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Illinois Prohibicija 
Panaikinta

Prezidentas ragina kongresą tuojaus le 
galizuoti alų. -Gub. Horner pasi

rašė prohibicijos atšaukimą
WASHINGTON, kovo 13. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė visai netikėtą trumpa 
pranešimą kongresui, kuriame 
jis ragina kongresą tuojaus pa
keisti Volstead aktą ir legali
zuoti tokį alų ir kitus gėrimus, 
kurie nėra konstitucijos už
drausti. Alų legalizuoti jis ra
gina tuo tikslu, kad valdžia ga
lėtų surinkti daugiau pajamų iš 
taksų ant alaus.*

Prezidento pranešimas buvo 
labai trumpas—susidėjo tik iš 
dviejų sakinių, viso 72 žodžių.

Demokratų vadai abiejuose 
kongreso butitose pareiškė, kad 
jis stengsis prezidento pageida
vimą tuojaus išpildyti. Numa
toma, kad kongresas į kelias 
dienas alų legalizuos, kad Val
džia galėtų surinkti JĮĮ5P,000,- 
000 priedinių pajamų į metus, 
kas palengvintų biudžeto suba
lansavimą.

Alaus bilių pirmiausia svars
tys atstovų butas, kuris jau 
pereitoj sesijoj 
nuoš. alaus bilių. 
kad atstovų butas 
priims tuojaus.

Senatas dabar svarsto bilių, 
kuris suteiktų prezidentui dik- 
tatorinių galių mažinti 'admi
nistracijos išlaidas, nukapojant 
karo veteranų pašelpas ir val
dininkų algas. Tą bilių atsto
vų butas priėmė šeštadieny. 
Senatas kaip tą pripažysta ir 
biliaus priešininkai, bilių priims 
už kelių dienų, galbūt trečia
dieny, ir tada galės tuojaus 
pradėti svarstyti alaus legali
zavimą.
Gubernatorius pasirašė Illinois bar lurfs didžiumą ir valstybės 
prohibicijos vykinimo atšaukimą taryboje, kas dar labiau pa- 

lengvins jų sauvaliavimą visoje

les tuo pilnai pasinaudoti ir 
alų tuojaus pradėti pardavinėti, 
nes nebebus draudžiančių alaus 
pardavinėjimų valstijos įstaty
mų.

Zangara bus nužudy 
tas ateinančių 

savaitę

gybernatoriaus įsa- 
nužudytas elektros 
20 d. valstijos ka-

priėmė 3.2 
Ir tikimųsi, 
naująjį bilių

Tallahassee, Fla., kovo 13.— 
Floridos gubernatorius Davė 
Sholtz šiandie pasirašė mirties 
warrantų Giuseppe Zangara, ku
ris laike pasikėsinimo ant pre
zidento Roosevelto gyvasties 
nušovė Chicagos merą Anton 
J. Cermak.

Zangara, 
kymu, bus 
kėdėj kovo
Įėjime Raiford. Jis jau tapo 
slapta išgabentas į valstijas ka
lėjimų, kuris dabar, dėl atsar
gumo, yra saugomas valstijos 
milicijos. Už penkių dienų prieš 
nužudymų, Zangara bus patal
pintas mirties kameroje.

Dieną ir valandą nužudymo 
paskirs kalėjimo viršininkus 
Chapman.

Hitlerininkai laimėjo 
Prūsijos miestų 

rinkimus
BERLYNAS, kovo 13. —Va

karykščiuose rinkimuose Prūsi
jos miestuose ir valsčiuose, nau
dodamiesi aršiausiu teroru, lai
mėjo hitlerininkai. Naziai da-

SPRINGFIELD, III., kovo 13. 
—Gubernatorius Horner šiandie 
pasirašė du bilius, kurie atšau
kia Illinois valstijos vykinimą 
prohibicijos. Vienas bilius at
šaukia garsiuosius “search and 
selzure” įstatymus, o kitas — 
abelnus prohibicijos įstatymus. 
Tokiu budu prohibicijos vyki- 
nimo atšaukimas įeina galion.

šis Illinois prohibicijos vyki- 
nimo atšaukimas reiškia, kad 
nors prohibicija valstijoje ir 
pasiliks toliau, nes ji yra įvesta 
federaliniais įstatymais 
stitucijos pataisa), betgi 
tija nebeprisidės prie jos 
nimo ir valstijos teismai 
galės bausti už prasižengimus 
prohibicijai. O jeigu kongresas 
legalizuotų alų, tai Illinois ga-

Vaizdelis iš pereitų ketvirtadienį prasidėjusios speciales kongreso sesijos: ką tik išrinktas 
stovų buto pirmininkas Henry T. Rainey iš Illinois, sudeda priesaiką.

at-

Californijos žemės 
drebėjime žuvo 

135 žmonės
Nuostoliai siekią $60,000,000. 

Mažėjantys žemės; supurty- 
mai dar tebesitęsia

I griuvėsius San Francisco mies-

LOS ANGELES, Cal., kovo 
13.—Pietinė Californija tik da
bar pradeda apsižiūrėti kaip di
delių nuostolių jai padarė že
mės drebėjimai, kurie prasidė
jo pereito penktadienio vakare 
ir kurie palietė 400 ketvirtai
nių mylių plotų.

Ikišiol buvo jau 36 didesni 
žemės supUrtimai, neskaitant 
daugybės mažesnių, kurių skai
čius siekia apie 1,000, pasida
rančių žeemi naujai susigulant 
gelmėse.

Kiek žmonių žuvo laike že
mės drebėjimo dar tikrai nėra 
žinoma ,nes pilna yra priešta
raujančių žinių. Net ir koro
nerio pagelbininkų sąrašai 
prieštarauja vienas kitam. Iki- 
šiol žinoma, kad žuvo apie 135 
žmonės ir apie 5,000 žmonių li
ko sužeista.

(kon- 
vals- 
vyki- 
nebe-

vėjas.
teka 6:07, leidžiasi

Barbarą ir 1906 m. pavert© j

siekia mažiausia 
Tai parodo, kokis

žemėsmokslininkų 
paeina nuo kelių 
nuo Ugniakalnių iš- 
požeminių urvų į- 
upių deltų dumblo 
iri t.t. Bet daugiau-

Rusai nuodingomis 
dujomis malšina su

kilimą Kaukaze
Pasak 

drebėjimai 
priežasčių: 
siveržimų, 
griuvimų, 
nuslinkimo 
sia būna tjjl akmenų puolimo 
žemės gelmėse ir delei slinki
mo netiksliai susiformavusių 
žemės slitogSnių. Pastaroji ir 
yra tikrji priežastis žemės dre
bėjimų Californijoj. Tų netiks
lumų ten yra pastebėti keli, 
kurie ir iššaukia didesnius ar 
mažesnius žemės drebėjimus į- 
vairiose Californijos apygardo
se, ypač pajūryje.

Pastebėta, kad šį kartą ne-, ----- _
buvo juros išsiliejimo, kuris I lis niekad nepripažino Rusijos 
paprastai seka žemės drebėjimų valdžios, nežiūrint kas Rusiją 
ir kuris daugiaiteia gyvasčių j valde. Jie gyvena neorieina- 
pasiima ir nuostolių 
Dabar daugiausia žmonių žuvo 
namams griūnant, taipgi dau
gelis mirė nuo širdies ligos, ku
rių iššaukė smarkus susijaudi
nimas ir išgąstis.

Diktatūra Peru resp.
Vokietijoje.

Naziai dabar skelbia, kad 
Berlyno miesto taryboje jie 
leisią išrinktiems komunistams 
užimti vietas. Tik nebus jiems 
leista dalyvauti reichstago po
sėdžiuose.
Vokietijos respublikos vėliava 

panaikinta
Prezidentas Hindenburgas iš

leido dekertą, kuris panaikino 
Vokietijos respublikos vėliavų 
ir kol bus išspręstas naujos vė
liavos klausimas, įsakė naudoti 
abi vėliavas—kaizerinės Vokie
tijos ir nazių svastikų.

Uždaro duris Vokietijos 
prekėms

ORĄte

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

Apsiniaukę ir šalčiau; šiaur
vakarių

Saulė 
5:58.

PRAGA, Cechoslovakijoj, ko
vo 12.—Kadangi Vokietija labai 
suvaržė importą maisto, čechi- 
jos valstybės bankas atsisako 
suteikti markių finansavimui 
importo iš Vokietijos.

Jugoslavija irgi uždarė duris
Vokietijos prekėms ir nutraukė 
prekybos sutartį su Vokietija.

Vengrija svarsto sustabdymą
importo iš Vokietijos, Vokie- joj. Ir daug silpnesnis už tą, 
tijai nebejsileidžiant Vengrijos kuris 1925 m. sugriovė Santą 
kiaušinių ir lašinių.

Materialiai nuostoliai yra 
milžiniški. 152 miestuose ir 
miesteliuos, kuriuose palietė že
mės drebėjimas, nuostoliai, kaip 
apskaitoma, 
$60,000,000.
milžiniškas atstatymo darbas 
laukia pietinę Californijų. Blo
giausia tai, kad dabar visa 
šalis pergyvena sunkų finansi
nį krizį, o ant vietos išteklių 
nėra.

Gyventojus gąsdina ir tai, 
kad po žemės drebėjimo pap
rastai sekantys “nusėdantys 
drebėjimai” ne tik neina lėtyn, 
bet darosi dar smarkesni.

4,000 žemės drebėjimų
Mokslininkai apskaito, kad 

nuo pradžios krikščionybės bu
vo jau 4,000 žemės drebėjimų, 
kuriuose Žuvo apie
žmonių. Dabartinis žemės dre
bėjimas Californijoj nebuvo la
bai smarkus. Jis buvo daug leng
vesnis už tų, kuris buvo kelios 
dienos atgal Šiaurinėj Japoni-

2,500,000

s

Bankai Pradėjo 
Atsidarinėti

Vakar atsidarė bankai didmiesčiuose. Dar 
daugiau bankų atsidarys šiandie ir rytoj

WASHINGTON, kovo 13. — 
šiandie pradėjo atsidarinėjimas 
bankų, kurie gavo federalinės 
valdžios leidimus atsidaryti. 
Pirmiausia atsidarė 12 didmies
čių bankai, kuriuos lengviau 
buvo peržiurėti ir išduoti leidi
mus. Rytoj atsidarys didesnių 
miestų bankai, kur yra bankų 
“clcaring hoUse’, bet nėra fe- 
deralinių rezervo bankų, o po
ryt atsidarys ir mažesnių mies
tų bankai. : . i-il''®

Daugiau keblumo yra su vals- 
tij i iriais bankais. Paprastai juos 
peržiūri valstijos auditorius, 
kuris raportuoja rezervo ban
kui. Tasis praneša Washingto- 
nui ir jeigu' bankas yra tinka
mam stovy, tasis išduoda leidi
mų. Kadangi ir susižinojimas 
yra daug keblesnis ir peržiūrė
jimas bankų daug ilgiau trun
ka, tad valstijinių bankų* atsi- 
darymas bMS sutrukdytus.

Leidžiama atsidaryti tik 
tiems bankams, dėl kurių tvir
tumo nėra mažiausios abejonės. 
Kitiems, silpnesniems bankams, 
bus paskirti konservatoriai ir 
tie bankai bus reorganizuoti. 
Daugeliui silpnų bankų visai 
nebus leista atsidaryti.

CHICAGO.— Vakar atsidarė 
visi bankai, kurie priklauso fe- 
deralinci rezervo bankų siste
mai, taipjau 19 valstijinių ban
kų, kuriuos valstijos auditorius 
jau spėjo peržiurėti.

Tyrinės biržos veikimą
WASHINGTON, kovo 13. — 

Bankams atsidarinėjant ir at
gaunant žmonių pasitikėjimų, 
prezidentas Rooseveltas prade
da kreipti domę į naujus įsta
tymus, kurie yra reikalingi tin
kamam bankų sutvarkymui.

Pirmas jo žingsnis buvo į- 
sakyti senato bankų ir pinigų 
komitetui atnaujinti tyrinėji
mų biržos ir bankų spekuliaci
jų. Pirmesni to komiteto ty
rinėjimai iškėlė tokių dalykų, 
dėl kurių bankai visiškai pra
rado žmonių pasitikėjimų'insu- 
silaukė naujų antplūdžių, kurie 
privertė bankus užsidaryti.

Austrijos socialistai 
mobilizuoja savo

—■ miliciją
Viennaį kovo 18. — Delei 

einančių gandų, kad hitlerinin
kai nori padaryti pučų taipgi 
kad Hapsburgų princas Otto 
taikosi gryšti į Austriją it pa
sigrobti sostą, socialistų parti
ja, dėl atsargumo, paskelbė sa
vo milicijos—schutzbund (res
publikos gvardijos) mobilizaci
ja. Visiems milicijos nariams 
įsakyta pasilikti savo buveinė
se ir būti prisirengusiems.

