiminė, < kad kiekvienas - K&- 
zimierines iškilmingai švenčia, 
o betgi niekada apie tai nebu
vo rašyta.—Svečias.

SPORTAS
Miagela laimčjo 

r1"-1 "v*

Lietuviai Gydytojai

Vąkar rytą kas tai paleido 
penktas šuvius į Mrs. Marie 
Channely, 6289 So. Claremont 
Avė. Spėja, kad ją norėjo nu
šauti tūla Violet Bander, 6952 
Riverside Drive, kuri pavilioju
si jos vyrą ir jį vedusi.

Sako, Boetteherio kid- 
naperiai esą Chicagoje

Chicagos policija vakar su
judo ieškoti kidnaperių, kurie

Spėjama, kad Chicagos, mies
to taryba 'Spcciftlėje sesijoje 
rinks laikiną majorą užimti 
mirusio Anton J. Cermako'Vie
tą. Speciąlės nominacijos iiį 
rinkimai, jeigu repubjįkom} 
planas praeis, įvyks1 ne anks- 
čiau spalių ąr lapkričio mčnet 
siu.

| laikinus majorus numąto-t 
mi, aldermonas Jacob Arvey, 
J. B. Bovrler ir J, S. Clafk -h

1 Giigstliuno-Gregg 
Ujimasrimtas, 

sakodaktarai
Paskutiniu daiku pasirodė plau- 

%čią uždegimais; J, Mcretkis 
eina geryn

K. < Poška, 'Tfcvn of Lake tau 
> lietis |r senas <‘N.” skaityto 
{įąs švęatė savo varduvių die 
ną iškįfaiiml

r • j • •/IT 1 1 uzvaKar juieiųvių ^kuvnioii?Lietuviai V ark a i a,'MC įvyko ristynių -vakaras,

Res 6600 South Ąctetim AcMta* 
Phone Prospact 6659 

Ofiso Tel. Canal 6257 

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsttd Steett 
CHICAGO. ILL

kiek laiko atgal buvo pagrobę Vlsl ^emo ra . 
Depver, Colo., turtuolį Charles 
Boettcher, 11 ir jį paleido tik 
tuomet, kuomet gavo $60,000.

Bufų lyg ir nejaukų kištis, 
ne į sąvo “biznį’’, bet ką pada- 
rysi,kad roportęriaį neatlieka 
ąąvo užduoties, j Dalykas štai 
kame. Pereitą šeštadienį buvo 
“Kazių” diena, o jų tarpe mu‘ 
sų randasi nemažai.

Neklysta pasakęs, kad dauge
lis iš musų šventėme drauge sų 
Kaziais pereitą Šeštadienį, bet 
laikraštyje nei žodžio, lyg niet 
kas jų nebūtų ^selebreitinęs”.

Tcwn Of L^ke — tirščiausia 
“Kazių” kolonija

Taigi vienoje tokioje Kaži*

Du plėšikai užpuolė pa 
što skyriij? vienas 

sugautas

Teatras irEkr anas

vieną
drau

iPolicija vakar suėmė 
plėšiką, kuris kartu su 
gu apiplėšė pašto skyrių prie

............U "H - <J............................

C H I C A G O — Pradedant 
šiandien per visą savaitę bus 
rodomas fi Imas "Men Mušt 
Fight.” Scenoje radio darni? 
ninkė Kate Smith su Nat Bru? 

j siloff orkestru, Cherry June

Jonas Gregg-Grigaliunas, lie-t 
tuvis ’ vaistininkas, pašautas 
ItVike vaistinės užpuolimo lai4 
kinai pagerėjęs, vėl atpuolė 
šako daktaras J. W. Kedze- 
Wick, 6859 South Westem Ave.į 
ir Dr. S. Biežis, 2201 West 22nd 

► St.
Dr. S. Biežis pareiškė, ka^mįerinėje iškilmėje teko ir man 

paskutiniu laiku jis tiek i pa- dalyvauti, Town of Lake apie- 
gerėjęs, kad galėjo atsikelti iš linkėję. Dalyvių supratimu* 
lovos > ir atsisėšti į “wheėl- [Town of Lake yra tirščiausią 
chair”, bet užvakar pasirodę Kazių kolionija Chicagoje. 
komplikacijos. Pr. Kadzewick, Minėtoji puotą įvyko p. Poš- 
pątvirtindamas Dr. Biežio nuo- kų namuose, 4525 Š. Honore St.

lf v ' Tl T"¥ — X1- 2   ? . ______*  _____1

6736 Stony Idand Ava. Sugau-, Prcisser> etc- Fihnas ncWogas.
tasis yra Marvin Hollis, 25 m., 
nesenai atvykęs Chicagon iš 
Floridos. Jis pagrobė iš pašto 
$29, bet jų netekęs, dar į ne
laisvę papuolė.

