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127 žmones žuvo žemes drebėjime Californijoje
5,000 žmonių sužeista; 
daug miestų sugriauta

Labiausia nukentėjo Long Beach ir Comp- 
ton miestai. Kasinėjimai ir ieškojimai žu
vusių tęsiasi. Tęsiasi ir žemės supurtymai

LOS ANGLES, Calif., kovo 
12.—Netikėtas smarkus žemės 
drebėjimas penktadienio vaka
re supurtė visą pietinės Cali- 
fomijos pajūrį, pradedant nito 
Santa Barbara, kur buvo smar
kus žemės drebėjimas 1925 m. 
iki San Diego.

Labiausia betgi liko paliesta 
Long Beach ir Compton apie- 
linkė, netoli Los Angeles. Pats 
centras žemės drebėjimo buvo j 
juroje- Santa Catalina kanale, 
arti Ix>ng Beach.

Long Beach miestas, 
140,000 gyventojų, yra 
vėsiuose. Apie trys ketvirtada
liai namų sugriauti. Nemažiau 
nukentėjęs yra Compton mies
tas, taipjau Huntington Park.

Iš 152 pietinėa. ęali£omįos 
miestų, nuo žemos drebėjimo la
biau nukentėjo 29 miestai ir 
mažiau 23 miestai.

tu rys 
griu-

jų sužeisti 
apie 1,000 

randasi dak-

nakčio buvo daugiau kaip 30 
didesnių ar mažesnių žemės su- 
puTtymų. Ir kiekvienas nešė 
savo nuostolius. Ko nesugriovė 
pirmesni žemės drebėjimai, nai
kinimo darbą pribaigė kiti. Tas 
labai trukdė gelbėjimo darbą, 
nes prie griūnančių namų bu
vo pavojinga eiti: galėjo užeiti 
naujas žemės supurtymas ir 
baigiantis griūti namas galėjo 
visai sugriūti.

Del tos priežasties ir gyven
tojai bijosi gryšti į savo na
mus. Gryšta tik į vienų augštų 
namus, kurie geriau išsilaikė. 
Kiti gi pasilieka nakvoti šėt
rose, kurios tapo pastatytos 
tirščiuose lotuose.

Nors dar žemės supurtimai ir 
nėra apsistoję, bet jau prade
dama rengtis prie plačių at
statymo darbų. Visi išlikę na
mai bus peržiūrėti dek saugu
mo ir kur reikalingi, bus pa
taisyti. Baigią griūti bus visai 
sugriauti ir jų vieton pastatyti 
nauji. Platiems atstatymo dar
bams manoma ieškoti didelės 
paskolos, nes ir nuostoliai ne
maži. Apskaitoma, kad žė
ruos drebėjimas pridarė ma
žiausia 50 milionų dol. nuosto
lių.

VAIZDELIAI Iš NUKENTĖJUSIOS NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO PIETINĖS 
CALIF 0RNIJOS

Penktadienio vakare ištikusio žemes drebėjimo sugriauti paštas ir masonų salė Compton, 
Calif., mieste.

Šiandie Prasidės At
sidarinėti Bankai

Atsidarys tik tie bankai, kurie yra gavę 
specialius leidimus iš valdžios, 

pirmiausia didmiesčiuose

Ikišiol žinoma, kad nuo že
mės di-vbėjimo žuvo 127 žmo
nės ir apie 5,000 žmonių liko 
sužeist?. Didžiuma 
lengvai, bet visgi 
sužeistųjų ir dabar 
tarų priežiūroje.

Daugiausia žmonių žuvo Long 
Beach- 70, Compton — 17, 
Huntington Purk—-8, Watts—■ 
7, Los Angeles—5, Belleflower 
— 3. Kituose miestuose — po 
vieną ar du. Tiek lavonų jau 
surasta. Kiek lavonų tebėra 
griuvėsiuose, dar niekas neži
no, nors kasinėjimai eina labai 
sparčiai ir gelbėtojai dirba be 
jokio poilsio.

Kaip tik prasidėjo žemės dre
bėjimas iš San Diego atvyko 
jurininkai pridaboti tvarką ir 
gelbėjimo darbams. Stojo į 
gelbėjimo darbą ir kiti gyven
tojai. Los Angeles, nors irgi 
nukentėjęs nuo žemės drebėji
mo, tuojaus išsiuntė į Long 
Beach ir kitus nukentėjusius 
miestus virš 300 daktarų gel
bėti sužeisti/osius. Atvyko gel
bėtojai ir iš kitur ir ėmė ka
sinėti griuvėsius, ieškant juose 
žuvusiųjų ir sužeistųjų. Tc- 
čiaus griuvėsiuose mažai ran
dama užmirštųjų. Daugiausia 
žmonių žuvo gatvėse, griūnant 
namams. Išsigelbėjusiems sku
biai atvežtas maistas ir šėtros 
laikinei pastogei.

žemės drebėjimų buvo ne 
vienas, bet jie sekė vienas pas
kui kitą. Iki šeštadienio vidur-

Hapsburgai laukia 
progos pasigrobti 

Austrijos sostą
Princas Otto esąs Šveicarijoj 

laukdamas progos gryšt Aus- 
trijon. Socialistai reikalauja 
diktatūros panaikinimo

L ■ TO. J, J
Chicagai ir •apielinkei feder* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt bus lietaus; šalčiau j 
vakarą; vidutinis pietų vėjas.

Saulė teka 6:07, leidžiasi

VIENNA, kovo 12. — Jau ir 
taip sujudusi Vienna dėl pa
skelbimo kanclerio Dollfuss ir 
dėl gręsiančio civilinio karo, 
dar labiau tapo sujudinta ži
niomis iš Berlyno, kad Haps- 
burgų kronprincas Otto, sūnūs 
buvusio Karolio ir karalienės 
Zitos, pretendentas į Austrijos 
sostą, dabar randasi Šveicari
joj, Austrijos pasieny ir tik 
laukia tinkamos progos gryšti į 
Austriją ir pasigrobti Austri
jos sostą, a Įsteigiant Austrijos 
monarchiją. Jis buk slapta ap
sigyvenęs Šveicarijos vienuoly
ne ir tik tyko progos vykti j 
Vienną.

Kancelrio Dollfuss diktatūra 
jau pradeda irti. Socialės ap
saugos ministeris Resch rezig
navo protestuodamas prieš val
džios politiką, 
vadai irgi 
ji, ištikus 
aidėti ant 
mybės.

Socialdemokratų vadai, kurie 
visą laiką kovojo prieš diktatū
rą, vakar įteikė valdžiai pasku
tinį ultimatumą. Sprendžiama,’ 
kad socialistai prigrūmojo ge
neraliniu 
ra nebus

1 sušauktas

Kariuomenės 
pranešė valdžiai, kad 
sukilimui, negali at- 
kariuomenės ištik i-

streiku, jei diktatu- 
panaikinta ii- nebus 
parlamentas.

Nukentėjusių nuo žemės drebėjimo Long Beach, Calrf., eilės ų, aprūpinamos maistu.
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WASHINGTON, kovo 12. — 
Po aštuonių dienų “bankų 
šventės”, paskelbtos prezidento 
Roosevelto, rytoj, pirmadieny, 
prasidės atsidarinėti bankai.

Atsidarys ne visi bankai iš 
karto, bet atidarinėjimas eis 
laipsniškai. Kiekvienas ban
kas turės pristatyti federali- 
niam rezervo bankui smulkme
nišką apyskaitą savo stovio ir 
turės gauti iš Washingtono spe
ciali leidimą atsidaryti. Gavę 
leidimą bankai gaus iš valdžios 
naujųjų pinigų ir galės pradėti 
biznį nevaržomi.

Bankų atsidarymui yra ski
riamos trys dienos.

Pirmadieny bus atidaryti tie 
bankai, kurie randasi tuose did
miesčiuose, kur yra federaliniai 
rezervo bankai.

Antradieny atsidarys bankai 
tuose 250 miestuose, kur nėra 
rezervo bankų, bet yra pripSžin-. 
tos bankų “clearing” asociąęi- • JOS. *

Trečiadieny atsidarys visi li
kusieji bankai.

Tie bankai, kurie priklauso 
federalinių rezervo bankų sis
temai, leidimus atsidaryti turės 
gauti iš federalinės valdžios. 
Tie gi valstijiniai bankai, ku
rie niekur nepriklauso, turės 
leidimus gauti iš savo valstijų 
valdžios, nes federalinė valdžia 
nieko nežino apie jų stovį ir to
dėl negali išdavinėti jiems lei
dimų.

Valdžia 
atsidaryme
tvirtumo. Nėra jokios galimy
bės visus bankus iš karto nuo
dugniai peržiūrėti ir juos aprū
pinti pinigais, todėl bus pir
miausia atidaromi ne tvirtes- 
nieji bankai, bet tie bankai, ku
riuos pirmiausia spėta peržiū
rėti ir patvirtinti. Todėl pir
miausia atsidarys didmiesčių 
bankai, kur yra federaliniai re
zervo bankai, kurie ir veda ban
kų peržiūrėjimo darbą.

Bus leista atsidaryti 
tiems bankams, dėl kurių 
laikymo valdžia neturės
jonių. Tie bankai, dėl kurių 
valdžia abejos, ar jie galės iš
simokėti, visai negaus leidimo 
atsidaryti, arba bus reorgani
zuoti ir pastatyti ant stipres
nių pagrindų.

Daugelis ' valstijinių bankų, 
kurie pirmiau nepriklaitsė re-

zervo bankų sistemai, dabar 
skubiai padavė savo aplikaciją, 
nes dabar priklausymas teiks 
bankams didelės naudos.

Vakar vakare per radio kal
bėjo prezidentas Rooseveltas, 
aiškindamas kodėl jis uždarė 
bankus, bankų atsidarymo tvar
ką ir ragino piliečius daugiau 
pasitikėti bankais ir netraukti 
iš jų pinigų.

Bolševikai sušaudė 
35 žmones už 

sabotažą
MASKVA, kovo 12. — Poli

tinė policija paskelbė, kad 35 
žmones liko sušaudyti ir 40 
žmonių liko nifteista kalėj iman 
nuo 8 iki 10 metų už sabota- 
žavimą ūkininkavimo Ukrainoj, 
šiauriniame Kaukaze ir Baltgu- 
dįjpj. Sušaudytieji esą buržu
jai, ūkininkai Ir agrikultūros ir 
valstybės ūkių komisariatų 
darbininkai. Tarp jų yra ir 
augštų komisarų.

Batavia sausųjų va 
das pinigų išeik

votojas

Neleis komunistams 
dalyvauti reichstago 

posėdžiuse
Reichstagas susirinks kovo 21 

d., bet be komunistų. Naziai 
nori pasigrobti ir valsčius, 
žydai bėga iš Vokietijos

BERLYNAS, kovo 12. — 
Šiandie Vokietijoj įvyksta dvie- 
ji rinkimai — provinciniai ir 
miestų-valsčių.

Rinkimai paliečia apie 200,- 
000 valdininkų ir Hitleris stve
riasi visų priemonių ,kad rinki
mus laimėtų jo šalininkai. Kad 
nugąsdinti opoziciją, dar prieš 
rinkimus,. hitlerininkas Goering 
ėmė grūmoti dabartiniams val
dininkams visokiais persekioji
mais.

Naujai išrinktasis reichsta
gas susirinks kovo 21 d., Kroli 
Operos name 
rūmai yra apdegę

nes reichstago 
f. Spėjama, 

kad posėdis bite trumpas. Jis 
tik patvirtins. Hitlerį, suteiks 
jam nepaprastų galių ir paskui 
reichstagas išsiskirstys dviems 
metams, palikdamas visą val
džią vieno Hitlerio rankose.

Vidaus reikalų ministerisVidaus reikalų 
Frick paskelbė, kad 81 komu
nistui, kurie tapo išrinkti reich-

didžiumą ir be nacionalistų pa- 
gelbos. ,

žydų persekiojimas Vokieti
joje tęsiasi, žydų sankrovos 
yra prievarta uždarinėjamos ir 
valdžia atvirai skelbia, kad po
licija žydų negelbės nuo smur
tininkų puolimų.

žymiausi žydai, kurie tik ga
li, bėga iš Vokietijos. Daugelis 
jų jau išvažiavo į kitas šalis.

Suėmė žydų korespondentą
Jacob Lestschinsky, New 

Yorko žydų socialistų dienraš
čio Forwerts korespondentas, 
liko areštuotas 
kompromitavimą 
Vokietijos”. Jis 
pilietis ir sutiko
leisti Vokietiją. Internacionali
nio užsienio korespondentų kliu- 
bas ir Lietuvos artstovybė už
protestavo Lestschinskio areš
tavimą ir pareikalavo jį paliuo- 
suoti.

Berlyno naziai sumušė dar du' 
amerikiečius. Tuo budu naziai 
jau yra sumušę aštuonius ame
rikiečius.

Atstovų butas su 
teikė Rooseveltui 
diktatorinių galių

Priėmė jo bilių, teikiantį jam 
galių mažinti šelpimą karo 
veteranų ir kapoti algas val
džios darbininkams

aiškina, pirmenybė
nereiškia banko

Berlyne “už 
savo žiniose 
yra Lietuvos 

tuojaus ap-

Rooseveltui

BATAVIA, III., kovo 12. — 
NicholaS' L. Johnson, 55 metų, 
per ilgias metus sausųjų ir re- 
formininkų vadas ir žymiausias 
Batavia bažnytininkas, tapo 
areštuotas už pasisavinimą ir 
išeikvojimą Batavid Savings 
and Building Assn. spulkos 
$17,000. Jis buk jau prisipaži
nęs prie pinigų išeikvojimo, 
bet ketinąs juos sugrąžinti. Jo 
motina užstatė $25,000 kauci
jos ir jis tapo paliuosutotas.

tik 
išsi- 
abe-

nukapoti 15

didelį atstovų
Didelį spaudi-

GENEVA, kovo 12. — Peru 
atsisakant taikintis su Colom- 
bia, tautų sąjungos taryba nu
tarė raportuoti tautų sąjungos 
plenumui ,pritaikant XV skirs
nio, 4 paragrafą. Iki tas rapor
tas nebus priimtas, taryba ne
paliaus dėti pastangas tas dvi 
šalis sutaikinti.