Poli-

15

■r!

nusigando ir bijo- 
ir visas Kaukazas

Dujomis *ir bombomis ..iš oro 
'bolševikai išžudė iki 17,000 
Kubaniaus kazokų

Audito
rius Barrett sako, kad tik dalį 
bankų spėta peržiurėti, dėl tos

prie “sukilėlių

TEGERANAS, Persijoj, ko
vo 13. —Per kelias pastarąsias 
savaites j Persiją atvyksta ne
paprastai daug pabėgėlių iš 
Kaukazo. Jie praneša baisių 
žinių apie malšinimą sukilimo 
Mineralnija Vodi, apielinkėj, 
Kubaniaus krašte .

Didelė Kubaniaus kazokų da-

SANTJAGO, Čili, kovo 12. — 
Atvykstantys iš Lima, Peru, 
keeliviai sako, kad ten eina nuo
latiniai nerimavimai ir prezi
dento Cerro valdžia pasilaiko 
tik masiniais trėmimais prieši
ninkų. Jis yra pasiryžęs sto
ti karan su Colombia už Leticia, 
kad tuo nukreipti žmonių ati
dą nito vidurinių šalies reikalų 
ir tuo pačiam išsilaikyti val
džioje.

Gerro valdo šalį diktatoriš
kai ir nuožmiai elgiasi su savo 
politiniais priešininkais, šiemet 
jau ištremta 1,000 žmonių, dau
giausia aristokratų ir politikų.

Lhna universitetas jau du me
tai kąip uždarytas. Kalėjimai 
irgi pilni politinių kalinių.

gyvasčių j valde.
pridaro. į muose kalnuose ir jokios bau-

džiamosios ekspedicijos negalai pi,iež.;stj'cs dur ne visi valstiji- 
jo jų pasiekti. , . ...................

Badas betgi privertė juos iš
eiti iš kalnų ir pulti valdžios ko- 
ckepartyvų sankrovas. Prieš 
juos pasiųsta būriai kazokų, 
kurie patys 
prisidėjo.

Bolševikai 
damies, kad 
prie sukilėlių neprisidėtų, stvė
rėsi nuožmiausių sukilimui pa
trempti preimonių, kurios sie
kias! išnaikinti visus to krašto 
gyventojus.

Vieton siųsti kariuomenę, 
bolševikai pasiuntė aeroplanus, 
kurie ėmė mėtyti bombas ir 
leisti nuodingas dujas, kad vi
są gyvybę sunaikinti.

Kas nespėjo pabėgti į Persi
ją, tas žuvo. Apskaitoma, kad 
žuvusių skaičius siekia nuo 12,- 
000 iki 17,000 žmonių. A

HAVANA, Kuboj, kovo 12.— 
Manoma ,kad studentai iš kul
kosvaidžio nušovė buvusį laik
raštininkų ir valdžios teroristų 
šarkos La Porra vadų Leopoldo^ 
Fernandez Ros, 45 m. šovikai 
pabėgo automobiliu.

VARŠAVA, kovo 13 
Varsa vos universiteto studen
tų nuteisti 2 mėnesiams kalė- 
jiman už kurstymų kitų stu
dentų prie streiko protestui 
prieš naujų universitetų statu
tų, kuris panaikina akademinę 
universitetų laisvę.

NEW YORK, kovo 12NEW YORK, kovo 12. -L-Vą- 
kar buvo šalčiausia koVo 11 d. 
New Yorkovistorijoj. šaltis sie
kė .15 laipsnių augščiau zero.

PARYŽIUS, kovo 13. — Ja
ponijos delegacija, kuri išėjo 
iš tautų sąjungos, dabar lanko 
Vokietijos ir kitų šalių amuni
cijos ir kitas stambiąsias in
dustrijas. Manomą, kad Japo
nija davė Europoj didelius amu
nicijos ir ginklų užsakymus.

Jiui ijfe

Rusai padarė kratą 
Anglijos firmos 

atstovybėje
'nM^bankai galėjo atsidaryti. 
Kiti bankai baigiami peržiurėti 
ir galbūt galės atsidaryti rytoj, 
nors su kitų bankų atidarymu 
teks palaukti galbūt dar kelias 
dienas, savaitę ar net ir dau
giau, iki visi bus peržiurėti ir 
bus gauti leidimai jiems atsi
daryti.

Draudžia slėpti auksą
NEW YORK, kovo 13. —Sle

piantiems auksų duota dar ke
turios dienos auksų sugrąžinti 
į bankus. Rezervo bankams j- 
sakyta iki ketvirtadienio kovo 
17 d., priduoti Washingtonui 
sąrašų visų asmenų, kurie pa
staruoju laiku išsiėmė didesnį 
aukso kiekį.

Pastaromis dienomis vien 
New Yorke sugrąžinta $200,- 
000,000 suslėpto aukso.

MASKVA, kovo 13. 
tinė žvalgyba padarė kratų jų 
namuose ir areštavo keturius 
anglus ir keturius rusus, kurie 
atstovavo Anglijos firmų Met- 
ropolitan-Vickers, kuri veikia 
Rusijoj jau 10 metų ir parū
pindavo Ritei j ai elektros maši
nas, inžinierius ir mechanikus 
jas operuoti. Visi kompanijos 
dokumentai pagrobti. Kuo su
imtieji kaltinami, žvalgyba ne
skelbia.

NEW YORK, kovo 13. —Bu
vusio New Yorko mėro John 
Walker, kuris dabar gyvena 
Franci joj, žmona Janet Allen iŠ 
Miami, Fla., pareikalavo per
skyrų, nes jis ją nuo 1928 me
tų apleidęs ir su ja nebegy
venęs.

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

Laivu “BREMEN”

KOVO 31 D., 1933
Tuojaus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant. laivo. Kas pirmenis, 
tas gaus geresnį kambarį. . ’

NAUJIENOS jums patarnaus teisingai, greitai ir gerai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



Lietuvos Naujienos
LIE restoranui

■v-eiriis \(iki' 30c

jjį/į/e kt'°n-
pačioj

tkaU REALLY

75c

75c

50c

WNE^

3 parom

Padarome Visiems .GreitaiGarsinkitčs Naujienose

Sumažintos Kainos iki Kovo 15®iėnos
‘ '■ J ’-S A

Atsišaukimus

Po $1*00 į savaitę

Bausmės sauvaliaujan 
tiems policininkams

Draugi joinsKonstituci  jos ir jų Vedamos Knygosyra 
'Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip' kaip jos vedamos, su.specialėm\Hnijom ir-lietuviš
kais antgalviais. ' \

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

$50.00 NUOLAIDOS
IKI KOVO 15

ksMlen Muo 8 Iki d vai. vok. Ketvertais Ir fteUtadlenlala Iki 8:30 vak.

'rpgramus 
ikiėtus

LAIŠKAS Iš 
TUVOS

Darbininkams vargas 
das. — Bedarbiai.

000 gyventojų, 
i vieno gydyto

jo. Reikalui esant reikia eiti 
toli miestan..

Nesenai jv^ko įdomios ves-, 
t u ves.kalėj ime« J is kalinyj 
ji kalėjimo vietininko tarnaitė.

Galėkite ‘ laikraštyje,UMp 
vienas i jaunas > žmogus, ^priėjęs 
tokį vaUftkdus * gyveiiiiiio’tašką, 
ir. matydamas, kad kelintą 
d icnąžŽhkina iir \ v atikai: be/kldo- 
nos kąsnio, ’ pastvėrę” k i rVį ik’ 
sniogė sau kčlis kartus į gal
vą. Turiu pasakyti, jog labai 
daug savižudybių pasidaro dėl 
sunkaus gyvenimo.

dėti ant jo uždarbio avestą, 
kad išreikalaut nuomą ,ųž po j 
rą iiiČneMių. Ir faktas yra, kaų 
tokiomis bylomis kiekvieną 
diėhą teisinai užversti.

suteikia 
barzdaskuty klos 
— komfortą 
|gK skutimos 

namie

Belgai grietinei pakelia 
muitus

LBAKING 
POWDER 

SAMEPRICE \

A$42YEARSAG0Y< 
25""«“"25l A

UKMERGĖ. — Nors Ukinei> 
gėj yra per 13 . tūkstančių gy
ventojų, tačiąu mieste gyveni
mas nejudrus, ,,

Didžiausias. priemiestis Snie
gai turi per | 
bet nėra ten' n

.r

1739 80. HALSTED ST 
i Chicago, T1L

KAUNAS. — Ligšiol grieti
nės importui buvo nustatę kon- 
tigentus. Pienocentras nemaža 
grietinės Belgijon eksportuo
davo, bet nuo vasario 15 d* 
Belgai grietinės kontigentus pa
naikino ir pakelia muilus, dėl

TRudikiams vilnonės 
I į pirštinės vertės iki 50c 

10c

TOVREYtb
Night and Moming to kecp 
therrt Clean, Clear and Healthy ‘

Write for Free *'Eye Care” );
or “Eye Beauty” Book

MbSm (X. Dept B. S^9

“kabakus
kadangi darbininkams nėra 
darbo, todėl 1 ir ’ biziiieriams 
striukai priėjo. Tokių resto
ranų kėli užsidarė, o šiaip 
valgyklos, kuriose degtine ne
leidžiama prekiauti, toms vi
sai blpgaj,, nes geriau eiti vo
gti, ndgu tokioj valkykloj deg- 
tibę, pardavinėti slhptai. \Kai 
jau kkdznihkai iar politija 
čiumpa tokį ypabdavinėtoją ir 
surašo' protokolą, ’ tai tfctsnihs 
be jokių paaiteisiiiittių baud
žia už slaptą degtinės parda
vinėjimą daugiau kaip, ūžt va
gystę, pinigine' bauda ir { kalė
jimu.

*MW***^< M; ^2

ŠIAULIAI. —jši^ųlių >apyg. 
teismas teisė du^Kuršėritį mies
telio . policininkui klaipą ir Ra
dauską už sumušimą Povilo ir 
Stasiaus Pervainių. Teismas 
sauvaliavusius, policininkus nu
baudė: Plaipą 7 parom arešto 
lygtinai, Radauską

1933 METŲ K

THOR Skalbiama MAŠINA

šiaip krautuvininkams-ur- 
mininkams irgi blogas biznis, 
nes tokie • mažesni krautuvi
ninkai ■ iš ^ urmininkų kreditan 
prekių negauna, todėl ir pir
kėjams kreditan duoti negali. 
Gal jau girdėjai, kad ne vie
nas stambus Kauno verslinin
kas pasikorė. Lietuvoj geriau
sia yra dar tiems, kurie vald
žios ar privačios įstaigose turi 
nuolatines tarnybas. Tiems 
nors algas nukapojo (ir dar 
žada kapoti), bet kai viskas 
nebrangu iš maisto ir drabu
žių, tai jie, gaudami mėnesi
nę algą nors galą su galu ne
suveda, bot pragyvehti leng
viau gali. Visų blogausia, kad 
nesureguliuoja butų nuomos 
mokesčio. Dabar Kaune butų 
kainos labai Unkštos. Kaunas 
yra dabar labai «prasiplėtęs. 
Nors ir'krizių laikas, bot sta
tyba labai gyvai plečiasi pas
kutiniais metais ir šimtus mų 
mų pastatė. 1 Butų-kartibarių 
kainos labai aukštos; nuoša
liai nuo miesto centro žalia
jame Kalne už mažą butą — 
kambariuką ir virtuvėlę, kur 
galima pasistatyt lovą, stalą, 
pora kėdžių—už tokią patalpą 
3x4 kvadr. metrų savininkai 
lupa per»mėnesį M0 ir 50 litip 
Na/lo mlčstp centre tai neb’a 
jau ko ir kalbėti. Kadangi sta
tyba gyvai eina, t todėl dabar
tiniu laiku tuščių neužimtų 
kambarių daug galima rasti; 
daug tuščių stovi, negu pigiai 
išnuomuoti. Taip ir yra, kad 
po kelis mėnesius prastovi 
daug tuščių butų.

Toliau nežinia, kaip busi, nes 
dabar vyriausybė projektuoja 
taip: jei namų savininkas nu
statytu laiku nciŠnomuos bu
tą, o laikys tuščią, tai tokį bu
tą apdės mokesčiu ir savinin
kas turės mokėti už laikymą 
tuščių butų tam tikrą mokes
tį (bet kada tą įvykdys, ne
žinia). Tai taip, broli, sunku 
yra, 
mas

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Kiek 
mokama darbininkams? — 
Baigusieji universitetą nega
li jokio darbo gauti. —Ūki
ninkai paskendę skolose 
Gyvulių pigumas.— Biznie
riai banknltoja ir žudosi.— 
Butų nuomos Kaune neįma
nomai aukštos. — Nuomini
nkus išmeta į gatvę, o pas
kui iš jų dar kolektuoja ne
sumoksią nuomą.—Dėl gy
venimo blogumo įvyksta 
šiurpios tragėdijos.

vis- 
rei- 
yra 

sako, pavalgyti 
pirktinių drabu- 
- samus gami- 

visai baigia 
yra paėmę iš 

Tiems prisei-

’ i# *1 \ -i ‘ ' • r

1739 South Halsted Street,

žemiau telpa ištrauka iš 
laiško. Tą laišką priėŠ keletą 
dienų gavo iš savo brolio, gy
venančio Kaune, chicagictis 
Frank Bulaw, “Naujienų” 
bendradarbis, štai kas tame 
laiške rašoma:

TBaii>oraVt!Jbryka,.arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi. 

