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Illinois Įveda
Prekių Taksus

Valstijos legislatura jau pravedė svarbiau 
šią dalį biliaus, kuris uždės taksus 

ant visų perkamų prekių
I . ....... .

SPRINGFIELD, III., kovo 15 
- šiandie valstijos legislaturoj 
atstovų butas priėmė svarbiau 
šią dalį prekių taksų (sales tax) 
buliaus, kuris įves specialiu* 
taksus ant visų Illinois valsti
joje perkamų prekių. Prekių 
taksų nėra uždėta tiktai ant 
ūkio produktų, bet tiktai per
kant tuos produktus tiesiai iš 
ūkininkų.

Dalis biliaus priimta tiktai 1 
balso perviršiu— 103 balsais 
(reikėjo 102 balsų) prieš 45. 
Valstijos senatas jau* kelios sa
vaitės atgal tą bilių priėmė ir 
dabar reikėjo tik atstovų buto 
patvirtinimo.

Surinktieji šiais prekių tak
sais pinigai busią suvartoti be
darbių šelpimui.

šis prekių taksų bilius susi
laukė didelio pietinio Illinois 
bznierių pasipriešinimo. Jie nu-

nato, kad žmonės, vieton mo
lėti prekių taksus, važiuos pirk- 
,i prekių į kaimynines valsti- 
as, kur tų taksų nėra, nes tak
ai neišvengiamai pakels visų 
)rekių kainas. Jau* kelintą sy- 
ų tuos taksus bandoma praves

ti legislaturoje, bet jie vis ne
surinkdavo užtektinai balsų. Da
bar vadovaujanti demokratų 
mašina panaudojo visas prie
mones, kad priversti legislato- 
?ius už tuos taksus balsuoti.

Kadangi pašelpa yra labiau?- 
sia reikalinga Cook pavietui, 
tai legislatura buvo leidusi pa
čiam Cook pavietui įsivesti tuos 
prekių taksus, tečiaus vienas 
Cook pavietas pabijojo tuos 
taksus įvesti ir pareikalavo, kad 
jie butų įvesti visoje valstijo
je. Prie to dabar ir einama. •

Rytoj bus 
tų to prekių 
lių ir įvairių

McDonaldas patieks 
naują nusiginkla

vimo pieną
Labai pavojinga padėtis Europo

je verčia Anglijos premierą 
skubiai veikti, kad išgelbėti 
nusiginklavimo konferenciją

GENEVA, kovo 15. — Nusi
ginklavimo konferencija susi
lauks dar vieno nusiginklavimo 
pieno. .Jį patieks Anglijos pre
mjeras MacDonald.

Rytoj konferencijos generali
nei komisijai premjeras Mac
Donald ’s pasakys kalbą, kurioj 
išdėstys labai pavojingą dabar
tinę padėtį Europoj ir pareika
laus skubaus veikimo, kad karo 
pavojų pašalinti nusiginklavimo 
keliu. *

Kokis MacDonaldo pienas yra, 
niekas nežino, nes jį prirengė 
pats MacDonald ir Anglijos 
ekspertai be pasitarimo su ki
tomis valstybėmis. Bet jau da
bar numatoma, kad jis nesusi
lauks didžiųjų valstybių prita
rimo.

MacDonald kvietė atvykti j 
Genevą Vokietijos kanclerį ir 
Italijos iviirssolini ir Francijos 
premjerą, bet visi jie atsisuko.

MacDonaldas penktadienyje 
vyks į Rymą pasitarti su Mus- 
solini ir bandyti jį atitolinti nuo 
Vokietijos, kad izoliuoti hitle- 
rizmą.