PANA, III. —Eleonor Marie, 
13 m., delei kojos susiŽeidimo 
vaikščiojusi ant kriukių, kie
me paslydo, krisdama nusilaužė 
sprandą ir vietoj mirė.

■'•M
iii

Mirė senatorius
WASHINGt6n, kovo 12. — 

Vakar Walter Reed ligoninėj 
nuo širdies ligos, kurią iššaukė 
plaučių uždegimas, pasimirė se
natorius Robert H. Howell iš

stagan, nebus leista užimtiuNebraska, repųblikonas, pirmi- 
reichstage savo vietas. Pašali
nus iš reichstago komunistus^ 
hitlerininkai turės absoliučią

ninkas komiteto, kuris tyrinėjo 
įvairių kandidatų rinkimų iš
laidas, .... <

į !f«. L-1!

WASHINGTON, kovo 12. — 
Atstovų butas 266 balsais prieš 
138 priėmė bilių, kuris sutei
kia prezidentui 
diktatorinių. galių subalansuoti
biudžetą sumažinant pašalpas 
karo veteranams ir nukapojant 
valdžios darbininkams algas. 
Manoma algas 
nuoš.

Bilius iššaukė 
pasipriešinimą,
mą darė j atstovus ir karo ve-, 
teranai, ypač American Legion 
ir kitos veteranų organizacijos, 
kurios nuolat užlaiko savo dar
buotoj ife dirbti jų naudai kon
greso kuluaruose. . Delei to 92 
demokratai pasiprieišno savo 
mašinai ir balsavo prieš bilių. 
bet biliaus šalininkams į pagal
bą atėjo republikonai, kurie 
šį kartą balsavo su demokra
tais už suteikimą prezidentui 
reikalaujamų -galių

Bilius dabar atiduotas svars
tyti senatui ir senatas rytoj 
pradės jį svarstyti, bet, galbūt 
tik už 4 ar 5 dienų jį priims.

i

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

Laivu “BBEMEN”

b KOVOSIU 1933
Tuojaus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
tas gaus geresni kambarį.

NAUJIENOS jums patarnaus teisingai, greitai ir gerai.
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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[korespondencijos
Kenosha, Wis.

KAIP CHICAGO PAGERBS 8AV0 MIRUSĮ M6RĄ ANTON J. CERMAK

Sumažintos Kainos iki Kovo 15 Dienos

Tiktai 49.50

nu

nebemano ten

v •»

vidaus reikalų ministerija, bet 
koks tas prisidėjimas turėtų 
būti, lig šiol dar nenustatyta.

statybų ii- vi- 
yra tik tuš

Jau tapo susitarta 
su laivu kompani
joms dėl šiy metų 

EKSKURSIJŲ
I LIETUVA

piliečiams 
tik už $3, 

yizoą, kai- 
piliečiams

šalies 
| savo ran
kai p gauti 
sviesto” ir 
komunistų

$50.00 NUOLAIDOS 
IKI KOVO 15

50.00

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. 'Ofisas atdaras kasdien nuo # ryto iki 8 vak.

/‘NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
Chicago, H.

Kaip bus statoma Kati 
no ligoninė

Benson ironiškai atsakė, jog 
komunistai visiškai užmirštų 
savo Leninų, jeigu jie iš kapi
talistų gautų pakankamai kiau
šinių ir “pinacų sviesto”. Tame 
atvejyje jie visai nebetriukš- 
mautų ir nebekeltų revoliu#įjų.T 
Vadinasi, musų revoliucionie
riai yra savo rųšies vaikai, 
kurie pasitenkina čiulpiku.

Chicago Stądiume, pereitų penktadienį pagerbimui atminties 
M j

TiHOR ELEKTRIKINĖ SKAL
BIAMA MAŠINA

99.50

Kovo 14 d. musų mieste

Kiek teko patirti, .chicagie- 
čiams Ir keuoshiečiams gerai 
žinomas muzikas .ir ehorų ve
dėjas., p. K. Steponavičius, ir 
vėl .pradėjo jųoky-ti Dailės Ka
ltelio Chorų. .Jau kalbama apie 
.tai, kad dar šį sezoną choras 
pastatys operetę “Palangos ka
ralaitę”.

Tikrai smagu, >kad p. Stepo
navičius vėl apsiėmė vadovauti 
Dailės Ratelio Chorui. Tai reiš
kia, jog trumpoje ateityje mes 
vėl turėsime gerai išlavintų 
chorų.

P-as Steponavičius ir seniau 
dirbo prie Dailės batelio. Ta
da musų choras tiek gerai dai
navo, jog net tapo pakviestus 
į Chicago dainuoti radio sto
tyje.

Well, dabar vėl lauksime iš 
Dailės Ratelio ir p. Steponavi
čiaus operečių ir gražių kon
certų. —Ex-komunistas.

jog ir šiais rinkimais turėsime 
vienų lietuvį kandidatų. Bū
tent, Somas EJijošius kandida
tuoja 4 mokyklų komisionierius. 
Pereitų -rudenį septintame var
de kandidatavo J. Martin ir 
surinko vienuolikų šimtų bal
sų. Toje apylinkėje, (kur Mar
tin buvo kandidatas, baugiau
siai gyvena amerikonai. SĘlijor

Latvijos vizų leng 
vatos

Kauno an. savivaldybėm da
ryba >038 pi. sumotam įtraukė 
(MMMM)O litų ligoninei pastaty
ti, iš ‘kurių 200,000 lt. tikima
si gauti pasiskolinti iš valsty-

Kovo 3 d. mus aplankė ta- 
vorška Karosienė ir pasakė 
prakalbų, žinoma, nuvykau ir 
aš pasiklausyti, kų ji pasakys 
apie bolševikų rojų. Tai tikra 
“misionierka”, kuri Stalino po
terius yra išmokusi atmintinai. 
Gyrė, kiek tik galėjo, Rusijos 
gyvenimą. Ten esą taip gerai, 
jog darbininko šeima galinti 
nusipirkti pusantro svaro svies
to ir net du kiaušiniu! Pripa
sakojo ir daugiau visokį!ų nie
kų. Tiesiog juokinga buvo 
klausytis 'tų nesąmonių.

Jeigu darbininko šeimai lei
džiama nusipirkti pusantro 
svaro sviesto, tai jau skaitoma 
dideliu daiktu. Amerikos mig
iuose bedarbiai iš šelpimo sto
čių daugiau maisto ga•»«% negu 
Rusijos darbininkai gali už 
pinigus nusipirkti.

Kad bolševikijos pyragai nė
ra labai gardus, tatai patvirti
na ir pati “misionierka” Karo
sienė: ji spruko iš to rojaus ir, 
matomai, visai 
grįžti.

O kalbos apie 
sokius fabrikus 
čias dalykas. Rusija tik dabar 
pradėjo statyti visokius fabri
kus ir gaminti mašinas, kuo
met Amerika jų turi daugiau 
nei reikia. Tuo atžvilgiu Rusi
ja tebėra tik Kūdikis. .Rusijo
je vargas pareina nuo to, kad 
jai visko trūksta, o Amerikoje 
nuo to, kad visko perdaug yra. 
štai kodėl Amerikos darbinin
kams reikėtų daugiau vienybės 
vedimui kovos už teisingesnį 
turtų padalinimų.

Prieš kiek laiko mus aplan
kė ir sklokininkas Butkus. 
Kaip man atrodo, jis daugiau 
laimėjo Kenoshoje, negu Bim
bos “misionierka” Karoaiene.

1 Q 2 2 METU

THOR Skalbiama MAŠINA

Kas Dedasi Lietuvoj
Vežikas amerikonui 
“aprodė” Kauno gro
žybes ir gavo metus 

kalėjimo

Kadangi nemaža lietuvių 
gyvcpa dabartinės Latvijos te
ritorijoje, o taipgi nemaža 
brolių latvių yra lietuviškų 
laikraščių skaitytojais, Jai ne 
pro šalį bus pranešti, kad no
rintiems ųpsilankyti Latvijoje 
su ekskursija gegužės-May 27 
dieną laivu Aųuitania Latvijos 
Generalinis Konsulas (laišku 
Nr. 600-102/583, Mareli 2, 
1933) .duoda šių lengvatų:

1. Ekskursijos dalyvjanis 
bus duodama viza trijų mene
sių laikui, vieton dviejų mė
nesių, kaip buvo pirmiau.

2. Gimusiems Latvijos leri- 
torijoje Amerikos 
viza bus duodama 
vieton reguliares 
nuojančios Amer. 
$10.00.

3. Gimusiems Latvijos teri
torijoje keleiviams dabar ne
turintiems jokios pilietybės, o 
Jšsiėm tįsiems -taip vadinanius 
“Affidavits of Identity” bus 
duodamos vizos be pirmesnių 
rašymo Latvijos valdžiai apie 
leidimą, kaip ikad buvo ikišiol. 
Toki keleiviai .privalo: turėti 
grjžimo leidimą (Re-Entry 
Permit) ir MŽsistalyti 50 lutų 
($10) kaucijos, kad išvažiuos 
iš Latvijon vizos laikui bau- 
gianlis.

Lietuvos .piliečiams, važiuo
jantiems į Lietuvą per Latviją 
(Rygą ar Liėpojų), vizos ne
reikia. Bet Amerikos piliečiai 
tuo keliu važiuodami į Lietu
vą privalo .turėti Latvijos tran 
zito vizą, kuri duodama ne- 
mokumai ir duoda teises būti 
Latvijoje keturias dienas. Ne- 
suspėjmdems tokios tranzito

KAUNAS. — Praėjusią ya- 
aarą vienur- Amerikos lietuvis 

juorėjo susipažinti su Kauno 
šius bus kandidatais ąuo visų ^ožyb&itfs, Jai pasisamdė 
miesto, todėl visi lietuviai ga- žiką 
lės už j j balsuoti 

O lietuviai
savo tautietį. Kitos tautos #uri 
savo žmones valdiškose pieto
se. Tad kodėl mes to negalime 
padaryti? Aš manau, kad ga
lima, jeigu tik laikysimės vie
nybės. Mums juk visuomet bus 
smagiau turėti reikalus su sa
vo tautiečiu.

Samų Elijošių remia socialis
tų partija, nes jis yra vietos 
socialistų skyriaus sekretorius. 
Jeigu ir mes visi lietuviai už 
jį' balsuosime, tai .tikrai galė
sime jį pravesti. JPąsįstengki- 
me nors kartų pravesti savo 
žmogų į valdiškų violų. Neuž
mirškime kovo 14 ,d.» ir visi 
balsuokime!

3417-21 So. Halsted Street 
Td. BOULEV.ARD 8167—4705

WCFL Gražus Lietuvių Radio Programas Ncdėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

WHEC Programas Ketvirtadieniais nuo 7:30 vakare.

....  IĮ   1111    B    »«<-■■■    ■ ■■■ I

su dviem sūnumis Starteriai. Idaus reikalų ministerijos sa-
S-tatferių byla buvo sprend- vi valdybių departamentas sa- 

ži|ima Kauno apygardos teis- vivaldybės sąmatoj patvirtin- 
,me. Nagrinėjant bylą visą lai-į tų šią išlaidų poziciją, tai jau 
•ką į posėdžių salę i 
dideli . bugiai Kauno vežikų.1 statyti pamatus, 
Apygardos teismas visus tris tus, stogą 
$t(rtejrjįu3 IHlbaudė po 4 metus 
sunk, darbų kalėjimo.

atvyko šiais metais galima butų pa- 
sienas, laip- 

1934 m. galima 
butų jau turėti ligoninę kokiai 
120 lovų.

Patogiausia vieta numatoma 
parodos sklypas tarp Janonio 
ir Parodos gatvių, kur yra 
apie 7 ha žemės. Ligoninėj 
pirmiausia bus statomas Dy
gulis chirurginiam tįkyriui, kur 
galėtų būti ir universiteto 
ohinurginė klinika. Toj vietoj i 
pamažu žadama pastatyti 500 
lovų ligoninę.

Dabartinė miesto ligoninė 
yra visai pasenusi ir naujos 
.moderniškos ligoninės reika
lingumas labai didelis. Prie li
goninės statybos turėtų prisi-į uždirbti nedaugiau 
dėti medicinos fakultetas ir per dieną.

Kovo 1 d. vienas mano bi
čiulių padavė man lapelį, kur 
buvo garsinama jaunųjų so
cialistų prakalbos. Nuvykau ir 
aš į Mooae Bali svetainę. Dy
giai 8 vųl. vakaro prasidėjo 
prakalbos. Net trys (buvo jau
ni kalbėtojai, Ko vienas atvyko 
iš Milwaukee, būtent, šerifas 
A. Benson, kuris kenoshiečiams 
yra gana garai žinomas kaipo 
geras kalbėtojas. Jo kalba bu
vo pusėtinai ilga ir labai gy
va bei įdomi.

Vos tik Benson užbaigė sa
vo kalbą, kaip pasipylė įvai
riausių klausimų. Mat, į pra
kalbas susirinko visi komunis
tai, kiek tik jų Kenoshoje yra. 
Ne tik jie patys atėjo, bet at
sivedė ir vaikus. Kaip vėliau 
teko patirti, jie buvo pasiren
gę kelti “revoliucijų” ir suar
dyti prakalbas. Tačiau tais jų 
planas neišdegė, kadangi jie 
pamatė, jog publikoje neturi 
pritarėjų.

Benson yra ne tik geras kal
bėtojas, bet ir sumaniai moka 
į klausimus atsakyti. Publika 
turėjo tikrai daug gardaus 
juoko. Pasirodė, kad visas ko
munistų revoliucingumas susi
veda ne prie paėmimo 
vyriausybės vairo 
kas, bet prie to, 
daugiau “pinacų 
kiaušinių. Vienas 
tokį klausimą pastatė kalbėto

kokį amtarapą. Amerikonas 
buvo nugabentas į Marijam
polės gatvę, kur viename res
torane tužsigėrdamas valstybi
nės užkandėdavo. Prie ameri
kono vėliau prinistatė du pi
liečiai vaidiną vargšus k al
kanus /.Hipnas. Ggraširditi a- 
merikonas vargšus pasisodino 
už stalo ir jąų tryse stiprino-

NAUJIENŲ EKS KURSI JOS
. LIETUVĄ

Kiek vėliauZūtejO ir vežikas. 
Gėrė ir žvalgė keturiese. Skir
stantis kičine' “vargšai” puo
lė savo svaiMfttdjį ^merikotną: 
sumušė, atėni^ 1000 ility ir 
į vert ę girtą į rfcvą paliko.