Mnierikono su Grinorium ............
32 pusi.

Nuosavybės Vlškivystymas ..........................................
170 pusi.

')AKas^Ba!iTft<ip< O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ..............................................
120 pusi.

PaČiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Nanių Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..........  $2.00
Turime! ir-Kitokių t knygų1 dideliame pasirinkime. Rašyt 
kilę klausdami katalogo.

Moterų Bliumeriai 
vertės iki 50 .centų

Rašei man laiške, kad ir toj 
aukso šalyje Amerikoje su
spaudė žmones skurdas, be
darbių eibes, o kurie ir gau
na darbo, tiems ir algos nu
kapotos iki žemiausio laips
nio. Negeriau ir musų padan
gėje. Musų luomo žmonėms, 
be vargo ir skurdo nieko ge
resnio nėra. Nors, žinoma, lai
kraščiai visuomet rašo, kad 
bedarbių Lietuvoje nėra arba 
labai mažai, bet ištikrųjų yra 
kitaip. Bedarbių ir Lietuvoje 
yra užtektinai, o labiausiai 
žiemos laike. Nors vyriausybė 
Miesto savivaldoms asignuoja 
su man pinigų viešiems dar
bams miesto kanalizacijom įve
dimui ir lt., tuo palaikydama 
bedarbius, bet toli gražu ne vi
sus bedarbius tuo darbu ap
rūpina,—dar lieka eibės be
darbių. O kurie ir gauna mie
sto savivaldybėje darbą, tų 
padėtie irgi sunki, iTes*įp»jic 
tegauna dirbti' į savaitę 3-4 
dienas, o atlyginimai po 3 ar 

1 litus per dieną. Yra ir taip, 
kad gauna darbą žiemos laiku 
miškuose. prie kirtimo med
žiu. Dirbdami nuo tamsos iki 
tamsos teuždirba 1 litą.

O šiaip įstaigose tarybų nė
ra ko Jaukti, nes visur pilna, 
žmonėč universitetus baigę 
griebtųsi fizinio darbo, bet ir 
lo negauna. Taigi 
palietė visus taip 
mieste. Bet kaime 
gviaus, nors jau

Teko man 
ninkais

turi kitą butą gavęfy.. 
išmeta visą šeimą Su 

lygatvio, 
kur ųori.. Ir dar t .to

pi'itąkintas retežiais t’^ttli Martin»paketo 
jime, ^Kebtufcky, t nusilpęs t huo religinio pakvaišimo .Ubhn 
Mills/kkiiHsMtkike rfeliginio rįdukimo; pasibarė vKiofcinąMjuij f 
cindą/?42"itti.^sėiitttę, 1.kddifiūdęglnti ? ją .hnt*4*altofciauš”. Wii&#j--4 j 
jo birolis,h Bdllard '>4r^du415&Min * Boydį 
ir Blaine AMcGinms, t kiihie irgi dalyvavo i t0Be, < pasmaugimo 
remohijCteė”. ;Jų moterys — dvi <8ehU^ i
gi kaltinamos ^dklyvavualOs ttdje religinėje

krizės kilpa 
kaime, taip 
vis dar len- 
gero nėra.

kalbėtis su 
Dzūkijos. Jie 

sako: bėda tai bėda, kad 
kas už visai menką kainą 
kia parduoti ir tai mažai 
pirkėjų. Bet, 
patys turim; 
žiu neperkam 
nain. Bet (uos 
pinuti, kurie ; 
bankų paskolas 
na paskutinę k 
ir tai skolų neužkiša ir retai 
mes rasim tokį ūkininką, ku
ris skolos neturi!

Pasakojo atvažiavęs iš Ro
kiškio vienas studentas: Ark
lys, kur pirma kainavęs 500 
litų, dabar 50-30 litų; karvės 
taip pat, veršis 3 litai. Tai 
taip, broli, ir Kaune iš drabu
žių ir maisto produktų viskas, 
einant pro langus, kur kainos 
išstatytos, atrodo pigu, bet 
kas iš to. Kaip nėr kur uždir
bti ir nėra pinigų, tai kad ir 
pigiai, bet negali pirkti. Da
bar paimkim Kaune biznio 
šaką: biznieriai ir tie nusmu
ko, keletas, kurie laiko val
gyk las-re; toranus ir išsikasti 
negali, nes 3-os rųšies restora
nui, valstybei reikia molteti 
per metus 5,000 litų už patena 
tą, o kur nuoma, patalpa, ku
ras, aptarnavimas. Tokiu bū
dų susideda per metus didelė 
suma pinigų.

Mano nuomone, tokias įstai
gas daugiauria palaiko darbi
ninkija, nes daugiausiai pa
prastai darbininkai savo lais
vas valandas praleisti ir var
gus pamiršti renkas Ji tokhis

Ca3hbįiskaralium:šiame0utlete
. 7 ■ ‘/i ' I

t
 , Sensacingas i Žieminis 

Pratuštinimas
Chicago Mail Order įrodo cash dolerio galingumą 
parduodamas tavorą negirdėtomis iki Šiol Chicagoje 
kainomis. Tūkstančiai bargenų pasirinkimui. PASI
NAUDOKITE SAVO CASH DOLERIU DABAR!

'šilkines, vilnų ir šilkinio krepo dresės dėl visokių 
progų.

..............DRESĖES kurios kainavo iki. $5.98.

29 c K S 1.49

(.Kiekviena dresė turi būt parduota — Attikite anksti 
?>ir pasirinkite geriausias.

MOTfeRŲ IR MERjGNŲ ŽIEMINIAI KAUTAI 
GRAŽIAUSIAIS KAILIAIS PADABINTU Popu-

^liarlški nauji styliai ir ntaterljolai! Vertės iki $9.98.

Paskutinis pašaukimas. Outleto kaina ......... $1.49

............... OUTLETO SPECIALS!

SVEDERIAI dėl moterų, merginų, kūdikių ir ber- 
. niūkų, vertės iki $1.95. Outleto kaina ............... 39c

CfeBATUKAI dėl moterų ir merginų, naujoviški 
,’klds. vertės iki $2.50. Outleto kaina ............... 79c

yMERGAITEMS' DRESĖS ■ pastebėtiniausias bargenas.________ ...___________ '.’'-y,tttžs iki $ 1.300. Skubinkitės nusipirkti ......... 29c

Tai taip
nes tarnautojas, gauda-' 
mažą algą, turi mokėti- 

už butą, kurą, šviesą, o kur. 
dar valgis, drabužiai? Galą su 
galu suvesti beveik negalima! 
Paimkime dabar, tuos, kuriem 
pripuolamai tegauna kur už*; 
sidirbti. Tie ateina pas namų 
savininką užima kambarį, už 
pirmą užsimoka kur stikrapš-? 
tęs (nes reikia visur mokėti; 
iš kalno), vėliau už vieną ant
rą mėnesį nebemoka. Tuomet 
tokį savininkai patraukia teis* 
man 
mas, kad jis neturi darbo, ne
turi iš ko mokėtėi, kad jo ma
ži vaikučiai rankas ištiesę veri, 
kia šaltame kambarėlyje,, pra
šydami <:duonos kąsnio; pritei-j 
šia teisėjas, jai už . du mene
sius nesumokėta, nuomininką 
išmesti ir sumokėti už pragys 
veidą laiką bei teismo išlaidu^ 
padengti. Po teisino geruoju;, 
neišena, tada duoda teięeja^ 
savininkui vykdonią raštą, kų-j 
rį paveda anstoliui; tas atėjęsj 
nežiūri ar 
ar ųe, —;
visais daiktais ant 
ir eik f 
gana: pasitaakŲiH tam . žmoguj

Virtę žmogžudžiais religiniai u pakvaišėliai

kurių gttit'fcihės
gi i hi^įUVKi
mas. | -1’'I

PROBAK

(PROBAK BLADEi
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Amerikos tauta Wa- 
shingtono laikais
Pirmas gyventojų suskaity- 

mas arba cenzas Suv. Valsti
jose įvyko 1790 m., — keliems 
metams praslinkus p<> revoliu
cijos ir kuomet Jurgis Wa- 
shingtonas tarnavo savo pir
mų terminą kaipo prezidentas. 
52 puslapių knygutė, paduo
danti pilnas pasekmes to su- 
skaitymo, šiandie yra brangus 
dokumentas didesnių Amerikos 
knygynų. Gal yra tai teisin
giausias dokumentas, liečiantis 
padalinimą ir paprastą sudėji
mą Amerikos žmonių Suv. Val
stijų pradžioje.

Šitas pirmas cenzas parodo, 
kad 13 originališkų valstijų, 
sudariusių Suv. Valstijas, ir 
apimant teritoriją iš 800,000 
ketvirtainiškų mylių, turėjo iš 
yiso 3,893,635 gyventojų, iš 
kurių net suvirš \690,000 buvo 
negrai. Virginija buvo labiau
siai apgyventa valstija su 747,- 
610 gyventojų, iš kurių suvirš 
trečia dalis buvo negrai vergi
joj. Pennsylvanija užėmė ant- 

/ rą vietą su 434,373 ir turėjo 
tik 3,737 vergus, ir North Ca- 
folina buvo trečia su 393,751 
gyventojų, iš kurių suvirs 100,- 
000 buvo negrai. Tas valstijas 
sekė Massachusetts su 378,787 
gyventojų, visi Ii uosi žmonės. 
New Yorkas penktoj vietoj su 
virš 340,000 gyventojų, iš ku
rių buvo 21,000 negrai. Iš mies
tų Washingtono dienose Phila- 
delphia buvo didžiausias, — 
turėjo 42,620 gyventojų. Bu
vo suvirš 33,000 žmonių New 
Yorko apskrityje, bet Brookly- 
nas buvo mažas kaimas su 
1,603 gyventojais. Bostonas tu
rėjo apie 18,000; Baltimore 13,- 
500 ir Richmond 11,300 gyven
tojų. Raportas iš North Caro- 
lina sako, kad nei vienas mies
tas North Carolinoj neturėjo 
daugiaus kaip 2,000 gyventojų.

Pirmas cenzas rinko gyven
tojų statistikas pagal spalvas, 
lytį ir trijų metų grupes — 
bet iš kitų šaltinių sužinota, 
kad Washingtono laikais 29 
žmonės iš kiekvieno 30 gyve
no ant ūkių arba mažuose 
miesteliuose. Suv. Valstijos pra
dėjo savo nepriklausomą gyve
nimą kaipo žemdirbiška demo
kratija.

Pirmieji gyventojai
Peržiūrėjimas sudėjimą A- 

inerikos žmonių Washingtono 
dienose parodo, kad daugiaus 
negu viena tauta atstovauta 
tarpe šios respublikos įsteigė
jų. Per 17-tą šimtmetį kolo
nistai, didžiumoj, buvo anglai, 
bet 18-me šimtmetyje imi
grantai paėjo iš kitų tautų, 
beveik visos Europos šiaurva
karių ir centralinės šalys bu
vo atstovautos. Hugenotų at
vykimas į South Caroliną ir 
New Yorką pradėjo franeuzų 
elemento pradžią. Sekant pir
mus vokiškus menonitus į 
Pennsylvanią labai daug vo
kiečių pradėjo atvyktiį šią ša
lį, — tūkstančiai palatini;, 
dunkerių ir kitų tikėjimų na
riai atvyko Amerikon. 1775 
m. buvo suvirš 100,000 vo
kiečių Pennsylvanijoj ir jie 
sudarė net ketvirtą dalį tos 
kolonijos gyventojų skaičiaus. 
Jie taip atsidavusiai užlaikė 
savo papročius ir kalbą, kad 
ištiai miesteliai vartoja vieną 
kalbos dialektą, kuris net 
šiandien vadinama “Pennsyl- 
vania Dutch.”

Škotai, airiai buvo kitas ne- 
angliškas elementas. Sakoma, 
kad pusė presbiterijoniškų 
gyventojų miestelio Ulster, Ai
rijoj, atvyko Amerikon laike 
pirmos 18-to šimtmečio dalies, 
apgyvendami Naują Angliją, 
Virginiją ir North ir South 
Carolina. švedai pradėjo .įs
teigimą “Naujos Švedijos” 
prie Delaware upės net 1638 
m., ir labai daug jų prisidėjo 
prie revoliucijos karo. Holan- 
dgi buvo svarbus elementas 
New Yorke. Buvo finų gyven
tojų Amerikoje, žydų koloni-

Vaizdas Pasaulinės Parodos Chicagoje, kurioje lietuviai rengia savo Tautinę Dieną, liepos 
“Lietuvių Dienos” iškilmės įvyks “Mokslų Salėje”,-16.

kairę nuo dešiniojo bokšto.