Padėtis Europoje yra dabar 
tokia pavojinga, kad nė gud
riausi diplomatai negali numa
tyti kas gali atsitikti už kelių 
dienų. Niekurie betgi mano, kad 
viskas praeis ir pasiliks kaip 
buvo.
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Senatas nori legali 
zuoti ir labai leng

vą vyną

Viešnioj žuvo 30 
žmonių, 200 žmo

nių sužeista
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? *Naujas Chicagos laikinis meras aid. Frank J. Corr, sudeda priesaiką. Iš kaires į dešinę: alder- 
manas John Toman, laikinis meras F. J. Corr, koroneris Frank Walsh ir, prisaikintojas, 
miesto klerkas Peter Brady. Aldermaną Corr laikinį meru užvakar vakare išrinko miesto 

taryba.

balsuojama dėl ki- 
taksų biliaus da- 
pric jo pataisų.

Vokietija nebegalės 
išsimokėti net ir 

palūkanų

EYTDA Bostone streikuoja 
7,000 čeverykų

Viesulą palietė Missouri ir Ten- 
nessee valstijas. Keli mieste
liai sugriauti

Gal dar šfandie priims niaus le
galizavimą. Alus bus legali
zuotas už 15 dienų nuo pre
zidento pasirašymo

Tennessee-Ken- 
perėjo viesiria 

u*pės iki Cum- 
užmušdama 30

Italija nežino kur krypti
RYMAS, kovo 15. — Fašis

tinė Italijos valdžia dabar ne
žino kur krypti. Ji norėtų dė
tis su savo bendraminčiais Vo
kietijoje, bet. kartu ir bijosi.

Italai jaučia, kad Fracnija yra 
patenkinta dabartine padėtimi 
ir nieko daugiau nenori, vien 
apginti ką ji dabar tufri. Kitaip 
yra su Vokietija. Ji nori plės
tis, nori naujų kolonijų, ‘taip
jau nori pasigrobti Austriją. 
Kiekvienas Vokietijos žygis bu
tų silpninimas Italijos pozicijos 
ir Italijai nemežai kainuotų. Be 
to Vokietijos politikoje Italija 
grotų tik antrą smuiką. Del 
tos priežasties Italijos fašistai 
ir nesiskubina džiaugtis hitleri
ninkų laimėjimais ir svyruoja 
apie suėjimą į draugiškife su 
jais ryšius.
Vokietija nusileidžia Francijai

PARYŽIUS, kovo 15. — Iš
kilę nesusipratimai taip Fran
cijos ir Vokietijos delėi gink
luotų hitlerininkų gaujų įsiver
žimo į neutralę Parenio terito
riją, dabar tapo išlyginti.

Franci j a pasiuntė Vokietijai 
protestą prieš mažių demonstra
cijas Pareiny ir ketino kreiptis 
į tautų sąjungą. Bet , dabar 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris NeuTath prižadėjo 
Francijai, kad daugiau mažių 
demonstracijų Pareiny nebus ir 
tuo išlygino įvykusius nesusi
pratimus.

BERLYNAS, kovo 15. —Vo
kietija geritai nebegalės išsi
mokėti nė palūkanų ant savo 
skolų užsieniui.*

Kad išpildyti savo obligaci
jas užsieniui, ji turi ' kasmet 
išmokėti po $300,000,000. Tuos 
pinigus ji gali surinkti tik iš 
eksporto Tečiaus dėl dabartinės 
valdžios politikos, Vokietijos 
eksportas nepaprastai sumažė
jo. Valdžia pildo kiekvieną 
dvarininkų pareikalavimą ir už
darė savo duris maisto impor
tui. Delei to kitos šalys paliovė 
pirkti Vokietijoje industrijos 
gaminius. Ūkininkams iš. to
kios valdžios politikos nėra j°“ 
kios naudos, o industrija labai 
kenčia. Negalėdama ekspor
tuoti, Vokietija negalės ir savo 
obligacijų atmokėti.