Policijai paVykO išaiškinti, 
kad amerikoną apipiešė tėvac bes taupomųjų-kasų. Jeigu

Pask utiųes \viešos apeigos
Šųujojp Chįcagbs ,mėrp Anton J. Cęrinak. Iš;čia jis buvo palydėtas j. čechų tautiškas kapines 
palaidojimui. ‘Vidury lelijomis apsodinto ‘ kryžiaus .stovi karstas su mirusio mėro kunp, apsup

tas kareivių sargyboj ’ r

Laivu “BREMEN”
(13 New Yosko į Bremeną) i 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu i Klaipėdą

> Klase i vieną pusę ...........

166'5fl
__ ?5.00

■. ..... . . ........... .... ................. .... .

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933
Laivu “GRIPSHOLM”

I Švediją, ir iš ten lu persėdimu j Klaipėdą.

i vieną pusę ..............

važiavo. Bevažiuoda
mas amerikonas išniko ir pa

turėtų paremti prašė vežiką, kad važiuotų į

i abi puses

Valdžios taksos'............... ......

NAUJIENOS. CHeago, m
" . ............. .......................... ... .......................................... . i....... .......

vizos gauti Arnikoje, ji duo
dama jšjipant iš laivo. 

^-P. Blynelius

1. Minios žmonių kantriai laukia progos įeiti į dhiesto salę, kur ibuvo pašarvotas nušautasis 
Chioa^os meras įCermak. 2. Ohicagos aldbrmanar-ir kiti -žymus politikieriai atiduoda pagarbą 
sayo linkusiam vadui. 8. Begalinės eilės žmonių pamaži /slenka miesto salės -koridorių pro

.; W&io mčpį? kąrštą • . '

Ohicagos mėro Anton J. Cermak kūnas artilerijos vežimu vežamas ,iš miesto salės j Chicagos
< • // Stadium paskutinėms viešoms .apeigoms. >

. ' ‘ i ' ’ . f i , •

Bedarbiu bSdos
... .

LEKLLIAI. _ Miškuo Ste 
prie kirtimo jnedžių dirbo 
vietos bedarbiai, apylinkės 
grįtclninkai, mažažemiai ir 
skurdžiai gyvenanti su šeimo
mis inteligentai. Be “protekci
jos” ir siurbę ibuvo neįmano- 

I ma gauti. Kai kurie darbinin
kai, negavę darbo, padavė 
skundą aukštesnei miškų ad
ministracijai. Darbą jau se
niai pabaigė, bet uždarbio iki 
šiol .vargšai negauna, todėl 
dauguma labai susirūpinę, nes 
neturi iš ko pragyventi.

Miške dirbant su savo val
giu vidutiniai galima buvo 

1,30 litų

|-i <;
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tai kalėjimuose tikrai

KĄ ŽMONES MANO 'Kapitalistiniai

Pažangiųjų

ne

Reduces COLDSBažnyčios ir pašalpa

66%

jau

ilgiau ginčams UMMM!■« nHidftiitii iii

C.UO

BRIGHT 
IDEA

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

gavus, 
kada-gi 
Kliubas 

darbą

“Lietuvos 
vasario 3 d. skaityklą ir

—- pamokas

Jonas Ascilia
Gyvenimą sekant

miestas. Prieky matomi griuvėsiai trijų augštų 
apgriautas bankas.

LISTERINE 
re//eves

SORETHROAT

VAIZDELIAI Iš NUKENTĖJUSIOS NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO PIETINĖS 
CALIFORNUOS

nespėjo užsibaigti pasikartojantys žemės supurtymai pietinėj Californijoj, o jau gariniai

dažniau ir dažniau patenka į 
policijos nagus už plėšimus ir 
kitokius nusikaltimus.

THEREI-MDULlB 
■RlGMT IN A MINUTE

kiai 
“paklydėliai 
nyčioš.

V/ž dol.; Lietuvoj metams — 2 dol 
1 dol., ketvirčiui — ^2 dol.

Gelbėtojai Compton, Calįf., miesto griuvėsiuose ieško užmuštųjų ir sužeistųjų

Šaltis krūtinėj 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- 
lionai vartoja ji per 20 metą. Re
komenduojamas daktarą ir slaugią.

Listerine beveik mome talia 
užmuša turinčias bendru m< 
su paprastais žalčiais bakten 
jasl Tas palengvina jurą 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonią lai
ke 2 H žiemos minėsią pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo žalčiais, turėjo U 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambert Pbarmacal Co., St 
Louis. Mo.

laikraščiai privalėtų apie tai 
daugiau rašyti. I?et jie to ne
daro, — nenori apie tuos nema
lonius faktus kalbėti.

Pagalios, man rodosi, jog 
dažnai žmonės eina j bažny
čias visai materiališkais sume
timais. Faktas juk yra tas, kad 
daugelis bedarbių pašalpą gau
na iš prie bažnyčių susiorgani
zavusių komitetų. Dažnai yra 
reikalinga tų komitetų reko
mendacija, kad bedarbis galėtų 
pašalpą gauti. X

Visi žino, kas tik nori žino
ti, jog blogiems laikams užė
jus, paprastai labdarybės dar
bas pavedama bažnyčioms. Taip 
nuo seniai jau yra daroma. 
Dvasiškiai, žinoma, tuo naudo
jasi. Jie pirmiausiai rūpinasi 
gerais parapijonais. Bedarbiai, 
kuriems pašalpa yra būtinai 
reikalinga, noromis nenoromis 
priversti yra taikytis prie ap
linkybių ir palaikyti gerus san
tykius su dvasiškiais. Vadina-

Dar 
kastuvai valo griuvėsius, ieškodami juose lavonų ir kartu prirengdami vietą skubiems atsta

tymo darbams. ■' ;■

nėra vietos; nereikia tuščiai 
gaišinti laiko, o stverkimės 
darbo.

1) Etinės-Kulturos Draugi
ja Kupiškio skyriaus steigia 
Laisvus kapus — įrengė kny
gyną ir 
paskaitas 
traukdama prelegentus 
Kauno. — Et.-Kult.

< ■ JdfB Įeiti M- 
__  r ką ji# jums gali padaryti 

ir daugeli metą ir išgydė tuksiančiu# ligosią. Patarimas 
O VALANDOS: Kaselis nuo 10 valandos ryto iki 1

TsL Črawford 5573

si, reikalui esant, tapti ir pa
rapijonais.

Bet ką visa tai reiškia?
Nieko daugiau, kaip tik tą 

faktą, jog dvasiškiai, pasinau
dodami proga, nori bedarbius 
paversti ubagais, kurie už al- 
mužną pHvalo melstis.

štai kodėl pastaruoju laiku 
pasigirdo protestų ir reikalavi
mų, kad bedarbių šelpimo dar
bas butų atskirtas nuo bažny
čių. Jeigu tai butų padaryta, 
tat, labai galima, jog dvasiš- 

negaletų pasigirti tuo, kad 
grįžta prie baž-

“ant 
taip, 
geras 
rojo“ 
dėjimus. Dabar reikia tik mels
tis ir prašyti susimylėjimo, tai 
ir vėl viskas bus gerai.

Pažiūrėkime, kiek tų šešių 
“išmintingų“ vyrų nuomonės 
yra teisingos. Klausimą, kad 
žmonės dėl depresijos pradeda 
grįžti prie bažnyčios ir Dievo, 
paliksiu atviru. Gal taip, o gal 
ir ne. Tikrų statistinių žinių 
nėra. Pagalios, jeigu tai ir fak
tas, tai dėliai to džiaugtis var
gu galima. Jeigu žmonės dėl 
depresijos grįžta prie bažny
čios, tai, iš kitos pusės, dėl 
depresijos neįmanomai sparčiai 
auga visokiausi nusikaltimai ir 
kriminalizmas. šiandien ir ge
riausių krikščionių vaikai vis

Žinios“ No. 28 — 
š. m. praneša štai

Kam ašaros, o kam džiaugs
mas iš nedarbo.

Tikrai taip.
Prieš kiek laiko viename Chi- 

cagos didlapių tįlpo šešių as
menų .juiomonča., ląbai svarbių 
klausimu: ar tiesa, kad depre
sija yra priežastimi to, kad 
žmonės vėl pradeda grįžti prie 
bažnyčios ir Dievo?

Visi šeši atsakė, jog taip. 
Vadinasi, daroma tokia išvada: 
kada žmonės geriau gyveno, 
tai jie nepaisė nei bažnyčios, 
nei Dievo. O dabar, kai ne
darbas jau spaudžia Amerikos 
žmones ketvirtus metus, tai 
paklydėliai vėl pradeda grįžti 

teisingo kelio“. Jeigu 
tai depresija, tur būt, 
daiktas. Dievas “pako- 

žmones už visokius nusi

rengia 
per- 

net iš 
D r-jos 

darbas apčiuopiamas ir mato
mas.

2). Pažangių jų K u piškė n ų
Sąjunga pasiėmė sau už tik
slą pastatyti Liaudies Namą, 
—tame name įrengti knygyną 
ię skaityklą. Na, vyrai, pasi
rodykite matomais darbais. 
Pradėkite statybą Liaudies 
Namo, nes jau du su virš me
tų kaip tam tikslui kolekklo
jama pinigai. Ir p. Jonas Ku
lis, generalis organizatorius ir 
pirmininkas Kup. 
Amerikoje renka 
tik apčiuopiamo 
pradžios iki šiol

R)RHEAV&NS 
SAKE..LOOK! I 
MR.GRANGE IS 

HAVlNG ATtTir
’ur >uii

ŠUT-IADIES!

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

1514 U6 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos 
iwimming pool.

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

Jeigu dar bažnyčiose ir dan- lydčlių 
gujo yra užtektinai vietos dėl greit pritruks vietos visokiems 
visokiausių “pasitaisiusių pak- nusikaltėliams

i Į sąjungą ‘į si ra ši* fl'rtT i a i. ’
—Jurgis Pingiri n i e t i s.

Prierašas: Matomai, p. Jon. 
Juodakis, įgaliotai per p. Jo
ną Kulį, sutvėrė Kupiškyje 
naują organizaciją, kurion 
aukščiau minėti asmenys įei
na valdybom

Kadangi organizacija 
vra ir Valdyba išrinkta 
toliaus nėra reikalo pinigus 
laikyti Amerikoje. Pinigai tu
rėtų būti pasiųsti Lietuvon 
Liaudies Namo reikalams. Ir 
manau, kad Kupiškėnų Bend
ro Kliubo Amerikoje valdyba 
pasistengs išduoti pirmiausiai 
dviejų suvirš metų rinkliavos 
atskaitą, o vėliaus nevilki
nant ilgiau pasiųs pinigus Ku
piškiu, J^ad darbas statybos 
Liaudies Namo prasidėtų. Ta
da, be abejonės, nupuolęs 
ūpas narių pakils iš naujo — 
ir darbas eis sklandžiai, eis be 
pertraukos kol nebus pastaty
tas Liaudies Namas.

“Pažangiųjų Kupiškėnų Są
junga“ turi 39 narius, 
kaip praneša “Liet. Žinių” 
reporteris Jurgis Pingvinietis. 
Pradžiai labai graži skaitlinė.

Dabartės jei kokiais nors 
budais galima butų surasti 
bendrą sandarbininkavimą su 
Etinės Kultūros Draugija, Ku
piškio skyriaus, — tai ant syk 
pasidaro galingas apšvietos ir 
kultūros skleidimo organizuo
tas kūnas. Nors ir nesubend
rintai. vis tiek nemaža nauda 
kupiškėnams; o kai kada — 
ir dažniausiai gyvenimo prak
tikoje, — pasirodo, kad dvi 
vienodų tikslų organizacijas 
žmonių masėms neša didesnį 
naudą, nes draugijos, tarp sa
vęs konkuruodamos, nepaly
ginamai gyvesnės ir daugiau 
randami pasišventimo tarp na
rių veikti apšvictos-kulturos 
srityse.

Kiekvienas iš musų turime 
draugų ir pažįstamų, kurie 
mumis* pasitiki. Taip lyginai 
ir naujai susitvėrus Kupišky
je “Pažangiųjų Kupiškėnų 
Sąjunga“ turėk draugų ir rė- 
ųiėjų, todėl

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Bendro Kl. 
pinigus — 
darbo dar 
nesimato; 

dar nėra nei pleciaus nupirk
ta, nei pinigų Pažangiųjų Ku
piškėnų Sąjunga yra 

Tad klausimas: 
Kupiškėnų Bendras 
Amerikoje statybos 
pradės, ir kur randasi suko- 
lektuoti Liaudies Namo rei
kalams pinigai, ir kiek jų yra? 

—D-ras A. L. Graičunas, 
narys Kupiškėnų Ben
dro Kliubo Amerikoje.

Žemės drebėjimo sugriautas Compton, Calif 
namų, o toliau

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kart

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PĖR 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĘNfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo , ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmas, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką 
Praktikuoja 
dykai. . O 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. —r-,-—2 ---2

w-w!--did herbump her 
K2>R Ui HEAD’-LET SIS 

ITAN' MAKE IT WELt'

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj melams — 3 
dol., pusei metų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros
ž, admih. : ; 1 1 ? ' '

kupiškėnų susi-
. rinkimas

Sausio 29 d. Apšiegos salėje 
Kupišky įvyko Pažangiųjų 
kupiškėnų sąjungos steigiama
sis susirinkimas.

Į susirinkimą atsilankė 
mažas skaičius pažangių, 
mokratiškai nusistačiusių 
piškėnų.

Pirmininku išrinktas J. 
kėnas sveikindamas susirin
kusius reiškė džiaugsmą, kad 
vėl tenka susitikti su tais
draugais ir pažįstamais, su ku
riais drauge teko dirbti slap
tose kuopelėse prieš karą ir 
vokiečių okupacijos metu. 
šviesos-mokUo plėtinio darbas 
liaudyje, kupiškėnus jungia ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Amerikoje generalinis sek
retorius Jonas Juodakis pra
nešė susirinkimui apie ame
rikiečių kupiškėnų veikimą, 
rūpinimąsi Kupiškyje pastaty
ti Liaudies namus ir įrengti 
jame knygyną. Perskaito iš 
Amerikos sveikinimus ir pri
tarimą Paž. kupiškėnų s-gai.