Virginijoj ir tt.
apie Amerikos re-
mažoje knygutėje

Pilietystė”, kuria

jos Georgia, moravų apgyven
inio vietos

Skaito n t 
voliuciją 
“Amerikos
ką tik išleido Aline Rrothier 
Morris Fond’as, Su v. Valstijos 
niekuomet nesusidėjo iš vie
non žmonių rasės, kalbant vie
ną kalbą, praktikuojant vieną 
tikėjimą ir turint vienodus 
papročius ir idealus. Mes vi
suomet buvome maišyta tau 
ta. 1789 m., kuomet Konstitu
cija įėjo galion, daugumas 
musų gyventojų paėjo iš Di
džiosios Britanijos. Tai gali
me suprasti, kodei anglų kal
ba yra universališka kalba, ir 
kad musų politiškos įstaigos 
paėjo iš Anglijos. Bet ir kitos 
tautos padarė savo įtaką.

Daug svetimtaučių prisidė
jo prie Jurgio Washingtono 
pulkų išgauti liuosybę Ame
rikos tautai. Turime tokius 
vardus, kaip Marąuis de La- 
fayette, Count d e Rodi a m- 
beau, Count de Grasse, Baron 
von Steuben, H. M. Muhlen- 
berg, Tadas Košeiuško ir Ka- 
simir Pulaski. —FLIS.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Stasio Rimkaus kon 
certas Roselande 

pavykęs
Susirinko gražus būrelis vieti

nių lietuvių ir chioagiečių

ROSELAND.— Kovo 11 d., 
Rosealndo Strumilos svetainėje 
įvyko S. Rimkaus koncertas. 
Jame be S. Rimkaitfs dalyvavo 
O. Oželienė, Kalvaičiučių ir p- 
lės Balsiutės trio, juokdarys 
Kupšis, akordinistas A. Shemet, 
šokėja J. Aleksiutė ir pianistė 
A. Briedžiutė.

Kadangi Roselande žmonės 
yra bedarbės suvarginti, tai 
vietinių nebuvo labai daug. Bet 
su nemažu būreliu? chicagiečių 
jie sudarė gražų būrelį publi
kos.

Koncertas susirinkusiems, sa
ko, patikęs ir kai kurie pagei
dauja, kad S. Rimkus surengtų 
ir kitą koncertą Roselande.

Po koncerto tęsėsi šokiai.

Hali of Science”, kuri matyt kiek j
i

Senai nebuvau Strumilos 
svetainėje, bet reikia^ pasakyti, 
kad p. Balčiūnas negailėjo lėšų 
ir darbo jos ištaisymui. Dabar 
salėje randasi visi patogumai 
įvairių vakarų rengimui.

—Senas Petras.

linkės gyventoją Elena Mikai- 
ski, 671 West 18th Street, kuo
met ši pareikalavo, kad jis iš
eitų iš jos krautuves. Vyriškis 
sulaikytas. i'

Šitam vyrui drožė 
per galvą su kirviu

Nežinomi piktada
riai daužo Cicero 

biznierių langus
Lietuviiai biznieriai susirūpinę; 

spėlioja apie kaltininkus ir 
motyvus

CICERO.— Paskutinių laiku 
nežinomi piktadariai pradėjo be 
paliovos daužyti vietinių biznie
rių langus. Niekas nežino nei 
kodėl, nei kas. Tik iš ryto biz
nieriai randa didžiausias skyles 
savo languose ir ant šaligatvių 
stiklų krūvas.

Yra įvairių spėliojimų. Patys 
biznieriai bruzda, kalbasi, bet 
nieko aktyvaus nėra veikiama. 
Jeigu biznieriai susiorganizuo
tų, eitų visi už vieną ir vienas 
u’ž visus— .taį butų galima kas 
nors nuveikti.

Jeigu veikimas eitų organi
zuotu keliu—atneštų rezultatų. 
Pavelykite paklausti, ar lietu
viai biznieriai turi savo organi
zaciją. Kalbu tik apie Grant 
Works-Cicero lietuvių centrą. 
Aš tikiu, jog tifrite. Tame at
vejyje, kodėl nepasirodyti vie
šai ir nepriklausyti tam tikran 
centran, kaip Tax Payers Coun- 
cil ir bendrai ginti savo rei
kalus. Visi žinote, kad vieny
bėje—galybė. Atsiprašau už 
priminimą—tai ne mano reika
las. Bet jaučiu jūsų skriaudas 
ir vargus. Svarbiausiai tė- 
įnykite, kad jirtsų tarpe nebūtų 
provokatorių.—Nebiznierius.

Sumušė kautuvnin- 
kę, kuomet ši parei 

kalavo jo išeiti
Tūlas Wallace Ripp šeštadie

nį sumušė ašituonioliktos apie-

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

THE GEEVŪM G IRĘS
rote pnvs 

SAkE.!—- 
vmhat’s imat

Nuo prezidento Roosevelto 
paskelbimo “bankų šventės” ir 
pasisakymo prieš aukso slėpi
mą, , į Chicagos fed. rezervo 
banką suplaukė 23 miilonai dol. 
auksu ir aukso certifikatais. 
Tiek auksinių pinigų Sveria 
apie 23 totus. Vien tik šešta
dieny gauta $9,000,000 auksu*.

Bpu Barauskas ir Mikas Da- 
laškevičius gyveno kartu na
muose, 1432 South Donore St., 
Town of Lake. Pereitos savai
tės pabaigoje jų geli santykiai 
nutruko ir prasidėjo ginčas. 
Laike nesusipratimo Mikas Da- 
raškevičius, sa|co, smogė jam 
per galvą su kirviu. Barauskas 
guli Čook apskričio ligoninėje.

, —!<■ ----■■■ ......I i. .......... I—I.il II MII,U ..ll

JeiguTuiite Ropturą 
Pamėginkit Si Dykai 
Vartokite prie byle Ruptųrds. Senon ar Nau

jos, DIiIcIPh ar Makos, ir Jus busite ant 
Keliu Kuria Pertikrino Toks- 

tankius. .
Kaipo Įrodymas Siunčiamas 

DYKAI
; Kiekvienas vyras nrba moteris turinti rup. 
t turą turfitų tudjnus rašyti' ' S. Rlco.
(263-E). Maln St., Adame.’ "NL’T. ir Dykai 

. išmėginti musų pastebfitlną Mctodij. Tiktai 
nkdftkito ant rupturon ir pratruklmas užsi* 
daro natnrallfiku budiit taip kad nebUfi re(L 

; kalo tnrflti Joki palaikytoją, dirtą arba prie
taisą. Būtinai, reikalaukite dykai iAmSglni. 
mu| miiaų Stimuliuojanti Prietaisą. Nžra jo
kios prasmes <Mvfitl visokius palaikytoms 
visą savo veninių, jolsru tam nfira Jokio 
reikalo? KodOl rizikuoti ir gauti Rangreną 
arba ką kitą- pavojingą, nuo maJ(oa ir nekal
tos rupturos. kuj-l tūkstančius paaiuntč ant 
operacijos stalo? Daiutclis vyrų ir moterų 
kasdien yra tokiame pavojuje, tik <101 to, 
kad ruptura nesuteikia Jiems skausmą ir 
jie todėl gal nepaiso. Rašykite thojails <lfi| 
dykai ifimflfflnimo, nes tai tikrai yra pa* 
stebėtinas dalykas, kuris patrclbftjo ■ ifisiiry- 
dyti nuo rupturos, kuri buvo taip dideli! 
kaip dvi vyro kumštys. Pamėginkite ir ra
itykite tuojaus pas W.S. Rlce, Ine.. («03-E)

i Maln St.. Adams, N. Y.

Garsinkite “N-nose”

Punch & Judy Teatras 
VAN BUREN ARTI 

Michigan Blvd.

Grandioziškas Atidarymas 
KETVIRTADIENY, KOVO 16 DIENĄ 

Amkino’s pasaulio triumfas .

“Soviets on Parade”
■ • ■ ■ - • • - . .........r ■ • ■

STALIN; ,MAXIM GORKY IR SĄSTATAS I§ 160,000,000

Maršuoja į PERGALĘ!
—' Užrašai Anglų kalboje. ",hpiU>gi Didėlė' Atrakcija: 

dabar atvaizduotas

■, ■ (.).!;

Kalbama Filirih
Eisenšteino nemirštąs POTEMKIN 

kaipo kalbama filmą. ....

’ki 1 v. po piet. *ki 6:30 p. p. AfiC vakare
Vaikams 10c visuomet ''*”'** "Vv jf. jvent>

. . A , ..... ..............I i »»■■■'. -v-

VIENATINIS LIETUVIU
BANKAS

Vienas iš Pirmutiniųjų

ATSIDARĖ
Jūsų Patarnavimui

Metropolitan
State Bank

2201 West 22nd Street

OH,WTHE(?! VMMĄT 
ISIT?- WHAT IS IT.

- '" ■ *....... — - 1 ■ lJ

ii) * Į litlIlflIMĮ |l
č f'.

, II .0 1 .*—>  

o-ua-rtt- cr
IHURVS X
CTA«E A BREKttH

GOSH!*-WH*t 
SHAu I ©o!

HALSTED ENCHANGE NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

1929 S. Halsted St.
f

Dabar jus žinosite kad šis Bankas yra saugi vieta dėl jūsų pinigų.

Suvienytų Valstijų Iždo Minjsteris sutrikę šiam Bankui 
operavirno leidimų.

aKMEBU

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persedimo 

METINĖ EKSKURSIJA

Rangiam* vadovybėj*
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d 
——....... — Trečios Klases Kainos:

Iš New Yorko į Klaipėdą......... ........ .
| Klaipėdą ir atgal...................... ...

Pridedant Jung. Valst. Taktus.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. .
RUDNIKAS SAV., 168
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- , 
itad St., ChlcagO, III.

DRAUGAS PUBLISHING 
CO.. Ine., 2334 So. Oak* 
lay Ava., Chlcago, Iii.

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adams St., Newark, N. J.

“DIRVA", 6820 Suparlor 
Ava., Clavaland, Ohlo.

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

PAUL MOLIS, 1730-24th 
St., Detrolt, Michigan.
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NORTH GERMAN

Linija Ganlg Garlaiviu

BREMEN
IR

EUROPA

$ 92.00 

153.50

P. BARTKEVIČIUS, 678 No. 
Maln St, Montallo, Mau.

J. J. URBIAS, 187 Oak St-. 
Lawranca, Mas*.

J. 2EMANTAUSKAS, 130 
Congrass Avanua, Watar- 
bury, Conn.

A. VELECKIS. 503 Souih 
Ava., Bridgaport, Conn.

C. J. WOSHNER,-I?2I Car- 
ton<St, S. Plthburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Canon 
St., 206 Ali Natlom Bank 
Blog., Plttsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.

■v. .♦ ’ . . . . ’ ■ ...

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lomi Avė. Tel. Kedzle 8902
'..Vanoti lietam it draikos vanos.

swimming poot.
Rusiška Ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7 v. v.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonai .

Pasauliniame kate , k - ♦ ’ ’ • - ■ .
GYDO VISAS LIGAS VYRV~1R MOTERŲ PER 28 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN&IUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas* žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga* ; 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- ' 
galėjo jus išgyti, ateikite ils ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, j 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai* OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir puo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. Į 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Td. Crawford 5573 >
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GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ta-Ul

I Rave rr.
. , . V-'"-'

-• dont
BReatme!



'I- ' naujienos, CHlcago; m. < Antradienis, "koVo 14, 1933

NAUJIENOS
The Lithnanlan Daily Newt 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year ta Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year ta Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at thę Post Office 
of Chicago, Iii. onder the act of 
March 8rd 1879.

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

Užsisakymo kaine]
Chicagoje —. paltui

Metams ----- -- , $8.00
Pusei metu ------------------------- 4.00
Trims minėdama ... ....... . 2.00
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per iineliotojust
Viena kopija_______„ 8c
Savaitei ............... . .......................18c
Mėnesiui —.... ........................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams ... ............................... $7.00
Pusei metu    —. 8.50 
Trims mėnesiams _____    1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _-----------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —------ ------ -----——. $8.00
Pusei metų  --------4.00
Trims mėnesiams  .......... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠIMTAS METŲ NUO K. MARKSO GIMIMO

Šiandie sukanka lygiai 100 metų, kai gimė didis 
19-jo šimtmečio socializmo teoretikas, Kari Heinrich 
Marx. Jisai yra daugiausia žinomas trimis dalykais: 
kaipo autorius “Komunistų Manifesto”, kaipo Interna- 
cionalės Darbininkų • Asociacijos (“pirmojo Internacio
nalo”) vadas ir kaipo “Kapitalo” autorius.

Vargiai kurio kito asmens vardas yra dabar taip 
dažnai minimas, kaip Markso. Bet didelis skaičius tų, 
kurie jį garbina, savo darbais griauja visa tai, ką 
Marksas statė, ir stato tai, ką jisai griovė. “Marksiz
mas” pavirto oficialine Rusijos sovietų valdžios religi
ja. Antra vertus, dauguma Markso mokslo priešų šian
die įsivaizduoja ‘‘marksizmą”,, kaipo bolševizmą. Bet 
tai yra prietaras.