Carl 
mai

Borders reikalavi- 
bedarbių šelpimui

Chicago Workers Committee 
on Unemployment komiteto 
pirmininkas Car] Borders va
kar įteikė pašalpos reikalavi
mus bedarbiams, City Club of 
Chicago, kuris veda tyrinėji
mą nuo savęs į bedarbių šel
pimo reikalus.

Borders pareiškė, kad bedar
bių šelpimas turi būti “paten
kinantis ir nenutraukiamas” 
ir suteikiamas tokiu budu, kad 
šelpiamieji nesijaustų kaip

MORTA POCIENĖ 
po pirmu vyru Badaukienė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko
vo 8 dieną. 9:20 vai. vakare, f 
1933 m., sulaukus 42 metus am- T 
žiaus. gimus Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Praną Pocių. 3 puseseres Sunkiu- 
tes — Juzę. Elzę ir Julią ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
12412 So. Halsted St., Calumet 
Pa r k. III. Laidotuves įvyks šeš
tadieny. kovo 1 1 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į Šv. Petro ir Po- 
vylo . parapijos bažnyčią, West 
Pullman. III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielį, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mortos Pocienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku- 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
. —Vyras ir

Pusseserės.
Laidotuvėse patarnauja grabo - 

rius Lachavicia. Tel. Canal 2515

ORIENTAL — Jane! Gay- 
nor, Will Rogers, Lew Ayrcs, 
Sally Eilers filme “State 
Fair.” Paveikslas ‘malonus 
akiai ir artimas širdžiai.”

UNITED ARTISTS — Jau 
kurį laiką šiame teatre eina 
“Sign of the Cross” — paveik
slas, kurio turinys paimtas iš 
pirmųjų krikščionybės dienų. 
Lošimas ir pastatymas puikus. 
Vadovaujamose rolėse Fred- 
ric Mareli, C. Colbert, Chas. 
Laughton ir Ęlissa Landi.

ROOSEVELT — “What! No 
beer!” — “Ką, nėra alaus!”—; 
vien iš paveikslo vardo gali-ė 
nia žinoti ko reikės tikėtis jį 
nueinant pamatyti. Kas nori 
pasijuokti šiais bankinių mo
ratoriumų laikais — nesigailės 
jį pamatęs.

McVICKERS — Vaikams 
tinkąs filmas — “King of the 
Jungto” — Nuo 9-nių ryto ikj 
1 pp. vaikams 10c., suaugu
siems—25c.

TIVOLI — ir UPTOWN — 
"CJiild of Mauhattan.”

ERLANGER “CAVALCA. 
DE”, Fox bendrovės paveiks-; 
las einąs Chicagoje jau kurj 
laiką.

Recenzija vėliau.
The CHICAGO OPERETTĄ 

Company, kuri pastatė eilę 
operečių Civic Opera Housc 
salėje, penktadienį užbaigė 
dainas, paslėpdama pakriki
mą pranešimu, kad “pastaly-. 
mai nutraukti, nes susirgot 
‘prima domia.’ ”

monę pareiškė, kad pasirodė 
“pneumonia”— .plaučių uždegi
mas ir J. Grigaliirtio gyvybe 
yra rimtame padėjime. Gręsian- 
čios ir kitos komplikacijos. Kuh 
ka, kuri sužeidė J. Grigaliūną, 
kiaurai pervėrė jo plaučius.
Jonas Merick-Mereckis, Griga

liūno vaistinės darbininkas, ku
ris irgi buvo pašautas laike už* 
puolimo j koją eina sparčiai 
geryn, nors laiks nuo laiko ko
ja smarkiai suskauda. Netru
kus, sako, grjžšiąs į darbą.

Dtf iš trijų plėšikų, kurie už
puolė Grigaliūno vaistinę, prie 
69th ir Western Avė., šešta
dienį, vas. 25 d., buvo policijos 
suimti. Vienas jų, Mario Bol- 
somo 
orge 
nėję,

,yra jkaliiltas, o kitas Ge- 
Karąrnagnis guli 'hgoni- 
policijos pašautas.

P-a Poškienė pagamino vaka
rienę, o jos sųnųs— “up-to- 
date” muziką. Nei nepajutome, 
kaip vąkąvas praslinko gurkš
nojant džinegerelį.

Atsiminėme ir apie “Naujienas”
Atsiminėme ir, apie laikraš

čius. Tarpe jų neužmiršome ir 
“Naujienų”. Aš prisipažinau\ 
kad esu senas “N.” skaitytojas 
—“Gali būti, tik ne senesnis už 
mane”, sako p. Poška. “Aš pir
mu tipį jų numerį važiavau pats 
parsivežti. Bet kad tada “gri- 
norius” buvau, tai pusėtinai 
privargau. “Komelstritį” iš-. 
vaikščiojau4 skersai ir išilgai, 
betgi spaustuvę susiradau.