Savo tikslui, kelti apšvietą 
ir kultūrą kupiškėnų tarpe 
atsiekti minėtą sąjungą yra 
pasiryžusi statyti Liaudies na
mus kas sutampa su amerikie
čių pasiryžimais.

Į sąjungos valdybą išrinkti: 
pirmininku J. Bukenait, sekr. 
Kaz. Augulis, ižd. D. Vaitku- 
nas, nacinis A. IM a Rinkevi
čius ir R. Piotrauskas; į revi
zijos komisiją J. Žalnieriu- 
nas. P. Baltušis ir M. Krupe-

Don51
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atsiimti. Kadangi pinigų visa šalis tyri tik apie 6 bilio- 
nūs, o depozitų bankuose yra koki 45 bilionai dolerių, 
tai bankams turi būt parūpinta daugiams pinigų, jei 
ne, tai jie turėtų, norėdami atsiteisti su depozitoriais, 
urnai išparduoti visų savo turtų. Valdžia turės išleisti 
naujų pinigų, už kuriuos bankai užstatys savo turtų 
valdžiai.

Be to, prezidentas turės apsaugoti nuo ištraukimo 
auksų, nes aukso padaryti, kiek reikia, kaip “bumaš- 
kų”, negalima.

Apžvalga
• _ ___

VOKIETIJA PAKĖLĖ MUITUS
“VIENYBfi” IEŠKO REDAK- (lietinio 

TORIAUS

Pirmutinis Hitlerio žinksnis ekonominėje politiko
je buvo pakelti muitus gyvuliams, mėsai ir taukams, 
įvežamiems j Vokietijų iš kitų šalių. Muitai tapo pa
keiti daugiau kaip šimtu nuošimčiu.

Tarpe šalių, kurių eksportui tie muitai daugiausia 
kenkia, yra Lietuva, Švedija, Danija, Holandija, Aust
rija ir Amerika. Lietuvai ypač yra skaudus šis smūgis 
dėlto, kad ji beveik neturi kur eksportuoti savo gyvu
lių ir mėsos perviršį, nes su Lenkija prekybos ryšiai 
neatnaujinti, Latvija turi pakankamai savo mėsos, o 
Rusijai trūksta pinigų. Geras Lietuvos produktų pir- 
kikas dabar paliks tik viena Anglija.

Vokietijos nacionalistų valdžia, keldama muitus, 
teisinasi tuo, kad ji norinti padėti savo ūkininkams. 
Tikrumoje tai parama junkeriams.

■ i i »■ i ■ i ■ 11 ———«—»»

“BENDRO FRONTO” MANIEVRAI

Vienas dalyvavęs "Vienybės” 
dalininkų suvažiavime kores
pondentas rašo SLA. organe, 
kad Brooklyno tautininkų laik
raščio leidėjai ieško redakto
riaus. Esą, —

"Taipgi paaiškėjo, kad į 
Kiniją pasiųsta p. M. šalčiui 
pinigai kelionei j Ameriką ir 
jis kviečiamas ‘Vienyvės* pir
muoju redaktorium.” 
šalčius, kaip žinoma, karo 

metu važinėjo po Amerikos lie
tuvių kolonijas, kaipo Lietuvos 
centralinio komiteto atstovas 
karo pabėgėliams šelpti. Čia ji
sai vienu 
susikirto 
lota.

Dabar
Azijoje, tur-but Kinijoje ar 
Korėjoje. Bet klausimas, ar 
Amerikos valdžia leistų jam 
čia atvykus ilgesnį laiką gy
venti?

"Vienybes” leidėjai vis ta
čiau suprato, kad su tokiais 
“redaktoriais", kokius jie da
bar turi, toli važiuoti negalima.

kartu labai smarkiai 
spaudoje su p. Bu

M. šalčius keliauja

ryšių su “so- 
į “vyriausių MARKSIZMO FUŠERIUOTO- 

JAI

Komunistų internacionalas, kitaip sakant, Rusijos 
komunistų partijos vadai, neseniai paskelbė manifestų, 
šaukdami visas darbininkų partijas sudaryti vieningų 
frontų kovai su “Hitlerio provokacijų ir teroro kam
panija prieš visų Vokietijos darbininkų klasę”. Tai reiš
kia visiškų Maskvos pozicijos pakitėjimų Vokietijos 
darbininkų judėjime. Pirmiaus bolševikai liepdavo vo
kiečių komunistų partijai neturėti jokių 
cialfašistais” ir net žiūrėti į juos, kaip 
priešų” (Hauptfeind).

Bet komunistai susiprato labai vėlai, kada Hitleris 
jau pasigrobė visų galių į savo nagus ir su teroro pa- 
gelba “laimėjo” rinkimu^;} reichstagų. Reikėjo Maskvai 
išleisti tokį manifestų bent prieš rinkimus.

Tas kominterno atsišaukimas buvo paskelbtas ko
vo mėn. 6 d., t. y. ant rytojaus po reichstago rinkimų. 
Bet kom. internacionalo vykdomas komitetas, kaip pra
neša spauda, buvo jį priėmęs dar sausio mėn. 22 d., t. 
y. šešioms savaitėms anksčiau!

Vadinasi, per pusantro mėnesio Maskva slėpė ko
munistų internacionalo manifestų, kuriame darbininkų 
partijos Vokietijoje yra raginamos kovoti bendrdmis 
jėgomis prieš fašizmų. Kada jisai buvo priimtas, Hit
leris dar nebuvo valdžioje, dar reichstagas nebuvo pa
leistas, dar buvo progos Vokietijos darbininkams su
jungti savo jėgas ir atmušti fašizmo atakų.

Bet Stalinas laikė atsišaukimų paslėpęs, o tuo tar
pu iš Maskvos į Berlynu ėjo įsakymai komunistams 
kovoti prieš socialdemokratus ir rengtis prie “proleta
rinės revoliucijos”!

Bolševikai tuo budu kritingiausiu Vokietijos res
publikos laiku padėjo hitlerininkams. Sąmoningai jie 
taip elgėsi, ar ne, kas gali pasakyti. Bet bolševikų pa
tarnavimas fašizmui yra neabejotinas.

O dabar visi Stalino pakalikai plepa, kad komu
nistai geidžia darbininkų klasės “vienybės”!

BELAUKIANT BANKŲ REFORMOS

Kongresas suteikė prezidentui Rooseveltui galią 
pertvarkyti visus Amerikos bankus, bet kokia bus ban
kų reforma, dar tikrai nežinoma. Gal paaiškės šiandie, 
jeigu ims atsidarinėti bankai.

Kolkas, galima tiktai numanyti, kokį uždavinį turi 
valdžią. Šių metų sausio mėnesį visuose Amerikos ban
kuose buyo $46,000,000,000 depozitų. Pinigų tą mėnesį 
Amerika turėjo viso $5,700,000,000, o aukso — $4,500/- 
000,000. \

Nuo sausio iki kovo mėnesio ėjo spartus depozitų 
traukimas iš bankų. Per kelias savaites buvo ištraukta 
iš bankų daugiau kaip 900 milionų dolerių. Kartu buvo 
reikalaujama, kad bankai už popierinius pinigus duotų 
auksą. Apie kovo mėnesio pradžią tas pinigų traukimas 
iš bankų pasiekė tokį laipsnį, kad grasino pavojus vi-__ _
siems bankams susmukti. Tuomet bankai ir valstijų godžiu

♦RM a >

valdžios ėmė skelbti bankų moratoriumus. GalųgaJe, 
tik-kų pradėjęs eiti savo pareigas naujasis Jungtinių 
Valstijų prezidentas uždarė visus bankus.valstijų presiocatas tizoare visus oanKus.

Koks gi dabar yra prezidento uždavinys? Jisai, ta
ri pasirūpinti, kad bankai kaip galint greičiau atsida
rytų, bet karta ksd jie, kąi atsidarys, batų pasiruošę 
atmokėti tiems depozitoriams, kurie norės savo pinigus 
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* na paprastos policijos dalis, karnų 120 mik ha dirbj 
bet visai atskiras valdžios or- sudaro vos apie 10 nuoš 
ganas, kurio atstovai t«ri di
desnę galią, negu koki kiti val
dininkai. Bolševikų žvalgybi
ninkai gali ne tik suareštuoti 

1 žmogų, bet ir nubausti jį ilgų 
metų ištrėmimu arba kalėji
mu, be jokio teismo sprendimo. 
Jie dažnai baudžia net ir mir
tim.

Ir tai ve šitą viduramžių 
despotizmo priespaudos Ir tero
ro sistemą bolševikai vadina 
“marksistiška" darbininkų val
džia!

Aklosios Maskvos davatkos 
gali nesuprasti, koks kiaurus 
čia yra pasityčiojimas iš di
džiojo darbininkų laisvės skel
bėjo. Bet kiekvienas bent kiek 
apsišvietęs žmogus turi pripar 
žinti, kad šių dienų komunis
tai daro iš markšizmo bėgė-

kos biurokratijos, kaip sovietų 
Rusijoje, nerasi ne vienoje ki
toje šalyje visame pasaulyje. 
Militarizmo tinklan tenai tapo 
įtrauktos net mokyklos ir dirb
tuvės; karo muštro mokina 
net ir moteris. “Raudonoji" ar
mija pasidarė privilegijuota 
klase tarp Rusijos gyventojų: 
kuomet žmonės nudriskę ir 
badauja, tai kareiviai viguoniet 
gerai maitinami if1 rėdomi. 
Valdžios iškilmėse priešakyje 
visų maršuoja armija su anuo
tomis, mašininėmis kanuolėmis 
ir tankais.

To negana. Bolševikai jstei- 
gė dar specialę armiją, kurios 
tikslas-yra ypatingai kovoti su 
“vidaus priešais". Tai — G. P. 
U. arba žvalgyba. Rusijos ca
ras tam reikalui turėjo žan
darmeriją, bet ji nedaug kuo 
tesiskyrė nuo paprastos polici
jos. O bolševikų žvalgyba tai dišką humbugą.

»ikmi te- 
>š.J Ūkiai 

maži: nuo 3 iki 10 ha daugu
moje. Tačiau yra ir stambių 

ypač vidurinėj Mandžu
rijoj, kurie išnoniuoja žemę 
smulkiems žemdirbiams.

Gyvulių ūkis neišrutuluotas, 
išskyrus Mongolijos dalį, kur 
gyvulininkavimas sudaro vie
nintelį gyventojų verslą; ten 
veisiama daugiausia avys, 
galvijai ir arkliai. Mongolų 
veisles arkliai labai primena 
musų žemaitukus. Visoj Man- 
džorjoj be to dar veisiamos 
kiaules, ožkos, mulai ir vieto
mis kupranugariai. Išilgai 
Rytų Kinų Geležinkelio laiko
mos pieningųjų veislių karvės 
ir pieno ūkis pastatytas taip, 
kaip kadaise buvo Vakarų Si
bire.

A užtai stovi Mandžyrijoj, 
kaip ir visur, kur yra kinų, 
daržininkavimas. Auginama 
paprastosios vidurinės Euro
pos daržovės. Labai gerai de
ra agurkai ir pomidorai. Pir
mųjų 100 galima kartais pir
kti už 5 aukso kapeikas. So
dininkavimas aukštai pastaty
tas pietų Mandžurijoje, kur 
gerai dera vynuogės be papra
stų musų sodų veislių. Bitinin- 
kavimui sąlygos Mandžurijoj 
yra nepaprastai palankios ir 
jis čia yra labai išsiplėtęs.

Miškų * Mandžurija turi dar 
labai daug ir gerų rūšių, čia 
auga kedrai, battegiės, ąžuo
lai, skroblai, skirpstai, vinkš
nos, klevai, uosiai, didieji rie
šutai ir kitos paprastosios vei
slės. Taisyklingo miško ūkio 
įvesti iki šiol dar čia nebuvo 
reikalo.

Mandžurija nepaprastai tur
tinga laukiniais žvėrimis. 1925 
m. iŠ vienos Didž. Hingano 
srities išvežta: 250,000 kailių 
sibiriškų voverių, 80,000 kailių 
vilkų, 25,000 kolonkų, 10,4)00 
lapių, 789,000 tarbaganų. Me
džioklė šiaurės Mandžurijoj 
sudaro labai pelningą žemės 
ūkio šaką.

Žyejyba Mandžurijoj yra 
nemažiau pelninga ir plati, 
nes kiekviena Mandžurijos 
upė knibžda žuvimis. Vienas 
Daiai-Noro ežeras Margoj 
1925 m. davė 3300 tonų žu
vies, Noni upė Cicikaro rajo
ne— 3,276 tonus. Ir žuvų rūšys 
labai aukštos: karpes-sazanai 
ir maksimai, eršketai, nclmos, 
kalugos, nekalbant jau apie 
paprastas visiems žinomas 
pušis.

Iš laukinių žvėrių ir paukš
čių Čia paminėtini dar: tig
rai, leopardai, lokiai, šernai, 
luošai, brieždžiai, stirnos, ūd
ros, sabaliai, fazanai, ierubės, 
gulbės, antys, žąsys, dreifai ir 
kitokios, žodžiu, kraštas labai 
turtingas gyvūnija ir augalija.

- Administracijos reikalams 
kraštas buvo padalintas iš 3-ų 
provincijų: Heilunkiango 539- 
000 ketv. kilom, dydžio su 6 
mil. gyventojų ir sostine Cict- 
karu; Kirino 274,000 ketv. kil. 
7 m ii. gyv. ir sostine Kirinu; 
Mukdeno 22,000 ketv. kilom. 
16 milijonų gyventojų h sosti
ne šentsianu arba Mukdenu, 
ir Bargos ir Hulnnbuiro mon
goliškomis sritimis 
ketv. kil. dydžio ir Hailaru 
kaip sostine su apie 250,000 
gyventojų iš viso. Miestų šaly 
nedaug. Be sakytųjų sostinių 
šaly yra dar didelis miestas 
Harbinas, turįs su ąavo kiniš
kąja dalimi iki 400,000 gyven
tojų ir čang-Cunis arba Sin- 
sinas, į kurį yra perkelta 
Maiidžu-Kuo sostinė. Kaimai 
'Mandžurijoj nedideli ir daž
nai susideda iš atskirų moli
nėm sienom sodybų, sutvirtin
tų tokiu būdu nuo “khunhu-

kokia prasme jisai juos varto
jo?