Su prietarais sunku kovoti Nuo jų žmonės pasi- 
liuosuoja tiktai tada, kada išnyksta materialinė jėga, 
kuri juos remia. Kol neišnyks, vienoje pusėje, bolševiz
mas, kurio interesuose yra dengtis “marksizmo” skrais
te; kol, antroje pusėje, bus stipri pasaulyje reakcija, 
kuri savo žygius stengiasi pateisinti “kova su marksiz
mu”, — tol apie Marksą bus skleidžiama mintis, kad 
jisai buvęs sąmokslininkas, kuris per visą savo gyveni
mą darė konspiracijas prieš valdžias; kad jisai neap
kentė mokslo, meno ir literatūros, kurie atsiduoda 
“buržuaziškumu”; kad jisai buvo priešas žmonių lais
vės ir žmonių renkamos valdžios; kad jisai buvo pilnas 
netolerancijos svetimoms nuomonėms ir stojo už tero
rą, kaipo vienintelį tinkamą įrankį valdyti tamsioms 
arba “buržuazijos nupirktoms” masėms.

Bet ši šlykšti markso karikatūra, įkūnyta Rusijos 
komunistų valdžioje, neturi su tikruoju Marksu ir 
Markso mokslu nieko bendro. • '

darbo įrankiams, keičiasi ir nuosavybė. O nuosavybė 
skirsto žmones į klases.

Buržuazija nėra klasė tikrąįja ’tO' Žodžio prasme* JĮ 
apima keletą klasių (visuomenė dRlitį)* žymiausioji 
tarpe jų yra kapitalistai, t. y. tiė' žPioriėS, kuriems pri
klauso pinigiški kapitalai, dirbtftVčšfkfe* 
syklos ir t. t. < .

Kapitalistų klasė daro gyVėtlirti^j išnaudodama 
darbininkus. Bet kapitalistų skaliHtiė yra daug lūžes
nis, negu darbininkų, ir tolyn dhrbitiinkij skaičius auga 
vis sparčiau. Todėl aišku, kad artksči#tW aF vėliaus ateis 
laikas, kada darbininkų skaičiaUS petšVita' bUs taip dk 
dėlė, jogei kapitalistai nebegalėm toliau^ išlaikyti * savo 
rankose valdžią. Ją paims darbiftiiikai.1 FUbHkūa, ban- 
kus ir kitokį kapitalą darbininkai pasidalinti
tarp savęs, nes tuomet visas kapitelis butiįk suardytas. 
Todėl, darbininkams paėmus į savo rankhs valdžią; ka
pitalai turės pavirsti visuomenės nuosavybe.

Kad tai įvyktų greičiau ir kad darbininkai, kai 
jiems ateis laikas valdyti, mokėtų savo galią išmintin
gai vartoti, Marksas ragino darbininkus organizuotis 
ir šviestis.

Be to, jisai suprato, kad vienoje šalyje darbininkai 
negali daug ką atlikti, jeigu kitose šalyse valdžią turės 
savo rankose kapitalistai irjiems darys kliūčių. Todėl 
Marksas ragino, kad savo organizacijas jungtų į daik
tą visų šalių darbininkai.

-■ *

šis “intervencijos” priekaiš
tas tai, žinoma, kvailas plepa* 
Jas. Bet nuimi butą įdofriu iš- 
girstl . iš “LaisvEs” : 
kuo jie gali atremti tuos fafc*

mui, kad turįs būt paleistas 
pirm pasibaigiant terminui 
prūsų seimas, kttriaihhe, kaip 
flfrihėjOnie, derrtčkrfttihės parti- 
josc turėjo daugumą} Čirpiame

Kas Dedasi Lietuvoj

Marksas nebuvo aklas buržuazijos priešas. Jisai 
pats kilo iš buržuazijos. Jo tėvas buvo turtingas advo
katas Trier mieste, vokiečių Reino provincijoje, palikęs 
savo sunui nemažą turtą. Karolis Marksas vedė žmoną 
iš aristokratų Westphalen’ų šeimos. Jos brolis buvo 
vidaus reikalų ministeris reakcinėje Prūsų valdžioje.

Savo turtą ir savo ryšius su Prūsų aristokratija 
Marksas pražudė 1848 metų revoliucijoje.

Kitas įdomus asmeninio pobūdžio dalykas yra tas, 
kad artimiausias Markso draugas ir bendradarbis, 
Friedrich Engels, buvo sūnūs turtingo vokiečio pirklio, 
kuris turėjo didelę audimo dirbtuvę Anglijoje ir, mir
damas, paliko ją savo sunui. Fabrikanto sūnūs, vėliaus 
pats patapęs fabriko savininku ir vedęs tą įmonę iki 
penkių dešimčių su viršum metų amžiaus, Engelsas 
savo pinigais šelpė Marksą, kuomet jisai po nepasise
kusios revoliucijos buvo priverstas gyventi ištrėmime.

Jei ne Engelso nuolatinė finansinė parama, tai 
Marksas niekuomet nebūtų galėjęs ne tik parašyti savo 
didįjį veikalą apie politinę ekonomiją, “Kapitalą”, bet 
ir vargiai butų iš viso galėjęs dalyvauti kokiame nors 
visuomeniniame veikime svetimose šalyse.

Tai ve, trumpai kalbant, koks yra Markso moks
las. Pagrindinė jo idėja buvo ta, kad visuomenės gy
venimo pamatas yra DARBAS. Todėl darbininkų kla
sei Marksas paskyrė pirmą vietą visuomenėje. Darbi
ninkams, anot jo, priklauso ateitis. Jie paims valdžią 
į savo rankas, panaikins buržuazijos (t. y. turtingųjų) 
viešpatavimą. Jie pakeis nuosavybės formą darbo įran
kiams, įvesdami visuomenišką nuosavybę, vietoje pri
vatinės, kuri yra naudinga buržuazijai.

Bet kaip jie tai įvykins? Per organizaciją, apšvietę 
ir kovę;

Darbininkai paims valdžią ne kaipo susitarusi ii4 
apsiginklavusi mažuma; bet kaipo skaitlingiausia vi
suomenės klasė. Tokiai klasei reikia• laisvės, kad ji gąi 
lėtų nevaržoma šviestis, organizuotis ir ginti savo rei
kalus. Kaipo kelią- į darbininkų valdžią, kuri įsteigs 
socializmo tvarką, Marksas nurodė demokratiją.

Visos socialistų partijos, kurios priėmė marksizmą; 
įrašė į savo programus demokratijos reikalavimą. Dau
gelyje Europos šalių socialistai šiandie yra kuone vie
nintelė jėga, kuri kovoja už demokratijąr

Tai už šitas idėjas Markso vardą šįandie gerbia 
milionaį žmonių- kultūringame pasaulyje.1. O tie neva 
“marksistai”, kurie giria Maskvą už jos despotiškus 

:darbus, padarė iš Markso kokį tai “dievuką” ir meldžia
si jam, kaip davatkos, jo gražias idėjas visai, paniekin
dami ! ' .

J. MILIAUSKAS DISKVALI
FIKUOTAS?

...... ' , tf"** .

Apžvalga

rėksnių, 

m? iš klitią mėš ' (ir’ khttiijrefėrėridėmo balsavime1 tą mo- 
feautskis) darome išvadą,, kad nateh&tą (nešimą rėihė’ hitle- 
bolŠ’evizmas tai — didŽiaUSM rinkikai/'o antrame balsavime 
darbininkų vienybės priešas ir7 j( rtoė'ir komunistai’ Reiškia, 
.d&rbhiinkų judėjimo ' staWs kdfnttidėtai atviri! rėmė mo- 
pasauly. čia keletą tų f aktų [narčhistų ir fašistą bloką. Ar 
paminėsime:

1. BoiŠevikai “ suskaldė soti#- 
liėtą Interhadonalą, jstėigd#* 
mi savo “komikterną”, — pa* 
našiai; kaip Bakuniftas ir jo 
sekėjai suskaldė pirmąjį Inter
nacionalą. Ar tai netiesa?

2. Bolševikai suskaldė kuone 
visose šalyse socialistų parti
jas; daugely šalių jie suskaldė 
ir darbininkų unijas (profesi
nes sąjungas). Ar tai netiesa?

3. Visą laiką bolševikai liep
davo savo skyriams svetimose 
šalyse (“kominterno 
joms) svarbiausias 
kas kreipti prieš socialistus. 
Vokietijos komunistams, ne
žiūrint į augantį tenai hitleriz- 
mo pavojų, Maskva įsakė lai
kytis obalsio: “Socialdemo- 
kratie ist der •Hauptfeind” (so
cialdemokratai tai — svarbiau
sias priešas). Šito obalsio ko
munistai neatsižadėjo net ir 
paskutiniuose reichstago rin
kimuose; kurie įvyko kovo 5 d. 
Ar tai netiesa?

4. Šiandie visi žino, kokios 
baisenybės? dėdąsi Vokietijoje, 
hitlerininkams paėmus į savo 
rankas valdžią. Bet buvo se
niai numatoma, kad taip bus, 
jeigu į valdžią įeis Hitleris. 
Tačiau v;os tik keletas' mėne
sių atgal Vokietijos komunistai, 
veikdami sulig Maskvos in- 
strukcijomis, dar stengdavosi 
demokratirię valdžią! nuversti ir 
paruošti kelią Hitlerio viešpa
tavimui. Taip, Prūsų seime, 
kuriame iki pereitos vasaros 
turėjo daugumą socialdemokra
tai* kartu su liberąlais, komu
nistai nuolatos darydavo įhc*- 
Šimus, kad Prūsų kabinetai, 
kuris rėmėsi tąja dauguma, bu
tų pašalintas. Už tiios komunis
tų įnešimus* balsuodavo hitle
rininkai; O jeigu tokį įnešimi 
padarydavo hitlerininkai, tai 
už jį balsuodavo komunistai. 
Ar tai nėtieša?

5. Pereitų metų pavasarį Vo
kietijos monarchištų organiza
cija “Stahlhelm” (plieno šal
mas) padavė įnešimą referendu- liucijos centras.

riWiikfcL o antr&me balsavime

komuidėtai atviždF rėmė mo

Arkivyskupas Jalbrži- 
kovskis tikrai parduoda 

Vilniaus gobelenus
Teisinasi neturįs pinigų kated

rai gelbėti, tuo (tarpu pirko 
rurtius už 320,000 zlotų.

” sekci- 
savo ata-

tai netiesa?
lapota klhitahiią* aįrfe bol

ševiką politiką Rusijoje.
KbirtūhMštai šiahdie rėkia, 

kad' Hitlerio valdžia Vokietijo
je vykina baisiausią terorą, 
Žudydama1 ir be teismo areš- 
1 uodariia' opOzidjos partij ų na- 
rius, uždarinėdama jų laikraš
čius, konfiskuodama jų turtą, 
drausdama jų susirinkimus ir 
t. t. Tai yra tiesa. Vokietijos 
fašistai, pasigrobę į savo na
gus galią, elgiasi, kaip galva
žudžių gauja. Bet tegu bimbi- 
ninkų “Laisvė” ar kas kitas at
sako į šiuos klausimu?:

6. O kaip elgiasi su opozici
nėmis partijomis Rusijos ko
munistų valdžia? Ar nors vie
nai opozicinei partijai sovietų 
vyriausybė leidžia turėti savo 
organizaciją arba savo spau
dą arba laikyti savo mitingus? 
Ar netiesa, kad višlis žmones, 
apie kuriuos sovietų žvalgybą 
suseka, kad jie priklauso so
cialdemokratų partijai arba so
cialistų revoliucionierių parti
jai, valdžia tuojaus areštuoja 
ir per mėtų metuė neišleidžia 
iš kalėjimo arba tremia į Si
birą ir Solovėckas Salas?

7. Visur, kur socialdemokra
tai yra valdžioje, komunistai1 
naudojasi tokiomis pat teišė*- 
mis, kaip ir visi kiti piliečiai. 
Jie gali organizuotis, ghli agi
tuoti, gali kritikuoti valdžią ir 
t. t. Jie būna baudžiami tiktai 
už smurto darbus, — panašiai, 
kaip ir visi kiti žmonės. Bet 
komunistai Rusijoje nepripa
žįsta socialdemokratams jokių 
iteisių. Ar tai netiesa?
, Tegul bimbininkai, • arba^ 
“sklokininkai” arba kas kitas 
atsako* į aukščiaus paduotus 
klausimus. Bet mes žinome ge
rai, kad jie į juos negali at
sakyti, nes tai - yra neužginči
jami ir nėsUrtiUšami faktai.

Ir dėlto, kad tai yra faktai, 
tai” meš dArome išvadą, kad 
komunistitiė Maskva yra pa
saulio reakcijos ir kontr-revo-

VILNIUS. — Lenkų meno 
istorikas, prof. Molerovskis 
paskelbė, kad laikomi Vil
niaus katedros apsaugoj go
belenai yra nepaprastai bran
gios vertės iš pusės septynio
likto ir pradžios aštuoniolikto 
amžiaus meno retenybės’ ga
mintos garsiose Briuselio, Li- 
lle ir Audcnardc dirbtuvėse.

Didžiausias gobelenas turi 
5 moti-Us ilgumo ir yra išaus
tas pagal L. de Honta karto
no; kiti turi po 3 ir 4 metrus 
ilgumo ir dalinasi į dvi gru
pes, viena iš 1660 metų, ga
minti Briusely Jokūbo van 
der Zeunem dirbtinose pagal 
Abrahamo van Diepenbecko 
kartonų ir kiti iš 17 ir 18 am
žių, taip pat nepaprastai gra
žios kdmpozicijos ir dekoraci
jų. Vertė tų retenybių yra sta
čiai neįkainuojama.