Matute, nębųyąu gerai in
formuotas. Pirmiau “Naujie
nas” atnešdavo į “auzą”, bet 
dabar išnešiotojas sutingo, tai 
pats eina iki 47-tos. K. Poška

Šiandien uždarytos 
cero mokyklos

Ci

Nuo žaizdų gautų au
tomobilio nelaimėje 
mirė 73 m. senelis

Jį sužeidė North Chicago lietu
vis Bernardas Valaitis; va
kar įvyko ‘%questw

'N Qrwęgiąn-Amermn ligoni
nėje vąkar mirė 73 metų sene
lis Jo^eph Wirth, 907 North 
Francisco Avenue ,nuo žaizdų, 
kurias panešė automobilio ne
laimėje.
i Jis buvo sužeistas kovo 4 d., 
kuomet jį suvažinėjo lietuvio 
BernardoxValaiči<x 30 metų, 1908 
rWright Street, North Chicago, 
^automobilis. Vakar * Cook 
skričio coroneris padarė 
;dimą.
' M jnHIxi.Mili.Mt ■ ii................... ■„.■mįrf.

mo-Frank J. Petru, Cicero 
kyklų tarybos pirmininkas pa
skelbė, kad šiandien Cicero mo 
kyklos bus uždarytos pagerbi
mui Chicagos majoro A. J. 
Cermak. šiandien įvyks jo lai
dotuvės.

Stanislovas Saliamonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 7 d.. 11:10 vai. vakare. 1933 m., 

sulaukęs 11 metų amžiaus: gimęs Pittsburgb. Pa., spalio 5, 1921.

Paliko dideliame nuliudime motiną Oną (po tėvais Grigonaitę), tė
vą Kazimierą, brolį Pranciškų, 2 dėdes( Povilą Grigonį it šeimyną. Antaną 
Saliamoną ir šeimyną, dėdyną Marcioną Skarnulienę ir šeimyną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4224 So. Rockvvell Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 11 d.. 1 vai. po pietų iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines. f

Visi a. a. Stanislovo Saliamono giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sukeikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Brolis, Dėdė, Dėdyna ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. Boulevard 4139.

n «v kuris buvo surengtas lietuviųDr. Graicunas, Elias »»udai. NOrs laikas 
zv i i • i j - I pasitaikė gana blogas (bankų Cermako laidotuvėse užsidarymas), bet visgi s«si, 

rinko apie pora šimtų Žmonių.
Svarbi a tąsios ^vakaro risty-t 

nės buvo tarp L. Mingėlos ir 
J. Masono. Ligi Šiol Masoų 
skaitėsi lietuvių pusiau sun
kiojo svorio čempionas. Be| 
dabar tą garbę nuo jo pavert 
žė Louis Mingela, laimėdai 
mas ristynes. Pirmą susiremia 
mą Mingela laimėjo į 20 hih 
nučių; antrą susirėmimą latį 
mėjo Mason. Trečias ir paskui 
tinis susirėmimas 'pasibaigt 
Mtagelos naudai, nes; jis h 
vėl paguldė Masoną.

Iš kitų ristynių tenka pažy4 
1 mėti Bancevičiaus — Ragact

Paskirti ^garbės” grabnešiais”- 
honorary pall-bearers; šian
dien įvyks laidotuvės

Trys lietuviai auditorius Juo
zas P. Varkala, Dr. A. L. Grai- 
čiunas ir J. J. Elias, buvęs Uni- 
versąl State banko prezidentas, 
yra parinkta kaipo garbės grąb- 
nešiai—“honorary pallbearers” 
nušauto Chicagos majoro An
ton J. Cermako laidotuvėms.

Laidotuvės įvyks šiandien 
apie pietus. Kai kurios Hetu^ 
vįų demokratinęs organizacijos 
tigrės savo delegacijas laidotu^ 
vėse.

Aktyviais grabnešiais paskira 
ti, gub. Harry Horner, Albertį 
H. Horan— mųnicipialio teis
mo “bailiff”, P. A. Nash, demo^ 
krątų centralinio komiteto pir-i 
mininkas, aldermonas J. A, 
Bowler, aid. H. Sonnenschein, 
E. J. Kelly,—rsouth park ta-, 
rybos pirm,,’ Otto Kerner — 
valstijos prokuroras, Moe Ro- 
senberg, J. W. Serhant— ma
joro biznio partneris ir miesto 
kontrolierius—M. S. Szymczak,.