Apie tai, kaip Marksas su
prato “proletariato diktatūrą”, 
mes patiriame iš Markso “Pi-

Karo Francijoje” ir
Engelso prakalbos prie to vei
kalo. Piešdamas revoliucinę Pa
ryžiaus valdžią, kuri buvo su
sidariusi pradžioje 1871 m., 
tuojaus po Francuzų-Prusų ka
ro, ir buvo pasivadinusi “Pa
ryžiaus Komuna”, Marksas pa
rodė, kad tenai visa valdžia bu- 
Vo renkama visuotinu žmonių 
balsavimu, kad piliečiai naudo
josi pilniausia žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų lais
ve.

Nupiešęs tok) gryniausios 
demokratijos paveikslą, Mark
sas stato tą revoliucinę Pary
žiaus valdžią, kaipo darbinin
kiškos valdžios pavyzdį. O 
Markso draugas Engelsas savo 
prakalboje prie jo rašto pa
reiškia: štai jums ta “proleta
riato diktatūra”, kurios taip 
bijosi buržuazija.

Dar vienas įdomus dalykas. 
Turėdamas galvoje revoliucinę 
Paryžiaus Komunos valdžią, 
Marksas vienam savo pažįsta
mam rašė, kad Paryžiaus pa
vyzdys rodo, jogei darbininkai, 
vykindami savo revoliuciją, ne
gali pasitenkinti vien tiktai 
perėmimu “biurokratinės ir mi- 
litarinės mašinerijos” iš vienų 
rankų į kitas rankas, kaip kad 
būdavo iki šiol; jie turį ją vi
sai sudaužyti. Girdi, dabar 
“tai — pirmoji sąlyga bet ku
rios žmonių revoliucijos (Euro
pos) kontinente, šį dalyką 
kaip tik dabar iri vykina musų 
draugai Paryžiuje.” į

Tai buvo 2 bal, diena 1871 
m., kada Paryžiaus darbininkai 
dar turėjo tą didmiestį savo 
rankose. Apie tuos Markso pa
reiškimus verta pagalvoti. Jų 
prasmė aiški, būtent: proleta
riato revoliucija turi būt “tik
ra žmonių revoliucija"; vienas 
svarbiausiųjų jos uždavinių 
yra “sudaužyti biurokratinę ir 
militarmę mašineriją”, kurią 
turi kapitalistų arba dvarinin
kų valdoma valstybę.

; Taigi Markso supratimas re
voliucinės darbininkų valdžios, 
kuri, anot Engelso, yra “prole
tariato diktatūra”, buvo toks:
1) piftnMmiia demokratija su 
visuotinu balsavimu ir rinki
mais į visas valstybes įstaigas;
2) visiška žodžio* spaudos, su
sirinkimų ir koalicijų laisvė 
piliečiams; 3) biurokratijos ir

Bolševikiška diktatūra u

Ar tokiai valdžiai tinka var
das “diktatūra", ;tai jau kitas 
klausimas. Pereitojo šimtmečio 
politinėje Europos literatūroje ( 
tas žodis buvo vartojamas daž
nai, ir jį kartkąrteąiis pavar
todavo Marksas su Engelsu. 
Bet aiškus dalykas, kad jie į 
jį dėdavo visai ne tą prasmę, 
kurią “diktatūra" įgijo po pa- 
šaulio karo, kada atsirado boL ; 

>fevjkiški diktatorei, faktiški 
diktatoriai ir kitoks panašus 
šlamštas. . i

Palyginkite aukįčiaųs išdės-' 
tylas Markso mintis apie Pa

MANDZURUA
♦ ’ 
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Oficialė bolševikiško 
nizmo tikyba yra 
mas". Dar tuo laiku, kai bu- • K* 
vo gyvas Leninas, Rusijos bol
ševikai dengdavo visas savo 
kvailybes ir savo nusidėjimus 
prieš darbo žmones Markso 
vardu, — panašiai, kaip vidur
amžių inkvizitoriai maskuoda
vosi, kaip “Kristaus mokslo" 
platintojai. Suprantama, kad 
“marksizmu” bažijasi ir visi 
Maskvos pasekėjai.

Dabar, sukankant šimtmečiui 
nuo Karolio Markso gimimo, 
komunistai rengia neva Mark
so minėjimus, pasakodami apie 
.jo atliktus darbus ir įrodinė
dami, kad viskas, ko jisai mo
kino, šiandie yra vykinama, tik 
dar “pagerintoje” formoje, so
vietų despotijoje. Bet jeigu 
Marksas galėtų girdėti, kaip 
komunistai darko ir kraipo jo 
idėjas, tai jisai apsiverstų sa
vo karste.

Imtų daug laiko įrodyti vi
sas komunistų marksizmo fal
sifikacijas, bet mes čia pami
nėsime jų tik keletą. Pirmiau
sia, valdžios klausimas: ar 
Marksas stojo už demokratiją, 
ar už despotizmą? Už dūmą* 
kratiją. štai, jau 1848 metais 
jisai kartu su savo draugu 
Engelsu “Komunistų Manifes
te" parašė, kad pirmas žinksnis 
darbininkų revoliucijoje bus: 
“demokratijos iškovojimas” 
(vokiečių kalboje pasakyta: 
“Erkaempfung der Demo- 
kratie”). Vadinasi, kelias į 
darbininkų pasilfaosavimą, su- 

į Kg Markso mokslu, eina per 
demokratiją.

Na,* o ką padarė bolševikai 
Rusijoje, įvykinę savo ginkluo
tą perversmą? Jie išvaiki steb- y ,
giamąįį seimų, panaikino vi- ryžiaus Komuną su tąjaVtvar- 
suktiną balsavimą, ^tėįng visos 
teises opozicinėms partijoms, 

; — įsteigė despotizmą,

' 'V"1* V < 4
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rusišlu

komu- 
“marksiz-

■f 

(Tęsinys)
Santykiams paaštrinti daug 

prisidėjo ir buvusios Mandžu
rijoj kinų administracijos pa
krikimas. Kinija niekuomet 
nesudarė vieningos stiprios 
valstybės. Jos atskiros dalys 
buvo beveik nepriklausomos 
ir tiek tegyveno taikoje^ kiek 
jų gubernatoriai — “karo lor
dai”, tarpu savęs sugyveno. 
Mandžurija buvo tokių “karo 
lordų” valdoma nuo 17-to am
žiaus. Daugelis valdininkų gy
veno 
aparato siautė “khunhuzai,” 
pagrobdami bet ką į nelaisvę 
ir reikalaudami "didelio išpir
kimo. Tokia būklė neleido ra
miai išnaudoti šalies turtų nei 
saviems gyventojams, nei sve
timtaučiams. Provincijų vald
žios ir atskiros pirklių bend
rovės su badkais leido popie
rinius, nieku nepadengtus, pi
nigus, kuriais šalis buvo sta
čiai tvinte užtvindyta, tuo 
tarpti kaip keliai, miestai, 
švietimas ir bendras šalies 
gerinimas buvo visiškai aplei
stas. Japonai nusiskundžia, 
kad kai jie reikalaudavo Muk
dene padaryti galą tokiai sis
temai, tai juos siųsdavo į Kan
kiną, o Kankinas — atgal į 
Mukdeną ir taip be galo.

Mandiuriju is geofizinės
* puses

Kas taip traukia tautas į 
Mandžuriją? { tai atsaką duos 
bent trumpas geofizinis Man
džurijos aprašymas* Mandžu
rijos paviršius yra lygus 1,- 
230.673 ketv. kilometrams, va
dinasi —Vakarų Europai. Gu
li tarp 39 ir 59 šiaurės pločio 

;jc 116 ir 134 rytų ilgio, ir ben
drai turi iki 1200 kilometrų 
ilgio ir iki 800 kilom, pločio. 
Iš šiaurės ją apriečia pusrutu
lių Amūro upė ir Tarybų Są
jungos siena, iš pietų — Gelto- 
npsios Juros įlankos su keletu 

( gana patogių vietų uostams. 
Išilgai kraštą kerta nuo Man
džurijos stoties iki Dąireno 
Rylų Kinų ir Pietų Mandžuri
jos. geležinkeliai, tųjų šakos į 
šonus kerta jį skersai.

šiaurės, vakaruose per kraš
tą eina kalnų grandis vadina* 
ma “Didysis Hinganas”, šiau
rės rytų * šorte —* 
Hinganas" ir nuo 
jos 4 r sienos į pietus 
Pėčiji Įlankos y- Ilgieji 
Kalniai

šių išeina naudingi geologiniai 
klodai turtingi visokeriopais 
metalais ir mineralais. Visuo- <• 
se keturiuose šalies kampuo- 
k ašy k to s, gausingos geležies 
sc yra kietojo akmens anglies 
rudos. Visas Paamuris ir Mū- 
takiango upes slėnis yra sete 
nusėtas lobingom auksu vie
tom. Be to, yra gausiai vario, 
sidabro, nikelio, švino, man
gano, kobalto, volframo* mo
libdeno, asbesto, potašo, drus
kos, sieros, daugelio rūšių

s. uaugens v«iuim«ku gy- bangiu ir pusiaubrangių ak- 
> kyšiais. Šalia valdžios' „ ip.

Kalniai

menu ir, pagaliau, taip trau
kiančio tautas šiuo metu į 
save, žibalo.

Upių slėniai ir kai kurie 
tarpiikalniai turi pagarsėju
sios savo derlingumu “lioso” 
dirvas, ilgai nenaudotas. Kar
štos vasaros su gausingais lie
tumis, prasidedančiais pap
rastai pasibaigus sėjai birže
lio mėnesį ir lyjančiais visą 
vasarą: iki pinties rugsėjo mė
nesį, sudaro nepaprastai pa
lankias sąlygas žemės ukiui 
ir visuomet geriems derliams. 
Mandžurija tuo atžvilgiu yra 
tikrai laimingas kraštas, nes 
per paskutiniuosius 30 . metų 
tik apie porą kartų turėjo blo
gus derlius.

Iš kultūrų Mandžurija turi 
tokių, kokių jokia kita šalis 
pasauly neturi. Svarbiausi ja
vai yra: gaolianas, soja-pupos, 
sorai ir siaomiza 
Mandžurijos kviečiai. Gaolia- 
nas gerai dera ypač pietų ir 
vidurinėj Mandžurijoj. Jis ten 
sudaro didžiausią pasėlių 
nuošimtį. Jis duoda 100—150 
grūdą. Yra vyriausias vietos 
gyventojų maistas, vartoja
mas, be to, dar vietos degtinei 
“khanai” ir makaronams dir
bti. Sojos pupų yra keletas 
rųšių, bet svarbiausia jų yra 
geltonoji soja, duodanti nuo 
15 iki 20 nnoš. riebalų, tinka
mų maistui, pašarui ir techni
kos reikalams. Jos laimi per
kamos į pramoningąsias že
mės likto šalia, kaip: Danija, 
Amerikai Švedija, Olandija ir 
kitos, kame jų išspaudos su
daro labai gert maistą gyvu
liam^ arba vartojamos irų- 
i»i, Rytoose. Soja . 
tokius gerus paklausus pa- 

r ąaųlto prekystės?' kad jos 
derliai neužsiguli ūkiuose. Iš 

nuo Korė- kRų javų Čia dar sėjama: mie- 
pietos iki MaL k^uruząk ’

Ilgieji Bafti ,5

“čumiza

195,000

ka, feokių bolševikai yra jstei* 
W furijoje. Kad baševikM vi-

trys prikląttso Amųro upynui, 
q antrosios dvi sudaro sava* o !9Į9 m*

!» milityizmo matoerij^, “spotų’
..... ... rfem Mandžt 

tetari#^'■Wa*i«ra’*. 'a

mi, kad tuos žodžius vartojęs daužė tos i 
ir Marksas. Taip. Marksu tuos iSvy?t« j* Iki negirdėto isto- 
žedžius vartojo, bet klausimas, rijoj*- laipsnio. Tokios milžiuiš-

m '

grikai, žirniai 
s augalų 

 

tas, medvilnes, 
is ir' vaistinė 

; Derlius 
įkio kul
kų pūdų, 

Šit pūdų, 
nonos yi-rankiiis upyno# ir įteka į G,J, Ma^džurįj^ MWS Jtlųonos vi 

. S-j X ' •—* * * *- “•

kalvų apvaliom viršuneni, ya-
esmių.

evikai ne tik nesui- 
mašinerijos, bet jie

Ityingą Mandžurijos kražtar 
vaizdį, pažįstamą musų 
nčms iš rusų-japonų karo 
itų. Mprašto kalnuose ir slė-

maistą dklykų- iš užsie- 
istai estį 

teis savos

Mandžurijos kaip didelės 
šalies klimatas yra labai įvai
rus: nuo visuomet Šilto ir 
btyipkštcp klimato* pietų Mand- 
ždrijdje iki sibiriško su žie
momis iki 40Q G: žemiau nu- 
lio Šiaurėje. TaČhiu visose da-u krašiaiitS „ „ I

Nurodytą metine lyse jis yra gana sveikas, o 
yba yęą mhža Man- kai kuriose Metose net malo- 

dirbamo- mis. gerom klimatinėm sto
viau tiu- timh. “L. a.”

metinė sveikas, o
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Pb'hiadienis, ‘Kovo 13, 1933

SANMEN ATSIDARYS KAI KURIE OTCA- 
COS BANKAE ATNAUJINS FUNKCIJAS

.............. 11 IT—............... JMIIW

Pasibaigė prez. Roosevelto moratoriumas; 
atsidarys nar. bankai-fed. reservo nariai

I

V

9R.M T. STRIKDL’iS

a Sorority

■ r1 n—■—.................. —i-Ty

Phont Canąl 6122

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

”; Lietuviai* dyiiyiejai

4645 S. Ashland Avė.
»fl»o valaadot no t iki * Ir 41 " s?

Orite Ttl.i Boukvard 7820
Narni, Triu Proipect 1980

Ūetnvjai Gydytojai
y* .. ................................................................... .  ^>n •

Rf» 16600 South Arttsian Apvom 
Phonr Prospcct £650 

Ofiso Tel. Canal 0999

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ, 

4821 So, HaUted Street 
QHG5QQ. ’Jūkb*

■4 i 1

TtlrfoMi Rtpublk 1
"> IIIĮMTRllIWRM| 1 .. .................................... .