Tačiau, atvykusiai Vilniaus 
miesto tapybos delegacijai ar
kivyskupas Jalbrzikovskis pa
reiškė, kad jis nepasiduos nė 
kieno presijai ir kad 
priverstas gobelenus 
parduos.

Tuo tarpu Vilniaus 
čiai paskelbė, kad
kivyskupas Jalbriko\'skis pa- 
prieš keletą? dienų Vilniuj nu
pirko didelius muro rumus iš 
Hutten Čapskos, prie Vilniaus 
gatvės, užmokėdamas už juos 
320,000 zldtų. Pirkinio ir par
davimo aktas jau įregistruo
tas pas notarą 207 numeriu.

Ši žinia nepaprastai sujau
dino vilniečius.

reikalo
būtinai

lai kraš
tas pats

Iš Klaipėdos atvykę plėšė Kre
tingoje parduotuves. ,

__ ‘"X

e
. KRETINGA. — šiomis die
nomis Kretingoje buvo išplėš
tos kelios parduotuvės. Polici
ja plėšikus beieškodama suse
kė, kad parduotuves apiplėšė 
iš Klaipėdos atvykę
Reichertas ir Tricas Embriš- 
kis. Plėšikai suimti ir abu kal
tais prisipažino.

Francas

organas ir Pild. Taryba tą da
lyką laiko sekrete. Vienas kO- 
respondentas tačiau mums pra
neša, kad Pild. Taryba tą kan
didatą diskvalifikavo, pasirem
dama tuo, .kad J. Miliauskas 
padėjo kitiems bolševikams 
skaldyti' SLA. Jisai, beje, pri
klauso ir Susivįenijimui Lietu
vių Amerikoje ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui.

žinoma, faktas priklausymo 
bolševikiškam Susivienijimui 
dar' nebūtą nusidėjimas, bet J. 
Miliauskas aktingai dalyvavo 
SLA. skaldyme. SLA. veikėjai 
ir viršininkai, sako, turį aiš
kių šitokio J. Miliausko veiki
mo įrodymų. Jeigu taip, tai 
ŠupranthmA; kad rinkti jį SLA. 
sekretbriufn Pild. Taryba ne
galėjo. Bet jeigu tai tiesa, tai 
kam reikėjo tokį dalyką slėpti?

Garsinkitės Naujienose

PRIEŠ AUŠTANT”

“Tėvynėje” tilpo SLA. Pild. 
Tarybos suvažiavimo protoko
las. Iš jo patiriame, kad, ren
kant sekretorių, Pildomoji1 Ta
ryba svarstė ir J; Miliausko 
kandidatūrą. Protokole užrašy
ta:

“Apsvarsčius kandidatus į 
sekretorius, M. J. Vihiką, J. 
Miliauską, P. Bajorą ir M. 
A. Raginską,’ eita; prie bal- 
s a virbų. M. ji Viriik’as gau
na 3 balsus, J. Miliauskas 1 
balsą, P; Bajoras 1 balsą ir 
M. A. Raginškas 1; balsą. 
Balsaviftias^ karidMatų seka 
toliauš. M. A. Ėaginskas 
gauna 3 balsus ir M.1 J;‘ Vi- 
nikas 3 balsus. Balsuojama 
trečiu ir ketvirtu kartu, abu 
kandidatai gauna po 3 bal
sus.

“Nė vienam kandidatui 
negavus didžiumos balsų, 
siuloMš; kad; prež; S. Gegu
žis Jafe)$rtą ‘ ĮAtkiTįą! sėkreto- 
rių Iki sekančiain. 38-am 
SeiirttiUv” .
šis (košimas .buvo * atrtiešt&š, 

bet, galucgaje, Pild. Taryba 
vienbalsiai ntftarė rinkai! laiki
ną ‘sekretorių/ iki* SLA. nariai 
visuotinu” balsavimu išrinks 
pastovą sekretorių. Laikinu 
sekretorium paliko p. S. -E. Vi- 
taitisr o kandidates į nuolati
nio sekretoriaus vietą paskirti 
Vinikaš* ir Raginskas. V

eta*’ matome, kad“ J.4 Mįliaifc- 
ko kaM$atm buvo sVįar^ 

1 ma; Šet kčUM? jisai bdvo at*

Taigi yra tiesiog juokinga piešti Marksą kokiu tai 
fanatišku “buržuaziškumo” priešu. Jisai anaiptol ne
niekino to, kas yra buržuazijoje teigiamo. Jisai didžiai 
gerbė, nors kartu ir kritikavo, buržuazijos išvystytą 
mokslą. Vienam garsiam tų laikų komunistui, Weit- 
lingui, kuris pasakė, kMd darbininkų klasei mokslas 
esąs nereikalingas, Marksas atkirto Jsitaip: “Ignoranci- 
ja dar niekuomet nė vienam žmogui nebuvo naudingas 
dalykas!”

Marksas tačiau būvo priešingas buržuazijos va
džiai ir bučžuazindu nuosavybės formai.

Studijuodamaš' žmonijos istoriją, s jisai įsitikint; kad 
svarbiausias veiksfiys, kuris žmonių visuomenę taip 
sakant, sturtlia "progreso keliu”, yra darbo * 
keithrtasi: nuo to,v koki yra darbo įrankiai!, ptįkUušd 
kaip* darbas yra organizuojamas. Sakyšimė, kol* yi’ž 
vartojami meriki įnagiai/ tol pramonė susidėda iš smul
kią, savarankišką amatininkų; bet kada1 atiranda * ma- 
širios, ! . 
vietą užima stambus fabdkantaij 
virsta- samdomais, darbinipkaifc 
Į ' ------------- '' - į ** " "     “

J ’ "”’• •• *«' .f'*'/'

datbo jrartkių priklausą ne tik darbo organizttViino
forma, ■ bet-ir nuosavybės-f orima.- Vadinasi, keičiantis-* nrestas, nepasakyta; Otaatts

kurias vartoja dirbtuvės, tai1 smulkaus“ amatb 
o amatininkąi pa-

Kita labai svarbi‘Markso mintis yra tokiai nuo

galycgaįe, Pild. Taryba

BET AR TAI NETIESA? 
,f ,

“Naujienos” visuomet saky
davo; kad Rusijos komunistų 
politika neleidžia pasaulio dar
bininkams susivienyti. Mums 
buvo įdomu pastebėti, kad to
kią nuomonę* išredškė ir di
džiausias ' pasauly j e ’ soči*alizin6 
teoretikas'; Karoli sJ Kadtsk?isĮ 
Aną diėną jo pateiškimas šio
je vieloje buvo pakartotas.

Suprhntama, kad'1 dėl to ant 
įpus labai pyksta' Maskvos, gar
bintojai.' Anot Brbokl'ynO “Lais- 
veš”, Kautskis esąs “paskiitinis 
Pelitais niekšas”, o “Naujie
nos” ešančios ir šiokios; ir to
kios. ; Ūžė tai, kad mes pasako- 
įmė4 apie Rusijos kdĄu- 
nistų diktatūrą, tai Brooklyno 
Oimbininkų organas prasimano, 
|Ud męs norį padėti pa^aUliO 
‘‘im^eriMlištiniemš' plėšikams” 
padaryti" ginkluotą intęrvenciją

- Rusijoje;""... .............
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Antradienis,; kovo 14, 1933 5

'Vakar Chicagoje Atsidarė 
33 Bankai

val9(ijhuų 4 Jjąidtų atsiduryp 
šiandien ir rytoj.

Leidinio gaviipo proęedųra
Uarrett toliau* tęše, kad' f ak ■

•tas, jog bankas Vakar nęątsi-

Laike užupolimo mirė brolis 
Dr. B.F. Gąrriitz, kuris buvo 
kitų plėšikų pašautas.

Šiandien ir rytoj atsidarys ir kiti Chicagos 
;ir Cook apskričio bankai

Prez. Roosevett ir auditorius 
Rarrett pasako kodėl visi 
bankai neatsidarė vienu lai- 

fku.

Šiandien ir ryt atsidarys kiti 
bankai

33 Chicagos bankai vakar 
atidarė duris po devynių die
nų “bankinės šventės’’, kuri 
buvo suparaližavusi visų Cbi- 
cagos pinigų plaukimų ir pali
ko žmones beveik be pinigų 
pragyvenimui.

Šiandien 9 vai. rvto atsidarė 
visi nacionaliai bankai, pri
klausą prie federalio reservo 
sistemos ir 19 valstijinių ban
kų.

Valstijos nuditorius Edwar<j 
J. Barrctt 
kad banko atidarymas reika*- 
lauja labai daug darbo ir to
dėl jo biuras nesuspėjo visus 
bankus vienu laiku atidaryti. 
Atidarymas eis laipsniškai. 
Kiekvieno banko' raporto per-, 
žiūrėjimui ir padėties ištyri
mui
dirbti keturiar. — penkias die
nas, 
vienu 
mybė, sako auditorius Barrett.
Didžiuma likusiųjų Chicagos

vakare pareiškė,

auditoriai • tuiįi

Visus bankus atidaryti 
laiku yra fizine negali-

i

darė nereiškia, ktfd jįs yra blo* ; 
geudiain padėjime u£‘ fyios,' ku
rie atsidarė.

>Kad gautiį leidii|ių atsldary- 1 
ti, batikas turi patęįkti rapor
tų auditOtiui. Tas raportų 
dljuoja ir jį pasiunčia federa-? 
lio reservo sistemai su \ savo 
rekomendacijomis. Fcdcrališ 
reservas tuomet pasiunčia ra
portą iždo sekretoriui Wood* 
inūi, kuris^padaro 1 galutiną 
sprendimą. O visa ta procef 
dura užima'laiko.

Nacionaliai bankai, Cooli 
apskrityje (ne Chicagoj) atsij- 
darys rytoj trečiadienį. Preį- 
zidentas* Rooscvcjtas savo kaly
boje, pasakytoje sekmadienį 
nurodė? kad atsidarymas nacį 
onalinių bankų eis laipsniškai. 
Pirmiauftiai atsidarys bankai, 
kurie priklauso prie federalio. 
reservo, antradienį atsidarys . 
bankai, priklausą prie “clearp 
ing house”, o trečiadienį —"! 
bankai mažuose mičsteliuosej

M I* **

5916 >N. Western Avė., ielo- 
je, policija rado nežinomų už
muštą 'žmogų, kuris buvo pri
rištas >prie užpakalinės auto
mobilio sėdynės.

, i, n-v,,Į n i,        7,,—m . i
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4 lietuviai pasitari
me Cicero 1933-4 m 
biudžeto klausimu

Miestelio valdžios pakviesti stu
dijuoti naujo biudžeto projek
tą; -priėmimas atidėtas iki 
kovo 20 d.

K. Deveikis. Visiems susirin
kusiems buvo įteiktos biudžeto 
projekto kopijos, bet sunkumas 
tame, kad ant greitųjų nebuvo 
galima susigraibyti.

Pasitarime buvo pakelti keli 
svarbus punktai kaslink numa
žinimo išlaidų. Galutinas biud
žeto priėmimas paliktas kovo 
20 d. Iki to laiko bus galima 
duoti pataisymai.

Lietuviai t Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofieo Tel. Onai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS MILLER 
(JANKAUSKAS) 4 

Persiskyrė su šiuo pasauliu j 
kovo 12 d., 8 vai. vakare, 1933 j 
m., sulaukęs 47 m. amžiiius; . 
gimęs Kalnėnų kaime, Ilakių t 
parap., Mažeikių apskr. Pali
ko dideliame nuliudime 3 bro- j 
liūs — Povilą. Joną ir Stanis- s 
lovą, 3 švogerkas — Fredą, ; 

'Oną ir Heleną, o Lietuvoje 2 - 
brolius — Jųną ir Kastantiną 
ir seserį Oną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj, 710 W. 18 St., 
Chicago. 111.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, kovo 16 d., 8 vai. ryto 
iš namų į Ąpveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at- „ 
sibus gedulingos pamaldos už ” 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Millerio , 
giminės, draugai ir pažįstami •« 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidoUivėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ’ 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Broliai, Švogerkos, • Gimines 

ir Pažadami.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Butkus, tel. Canal 
3161.

r i 
f 
r

PETRAS KA9MAUSKIS •>
Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 

kovo 11 d., 12:03 vai. po piet, J 
1933 m., sulaukęs 19 m. am
žiaus; gimęs Chicago. III. Pa
liko dideliame nuliudime mo
tiną Oną, po tėvais Toleikaitę, 
tėvą Antaną, 5 seseris — Oną 
Gubistą, Sophie Kirkelą, He-1 
len, Josephine ir Agnės, 1 
brolį Antaną, 2 švogerius — * 
Juozapą Gubistą ir Juozapą »
Kirkelą, dėdę Petrą Toleikį ir 4 
gimines. Kūnas pašarvotas <
randasi 7034 So. Fairfield Av. t 
Tel. Republic 8511. I

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 16 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. -------

> Visi a. a. Petrą Kasmauskioi 
giminės, . draugai ir , pažįstami j 
esat nuoširdžiai kviėčiaftii. da-1 
lyvauti -laidotuvėse ir suteikti į 
jam paskutini patarnavimą ir J 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Motina, Tėvas, Seseris, Brolis,

- švogeriai. Dėdė ir ' Giminės. * 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Ežerskis, tel. r Boulevard a
V

TRUMPAI

Ėobert Garnitzą, SoUth Bencį 
belaukiantį brolio mirties* E vanp 
gelical Hospital, 5421 Soutį 
Morgan St., užpuolė vagiliai. 
Atėmė nuo jo laikrodėlį ir $25.

ANTANAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu H 

kovo 12 d.. 11:30 vai. vakare, 
1933 >m., sulaukęs 72 m. am- 
žiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės. mieste. Amerikoj išgy- 4 
veno 40 meti). Paliko didelia
me nubudime 2 seseris: Mari- .« 
joną Palėk ir Marijoną Pau
lauskaitę, giinines Joną ir* 
Stanislovą Pakk, Marcijoną * 
Wiczus ir Zofia Mikšius ir 
kiti giminės, o Lietuvoj pa
motę Juzefą Paulauskienę ir 
brolį Juozapą Paulauską. Ku- ■ 

vnąs pašarvotas randasi 3281 .
AųMtlrn avė., tel. Boulevard ' 

^5861. Y
Laidotuvės įvyks penktadie- f 

n j, kovo 17 d., 8 vai. ryte iš 
namu į šv. Jurgio parapijos’ 

^bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
(lulingos pamaldos už velionio' 
sielą, o iš’ ten bus nulydėtas 
į šv. „Kazimiero kapines.

.Visi a. a. Antano Paulaus- f 
ko giminės, draugai; ir pažįsta- t 
mi esat . nųpgirdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
. Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, tel. 'Yardsj

CICERO.—Pereitų šeštadienį 
miestelio valdžia turėjo pasita
rimų su vietos piliečiais ir or
ganizacijų ir firmų atstovais 
apie 1933-34 melu biudžetų.

Iš lietuvių į pasitarimų pa
kviesti keturi asmenys, pp. 
Bartošius, Kimbarkas, Kižas ir

Graboriai
Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

*4 ■

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži
VML Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR.MLT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK 0HIBUBGA* 

O y I 8 A 8:

, 4645 S. Ashland Avė.,
Valdžia galima pagirti už ko- <mim nuid« n tu a ir « tu£ v _ _T I • v»k. NedHlomli pagal tatartloperavimą SU žmonėmis. Nuto Ortso Tel.: Boulevard 7820

jų viskas priklauso. Tik atei-l Namų Tel.: Prospect 1930

tyje turėtų duoti daugiau lai
ko, netaip staigiai juos užklupti. 
Bet pagaliau, demokratai visgi 
elgiasi demokratiškai.

Phone Canal 6122

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

Valandoi: 1—3 ir 7—8
Pereitų savaitę lietuvio Pet- Seredomie ir nedėliomit pagal autortį. 

ro Juknio name įvyko “shower Į S'"*‘
party” jų du‘kterei. Svečiai 
sunešė daugybę dovanų linkėda
mi, “kad garnyš ilgakojis lai
mingai nutūptų jų namuose ir 
paliktų gražų “baby boy’.”. Se
nas paprotys—pirmo visi lau
kia sunaus.—“N.” rašėjas.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesnį vietų

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nno 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarniokais ii 
Ketvertais.

Rez. Tek HYDB PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytos it/ paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dienos, 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

Cicero, III.

4

MARIJONA PASERPSKI

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 9

2420 W. Marąuette Rd
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822Lachavich ir Simus

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

. DENTISTAS
Grįio Ii Europos ir vii praktikuoja 

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

niais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 91,9

1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

r Persiskyrė su šiuo pasauliu • 
kovo 12 d., 9:30 vai. ryto 1933 . 
m., sulaukus 46 m. amžiaus; • 
gimus Le'nkijpj. Amerikoj iš-

; gyveno 20 /metų. , Paliko dide- , 
liame Mfuliudime vyrą • Petrą, t 
4 «Unus — Pfiter, Bruno, .>Wil- į 
liąm ..ir Leo, 3 dukteris . 
Emmą Yonąitis, Mary ir Fran- * 
ccs, .žentą - Charles, švogerką į 
ir švogerį Julijoną ir Kazimie
rą DaujotUs, švogerką ir švo
gerį Kastanciją įr HapOlą 
Budrikus, švogerį ’ ir švogerką .i

* Juozapą ir Sophie Paserpskius *■ 
4r daug kitų giminių. ; Kūnas į 
pašarvotas randasi 7351 So.-, 
Oakley Avė. *

.Laidotuvės , įvyks ketverge, 
kovoV<6 d.? 8:30 vai. ryto iš 
įnamy į St. Adriah’s, 70thbir«j 
Washtenaw Avė. parapijos 
bažnyčią, kurioj atsibus ge-1 
dųbngbs pamaldos už velionės T 
sielą, o is ten t‘ųs< nulydėta į. 
šv. Kazimiero/ kapines. *

Visi a. a. Marijonos Paserp- 
. ski -giminės, draugai ir pažys
tami ■ esat nuoširdžiai kviečia- į 
mi .dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar-( 

, navimą .ir atsisveikinimą.
Nubudę -liekame

- Vyras, Sunai, į Dukteris, žen-): 
tas, švogerkųs,' švogeriai ir

'-.Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
verius S. P. Mažeika, tel. i 
.Yards . 1188. f

JURGIS BROCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 d., 5:45 vai. ryto 1933 
metais, netikėta mircia, sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
.Raseinių apskrity, Girdžių 
parap., Mibšių dvare. Ameri
koj išgyveno 23 m.‘ Paliko di- ‘ 
deliame nuliudime moterį Ele- J 
ną, .po tėvais Krikščiuniukę,; 
sūnų Vincentą, motiną Oną, 
brolį Antanąy brolienę Oną, 2 į 
.seseris .Marijonų Norkienę . ir f 
Antaniną Broėaitę, švogerį ( 

‘ Vincentą Norkų, švogerį ir 
švogerką Wilbamą ir Zofia .. 
Krikščiūnus, švogerį Jurgį 

’Krikščiuną ir gimines, o Lie-Z 
tuvoj seserį ir 4 brolius. Ku- k 
nas pašarvotas randasi Mažei-1 

“kos koplyčioj, 8319 Auburn " 
Avė. ;

libidotuvės įvyks sUbątoj, ko
vo i 18 d., 8 vai. ryte iš kop
lyčios į švento Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibos 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į :’šv/ > Kazimiero kapi
nes,

Visi a. a. Jurgio Broęo gi
mines, idraųgpi ir ^pažįstami 
esat nuoširdžiai. kviečiami da- 
lyvauti .•laidptuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisvaikiniipą.

Nubudę liekame
Motėrb, Supus, " Motina, Bro- 

įliai, Seserys, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, tel., Yards 
1138.

S. M. SKUDAS
■■■• >i>i: -i)*,.

Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718-W. 18 St. 
T<1. Roouvdt 7532

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

2400 W. Medison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brumwick O597

DU HERZMAN
— Iš RUSUOS -

G<rai lietuviams žinomas pet 25 me
tui kaipo patyčia gydytojas chinugaab 
skrietu, <

Gydo staigias ir chroniikas ligas Tyrą, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus -X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisus.

Ofisas it Laboratorijai
1025 W. IStb St., fMtoli MorgmrSi 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyds Park 6755 ar Ctntral 7464

Ofiso Tek Boulevard 5913

9 v.

Advokatą?
Phone Boulevard 7042

.r

T,

1

MLBERTASH
756 W. 35th St.

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

Ncdčidieniais pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginū 0036

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki. 8 valandai vakare.

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 796f

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Ardber Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedeldieniais pagal sutartį.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie ; gra

ži bų išdirbystėt

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Ganai 6174

•Akių-Sydytpjai 585

.f

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusiai, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nbo 1 iki 4 it nuo 7 iki 
Nedėliomis nno 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

KATRJNA LUKOšIENe- 
POCAITfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu * 
nedėlioj, kovo 12 d., 10 vai. 
vakare, 1933 m., sulaukus pili- ? 
sės amžiaus; Rimus Lietuvoj,. 
Liekšnių kaime, Kontautų pa
rap., Telšių apskr. Paliko di
deliame nubudime vyrų Kazi
mierą, sūnūs . Kazimierą ir 
Franciškų, dukteris Kaitiną ir y 
Oną. žentą Glonattj ir dvi * 
marčias Felimaną ir Marijoną ' 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Doty koplyčioj, 214 
E. 115 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 16 d., 8:45 vai. iš ryto . 
iš koplyčios į Visų šventų pa--; 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už , 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Katrinos Lukošie
nės giminės, draugai ir pažjs- ' 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir . 
suteikti jai paskutini patarna- ; 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Vyras, Sunai, Dukteris, žen 

tas. Marčios ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra 

borius F. Doty, tel. Pullman 
0118.

JURGIS STAKIS
Persiskyrė su šiuo pasalubu 

kovo 12 d. 8:30 vai. ryte. 1933 “ 
m., sulaukęs pusės aihžiaus; t 
gimęs Kauno rėdyboj, Pane- : 
vėžio apskr., Vabalninku par., 
Kuprių kaime. . Amerikoj iš
gyveno 42 metus. Paliko di- .
deliame nubudime gimines,'?/ 
draugus ir pažįstamus, o Lie-1. 
tuvoj seserį ir du «un'us —* 
Jurgį ir Povilą. Laidotuvėmis 
rūpinasi draugas Jurgis Pet--t 
rikenas, 2352 So. Oakley Avė. 
Tel. Canal 1251. 
šarvotas randasi grab. Lacha- 
wicz koplyčioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 17 d„ 1 vai. po pietų iŠ , 
koplyčios bus nulydėtas į < 
Tautiškas kapines. L

Visi a. a. Jurgio Stakio gi-i- 
minės, draugai ir pažystami i 
esat nuoširdžiai kviečiami da- : 
lyvauti ■ laidotuvėse ir suteikti ; 
jam paskutinį patarnavimą ir j 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame f,
Giminės, Draugai ir?

Pažįstami, i
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. D. Lachavvicz, tel. į 
Canal 2515.

Kūnas pa-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad ..neturime iš
laidų užlaikymui sky
dų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR? CHARLES SEGAL
: Praktikuoja 20 > metai

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro jQedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

URŠULĖ PILIPAVIČIENĖ (Phillips)'
(po tėvais šurnaitė) f

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 11 dienų. 9:25 valanda vakaref 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap. ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Liudvikų, sūnų Bronislavų ir mar-: 

čių Felicių. 2 dukteris. Elzbietų ir žentų Povilų Ferenzi, ir Elenų, 2 se- • 
stris. Elzbietų ir švogerį Kazimierų Legen, Onų ir švogerį Jonų Nedvasus, 
brolį Stanislovų Šurnų, 2 anukus, Vincentų Pilipavičių ir Laurynų Ferenzi; 
ir giminės. i

Kūnas pašarvotas randasi 3812 S. Parnell Avė.
Laidotuvės įvyks trečifdieny- kovo 15’ dienų, 8 vai. iš ryto iŠ namų ' 

į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Pilipavičienės giminės, ’ draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Marčia, Žentas, Seserys 
Brolis, Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

SeniausiairDidžiaosia
!’LTĖ5TUVO

GRABORm ĮSTAIGA
‘■UDKIKIS 'ir VU nuateMBo publiką «u sav» iwW«t^ 
mta katami* ui aukšto* rąšiei p “ “
smkpojame ui atvežimą mirusio

ii Hle kokloa miesto daile*.
‘TBaikalui. esant, ?. musų v atatomobllhi* | MtaRį/

®onw: ir. atveš | yniunj įstaigą* kur gsBaita
VOkM pasirtaMwgtaI>ujir kitą

tarnavimą jums yisai niejeo nereikė [
| taii ar jus ką pirksite, ar ne.
MBVDJEIKIS yra Vienatinis lietuvį

. taikia ambulanc* patarnavimą su f-efespertu.■■•’Hetmriu ?
s tanaataju. Dykai Keturios Modemiškos -Koplyčios;'Qttr 
r|^^^Wtaidiįte-KUDKIKI pirm :negu kur

■9#

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenas 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piei 

7 ilki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

• "i.......... ....—................................... ....................

Ofiio. Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir iventodieniais 10—2.

DH. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. > Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v* Nedėliomis pagal 
sutartį, ūkinių kainos per pušų pigimu, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbope Boulevard 7589

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

n
JŪSŲ GRABORBS

i, ..‘iii, d

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimu 
KomplikuotuoM 

AtririkimttoM

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Manjtsstte Rd. 

kampas 67th ir Artesiah Ava.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki lt ryto, nuo 3r4 
Ir 7-9 po pietų, seredoms po pietį 

nedėliotus pagal susitarimą.