Metimai Gydytojai

Graboriai
Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

BR.M.T. STRIK0L1S
srantnuu,

4645 S. Ashland Avė., 
•rteo valaMoi «no B Ud 4 ir • i* 

v nJ vak. muo> •■tar*
Onso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.» Prospect 1930

DU MARGERIO
PRANEŠIMAS

Penikėliao l erdvesnę ir patog^nę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
h nuo 6 iki 8 vakare 

(ventadteniaū nuo 10 Iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

(ini oratttthff

l-t> P M 
kenrtrtadi*

l>R. C. KASPimS
DENTISTAS

• Europos « cėl 
tenojOĮ vietoj.

VALANDOS 10 12 A M 
7 0 P M Sekmadieniais i: 

aun pagal eusitarimą.

<335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
.GYDYTOJAS IR CHIRUROAb 
2201 West 22nd Street

Valandosi 1—3 ir 7—• 
tardomi* ir nedaliomis pagal ‘rtmtrtį

Ik. Suzana A. Slakis
Motetų ir Vaikų liyų Spectatissf 

4146 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekviena dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyra* sersdomli) Taipgi 
ano 4 iki 8 vai vakare Utarninkaii b 
Krrvrrtais.

Rea T«1 HYDE PARK 3399

PRANEŠIMAS
Mano ofisai vėl bus atidarytas ir pacb 
efltus priimsiu pradedant nuo ptanadie- 

• djTa. i! &en” 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
I 145 Milivaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem! reiki 
. larns. Ka^ųa prieinama 

3319 Aubųrn Avenue 
CHICAGO. ILL

lacharičli r Sūrūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvhe kuopigihusia. 
Reikale meldžiame - atsišaukti o Mnmų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

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

•I

A. MONTVID, M. D.
Vest Town Šute Bank Bldg 

2400 W Uedison St.
Va) 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 «ak 

Tel Seeley ’330 
'Mamų telefonai Brunsvick 019?

OR UERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas pe> “• 
tat kaipo osmvs evdrtoja« etessaab 
aksaerts

Gydo vcatgMu ir chroftiSta tes 
moterų H vaikų pagal tetete «« 
todus X4tay ir tekins vkktta'pn*

A. L fUvidonis, M.D
1910 So. Miehigan Avenue

Tel KenwoodMG7 
valandos.

<juo 9 iki 11 ryti
nuo 6 8 vatatdai vakar*

.025 W Itth fa Mkrfi i 
Italaftdos: Mo tO—12 f 
w, 4 iki 7i3O <aL m 

Tsk Canal )l»0 
Keziovncijoi caBTOUl

RADZIUS
LIETUVIS 
CH1CĄG0J

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
ąegu kiti tojkk kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystie

OFISAS:
W. 18th St.
Canal 6174

------------------ ------ - l.j,l <11.J»l| ,

S. M. SKUD AS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

A. K. Rutkauskas, M.D.

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto

Phone Boulevard 4139
Muša PaUttavtoM* • lai- 
dotUVėsę k feMamc «ei- 
kale vijųam «^ži- 
niugas ir acbzaaaus to
dėl kad oetorime H- 
laidų uilaikyiųtti * »ky-

756 W. Žoth St 
Cot. ot JS* « Hdmd Su) 

Ofiso valandoa auo, ta3į; nuo 4ij9*9s>ą 
1 NedėMieniais oacal < vtinavri

.. I I IMI ■■»■»>■■■ įhijdi.iiikįiJk ■ .1. iMĮįĮiuMI|iiiiiiiI ;

Ofiso ir R«s. Tek Bontaard 9>|4

SEGAL
metai

Seniausia ir Didžiausia
GRABDRIU ĮSTAIBA { 

WWKIS4r tfl BtiaUtao pubfką M tėte J
mb kainomis ui aukite rąšiet paMdojimą, ntee j 
nmkuojame ui atvedimą mirusip inwte kate i

Jtekąhii mat, ma6ų ąųtomoMUu4 ^taaihte ’ l 
namui ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
šliauši pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokėti, nešiutet

Į ftii, ar jus ką pirate, ar ne,
EUDEIKIS m vienatįnb Metinių gmboriue, kurie 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarnautojų. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios M1 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreipėte kur 
kitur. \ ;

EO D EIKI S
I : JŪSŲ guabokius

i »««»* ««*
[ 4S©5*ft7'tatii®ermitage Avenu®
| VH »rf®s«di TAKOS 1741 P 1741
»■ ..... ................... . .....................

CHICAGO. ILL.

’.i

Akilį Cbrdytojai

I; į’

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKSV SPECIALISTAS

Palengvini akių įtempimą, kuria, eiti 
priežastimi galvot skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir to|iregyst{. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589• A f

OPT.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

Patyrimai 
. * KomplikuotooM

AteidkimaoH

Ofisas ir Akinių Dirbtuti 
756 West 85th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 Iki 9 

NedBliomįi finų 10 W U

756 W. 35th St

pagal raurtį.

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusią!, išputusia? 
blauzdų gyslas.