Dr. Sazana A Slrids
Motėm it Vaiku liau SDodalieti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. TAPAYETTE 7337 

Ofiso vai- kiekvieną dieną nuo 9 
12 ryto (išskyrus seredomu) Taipgi 
nuo 4 iki 8 <el Utnrainkuis 
Ketvertais.

Rez TeL HYDB PARK 3395
I 'e'IH TT ■«" l"< U! »■■■

TRYNĖSIMAS
Mano Ofisas vėl bus atidaryto* Ar ®a«i- 
antus tpriimaiu pradedam uuo pfanždie 

nio, aausio 15 dieno*. 1933 
©R A. J. 43USSBN

DENTISTAS 
4847 W. 44th 8*. 

Cicero. Iii.

Telefonas Varde *1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius yūpk’va* teiks 

lams. Kaina prieinama
8319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.

•“V 1 »• ...... .. .......................

Auditmius Biarrett spėja, kad gal šiandien 
atsidarys ir valstijiniai bankai; -šiandien 

paskutinė diena grąžinti auksą

Kai kurie Chicagos bankai, .diena grąžinti ausų ir aukso 
pertifikatus jr 'kurie 'buvo iš
imti jš bankų <dyi .dienas prieš 
moratoriumo paskelbimą.

Paskutiniomis dienomis žy
miai jpadidėjo depozitų suma 
ipašto banke, .anot Ehicagos 
pašto viršininko Arthur *C. 
Leuder. Penktadienį vdqpo«i- 

i tuntą — 75,4(15, o ištraukta
$74,862, Pirmiau išlrauki- 

kimai viršijo .įdėlius <(smidkes 
nėa žinios apie bankinę silua 
ciją .pirmam .pualapyj).

patenkinę iždo sekretoriaus 
reikalavimus, šiandien baigia 
aštuonių dienų 4*bankinę šven
tę” ir atsidaro bizniui. Bus 
RtlMiUjintos visos, reguliarės 
bankines ir “truat” kompanijų 
funkcijos.

Sulįg rpšto, kurį nuo iždo 
sekretoriaus gavo Chicagos fe-1 
deralio rezervo bankas, atsi-1 
darys didieji miesto bankai, 
visi nacionaliniai ir keli vals- 
tijiniai bankai, kurie priklau
so prie federąlio resorvo siste
mos.

Gal atsidarys ir valstijiniai 
bankai

Kažkurie valstijos bankai-

4

Laikino Uhicagos
mero rinkimo kUm

mailkUKIV v LI7<4<A<X6U 3 9

anot auditoriaus E. J. Barrett ■simas dar neišrištas

. Merginos .pradeda dėvėti yy- 
rų kelines ne tiktai gatvėje, 
bet prie žaismių, štai golfistė 
jau pasisavino vyrų golfirtuikų 
“plūs four” skolines.

TheEngliskfotan
Viny JI U

Wh99ps! Is this a 
mMĮp or is this 

ascoop!
« • * d 1' l.,',-Wll|l!.......  4. ,

This ‘heah corrcs’pondent 
sneaked iii on thp/Omicron Pi 
Sorority secret meeting and 
Įearned that a month hence 
thęy are going to open the 
afterlentem sočiai season by a 
•pip of an event-
Dancel! It’s going.to be held 
on April 29 at the Cicero Com- 
munity Hali. It’s a cinch that 
įtUl be a fflueoess, ,with Stevens 
Revelers engaged as the or
chestrą. and the fact ibehind 
this ev.ent lis that this Soro
rity has only 18 members. So, 
as that famous hostess says, 
“let’s gi ve these femmes a 
great big bąnd and help them

va. Bet ir Jai nežinia kaip il
gai ji ten plevesuos. Ta vėlia
va randasi ant prezidento Hin- 
denhurgo rūmų. Visur kitur 
,naziai iškėlė savo partijos ar 
•kaizerines vėliavas.

• 1 11 -.tu................

Indiana prisirengus 
šaukti konvencija 
prdiibic. atšaukimui

iINDIANAPOIJS, Ind., kovo 
10. —- .Gubernatorius McNutt 
vakar pasirašė bilių, kuris 
paskiria specialius rinkimus ir 
šaukia valstijos konvendiją 
panėmimui koiuititucijos pa
taršos, kuri atšaukia prohibi- 
rijft-

Atideda mokėjimą Į 

taksų ; 
, 1... i"1"'"..... .... ■■"*''* * ■'

CHICAGO. — IPajamų taksų 
kolektorius Vau Metep paskel
bė, kad tie, kurie negali priei
ti prie pinigų banke, ar kurie'' 
dėl kurios kitos svarbios prie
žasties negali sumokėti paja
mų taksų kovo £5 d., gali mo
kėjimą atidėti 6 mėnesiams. 
Bet vistiek turi prieš kovo 15 
d. Išpildyti raportą savo paja
mų ir turės mokėti 6 nuoš. 
palūkanų už nesumokėtus tak
sus.

PARYČIUS, ikovo 1L0. —Aian- 
flie atvyko Anglijos premjeras 
MacJDonald įr pradėjo labai 
svarbius pasitarimus su Fran
ci jos ,premieru Raladier. Pa
sitarimai liečia ne tik nusigink
lavimo konferenciją, bet ir visą 
padėtį centralinėj Europoj. Ten 
padėtis yra taip opi, kad vis- 
•ko galima laukti netolimoj at
eity. , * ,

irgi gal šiandien atsidarys, 
bet tai nėra tikrai žinoma. Jis 
pareiškė, kad išleis speciales 
instrukcijas valstijos bankams.

Sulig proklamacija, kurią iš
laido gubernatorius Horncr, 
valstijos bankai galės suvar
žyti depozitų ištraukimus pir
madienį ir antradienį iki 5%. 
Pilnai bus išmokėta tik pašal
pai, maistui ir ligoniams.

Atsidarančių bankų vardai 
pakol kas negalima skelbti, 
nes jų sarašas bus patiektas 
spaudai tik šiandien iš ryto. 
Tai daroma todėl, kad nepa
kenkus tiems bankams, kurių 
aplikacijos iždo sekretoriaus 
dar nebuvo svarstytos, 
bankai norį atsidaryti turėjo 
įteikti sekretorių! savo balan
są su ąplikacija.
Įteikė aplikacijas fed. reservui

Beveik viri Chicagos valsti-' 
jiniai bankai įteikė aplikacijas 
į federalio reservo banką, iš-į 
reikšdami norą prie sistemos 
prisidėti. Kai kurių aplinkaci- 
jos bus priimtos, kai kurių-ne? 
Bet federalis reservas pareiš-j 
kė, kad atsisakymas priimti 
valstijos banką į federalio re
servo narius — nereiškia, kad 
bankas yra blogas.

Grąžina į bankus auksą
Per paskutines kelias dienas 

didieji miesto bankai ir jfede- 
ralio reservo bankas buvo 
kimšte užkimšti žmonių, ku
rie skubėjo grąžinti auksą, ku
rį ištraukė prieš moratoriu- 

^mą. Spėjama, kad į kėliau 
dienas cliicagiečiai grąžino fed. 
reservui apie $23,000,000 
so.
Šiandien yra paskutinė 

na jį grąžinti į bankus, 
vardės tų žmonių, kurie 
traukė auksą ir jo negrąžino— 
bus paskelbtos viešai. Tai da
roma ryšy su įstatymu, kurį iš
leido valdžia, 
žmones auksą grąžinti 
neslėpti (hoard).
me — šiandien yra paskutinė šoko iki vėlumai.

Deinokralų vadai Chieagoje 
lipdo planą; į Cermako vie
la nužiūrimas Nash. Ir

■MMMfNI

CICERO

Visi

Kas užims mirusio majoro 
Cermako vietą ir kaip vakan- 
cija bus užpildyta iki šiol ne
žinoma. Ir republikonai ir 
demokratai svarsto įvairius 
pasiūlymus, bet niekas tikro 
nežinomu.
šeštadienį Morrison viešbutyje 
įvyko didesnių .demokratų šu
lų konferencija, kurioje buvo 
išvystytas ir radio daugiausiai 
pasisekimo sekantis planas.

1. įgalioti miesto tarybą iš
rinkti laikiną majorą iš savo 
tarpo ar iš pašalies.

2. Suteikti laikinam majorui 
visas majoro teises.

• 3.. Jeigu laikinasis majoras 
pasirodys kompetentiškas, pa
likti jį toje vietoje iki balan-i 
džio 1935 — iki Cermako ter-į 
minas pasibaigs.

Žymiausiu kandidatu iš de
mokratų pusės Patriek Nash, 
Cook apskričio demokratų 
partijos vadas.

r- šį vakar p. Luk- 
štienės svetainėje, įvyks svar
bus S. L. A. 301 kupos -susi
rinkimas. Visi nariai ragina
mi jame dalyvauti ir užsimo
kėti paprastas mėnesines duo
kles, kad išvengti suspendavi
mo. Prie to, visi rengkimės 
prie centro sekretoriaus rin
kimų. Tai svarbiausias iš vi
sų centro urėdų. Yra du kai\ 
didatai, kurių vardai gerai ži
nomi nariams. .

“N.” rašėjas.

WEST SIDE — Teko patir
ti, kad negaluoja dantisto Dr. 
I. .G. Bložio, 2201 West 22ml 
Street sūnūs. i

8 8 8
“L. D. C.” — Lilhuaniaii 

University CĮ.ųb rengia šokius 
gegužes G . .d.5, Towcr Room, 
Drake viešbutyje. Muziką 
parūpins “Slephens Revelers”.’

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI
... ...... ..............................................MMMM*

BRI.DGEPORTAS — Julius! 
Mickevičius, 3653 So. Jlals.ted; 
St., Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpines 'Pašalpos: 
pirmininkas, jau pasveiko. 
Sirgo sunkiai ir ilgai. Plaučių 
uždegimo sugriebtas), išgulėjo 
lovoj apie tris savaites. Da
bartiniu laiku jau vaikščioja 
ir tikimasi, dalyvauti CLDSP, 
susirinkime, kuris įvyks rytoj.

CICERO — Lietuvių mergai
čių organizacija l‘*Gn,iicron’; 
Pi” rengia šokius Cicero Com-; 
munity Hali balandžio 29 d„ 
ir šiuose šokiuose muziką pa
rūpins “Stephons Revelers”.

T

N AU JIENŲMETINI  AI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dgr neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORJŲ, parašykite tuo

jau;, ne; jų jau mažai beliko.
Rašydapil prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile [kur.

NĄUJIENŲ ADM.
■■ ■ .r... V .?ll . If , ------ ■■■ ■ "■

Garsinkitės Naujienose.
■T'<■"•■■ I............... ..................................

B VISUR
,1 , I į I ■■ u Į, ■, ■

Rusijoj pradeda rei
kštis didelė bedarbė .« -

...... .. i«ii i.iĮ|.ii ’

Šimtai tūkstančių bedarbių Ma
skvoj ir Leningarde. Darbi- 
niknų suvaržymai nepakėlė 
produkcijos ■> -
RYGA, kovo 10. —Samdos 

ofisai, kuriuos uždaryta prieš 
porą metų, komisarams pa
skelbus, kad Rusijoj nebėra ne
darbo, dabar vėl tąpo atidary
ti visuose miestuose, visur at-s 
siradus daugybei bedarbių. 
Vien Maskvoj ir Leningrade 
yra virš 100,000 bedarbių. Ma
skvos Pravda sako, kad kas' 
savaitę Maskvoj paleidžiama 
po 6,000 darbininkų.

Tie .atleidinėjimui yra .pasek
mė valdžios įsakymo paleisti 
visus nereikalingus darbinin
kus, o valdžios biurams— .su
mažinti . valdininkų skaičių, kad 
tuo sumažinti - išlaidas.

Pirmiausia atleidžiami iš dar
bo deklasuoti žmonės jr inteli
gentai. Darbininkai gi liko ne
žmoniškai suvaržyti ir ,už ma
žiaus) dalykėlji.šalinami iš dar
bo, algos kapojamos ir atima
mos maisto .kortelės.

Bet nežiūrint viso to, dirb
tuvių produkcija ne biskučio 
nepadidęjo. Nesumažėjo nė 
truput} ir išlaidos.

Tik viena respubli
kos vėliava plevėsuo
ją visoj Vokietijoj į

Tel. Lafayette 35.72 
J. Čiulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chieagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži
EK Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Te). Boulevard 5203 ir 84,13 

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

lachavich ir Sūnūs
l IKTUVfS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaasia. 
Reikal* meldžiame atsišaukti o miujj 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, J1L 
Tel. Cicero 5p27

S. M. SODAS
GRABORIUS ĮR BALSAMUOTOJAS 

Didelė it .graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td- Roosevelt 7532

. — ........ .......... . ,,

Prikėliau (I erdvesni it parogeeni 
3325 So. Halsted St. 

blandos nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
(r nuo 6 iki 8 vakar* 

<v«nradiemai> nuo 40 .iki ' • 
Pilone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

\alandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marquette Rd. 
a«i Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

Ofiso ,ttl. Lafayett* 7031

Dr. V. E. Siedlinskfo
DENTISTAS

4143 Archer Aveme

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Atuopot ir cil 
senojoj vietoj. 

‘ 10 12 A M-
P M Sekmadieniai* ir 

nia» pagal inaitarimą.
1335 So. Halsted Si

Tel BOULEVARD «■»<

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

Gne

VALANDOS 
7 9

0r«AriAw<'j«

2-6 P M 
-ketvirta <i>*

J145 MUwauJu» Zivnftt

Valandos: 12 (iki 2 ir 4 iki 8 fi. M 
Seredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sucarq

A. MONTVTD, M. D.
West Town Stato Bank Bldg 

2400 W Ifafeoo St.
Vai » (ki 3 po pietų. 6 iki 8

. . . Arei fctky ?330
Namu telefonas Brumvick 059?