Francijos kabinetas 
už skolą mokėji

mą Amerikai ------- ę
PARYŽIUS, kovo 15. —Fran

cijos kabinetas sutinka sumo
kėti dar gruodžio 15 d. nesumo
kėtą Jungt. Valstijoms skolos 
dalį—arti $20,000,000. Tik jis 
nedrysta prašyti atstovų buto 
sutikimo. Todėl tarp 
veikia buvęs premieras 
ir skatina atstovus 
skolos mokėjimui Kai
tas bus įtikinęs, kad didžiuma 
atstovų tam pritaria, jis pa
prašys leidimo tą skolą išmokė
ti.

atstovų
Herriot 
pritarti 
kabine-

buvo 
buvo

Senatas vakar vaka 
re priėmė ekono

mijos bilių
WASHINGTON, kovo 15. — 

Senatas šiandie vakare f priėmė 
ekonomijos bilių, kuris suteikia 
prezidentui Rooseveltui dikta- 
torinių galiui* mažinti valdžios 
išlaidas sumažinimu karo vete
ranų pašelpų ir nukapojimų al
gų valdžios darbininkams.

15. — 
gaisre, 
Match

Penkios moterys žu
vo gaisre Kanados 

dirbtuvėje
0TTAWA, Ont ~kovo 

Penkios .moterys žuvo 
kuris sunaikino Canada
Co. dirbtuvę, Wrightvillc mies
telyje.

22 kitos darbininkės labai ap
degė ir randasi ligoninėje. Nie- 
kurioms- apdegusių gręsia mir
tis.

darbininkų
BOSTON, Mass., kovo 

Šiandie sustreikavo 7,000 
rykų darbininkų. Streikas pa
lietė 20 Bostono dirbtuvių. 
Streikas tapo paskelbtas, kad 
priversti samdytojus pripažinti 
unijos algas, kurios yra 15—25 
nuoš .augštesnės, negu1 dabar 
mokamos darbininkams algos, 
taipgi panaikinti taip vadina
mus “geltonojo šunies” kon
traktus.

Keli tūkstančiai čeverykų 
darbininkų dar tebestreikuoja 
Haverhill miester^Bet Lynn če
verykų dirbtuvėse darbininkai 
gryšta į darbą, samdytojams 
susitaikius su darbininkais.

čcve

NASHVILLE, Tenn., kovo 15. 
Vakar vakare 
tucky pasieniu 
nuo Mississippi 
berland kalnų,
žmones, 200 žmonių sužeisda- 
ma ir pridarydama nuostolių, 
kurie siekia virš $1,000,000.

Prisibijoma, kad skaičius žu
vusiųjų padidės, gavus žinias 
iš kaimų, nes dabar susisiekimo 
linijos tebėra suardytos ir iš 
ne visur galima gauti žinių.

Smarki viesulą palietė Nash- 
ville, Harrogate ir Jellico, Tenn., 
ir Coduthersville, Mo., taipgi 
daugelį mažesnių miestelių.

Sostinę, Nashville, kuri turi 
150,000 gyventojų, viesulą palie
tė’ visą rytinę dalį. Miestas 
paskendo tamsoje. Girdėjosi 
tik ambulansų švilpimas už
griautomis gatvėmis ir daugiau 
kaip 100 žmonių liko nugabenti 
į ligoninę. 8 žmonės užmušti. 
Apardytas ir kapitelius; legis
latura, kuri tuo laiku laikė po
sėdį turėjo posėdį nutraukti 
tamsoje.

Vėtra pirmiausia prasidėjo 
šiaurrytinėje Arkansas ir piet
rytinėje Missouri ir paskui pa-

WASHINGTON, kovo 15. — 
Senato finansų komitetas šian- 
dei po trumpo svarstymo nuta
rė prielankiai" raportuoti alaus 
legalizavimo bilių, pridėjęs prie 
jo savo pataisą ,kuri legalizuo
tų ne tik 3.2 nuoš. alų, bet 
taipjau legalizuotų to paties 
stiprumo (taigi 3.2 nuoš.) vyną 
ir kitus vaisių gėrimifs.

Senatas alaus legalizavimą 
pradės svarstyti tuojaus, kaip 
tik bus priimtas dabar svars
tomas ekonomijos bilius, kuris 
suteikia prezidentui nepaprastų 
galių mažinti a^ninistracijos iš
laidas, sumažinti pašalpas karo 
veteranams ir nukapojant val
džios darbininkų algas. Kad pa
skubinti to biliaus priėmimą, 
debatai tapo apryboti ir mano
ma, kad dar šiandie ekonomijos 
bilius bus priimtas. Taip kad 
rytoj senatas galės balsuoti dėl 
alaus legalizavimo.