Vąląddos nno 1 iki 4 ią nuo 7 iki 9 v.
Nedėlięmis nuo 1Q ild 12.,

k. 3343 South Halsttd Street 
Tel. Boulevard 1401

Nedėl

DR.T. ^VĖŽIUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Stceec

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
TuūfoRM Viralai* 0016

DR. A. L. YUSKA
HtS W, Itmrnm. RA 

kampas 67th ir Arteaian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Vųhodos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietą J* 

nedžltoms pagal susitarimą

DR. ATKOČIŪNAS
•DENTJSTĄS

3147 So. Halsted
Paned., Ssred. ir Subat. 2~9 vaL

91W

stam Gydytojas it Chirurgu 
odos tigą 4r vener&Saį Ii 

8162 &>.* Halsted St

^Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisus 77 W. Wuhingtoo St
Room 905 Tel. Dearbom 7969 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 
4145 Archer Ai*. TdL Lafayttto

Namą Tel. Hyde Park 33$5

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. RocteU Street 

Utetoko. Ketvmgo ir aunafos vu7vWW
TetaloBaa BepubUo 0600

. ................ ............i1 .. ............ . "i.

JOSEPH J. GRBB 
Lietuvis Advokatas 

401 9^ AMM įM. 
TtL EkmĮevard 2800 

'JtMk 6515 fe. RgcAumH f t,
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Penktadienis, kovo 10x 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos bankai lau 
kia instrukcijų iš 

Washingtono
Vakar pasibaigė prez. Roose- 
velto paskelbta “bankų šventė”

Chicagoš bankai vakar ne
kantriai laukė instrukcijų iš 
Washingtono, liečiančių jų at
sidarymą. Vakar vakare pasi
baigė Roosevelto paskelbta 
bankų šventė.

Jie yra prisiruošę atsidaryti, 
Liet nežinodami ką susirinkęs 
kongresas nutars, laukia. Jie 
turi paruošę knygas naujų de
pozitų priėmimui, turi išskai
čiavę depozitų nuošimčius, jei
gu išmokėjimai depozitų bus 
suvaržyti.

Atsisako <Hskusuoti planus
Bankų viršininkai atsisakė 

diskusuoti planus. Jie tesako, 
kad “laukia instrukcijų iš Wa- 
shingtono”. Melvin Traylor, 
First National banko pirminin
kas, vakar grįžęs iš Washing- 
tono atsisakė prasitarti apie 
valdžios svarstomus planus.

Jeigu federalinė valdžia nie
ko nenutars — ir jeigu Roose
velto moratoriumas nebus pra
ilgintas, Chicagos bankai •šian
dien atsidarys, bet išmokėji
mai, sulig Hornerio paskelbtos 
proklamacijos, bus suvaržyti.
Depozitoriams bus išmokėta dirbti lietuvių ir Taxpayers &

Lietuvis Paskirtas State Attorney’s 
Pagelbininku.

tik 5%. įPilnas sumas išmokės 
— tik pašalpai ir valdžios mo
kesčiams....................

BANKŲ ŠVENTĖS 
ATGARSIAI

Chicagos federalio reservo 
bankas kreipėsi į visus ban
kus — priklausančius prie jo, 
reikalaudamas pavardes tų de- 
pozitorių, kurio išėmė auksą 
iš bankų niro vas. 1 d. ir jo 
nedepozitavo iki kovo 13 d. 
Manoma, kad bus viešai pa
skelbti vardai tų, kurie slepia 
auksą. c

Chicagos mėsos rinkoje vėl 
nupuolė kiaulienos kainos, ku
rios moratoriumo pradžioje 
smarkiai pašoko aukštyn. Tru
kumas nejaučiamas.

» » .»
Pinigų trukumas paliete Chi

cagos gatviakarių ir eleveiterių 
biznį. Taipgi žymiai nupuolė 
apyvarta tų biznių, kūne ne
duoda kredito.

Organizuoja lietu
vius artėjantiems 
Cicero rinkimams

“Taxpayers & Labor Party šau
kia lietuvių darbuotojų susi
rinkimą.

Chicago “Taxpayers & Labor 
party prašo “N.” įdėti sekan
čio turinio pranešimą:

Penktadienį, 8 vai. vak. ad
resu 5112 West 
(antras aukštas), 
rinkimas visų tų Cicero lietu
vių darbuotojų,

14th Street 
įvyks susi-

kurie nori

Labor party labui ateinančioje 
rinkimų kampanijoje.

šiame susirinkime, sako pra
nešimas, bus išrinkti ?• Grantj 
Works distrikto “komitimonai” 
ir distrikto prėcinktų “komitin 
monai”. Suinteresuotieji kvie
čiami atsilankyti.