DR HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gera: lietuviams žinomas pas 29 4M 
tas kaipo patyry jgydytpjv 
akušeris

moterų h n 
rodai X-Ray

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas dai- 
$dotuy<st ir rkokiąpie įsi
kalė visuomet esti s|ži- 
ningas dr nebrangus ito> 
dįl, kaji peturiPM 41- 
laidą užlaikymui įky
rią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

A. L Davidonis, M.D
1910 So, Michigan Avenue

Tel- Kenwood 5107 
VALANDOS;

nno 9 iki 11 valanda: cyu 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio u ketvirtadienio
'*■ .. .......uni.iaiya*™ ■ ■ yni

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wttteen Avenue

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki U tvaiandųi tyro 
nuo 6 Iki 9 valandai vakaro

..................... ,,j, * .. ■ i i

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Te J. Victogr 2343

M. BERTASH
756 35th St

Cor. of 35th & Halsted S(a) 
> valandos nuo 4-3, nuo 4:30-8:30

Ofisas Ji Laboratorija'
1025 W IStb St„ netoli ufoępno St 

'Vabniioa: nuo 40—13 pkūl b 
> nuo 6 iki 7:30 *aL vakaro

Tel. Onai 3110 
Ręudencijpi zekfpnjM 

dyO» PnrM 6755 ar Csntnri /4g«

OR. CHARLES SEGA!
' . ‘ Praktikuoja 80 osetai

4729 South 
CHIC

SPBCJ4U8TAS IDŽIOMOK 
Moteriikų, Vyrioką įr Vaiką 10 

OFISO VALANDOS!

*Mw 8880

< ' r«leton«a Yards 0994 * >——

Dr. MABBIGE KAH!<WRL¥NAS, kovo 10.
•soje. Vokietijoje dai’ plevėsuoja
•tiktai viena respublikos vėlia-“

Ofiso -valandos nuo 4-3, nuo 4:3 
pagal sutarti-

J. E KADŽIUS J
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

- I
;Ląidfttuyese patarnau
ju geriau ir -pigiau 
negu ikit: > todėl. Jcad 

riklausau prie gru
bų išdirbystės

OFISAS:
,668 W, 18th 5t.
Tel. Canal ,6174

auk-
1IW l>'T

■ Ofiso Tai. Vieton 6803

šeštadienį

■MOT

■;

Pa-
iš-

10 iki lt dkną. « <i 1 po * 
ki 8 vai. :N< »» i p Ai Al. 
Rez. Idėphone Plazą

kad priversti 
jo 

Pakartoja-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Arebir Aptoot 
Tdefonu Virvinis 0034

Ofiso ir Rez. Tjtl. JBoujevard 59,14

DR. NAIKEL'S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb !& Halsted Sts) 
- Ofiso valandos: ruuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal tsutartjy

,n„ ., 1.1.1.1      >w

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

8147 įgo. Balsted St.
Pan«L Sertd, ir Spbat. 2-9 «|į.

Kitomis dienomis pagal satartj

blauzdą gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 

Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South HaUted Street

Tel. Boulevard 1401

Seniausia ir Oidžiausia
LIIETUVIŲ

GRABORIIĮ IŠTAISA
SUDBIKIS ir vii puat^Uo publiką m my* soriglate*

Phcne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
art: 47th Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo wvo of‘se patinusias, išputosiu

9 v

4605-07 SouttiHermito _

ROSELAND
Strumilos svetainėje įvyko S. 
Rimkaus koncertas, į kurį at
silankė nemažas būrelis žmo
nių. Programas buvo platus ir 
įvairus. Susirinkęs jaunimas

S.

URŠULĖ PILIPAVIČIENĖ (Phillips)
(po tėvais šurnaitė) ' *.<

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 11 dietų. 9:25 valanda vakare 
1933 m., sulaukus pusės aipžiaus. gimus Lietuvoj. Panevėžio apakto , 
Naujamiesčio parap. ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nulipdime vyrą Liudviką, sūnų Bronislavą ir mar

čią Felicią. 2 dukteris. Elzbietą ir žentą Povilą Ferenzi, ir Eleną, 2 st- 
.seris, Elzbietą ir švogerį Kazimierą Legen. Oną ir švogerį Joną Nesvarus, 
brolį Stanislovą Šurną. 2 anukus, Vincentą Pilipavičių ir Lauryną Ferenzi 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3812 S. Parnell Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieny kovo J 5 dieną, 8 vai. iš ryto iš namų 

į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Pilipavičienės giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę liekame.
Vyrae, Šunta, dukterys, Marčia, Žentas,. Seserys, 
Brolis, Svogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevąrd 4)39

B«rokaojam« atvežimu I .
kokio* wies#p jMta*

Reikalui esant, musų 4
namus ir atveS | musų ištaigų, įkur gaJŪft* •#
džiausi pasirinkimų grabų iy Įrištų z«ikmwų Įr ii tų jpn* 
tarnavimų jums sriaųi nieko w»ik8s mokite ,^eitturkit • 
J taL ar jus kų jdrk^te, ar ųe. ,

BUDRIKIS yra vienatinių wbortwų kurio 
teikia ambuląnce patarnavimų su ekspertu lietuviu par 
tarnautoju. Dykai Keturios lįodemlritųo Koptus DU 
•armėnų. Pašaukite EUDEJKl pinų W MPritls dkwr

' kitur. ... » •„ • 'r j

DR. VAITUSH, OPT.
LIĘTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nąrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius- Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra. paro> 
dančią mažiausias klaidas. Spedalė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
■utart) Akinių kainos ,per pusf pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

J?Jj°oe Boulevard 7589
........ r: .........................■ ry, ■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPBCIAUSTM

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

OfFsae ir Akinių Diębtuvl 
756 West 85th 8t 

' tarųpas Halstąd St.

Rusas Gydytoja Ir Ghiruttas 
Specidistn mgs^fįpg ir osnergln 

3102 So. Hateted St 
•kampas 34at Statei

Mg. 40—11 8—4, 7r-#>.»
Nedėltoųh ir iyenttdieni«is 10^-fr

n...v

i..i ir*<

HA. SLA
' Advokatą

Mitstp ^7 W. W
Room 9Q5 Te}. Dtatbon 7444

Valandos: 9 ryto iki 4 po piatR

Vakarais: Utarn. ir Ketr.—6 iki 9 vai 
4145 Arei™ At>e, Td, Lsfavttte 733?

Namu Tel. Hydr Park 3399

* ‘.M-
* y. •.

M

» i •

DR. ,A. L. YUSKA 
2412 W Muimttt M 

kampa* 67th ir Arteliąs -Avė 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki U erto, nuo 2-A 
(r 7-9 po pietį}, aeredom* po pietų <» 

nedalioms patai susitarime

JOHN B. B0RDEN
LIETUyiS ADVOKATAS 

W5 W. Monroe SU prie Ctotk 
Telefonai Stote 7660; Valandos JM* 

West Sidet 2151 W. 22nd St 
eane4*Uo. Seredo* Ir PetnySio* rak. Viki 

Telefonas Canal 0660 
Nanaii 6458 S. Rockirfll

0UnM«>. sunrn į ,<lb.ta. rA. 
Triefoaaa BepubUe OflOO

JOSEPH J. GI 
Lietuvis Advękatag ,
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ra-

$10,333

kl.

■— $153,- 
$150,000).

$2,824.
Alleys” — $4,268. 
suvedimas—$2,890.

Buvo sunkiai sužalotas, kuo
met 4 jo automobilį kovo 6 
dieną įvažiavo kitas.

Lavonas išgulėjo 5-6 dienas 
skiepe, kur, Maceska praleis
davo naktis; mirė iŠ bado.

Penki Chicagos lie-• • .. V. lt .. . •• • •", • v ‘ ■ V* ' •tuviaiišvažiuoja
Lietuvon

30 organizacijų turi investa^ 
uusios — $87,946, pavieni 
lietuviai — $83,394.

cm. LIET, auditorijos pastatymas 
IR ĮRENGIMAS KAINAVO $209,452

Taip paaiškėjo iš auditoriaus J. P. Varkalos 
porto šėrininkų susirinkime kovo 2 d.

1027 — $2,439.21,
1928 — $340.64.
1929 — $3,328.05.
1930 — $6,534.90.
1931 — $6.167.64..,

■ Viso nuostolio — $22,536.38.
(Bus daugiau)

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Korporacija gimė 1921 me
tais, kaip paaiškėjo iš audito
riaus J.' P. Varkalos raporto, 
skaityto šėrininkų susirinki
me, kovo 2 d.

Ji pradėjo egzistenciją po 
vardu “ALLIANCE of LITHU- 
ANIAN SOCIET1ES of BRID- 
GEPORT”, sausio 22 d.. 1921 
m. ši organizacija turėjo nu
pirkusi tris lotus, ant kurių 
dabartinė auditorija pastaty
ta. Už juos sumokėjo — 
$9,800. .
Rugp. 2, 1921 gimė “Chicagos 

Lith. Aud. Corp.”
Rugpiučio 2 d., 1921 m., pa

sirodė “CHICAGO LITHUA- 
NIAN AUDITORIUM CORPO
RATION”, kuri turėjo $61,400 
šėrų ir buvo inkorporuotą 
$75,000. Prieš pradedama Au
ditoriją statyti, korporacija tu
rėjo kapitalo $182,163.21.

1924-1925 metais ėjo Audi
torijos statymas. Iš audito
riaus raporto pasirodo, kad ar
chitektams užmokėta — Š6.752, 
kuomet kontraktas buvo pada
rytas $6,000.

Permitams — $265.55.
Už žemių iškasimų ir išveži

mą $6,353, kuomet kontraktas 
buvo padarytas tik ant $3,700.

Fundamentas — 
(kontraktas — $10,321)

Namo pastatymas 
679. (Kontraktas —

“Plumbing” — $2.374. 
Su kitomis išlaidomis Audi

torijos pastatymas kainavo — 
$184.137.

Įrengimai, kaip scena, kė
dės, elektros suvedimas, &tc„ 
atsėjo — $15,490.

Scena kainavo
“Bowling 
Elektros 
Kėdes ——

Pastatymas

........ . . ■' "> ff'rw^tHrrig|'!,,'">.
'• ■ ’ ' r' t • ’«

Vokietijų iri iŠ ten gelžkeliu j 
Klaipėdą.

Ryt ves tyrinėjimą 
į lietuvio bedarbio J. 

Maceskos mirtį

Kovo 30 d. iš New Yorko 
laivu “Bremen” išplaukia Lie
tuvon su “Naujienų” velykine 
ekskursija chicagiečiai p. žeru- 
liąnė, 814d Vincennes Avė.

Nors nesmagu apleisti Chica
go ir draugus, sako A. Čepu
lienė, bet malonu yrą dąr kar
tą pamatyti gimtinį kraštų ir 
seną motinėlę, kuri gyvena Ke- 
dainių apskrityje, Okainių kąi- 
me.

A. žerulienė sako turėsianti 
gerą kelionę per juras, nes ji 
pirko laivakortę per “Naujie
nas”, o “N.” visuomet sutei
kia gerą patarnavimą. Pralei
dusi yasąrą Lietuvoje — grįš 
atgal. —Senas Petras.

ynyilĮiįi ■įiii>4,'«»|| 1 'į|i '1'iim ......... .......... ..

apsistatę visokiausiais šnipais, 
policija ir budeliais, vykdo 
pragaištingus planus, gramz
dindami žmoniją į vargų ir 
badų. Tuo bildu tie “angelai” 
garbina “viešpatį” Stalinų, ku
ris, ir pati M. Karosienė gerai 
žino, pasižymi nepasotinamu 
jėgos-r—valdžipą troškimu.

pet kam gilintis į argumen^ 
tus. Tie amerikiečiai lietuviai, 
kurie turėjo progos pasidžiau
gti tuo sovietų Rupijos roju
mi ir bolševikams nepardavė 
savo sųžinės ♦— pasakoja vi
sai kitų istorijų. Jie ne M. Ka- 
rošienė — jie neplepia faktų, 
pasako kaip ^tikrųjų yra.

—A. K. Sargas.

ir atsivesti kuo daugiausiai 
savo draugų ir draugių. Susi
rinkę linksmai praleis laikų ir 
turės progos laimėti gražių do
vanėlių. Bus užkandžių.

M. Z. — pirm.

Trys vyrai išgėdinę 
lietuvaitę A. Sipa

vičiūtę
Užpuolę jų namuose, prie 1015 

West Polk Street; policija 
tyrinėja dalyką.

Pirmadienis, kovo 13, 1933
ted Street,’ pasiskundė Max-[ 
well policijos nuovadai, kad 
trys nežinomi vyrai jų užpuolė 
namuose, adresu 1015 West 
Polk Street ir išgėdino.

Ji buvo nugabenta j Cook 
apskričio ligoninę ir atiduotą 
daktarų priežiūrai.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. Pai. 

susirinkimas įvyks antradienį, kovo 14 
d., Masonic Temple svetainėje, North- 
sidėje. Prakalbą sakys adv. Tadas Ku
činskas. Dainuos Jonas Čepaitis ir 
smuikuos V. Mitskus. Jiems akompa
nuos A. Btiedžiutė ir Aid. Mitskiutė.

CLASSIFIEDADS
tu-.....................u.... . .......................................... ..

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — "Greitas ir 
Teisingas patarnavimas“.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH K CO.

REAL ESTATE LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Rytoj dešimtą valandą ryto 
Cook apskričiu lavoninėje coro- 
neris (larys tyrinėjimą Į mirtį 
lietuvio Jono Maceskos (?), 50 
metų amžiaus, -3225 South 
Aubųrn Avė., kuris buvo ras
tas negyvas ketvirtadienį, ko
vo 9 d.

Jono Maceskos lavoną atra
do 3225 S. Aubum Avė. namų 
skiepe, pačiame gale. Policija 
spėja, kad jis išgulėjo negyvas 
apie 5-6 dienas drėgname skie
pe, nes jo kūnas buvo žiurkių 
apgraužtas ir sukritęs.

Kiek teko patirti, numiręs 
prižiūrėdavo namą tūlam lie
tuviui Yukniui, kuris savo lai
ku užlaikė krautuvę, to namo 
priešakyje. Dabar krautuvė yra 
P. Kazlausko rankose.

Maceska buvo bedarbis ir 
kiek užsidirbdavo iš / menkų 
darbelių. Naktis praleisdavo 
skiepe, atsigulęs šėtroje. Spė
jama mirė iš bado ir nuo šal
čio. • 1 .

Kaipo liudininkais prieš co- 
roher; bus pašaukti Lep > Nor
kus, 3559 South* Union Avė., ir 
jnėsos pardavėjas Miniet; 6456 
So. Whipple St., kurie Maces- 
ką pažinojo.

Nereikia nei mirti, 
kad įsigauti į M. Ka- 

rosienės “dangų”
Komunistų agente pralenkė ir 
Lietuvos klebonus ir biblijos 

studentus.

Ryt įvyks Chi. L. D, 
Savitarpinės Pašelp 

susirinkimas

- . ..... pili ..... .............