Kadangi yra duota pataisa, 
tai bilius dar turės gryšti į at
stovų butą ir dar sykį turės 
būti perbalsuotas. Tečiatfs vis- 
tiek manoma, kad bilius dar pa
baigoje šios savaitės bus pa
siųstas prezidentui Rooseveltui 
pasirašyti.

virtusi j viesulu pasuko j rjt- AWs bus Icgalizuotas ir ga.
tus ir persimetė į Tennessee, 
viską griaudama kas tik pasi
taikė jos kelyje. Kasyklų mies
tely Pruden 8 žmonės liko už
mušti. Industriniame Kongsport 
miestely žuvo 6 žmonės. Kituo
se keliuose miesteliuose 
po vieną ar du žmones.

ŽUVO

California ieško pa- 
gelbos atsistatymui

lės bflti pradėtas pardavinėti 
tik už 15 dienų nub prezidento 
pasirašymo alaus biliaus. Bet 
ir tada alus galės būti parda
vinėjamas tik tose valtsijose, 
kurios jau yra atšaukusios sa
vo prohibicijos vykinimo įsta
tymus. Daugelis valstijų dar 
tebeturi savufe prohibicijos į- 
statymus, kurie ncprileis alaus 
pardavinėjimo tose valstijose 
iki tie valstijų įstatymai nebus 
atšaukti.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau; 
lengvas pietų vėjas.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:- 
56.

Kitas nesusipratimas 
dėl Danzigo ir Lenkija 
pradėjusi koncentruoti kariuo
menę Danzigo koridoriuje, kas 
labai pablogino Lenkijos sen
tikius su Vokietija. Dabar bet
gi Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris paskelbė, kad kariuome
nė laikinai iš Danzigo kondo
rams bus ištraukta. Taip kad 
ir šis nesusipratimas lieka išly
gintas.

DANVILLE, III., kovo 15. — 
Illinois universiteto studentas 
Raymond Dressler, 18 m., liko 
nuteistas 30 dienų kalėj iman už- 
pavogimą iš kito studento pini
gų perlaidos. Vienų metų ka
lėjimas liko suspenduotas.

o
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KANSAS CITY, Mo., kovo 15. 
—Maurice C. Marshall, 21 m., 
kuris prisipažino pernai pade
gęs grudų elevatorių, kad gauti 
darbo prie jo atstatymo, liko 
nuteistas visam amžiui kalėji-

HAVANA, Kuboj, kovo 15.— 
Maištininkai išsprogdino kelias 
bombas prie vandentiekio ir 
kelioms dienoms Havana nete
ko vandens. Nuostoliai siekią 
$800,000. •

—— ..................... ... ■ ■ • •

WASHINGTON, kovo 15,1 — 
Jungt. Valstijų turistai pernai 
Kanadoj e praleido $183,000,000, 

mažiau, negu

Birža pradėjo veikti; 
šefai žymiai pakylo

CHICAGO. — Vakar pirmą 
kartą nuo paskelbimo “bankų 
šventės” pradėjo veikti biržos. 
Jos buvo užsidariusios kartu* su 
bankais, nes biržų veikimas be 
bankų yra negalimas.

Vos biržos atsidarė kaip pa
sipylė užsakymai pirkti Šerus. 
O kadangi pirkėjų buvo daug, 
tai Šerų kainos ėmė sparčiai 
kilti. ’ ’

Ar tas Šerų kainų pakyli- 
mas bus pastovus, ar tik lai
kinis delykas, pasirodys už ke
lių dienų.