Kovo 11 ir 13 d., Ci 
cero mieste įvyks 

registracijos
Piliečiai norį balsuoti balandžio

4 d. turės užsiregistruoti

Kovo 11 d. ir 13 d. Cicero 
Towh Hali, 2517 50th Avė., 
įvyks registracijos. Valandos 
nuo 9-ių ryto iki 9-ių vak. Re
gistruotis turės tie piliečiai, 
kurie atsikraustė į Cicero po 
paskutinių registracijų, arba 
kurie persikėlė iš vieno pre- 
cinkto į kitą. Neužsiregistravę 
piliečiai negalės balsuoti bal. 
4 d.

“Pirmyn” Choro 
draugiškas paren

gimas
Bus smagi pramogėlė su 

kiais ir užkandžiais.
60-

Ateinantį šeštadienį, kovo 
11 d. West Side Auditorium 
(Palulio sale), 2242 Wes»t 23rd 
Place, Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn” ruošia draugiš
ką vakarą. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų, šokiams grieš 
Jurgio Steponavičiaus “Reve- 
lers” orkestras. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įžanga, kaip morato- 
rium’o laikais — tik 25c.

Visi “Pirmyn” choro rėmė
jai ir draugai prašomi atsi
lankyti ir smagiai laiką pra
leisti. —Choro rėmėjas, all.

MADOS MADOS MADOS
y Vf . -V -A " • , '4 ' *

Kviečia visus Rose 
landiečius į S. Rim 

kaus koncertą
ROSELAND — Kovo 11 d., 

įvyksta St. Rimkaus koncertas 
Roselande, Strumilos svetai
nėje, 158 E. 107th St.

šis koncertas rengiamas St. 
Rimkui, kuris yra plačiai už
sitarnavęs musų paramos. 
Mes tankiai girdime jį dainuo
jant per įvairius* parengimus, 
koncertuose, baliuose, per ra
dio ir tt.

šio koncerto programas bus 
gana įvairus. Apart paties St. 
Rimkaus dalyvauja šokėjai, 
dainininkai, pianistė A. Brie- 
džiute ir kiti.

Įžanga tiktai 40c, ypatai. 
Pradžia koncerto 6:30 v. v.

—Senas Petras.

TheEnglishColumn

sočiai of 
Hilarity, 
Holiday, 

The

Ah-Ha! What’s 
Kere!

............. ■■ ■ fa

Yes! The bįggest 
the ycar! Pirmyn’s 
Post-Laima, Bank
Technocratic Sočiai! 
place is Palulįs, Hali, 2212 W. 
23rd Place. The time is 8 P. 
M., Saturday, March llth, 
1933. Come and forget all of 
your troubles*. Forget the mo- 
ratorium. Forget the depres- 
sion. Come and be the “forget- 
tingman.” Evefybody is asi- 
sured of a.good time. Plenty 
of food, music, and entertain- 
ment for all. The price Of ad- 
mission is ohly two bits, a 
ąuarter of a dollar, or twenty 
five cents. Come one! Come

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

trumpų laikų sirgo, šio- 
dienoinis pradėjo eiti gc- 
Ji atsikėlė iš lovosi užva- 
ir jau darbuojasi. Antra-

Salaveičikiute- 
— dainininke, 

— sniui- 
Lietuvių

BRIDGEPORT — Daininin
kė Genovaitė Šidiškiute-Gied- 
raitienė, 3261 So. Halsted St., 
kuri 
mis 
ryn. 
kar 
dienj ji turėjo dainuoti per 
radio, bet dėl ligos negalėjo, 

s »
BALANDŽIO 2 d. — Chica

gos Lietuvių Auditorijoje į- 
vyks “Steponavičių koncertas” 
—kuriame dalyvaus^ kiek žino
ma, p. Anelė 
Steponavičiene, - 
Kazys Steponavičius - 
kininkas, Chicagos 
Simfonijos Orkestro ir “Pir
myn” choro vedėjai ir Jurgis 
Steponavičius — pianistas ir 
“Stephens Revclers” orkestro 
vedėjas.

Jurgis ir Kazys Steponavi- 
yra broliai, o p. Anele 

K. Steponavičiaus žmona.
Jų vardai yra gerai žinomi 

kiekvienam lietuviui Chicago- 
je ir reikia tikėtis, kad jie 
nebus užmiršti balandžio 2 d,

čiai

NETOLIMOJE ateityje bus 
galima tikėtis varžytinių lie
tuvių scenoje 
jo vedėjo p. Pečiukaičio veda
ma, sparčiai ruošiasi prie ope
retės “Raganiaus” pastatymo 
scenoje, o “Pirmyn”, nenusi
leisdamas, rengiasi pastatyti 
antrą operetę šiais metais “Pe- 
pita”. Tikėkime, kad pastaty
mai prilygs “Laimai.”

Birute”, nau-

susilaukė ne-
VYTAUTAS Zereni-Beliajus, 

šokėjas, kuris 
paprasto pasisekimo “Nau
jienų” koncerte, rengia šokių 
numerius. “Pepitai.”