Ofisas- Ir Akinl<r“Dlrbturi
756 West35th St.

f 0-4, nuo J. iki 1 
nuo io*iki

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Halsted St
Paned., Sered. it Subat. yaL

Kitomis dlenomit pagal sutarti .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefoną. State 7060; Valandos 0—S 

Wert Side: 2151 W. 22nd St.
PaaedfiUo. Seredo. Ir PStny«o. rak. 6 |kl • 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Roclnvell Street 

Utaraiako, Ketverto Ir Subato. rak. 7 IM I 
Telefonas Bepublio 8000

.. .............. ......... ........;..............   ,ll.il.lilo*ii

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis. Advokatas

4631 South Ashland Ava.
-Donlevard 2800 

r. 6515 So. 'RockvoeU <L
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UETUVIV DIENA PASAULINĖJ PARODOJ 
ĮVYKS LIEPOS 16 DIENA

RENGIASI SUKAKTUVIŲ BANKIETUI Tik dvi dienos 1-moš 
1931 metų mok. da
lies sumokėjimui

Penktadienį Lietuvių Pasaulinės Parodos 
Komitet. šaukia draugijų dėl. susirinkimų

Įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje; visos organizacijos ragi
namos pasiųsti delegatus į susirinkimą;

komitetas patieks raportą

tetas šaukia Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, penktadienį, kovo 
17 d. Visos organizacijos ra
ginamos pasiųsti savo delega
tus į minėtą susirinkimų. Ku
rios draugijos delegatų dar nė
ra išrinkusios ,raginamos tai 
tuojau padaryti.

Lietuvių Diena įvyks “Moks
lo Rūmuose”—“Hali of Science”, 
kuriuose bus išstatyti moksli
niai eksponatai. Į rumus su
tilps kelios dešimtys tu’kstan-

Lietuvių Pasaulinės Parodos 
komitetas vakar gavo oficialį 
pranešimą iš Pasaulinės Paro
dos generalio 
Lenox R. Lohr, 
d., sekmadienis, 
lietuviams ir ta 
“LITHUANIAN

reikalų vedėjo 
kad Liepos 16 
yra paskirta 

diena vadinsis 
DAY”.

Lietuvių Komitetas yra iš
vystas tai dienai platų iškilmių 
programą ir jį patieks Chicagos 
lietuvių organizacijų delega
tams, kurių susirinkimą komi- čių žmonių.

Šiandien Įvyks “Ap- 
švietos” prelekcijos

šiandien Mark White Sųuare 
Parko didžiojoj salėj, 30th ir 
Halsted, įvyks Lietuvių Moterų 
Draugijos “Apšvietos” prelekci
jos.

Kalbės Dr. S. Naikelis, temo
mis, “Aukštas kraujo spaudi
mas” ir “žandų surakinimas”. 
Įžanga visiems veltui. Pradžia 
8 v. v. — Zol-nė.

Reikia pasakyti, kad Metro
politan State Bankas, 2201 W. 
22 St., visuomet buvo ir yra 
stiprus ir atsakantis bankas. 
Lietuviai gali juo naudotis, ne
abejodami apie saugumų.

Patartina lietuviams remti 
savo

lietuviams 
finansinę įstaigą.

—Kaimynas.

Peoples radio programa

Nora Gi.’gienė, pirmininkė Chicagos Lietuvių Mo- 
* terų Kliubo. Balandžio 22 d. ši organizacija rengia 

bankietą Medinah kliube paminėjimui savo 10 metų 
sukaktuvių. ,

pliipfi<rifipiii sekretorius pranešė visoms Illi- Daugelis cnicagiecių noig apskritims> kad po ha]an,
žuvo Californijos 
žemės drebėjime

Giminės pasiuntė tūkstančius 
telegramų ieškodami infor
macijų.

džio 1 d. nebus galima gauti 
daugiau federalių pinigų be
darbių šelpimui. Turės vietoje 
sukelti pinigus tam tikslui.

žemės drebėjimas, kuris įvy
ko penktadienį vakare visu 
Californijos jurų pakraščiu,

Ir Chicagoje sugriuvo 
namas, bet ne nuo 
žemės drebėjimo

Tuščias trijų aukštų namas, 
sukėlė didelį susirūpinimą tarp prie 854 Gilpin Avė., užvakar 
chieagiečių, kurių giminės ten naktį sugriuvo. Bildesys paža-

Vakar atsidarė Met
ropolitan State 

Bank; geram stovyje

Atnaujino bankines tranzakci- 
jas; vienintelis lietuvių ban
kas Chicagoje

VVESTSIDE.—Vienatinis lie
tuvių bankas Chicagoje vakar 
buvo vienas iš pirmutinių jų 
atsidaryti pilniausiam banki
niam patarnavimui.

Lietuviai dabar be jokios bai
mės ir abejonės gali eiti į savo 
įstaigą ir vesti bankinius rei
kalui.

šiandie 7 vai. vak. iš sto
ties W. G. E. S. 1360 kilocycles, 
pastangomis Peoples Furniture 
krautuvių bus gražus ir įdo
mus radio programas. Teko 
patirti, kad dainuos K. Sabonis, 
A. Ančiutė, S. Sabonienė, A. 
čiapas, Peoples Parlor Duetas 
ir kvartetas, kalbės Dr. Ka- 
varskis, M. D. Dalyvaus juok
darys čalis Kepurė, bus graži 
muzika ir kiti įdomus bei nau
dingi dalykai. Todėl reikia 
nepamiršti užsistatyti radio ant 
minėtos stoties.—Rep. XXX.

telegramų agentūros, 
laiką siuntė 1,875 Įe
it iek vieną valandą, ne- 
į tai telefoninius ipa-

(lino visos apielinkes gyvento
jus, kurie mane, kad ir Chica
goje įvyko žemės drebėjimas.

gyvena.
Wcstcrn Union ir Postai Te- 

legraph, 
per ilgą 
legramų 
skaitant
sikalbėjimus. Kiek ikišiol žino
ma, žuvo nemažas skaičius 
chieagiečių. Ypatingai daug su-

Pasiuntė užuojautos re
zoliuciją Cermako 

šeimynai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Po balandžio 1-inos 
negaus federalių 
pinigų bedarbiams

The Veterans Poppy 
Association of Chicag’o- 
9 d. priėmė užuojautos

Wilfred S. Reynolds, Illinois 
Emergency Relief Commission it. t.

Kovo 15 d., yra paskutinė 
diena 1931 metų mokesčių pir
mos dalies kumokejiniui. Po 
to reikės mokėti 1 nuoš. pa
baudą už kiekvieną suvėluotą 
mėnesį. Ikišiol surinkta $12,- 
000,000—tik 8 nuoš. visos 1931 
metų, niokosiu sąskaitos, 
kiančiofi $147,900,000.

James Petrillo, Chicago 
derntion of Musicians,

sie-

Fe- 
West 

Park komisionierius vakar pa
skelbė, kad. ncunijistams 
zikantams west parkuose 
uždrausta groti.

mu
kus

Cermako testamen 
tas probate teis
me šią savaitę

Tėvai ir mokytojai sudarė 
plafornią ir reikalaus, kad 
kandidatai ją pasirašytų. 
Platformoje reikalaujama nu
statyto biudžeto, minimom iš
laidų mokslui ir suteikimą 
kontraktų viešuose susirinki
muose. Nesusipratimai su ta
ryba ir tėvais eina kurį laiką.

Tikimasi, kad majoro A. J. 
Cermako testamentas busi įtei
ktas probate teismui šią savai
tę. Testamente jis padalins 
flirtą siekiantį apie $300,000, 
nors tikrenybėje jo turtas sie
kia daug daugiau. Paskutinį 
testamentą pagamino du metu 
atgal.

Pavogė automobilį; ne
žinojo kad pavogė 

ir kūdikį

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijai Sav. Pal. 

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. Briedžiutė ir Aid. Mitskiutė.

CLASSIFIEDADS
......................     II 'I

Business Service 
jpi-zP.iO- ________

NAMŲ SAVuniNKŲ ATYDAI 
Musų biuras auteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
t 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- 
{inalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Day 
kovo 
rezo

liucijų, kurią pasiuntė miru
sio majoro A. J,. Cermako šei
mynai. Rezoliucijoje nusako, 
kad Chicago netekusi nuošir
daus visuomenės darbuotojo, 
veteranai netekę apgynėjo ir

Du jauni vagiliai šeštadienį 
pavogė automobilį, kuris buvo 
pastatytas prie 21st N. Hum- 
phrey Avė. Kelios moteriškės, 
važiavusios automobilyje norė
jo aplankyti kaimynę, o jame 
paliko miegantį kūdikį. Vagi
liai gavo kinkų drebėjimą, kuo
met kūdikis pabudo ir pradė
jo šaukti. Kad išvengti polici
jos nagų, paliko ir ■ automobilį 
ir kūdikį prie 15-tos ir Wash- 
ington Blvd. ir spruko.

Keturi vagys užpuolė Jeanctte 
Zirkle, 1555 E. 61st St., ir atė
mė nuo jos... 40 centų 
dešimtuką kiekvienam.

Taip Švelnus kaip Old Gold
TAS priimnus medaus švelnumas 

OLD GOLD nėra “žmogaus 
padarytas”. Jus nerasite ji “arti- 

ficiališkai paskanintuose” arba 
“artificiališkai prirengtuose” ciga- 
retuose. Tai gamtos išaugintas. 
Tai yra naturališkast švelnumas ge
resnes rūšies tabako. Karalaitė la
pelių tabako, pati širdis kamieno, 
šalčiausias rukimui iš visų Turkiš
kų ir namie augintų lapų. Atneš
tas jums, gamtiškai grynas, kiek
viename OLD GOLD kuri jus užsi
rūkote.

Atsiminkite: — 
niekur ne auga 
ina OLD GOLD. 
NO SVARUMO.

Geresnio tabako 
kaip kad vartoja- 
. . Ir jie yra PIL-

NeRA sukosėjimo visame
VEŽIME

© f. Lorillard Co.. Ine
ATSUKITE Mvoprlmtuvą ir pasiklausykite 
Fred Waring’» Pmusylvanians kas Trcčiadie-
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Jus giliai sujudins švelnus Myrna Loy ir Leslie Howard lošimas veikale “The Animal Kingdom”

Švelniausi AMERIKOS CIGARE.TAI

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia- 
jus organizuoja lietuvių baletą. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baietinius 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, 
831 W. 33rb Place, apatinėj svetainėj; 
įėjimas per šonines duris. Visi bedar
biai kviečiami atsilankyti. Įžangos ne
bus. I Organizatoriui.

Paskaita. : Rengia Lietuvių Moterų 
Draugija Apšyieta. Dr. S. Naikelis lai
kys įdomią paskaitą. Apie aukštą krau
jo spaudimą ir žandų surakinimą, bus 
įliustruota pąveiksluose. 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 Aplvieta.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
Šelpos Kliubo susirinkimas įvyks kovo 
14 d., 1933. 7:30 vai. vak.. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Malonėkit visi kliubiečiai laiku su
sirinkti, turime svarbių reikalų apsvars
tyti. Prašome, kad užsimokėtumėte mo
kesčius, kad butumet pilni nariai. Jeigu 
nutarsime eiti prie kitos draugijos, ne- 
užsimokejf galite likti neprimti paskui, 
kad nesigailėtumėte, kad nežinojote.

Valdyba.

—O—

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonas, Pirmus Morgi- 
čius, Namas, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentas, kaip tai. pirkimui arba par
davimai. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisinga 
patarnavimą, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
C0MPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038
—O—

, —o---
VISUOMENĖS ATYDAI

Turime gerų pirkinių pigiai už cash 
ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybe 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“. į

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

—O—

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE Miscellaneous for Šate 

Įvalrns Pardavimai

CLĄSŠIFIEDADS
Financial

Finatirai-Paskolos

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

OH-
REIKALAUJU $2.000 ant 1-mo 

morgičiaus, namus, randasi Marųuette 
Parke, 2 flatai mūrinis, 2 karų mūri
nis garadžius. Ch. Zekas, 3647 Archer 
Avė. Virginia 0757,

Senas Auksas ■ 
Old Gold

Auditorium Building Corpo
ration paskyrė Arthur New- 
man, Minneapolis viešbučio 
Radissoną manadžerių, Audi
torium sales vedėju.

Chicago Surface Lines šeš
tadienį išmokėjo $800,000 al
gomis 15,000 darbininkų. Al
gos buvo užmokėtos pinigais.

Cicero piliečiai rinks 
naują mokyklų tarybą

Norėdami užbaigti 
pratimus su Sterling 
High Scliool, j 1,200 
Teachers Association 
nutarė prisidėti prie
(listrikto mokyklų tarybos rin
kimo.

nesusi-
Morton
Parent 

narių 
naujos

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 ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS l 7 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

LIETUVA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,
-.................. — .............. . ...  ...... .........

PER8IAALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApHlnauKokUe nuo porsiftaldimo re- 
gullarlal išvalydami tavo vidurini! 
Laikykite savo vidurius lluosal. pra*

TRINEBIO KARTOT! VTNĄ

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

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 Service 
Biznio Patarnavimas

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

3241 So. Halsted St.

iš- 
15

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Biznis cash. 1281 W. 71 St.

Furnished Rooms
RENDON 6 kambarių flatas, moder

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

rri • laip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.
. —Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

, Telefonas yra* * i

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