Vakar atsidarė priemiesčių ir 
mažesnių miestelių bankai. Bet 
dar yra daug neatsidariusių 
bankų ir didmieščiutose, ypač 
valstijinių, kurie dar nespėjo 
atsidaryti, nes egzaminuotojai 
dar neužbaigė stfvo darbo ir 
nespėjo apie juos išduoti savo 
raportą. O tiems bankams, ku
rie nėra nuodugniai peržiūrėti, 
atsidaryti neleidžiama.

.................
WASHINGTON, kovo 15. - 

Grudų eksportas pereitą savai 
tę sumažėjo per pusę, palygi 
nūs

Del nesusipratimo su 
darbininkais uždaro 

teatrus
CLEVELAND? Ohio, kovo 15. 

—Visų vidurmiesčio krutamu jų 
paveikslų teatrų savininkai pa
skelbė, kad jie uždarys visus 
teatrus ■ ketvirtadienio vakare.

Tai padaryta dėl teatrų dar
bininkų ir krutamųjų paveikslų 
operatorių pareikalavimo dau
giau laiko apsvarstyti teatrų 
savininkų reikalavimą prisiimti 
25 nuoš. nukapojimų algų.

Apie 80 teatrų miesto pa
kraščiuose užsidarė šeštadieny 
ir rytoj vakare, užsidarius vK 
durmiesčio teatrams, visame 
Clevelande pasiliks atdari 
du nedideli teatrai .

tik

Apkaltino keturius 
banko viršininkus 
chicago’v . , . . . ■ ,

vakar apkaltino keturius užsi
dariusio Home Bank and Trust
Co., 1200 N. Ashland Avė., vir
šininkus—prezidentą Peter L. 
Evans, vice-prezidentus Georgės 
ir Rrybylski ir kasįerių Mar
tin Johhson už neteisingus ra
portus valstijos auditoriui. '

Tas bankas 1930 m. persior
ganizavo į United American 
trust^A Savings Bank, tyet vte- 
tiek neatsilaikė ir užsidarė.
•v ...... ,—

LONG BEACH, Cal., kovo 15. 
—Nors nuolat silpnėjantys že
mės drebėjimai dar nepasilio- 
vė, Long Beach jau pradėjo 
atstatymo darbą. Visos vietos 
organizacijos planitoja bendrai 
atsišaukti j kongresą taip pa
keisti Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. taisykles, kad ji galėtų 
paskolinti pinigų atstatymui 
gyvenamų namų.

Kongresas sutiko paskirti $5,- 
000,000 nuketėjusių nuo že
mės drebėjimo šelpimui. Raudo
nasis Kryžius irgi prašo $500,- 
000 pageltam Tečiaus tos pa- 
gelbos toli neužtenka, nes nuo
stoliai vien mažiems gyvena
miems namams siekia $25,000,- 
000. Tų namų savininkai da
bar neturi išteklių ir negali 
savo sugriautų namų atsista
tyti* Long Beach 75 nuoš. na
mų yra apgriauti ir pats mies-

Mirtis gręsia 274 Pe 
ru maištininkams
LIMA, Peru, kovo 15. — 14 

karininkų ir 260 kareivių liko 
suimti po mūšio su valdžios ka
riuomene. Pralaimėjęs mūšį, 
maištininkų vadas, buvęs laiki
nis prezidentas Jiminez, nusižu*-

šiandie prasideda byla suim
tųjų maištininkų ir jiems gręsia 
mirtis. Ypąč kad Peru prezi
dentas nesidrovi stvertis nuož
miausių priemonių, kad tik išsi
laikyti valdžioje.

HOLLYWOOD, Cal., kovo 15. 
—Nė laiku eksplodavus bombai 
prie gaminimo karo paveikslo, 
penki aktoriai— Cary Grant, 
Frederic March, Guy Standing, 

tas be svetimos pagelbos, atsi-’Jack Oakie ir Arthur Rankin 
statyti negali

man už mirt j dviejų ugniagesių, arba 23 nuoš, 
kurie žuvo tą gaisrą gesinant, praleido 1^31 m
-■ę ■ . - 1 ■
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—liko lengvai sužeisti.
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gaus geresnį kambarį.
NAUJIENOS jums patarnaus teisingai, greitai ir gerai.