ROSELAND — Kovo 4 d., 
yra žinoma kaipo Kazių die
na. Taip ir p. Kazimiera Mi- 
kelionienė, 112 E. 103 St., ne
žinojo, kad šios depresijos lai
kais turi tiek daug gerų drau
gių ir draugų, kurie jai su
rengė gražią varduvių “parę” 
ir įteikė bene tinkamiausią 
šeimininkei dovaną — pečių.

Vakarėlyje buvo daug sve
čių, kurie gražiai pasilinks
minę ir įteikę Kazimierai Mi- 
kelionicnci dovaną, išsiskirs- 

—Senas Petras.

Palulio svetainėje, 
Place “Pirr

RYT 
2242 Wesit 23rd 
myh” choro rėmėjai, draugai 
simpatizatoriai' ir nariai susi
rinks į vieną draugišką būrį 
atšvęsti pasisekimą, kuriuo 
pasižymėjo choro pastatyta 
operete “Laima”.

Susirinkę apkalbės planus 
ateičiai, darbus, kuriuos cho
ras rengiasi atlikti -— bet svar
biausia linksminsis, šoks ir 
praleis vakarą, kuris kiekvie

nam atsilankiusiam bus malo
nus ir neužmirštinas.

PRANEŠIMAI
"PAŽANGOS" PASKAITOS.. “Pa

žangos" antra iš eilės paskaita įvyks se
kamą sekmadienį, kovo 12 d., 2:30 v. 
po pietų, Universal Kliube (814 West 
33rd St.). Paskaitos tęma — “Techno- 
kratija. Apie technokratiją ir technokra
tus Šiandien labai daug kalbama ir rašo
ma. Paskaitoje bus išaiškinta, kaip atsi
rado technokratai ir kokį jie planą siūlo 
išganymui pasaulio nuę depresijos ir ki
tokių bėdų. Paskaitą laikys K. Augusti- 
navičius. Paskaita užsitęs apie vieną va
landą laiko, o paskui galės būti liuosos 
diskusijos.

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
10 d.,< Amalgamated Centro name, 333 
So. Arsbland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Bus svarbių reikalų. Malonėkite visi da
lyvauti. —Valdyba.

S. L. A. 129-tos kuopos susirinkimas 
įvyks Kovo 12 d., 1 vai. po pietų G. 
Černausko sver. 1900 So. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų dėl aptarimo, 
taipgi nepamirškite naujų narių atsivest.

— Valdyba.

West Side. — Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos susirinkimas įvyks kovo 1 1 
d., Paliulio svetainėje, 2242 W. 23 rd 
Place. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai raginami atsilankyti. Draugijos 
valdyba turi labai svarbų raportą, kurį 
visi privalo išgirsti. St. Strazdas, Pirm.

CLASSIFIEDAPS ]
Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Ezpertų 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 Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

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

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

iš-
15

mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RUSIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos. balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutės. baltos pelės. Bantarm 
(gaidžiai), papūgas, bęzdžiones, Tropiš 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP , 
946 W. 63 rd Street

CLASSIFIED ADS
Senas Auksas 

 Old Gold
VISUOMET TEISINGA CASH 

kaina mokame už auksą, tidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tor^lubos.

AUGŠČIAUSIĄ CASH KAINĄ tuo- 
jaut mokėsime už seną auksą, laikrod- 
dŽius, dantis, dia ir tt. Romack Gold 
Refinery, 7 W, Madison. kampas 
State, kambarys 1001.

CASH UŽ SENĄ AUKSĄ 
Auksinius dantis, laikrodėlius, sulaužy
tus aukso daiktus, auksu dengtus daik
tus, daimontus, 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 
Pardnvlmni Bizniai

NEGIRDĖTAS BARGENAS

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

1025 W. 65 St.

PARDAVIMUI pigiai groaemė ir 
kendžių Storas 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 praperte ant išmokėto bungalow 
arba du flačio. Atsišaukite

6220 Archer Avė.

Karms For Sale 
rTkiai Pardavimui

FARMA, 
FARMA, 
FARMA

LIETUVIAI AR JUM 
TAU AIŠKU DABAR, 
KAIP VISKAS MAI
NOSI? JEIGU DAR 
TURITE PINIGŲ, PA
SINAUDOKITE MUSŲ 

BARGENAIS.
Mes turime namų ir farnni 

taip pigiai, kad kainos beveik 
tokios, kiek pirmiau pirmi 
morgiČiai buvo.