Mirė Petr. Kasmaus
kas; sužeistas au

to nelaimėje

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia- 
jus organizuoja lietuvių baletą. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam laišką (lietuviškai arba 
angliškai). Bus bandoma sudaryti dvi 
grupės — iš jaunuolių ir vaikų. Siųs
kite laiškus Šiuo adresu: Vytautas 
Beliajus, 3813 W. Harrison St.

Bridgeporto Lietuvių Bedarbių susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, kovo 16 
d., 7:30 vai. vak. Fellowship House, 
83kW. 33rd Place, apatinėj svetainėj: 
įėjimas per šonines duris. Visi bedar
biai kviečiami atsilankyti. Įžangos ne
bus. Organizatoriui.

Paskaita. Rengia Lietuvių Moterų 
Draugija Apšvieta. Dr. S. Naikelis lai
kys įdomų paskaitą. Apie aukštą krau
jo spaudimą ir žandų surakinimą, bus 
įliustruota paveiksluose, utarninke. ko
vo 14 d„ Mark White Square Parko 
didžiojoj svetainėj, ties 30 ir Halsted 
gatve. Pradžia 7:30 vai. vak., įžan
gos nebus. Kviečia

L. M. Dr-ja Apšvieta.

l?,,metų lietuvaitė1.9 metų lietuvaitė Adeline 
Sipavičiūtė, 3540 South Hals-

MORTGAGE BAMKERS

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
$023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Miscellaneous for Sale

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Kalbės 'adv. T, Kučinskas; 
muzikaliame programa da 
lyvaus J. Čepaitis ir V. Mit 
skus. ' ?v<"

. , lji.lĮ ., i.

Senai bėginėtas advokatas 
Tadas Kučinskas pasakys pra
kalbų Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos su
sirinkime, kuris įvyks antra
dienį kovo 14 d.

Be to, bus ir muzikalis pro
gramas, kuriame dalyvaus dai
nininkas Jonas Čepaitis. Jam 
akompanuos p-lė Birutė Brie- 
džiutė. , į ■

Smuikų grięė j V. Mitskus, 
jaunas smuikininkas. Jam 
akompanuos p-lė Aid. Mits- 

. kiūto.
Susirinkimas įvyks Masonic 

Temple, Northsideje.
. z, 7^* Čepukas. \ f

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.

—O—Man prisimena ve kas. Man 
dar mažam Įninant, motina 
kartais nusivesdavo mane į 
bažnyčių. Kunigas, paprastai, 
pradėdavo sakyti pamokslų 
apie nepaprastas dangaus gro
žybės.

Jis pasakodavo, kad dangin 
je sienos deimantais ir perlais 
papuoštos, kad takai visur nu
kloti rožėmis ir kitokiomis 
kvepiančiomis gėlėmis; kad 
pulkai angelų ir archangelų 
gjeda šventas giesmes, o che
rubinai ir Serafinai be palio
vos per amžių amžius kank
lėmis ir gitaromis skambina. 
Tuo budu jie garbina aukš- 
čiausį viešpatį. Dangaus gro
žybių ir linksmybių žmogaus 
protas niekuomet negalės su
prasti.. Vf! ? v .
Kejias į ^pdsakingą dftngų” 
: Kad į tų pasakingų (ląngų į- 
sįgauti, anot kunigo, tereikia 
duoti ant “apieros” ir “ant 
klebonijos.” Dangaus vartai 
plačiai atsidarys ir dievas vi
siems suteiks amžinų laimę.

O vienok kiekvienai! tų pą- 
rapijonų ir spėju, pats kuni
gas, mirties valandai prisiarti- 
nadt, visomis jėgomis kovojo 
prieš jų, nors žinojo, kad pa- 
siliudsayę: iš “žeiųiško praga
ro”, laimės tas nepaprastas 
dangaus grožybes. Taip buvo 
Lietuvoje; "", ’' ”" f

fčia, Amerikojc« tulafi bibli
jos studentas savo prakalbose 
patvirtino beveik tų patį. Dan
guje, esu, takai ‘ auksu grįsti, 
danguje diena ilgesnė už že
miškų dienų 1,000,000 metų, 
ete,

"Perkėlė” dangų į Sov.
, : Sąjungą.

O bolševiktj agente M. Karo
sienė, kuri ’ paskutiniu laiku 
važinėjo po Chicągų šit misijo
mis, padarė, geriausiai. Pra
lenkė ir kunigus ir biblijos 
studentus. Ji tų pasakingų 
dangų perkėlė j sovietų sų- 
jungų. Viešpats Stalinas laimę 
suteikia . gyviems., Nereikia 
mirti, kad į jo dangų įsigauti. 
, Tai matote, kaip viskas kei
čiasi. Dangiškos grožybės, 
smagumai, patogumai, laimė 
persikėlė i bolševikišką Rusi- 
J I *

jų. Tai didžiausias absurdas 
ir melagystė. Suaugusiam 
žmogui gėda tokių nonsensų
ir klausytis. .M. Karosienė tė-

. ra kalbamoji mašina, be sų-
u.. _ . ..v. . m .. . žinės ir gėdos tokiua niekus

v*?0 L pasakoti. Bet keisčiausiai, kad
’ J5 ,p‘ an^auskal Kiro- Karosienė tikt jog yra to- 

(kių lengvatikių, ■ kurie jos 
m* j. , r “ * nonsensui priima už jįryną
Šiandien antrą valandą P<> pinigų. Jeigu tam netikėtų 

pietų iš Union stoties Penn- —prakalbų ir nemėgintų sa- 
sylvania gelžkeliu išvažiuoją kyti.- V ; •
Vincentas Tamašauskas ir PetH „Kiekvienas-apsiskaitęsi ir be- 
ronėlė Tamašauskienė. Su jais šališkas žmogus žino, kad so- 
taipgi apleidžia Chicago pp.į vietų sąjungoje dangiškų gro- 
Kuosaičiai. Paskutiniu , laiku Žybįų . ir^ laimės nėrą. .Ten su

C... J /1 masi, kaip su vergais.' ”Ange-
d. visi sėda į laivą ląi&” ten yra naujos/ rųšies 
kuriuo į važiuos j despotai komisarai, kurie

M.'. #»!!»•

• .v .. --------- ------------ ,

Gražus iauiiuomenės 
būrys “Pirmyn” šei
myniniame’ vakarėly

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,

CLASSIFIEDADS

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

s —O—

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ. UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslfialdlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius t 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra
šalinkite nuodijančia medegą! Vartokit 

TRENERIO KARTŲJl VYNĄ

MADOS MADOS

ir įrengimas Aud.
— $209,452

Kitos smulkmenoj kaip rc- 
gisteris, ofiso baldai, etc., su
daro pilną sumą.

Tokiu budu Auditorijos pas
tatymas ir įrengimas kainavo 
viso — $209,452.

Truko apie $27,000, kuriuos 
sukėlė paskolomis i§ draugijų, 
notomis ir parengimais.
Draugijos turi (dėjusios r— 

$87,946
Toliaus iš raporto pasirodo, 

kad virš 30 lietuvių organizaci
jų turi įdėjusios pinigų į Au
ditorijos korporaciją. Pavie
nių šėrininkų yra: 400, o bonri
lio! d erių —- 10L‘ Draugijos 
turi investavusios —» $87,946, o 
pavieniai lietuviai $83,394.

Stambiausias bondholderis 
yra Suslvenijimasi Lietuvių 
Amerikoje — $15,000. Toliau, 
Chic. L. D. Sav. Paš. — $1200, 
Keistučio kliubas — $1,000, 
(dabar daugiau, kai kurioms 
draugijoms prie kliuho prisi
jungus), Bridgeporto Lietuvių 
Politikos ir Pašelpos kliubas— 
$1,100, Jaunų Lietuvių . A. T.

$1,000, Mato Apaštalo— 
$1,500, Simą no Daukanto — 
$2,000, “Vytauto Gvardija” — 
$2,000 ir S. š. V. J. Draugija 
— $2,500.
Nuo susi organizavimo įki 1931 

pab. $47,406 nuostolio
Toliau iš J. P. Varkalos ra

porto paaiškėjo, kad nuo susi* 
organizavimo iki 1931 metų 
pabaigos Korporacija turėjo 
nuostolių $47,406.51, kuomėt 
pačios korporacijos valdybos 
metiniai raportai terodo'—r 
$22,536.38 nuostolio.

Anot tų metinių raportų
1924 metai atnešė $3,719.04,’ pp. Kuosąičjai gyvęno Moline, paprastaisiais žmonėmis elgia 

nuostoliai. : Jlt . - <
1925- —. $73239 (pelno). Kovo 15 d.-Visi sėda 
1936 '$1,689'9£(peli&į./J

Švento Kryžiaus ligoninėje 
šeštadienį mirė (Petras Kas- 
mauskas, 19 metų lietuvis, 7034 
So. Fairfield Avė., nuo' žaizdų, 
kurias panešė automobilio ne-* 
laimėje.

Į velionio ir jo brolio Anta
no Kasmausko automobilį įva
žiavo “coupe”, prie 70th ir 
;Rockwell Street, kovo 6 d. 
“Coupe” važiavę du vyrai ne
sustojo suteikti pagalbą sužeis
tiems, bet nudumė.

Petras buvo labai sunkiai su
žeistas ir nuo pat pradžios ne- 
•turėjo vilties, kad jis pasveiks. 
Brolis Antanas Kasmauskas 
buvo sužeistas kiek lengviau.

300 pirmyniečių, choro rėmėjų 
ir ^draugų subrinko Paliulio 
svetainėj# ie^iadienį vakare.

■. v —7'
Tėvai, motinos, suaugę sve

čiai turėjo pasitraukti į užpa
kalį šeštadienį vakare įvyku
siame šeimyninia
me vakarėlyje JPaĮiulio svetai
nėje.

. Jaunimas, susidedąs didžiu
moj iš choro narių ir jų drau
gų dominavo vakarą ir negai
šino laiką', kad padaryti jį kuo 
linksmiausiu ir iTgiaūšiiu.

• Be jaunuomenės buvo susi
rinkęs nemažas būrys choro 
rėmėjų,- draugų, ir simpatija* 
torių. Viso publikos buvo 
apie 300. . .

Choras dabartiniu laiku 
rengia scenai naujų operetę 
“Pepita”, o vedėjas K. Stepo
navičius ir A. S. Steponavi
čienė ruošiasi j. koncertui, ku
ris įvyks balandžio 2 d. C.

Ryt “Apšvietos” pre- 
lekcija Mark White 
Sųuare Parko salėj

Kovo 19 d. rengia "Bunco Par~ 
ty”; iš paskutinio draugijos 
susirinkimo.

. Business Service
Ęiznięi Pątaręąviinag

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkę 
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 savininku 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

—o—
CASH UŽ SENĄ AUKSĄ 

Auksinius dantis, laikrodėlius, sulaužy
tus aukso daiktus, auksu dengtus daik
tus, daitnontus, 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

■■ • . i tp .-* ■
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L. M. D-ja fĄpšvietos” su
sirinkimas įvyko, kovo 7 d., 
Sandaros svet, ;Buvo skaitlin
gas. Susirinkusios narės rim
tai svarstė draugijos reikalus 
ir padarė kelius svarbius nu
garinius jos labui* Pas apšvie- 
tietes yra daug energijos ir pa
siryžimo dirbti apšvietos la
bui.

Draugija rengia prelekcijas, 
kurios įvyks antradienį, kovo 
14 d„ Mark White Sąuare šv„ 
30 ir Halatėd St. Prclegentaš 
Dr. S. Naikelis. Tema “Aukš
tas kraujo spaudimas” ir “Žan- 

tui.M.daįfos sveū 3227 S. Halsted St

dų surakinimas”, įžanga vel-

Sekmadienį, kovo 19 d., San- 

draugija rengia “Bunčo” par- 
ty. Rengimo, komisija prašo 
apšvietiečių supęŠti dovanėles 
apieSval.po

•1.3

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergaitė prie 
abelno namų darbo, ir prižiūrėti kūdikį, 
gali būti ant vietos arba eiti namo. 
$3.00 savaitei. Šaukite prieš 9:30 iš 
ryto Nevada 2949.

Bu s; nes s Chances
Pur^nvimui Bizniai

PARDAVIMUI Pool Ruimis. Barber- 
nė ir Restaurantas. Kambariai pagyveni
mui. M. L. Hill, LaClede, Illinois.

Furnished Rooms
• RENDON 6 kambarių flatas, moder

niškas su garažu — tik $28.00. 4426 
So. Campbell Avė. Tel. Virginia 0757.

3492

jau pardavėte savo biznį.

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 iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip ik: 15 
kovo mėn.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

3241 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Nąnąąi -Žynę Ęat^ląyimųi_____

6 Kambarių Bungalow garažius, Mar* 
quette Rd.. netoli Western Avė. mainys 
ant lotų arba morgičių.

80 akrų farma su budinkais gyvu
liais mainys ant namo.

128 akrai su Budinkais gyvuliais, it 
mašinerijom, mainys ant Namo.

80 akrų Wis. su Budinkais, gyvuliais, 
upė, mainys ant namo. 1 

CHAS ZEKAS.
3647 Archer Avė.,

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

3492 — Kas gali būt gražesnio negu 
ši ' elegantiška ir graži suknelė. Suknelė 
gali būt iš šviesiai pilkos materijos, o 
rankovės ir apie kaklą iš juodo atlaso, 
arba kąip nors kitaip sutaikinti du ma- 
terijolu. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38, 40 olcių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
virgnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba prl 
duoti pavyzdžio numeri, pažymi 
mierų ir aiškiai parašyti savo var 
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri 
siųsti pinigus arba pašto žer.kleliai>- 
kartu su užsakymu Laišku* - reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Depu 1789 
Halsted St., Chicago III.

NAUJIENOS Pattern Dent
1780 S. Halsted St., Chicagu 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mieros

■ ■:
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per krutinę

(Vardas ir pavard*^
' ' , *<K*Jf* ■ ••*•••*•••*««'» .

i Adreaaa

(Miestai į valstija)
T-!.-!'"-
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Malonu girde’i, kad Tamsta 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. AŠ tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimų. 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 gera> pasekmes gautas iŠ skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

* , > ■ 8500
ibiinus priimame n u į) pat rvto iki 8 valandai vakaro.
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