' KNAUJIENttS
1739 So. Halsted SL

VIENNA, Austrijoj, kovo 15 
—Austrijos policija užėmė gar 
lamento rumus ir neleido par 
lamenttfi susirinkti. 

' . 5 '
s®.

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

- Laivu “BREMEN”

KOVO 31 D, 1933

Grand jury

Tuojaus kreipkitės į NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas pirmenis, 
tas



I KORESPONDENCIJOS
ztaMaMiMMaMaBaBaNnK3<KMMMKi>amaBEsaMWBa

Milwaukee, Wis
Bolševikų prakalbos

ciu
žmonėms Soviets on Parade

itnp
dabM

Vaikams 10c visuomet

/be

Kenosha, Wis 50c

Iš Dailės Ratelio darbuotes

*•*

Jonas Asciila

Gyvenimą sekant

au
Padarome Visiems Greitai

Rockford, 111

Japonijos delegacija, vadovaujama Yosuke Matsuoka ; (de
šinėj), išeina, iš 'tautų sąjungos posėdžio, tautų sujungei pHč- 
_ T-----------------------------UŽ., J.u „ŽliO

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

pasitarimus bei 
—Jonas J. Kulis.

pakaliniu *protu, t. y. pradeda 
galvoti, kada jau pervčlu.

Atsišaukimus 
Lapelius- 
Korteles 
Programus 
Tiksėtus.

sava* 1’abbilUįV W pakankamai

jiems ne tik reikėjo 
iškilmėse dalyvauti, bet ir tu
rėti visokius 
konferencijas

ors buvo ir gydy- 
bet liygienos neprisilai- 
— prirūkyta pusėtinai 

Tačiau šeiminin-

Pakanka- pažiūrėti į p tai, kas 
darosi; Italijoje ir Vokietijoje/ 
kur įvyko perversmas, bet tik 
nebolševikiškas. . Skaldydami 
darbininkų jėgas, bolševikai da- 
vė*? progos įsigalėti^ fašistams. 
Kai' fašistiškas' kumštis ėmė

Bilas'
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus .

neturėjo nei mažiausio supra* 
timoi: Nėra' reikalo aiškinti,' 
kad prie tokių apystovų gamy
ba visiškai susmuko.

Maždaug 
čių ištiko 
Jankauskų, 
rockfordiečiams, bet ir neku
riu kitų kolonijų lietuviams

STALIN, MAXIM GORKY IR 
SĄSTATAS IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA Į PERGALĘ!
Kalbama Filmą----- Užrašai Anglų kalboje.

Taipgi Didelė Atrakcija:- Eitensteino nemiriUĮS POTEMKIN 
atvaizduotas, kaipo kalbama filmą.

po piet. iki 6:30 p. p. An vakare 
švent.

Barbora Ubryka arba KlioŠt orius-ir Jėzuitai ........
118lpu^l.

Pasikalbėjimas Amerikono? su. Grinorium ............
32 pusk

Nuosavybės Išsivystymas .<...........................................
170 ipusl.

Kas. yra.Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ...............
264 Ipusl.

Moralybes Išsivystymas .... ............................................
120 pusi.

Pagavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi...............
Namų -Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) -- ---------- $2.00
Turime ir kitokių^ knygų ^dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Konstitucijoj ir jy-Vcdmni(»^Knygos«yrai» 
Musu žSpe^ialyM Padarom jasant speciali©užsakymo 
taip kaip ję®4ved«mo8;:sė^pecialStn'lini£)6in ir liėtuviš- 
k'aiš antgaliais.

siausti Vokietijoje, tai Ir ko
munistai lyg pradėjo atsipei
kėti ir kalbėti apie sudarymų 
bendro fronto su socialistais. 
Bet atrodo, kad bolševikai, 
kaip rusai sako, yra tvirti už-

Grandioziškas Atidarymas 
KETVIRTADIENY, KOVO 16 DIENĄ 

Amkino pasaulio triumfas-

Prieš dešimtį metų, kai aš 
dar gyvenau Rusijoje, bolševi
kai paėmė pilhon savo kontro
lei! buvusią caro imperiją ir, 
atšventę penkių metų jubilie
jų, pradėjo “gerinti” darbinin
kų būklę.