60 AKERIŲ
80 AKERIŲ

100 AKERIŲ
Parsiduoda arba išsimaino 

ant namo be morgičių arba 
ant pirmų morgičių. Taipgi 
gali būti namas su mažu mor- 
gičiu, bet reikia ir truputį 
cash. šios farmos yra 50 my
lių nuo Chicagos. Prie gero 
kelio, puikios triobos, arti 
miestelio. Lietuviai, kurie no
ri užtikrinti sau pragyveni
mą, pasinaudokite šia proga. 
Jus žinote, kad su pinigais 
visaip pasitaiko. Taippat jums 
gali atsitikti su kai kuriais 
kitais dalykais, bet žemė yra 
užtikrintas darbaš. Taipgi 
gamtiškas gyvenimas, ir tas 
yra brangiausias turtas už 
viską. Kreipkitės tuoj.
J. NAMON FINANCE 

COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038
Chicago, Illinois.

Gerai žinomas tarpe lietuvių Charles P. Kai šiomis die
nomis įtapo paskirtas State Attorney’s, Tbomas J. Courtney, 
pagelbininku. Advokatas Charles P. Kai, kuris yra plačiai 
žinomas tarpe lietuvių visuomenės, pasiekė tą garbingą 
ofisą. Nors adv. C. P. Kai pagal praktiką yra nesenas advo
katas, bet jis pasiekė tokią aukštą vietą ir todėl jį tenka pa-- 
sveikinti ir palinkėti gero pasisekimo, kad nesustotų dirbęs 
lietuvių visuomenei.

Musų lietuviai buvo skriaudžiami kaslink politikos per 
metų metus. Niekas jų nenorėjo pripažinti, bet su pągelba 
energingų vadų advokatas Kai tapo paskirtas į tą ofisą. 
Taigi lietuviams turėtų būti linksma, kad iš jų eilių gavo 
įaskyrimą Charles P. Kai į tą vietą. Man teko pasikalbėti 
su adv. Charles P. Kai apie jo paskyrimą. Jis pareiškė — 
“šitas garbingas ofisas neatskirs mane nuo lietuvybės ir jos 

•>rbų; bet aš busiu daug energingesnis ir stipresnis ir visa- 
os stengsiuos apginti lietuvių reikalus neišskiriant jo nu

sistatymo, tai yra, politikos arba tikybos. Visados jiems 
’iagelbė.’iu ir apginsiu pagal įstatymus. Kadangi aš tą pas
kyrimą sulaukiau per lietuvių reikalavimą ir jų organiza
cijas, man labai yra linksma, kad Amerikos lietuviai žingei- 
dauja vietine politika. Nors mes ją pervėlai pradėjome, bet 
vistiek atsiekėme savo tikslo. Kiekvienas lietuvis pasiskų
sti man savo nelaimes gali ir, jeigu būt lengva, aš visados 
patarnausiu su pasididžiavimu, kad aš patarnauju savo lie
tuviams.” r ■

Man rodos, kad jo mintis yra labai brangi, kad adv. C. 
P. Kai prižadą pagelbėti ir apginti musų lietuvių reikalus 
ir taip pat prižada dalyvauti musų eilėse. Tai rodos pirmas 
lietuvis advokatas tokį prižadą paduoda ir išpildys.

3215 3418

3394
3394 •-

arba kitokios kokios materijos. Sukirptas mieros 14 
ir 40 colių per krutinę.

3215 - ‘ - -
mieros 14,

3418 
praktiška.

Norint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš 
kiai parašyti savo vardą, pa 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centų, 
ma prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus 
Naujienos, Pattero Depu 1739 
So. Halatėd St, Chicago, UI.

Naujoviškas apsiaustas kurį galima pasisiūdinti iš lengvaus šilko 
18, 20, taipgi 36, 38

— Apsiaustas su naujovišku kalnierium, apsiūtu kailiais. Sukirptos 
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
— Mergaitei suknele. Sejončlis ir bliuzka. Tokia suknelė yra labai 
Sukirptos mieros 8. 10. 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm,*

vienų ar dau *~T”- 1111

Gal)

reikia adresuoti

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

MORTGAGE BANKERS

REAL ĖST ATE*
Biznis pamatuotas teisingumu

Tokia suknelė yra labai 
INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRANAUJIENOS Pattjen Dept
1739,S, Halsteo St.. Chicago UI.

Čia įdedu 15 centų ir prašau ar- 

aiųsti man pavyzdi t No 

Mieros p«f krutinę

Adresas

Miestai li vabt./
. ..

asjaBsaMMR

Prisirašykite j musų spulką

TEL LAFAYETTB 1083

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAVC1V UŽDEGIMO 

Apalsamtoklte * nuo perallaldltno re* 
gnllArlai išvalydami aavo vidurius I 
Laikykite savo vidurius liuosal, pra
to įlinkite nuodlJanSli, maderai Vartoklt 

TRINERTO KARTVJJ VYNĄ

1 aip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimu skyrius
kalba!

Malonu girdė’i, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. AŠ tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
ra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 

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

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

s

Telefonas yra

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