Pirmiausiai jie pasiryžo su
naikinti visokius, “kulokus”, t. 
y. turtingesnius ūkininkus kai
muose ir verslovininkus bei

prieš porų navai-
nelaimė Antaną

kuris ne vien

Su panaikinimu yerstovmintap 
ir pramonininkų' dav prasčiau^ <■ 
išėjo. Kvalifikuoti žmones; tapo*1 
išvaikyti,. —- kai* kuriri jųų ato į 
sidurė* kalėjimuos o> kiti likk«l 
prie sienos pastatyti. Jri viė* 
tas užėmė “savo- žmones”, ,kuw

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED> ST 

Chicago, III.1

surengė prakal
btoms ■ prakalboms buvo 

tavoršką 
buvusi 
ir dar

nuomavo baksus, krėslus ir net 
kopėčias po 50 centų.

Dėl susikimšimo patį paradų, 
sunku buvo matyti. Silpnesnie
ji pradėjo alpti, o^kai kurie ta
po sužeisti. Todėl ambulansai 
važinėjo visą laiką, ir teikė pa- 
galbą bei gabeno apalpusius į 
ligoninę.

Ant, galo, prasidėjo ir cere
monijos, kurių, žinomu, nebuvo 
galima matyti. Tačiau visi ga
lėjo girdėti naujojo prezidento 
kalbą, kaddngi visur buvo išt 
vedžioti garsiakaNHaiv Tūriu* 
pasakyti,' jog entuziazmas tarps 
žmonių buvo* neįmanomai dide
lis. Tiki ir skambėjo “ura’’.

Apie 6 vai. vakaro* paradas 
pasibaigė. Tada netoli nuo* BaK 
tojo Namo ėmė leisti feirver- 
kus. O tuo tarpu bent keliose 
vietose grojo orkestrai ir bri- 
nai. Visų ūpas buvo pakilęs ir 
visi kartu linksminosi 
čiai ir biedniokaL Mačiau^ kaip 
vienas vyrukas pasigavo cilin
druoto pono dukterį ar žmoną 
ir pradėjo su ja šokti. Viši juo
kauja, visi linksmi. Apie* 11 
valandą iškilmės pasibaigė ir 
žmonės pradėjo skirtytis.

Kovo 5 d. teko pietauti su* 
Lietuvos pasiuntiniu p. Balučiui 
kuris mane labai nuoširdžiai 
priėmė ir pavaišino. Po pietų 
jis tuoj turėjo vykti į konfe*. 
rencijų. Reikia pasakyti,, jog 
laike inauguracijos visi sveti
mų šalių atstovai buvo labai 
užimti

vo pilnos Žmonių. Visi stengė
si geresnę vietą užimti. Juo |
tolyn,; tuo žmonių* - skaičius, di- j
dėjo. Apie 10 vai. susirinko |
gal keli šimtai tūkstančių žmo
nių. Kurie norėjo parankumų, 
t y. atsisėsti, tai turėjo už sė
dynę mokėti nuo pustrečio ligi, 
penkiolikos dolerių. Atsirado įmu* ,......
irsavotiškų biznierių, kurie grobimo Mąudįūrijos,

Aklas komunistų užsispyri-: 
mas paversti visos šalies žmo
nes proletarais jiems dalinai 
gal ir nusisekė. Bet kiek iš to 
kraštui naudos buvo, — tai 
jau kįtąs klausimas.

Didesnių namų ir fdbrikų 
pradėjo iš karto- byrėti langai, 
o paskui irti, stogai ir įgriūti 
sienos. Jų- taisymų niekas ne
sirūpino, kadangi nebuvo iš
teklių.1 Tada buvo kreiptasi į 
pabėgusius j užsienį specialis
tus, kad jie gr$tij|* atgal. Bet 
tieji atsisakė grįžti. .

Vėliau; kūi aš jau*. gyvenau 
Kinijoje, Šanchajaus mieste su
sitikau su vienų* rusų, kuris sa* 
vo laiku Rusijoj 
fabrikus, o čia, J 
to dalyje 
man parodė laišką iš bolševikų 
valdžios, kad grįstų'' atgal ir 
tvarkytų savo fabrikus. Aš 
jo užklausiau, ką. jis mano da* 
ryti. Buvęs fabrikininkas atsa
kė: girdi, jie suėdė mėsą, tai 
tegul dabar graužia ir kalus. 
Su žmonėmis* kurių svarbiau
sias tikslas yra viską griauti, 
o ne statyti, aš nenoriu turėti 
jokių reikalų. / '

Kai pramonė ^visiškai ėmė 
smukti, tai bolševikams teko 
griebtis “piatilietfcos”. Tuoj ta
po iš užsienio pakviesti viso
kios rūšies specai (spėcialištai),

3, tūrėjo kelis 
^ancuzųi mies- 

laikė aptiekę. Jis

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

J*rezidento F. D. Roosevelto 
inauguracija

Dailės Ratelio choras kovo 
17 d. rengia šokius German- 
American Home svetainėje. 
Įžanga, pritaikyta depresijos 
laikams: asmeniui 15 centų, o 
porai — 25 centai J

Visi, esate kviečiami- daly vau
ti ir: pasišokti prie geros muzi
kos. Taipgi, kurie norite prie 
choio prisirašyti, tai dabar yra 
geriausias laikas.

Šokiai prasidės 8 vai. vakaro.
Komitetas.

da jie su dldelįd pasididžiavi- 
mu. kalbėjo A^ię tai, kad su
kelią revoliuciją visame pa- 
saulyjei Gi»di, viduose* kraš
tuose- proletariatas paims val
džią į savo raukąs..

Pirmas eksperimentas su ku- 
lokais buvo Štai kbks: ukinih- 

buyo leistą 'laikyti be

rikw> bbtd tiems fAbriktoms ne- 
kAs>v«im»ne- 

dW»iw pavddoti.
į Wme< dkbaar priėektelekty- 
tajių iikttu .saibMMi suk i us,

nu< i$? vienov kaimo 
i.i Sibirą iš

trempi. I*r štondtonc tfce kolek- 
čtyvtok’ ukiav i ymt#& jėga; ipalai- 
kbmii Jbigui! žmonėms būtų su- 

. ,. .. r r ,, Umpo laisvėj tąiv vaag^v bepa- 
apie dirbtuvių.; tvarkojtonfcl ukis.

* 'PhetorupjUH ląikūv nedarbas, 
matomai, pradeda pasireikšti ir 
Rusijoje. Todėl bteddrbiai varo
mi* lauk’ iš Maskvos kaipo ne- 
reikalingas* elementas. Iš to 
galima suprasti, kad bolševi 
kiškame rojuje bedarbiams yra 
net blogiau, negu kapitalistiš
kame pragare;,.

. Sįv pasauline revolilicija išė- 
jp^-dai: blogiau. Propagandai iš- 
lėisfąf milionai atlasinių rublių. 
Na,’ ir kokios pasėkos ?

nistas. Einant skersai gatvę, 
jį užgavo automobilius, su
laužė k’oją, pprnHišė* galvą, 
kur reikėjo sudėti keletą “sti- 

Bet • <tobnr< jau * jaučiasi 
neblogai, ir iŠ ligonines tapo 
parvežtas namo. Tąčiau lovo
je dar reikės pagulėti keletą 
Fjavniėii^ kol galės vaikščioti. 
Kaip jau minėjau, musų Anta
nas yra, geras pianistas, o be 
to, yra prieinamas mokytojas. 
Pasidėkavojant jam, gal nera
si Rockforde to lietuvio vaiku
čio ar mergaitės, kurie nemo
kėtų daugiau ar mažiau skam
binti pianą.

Dar tenka
musų Antanas yra taip vadi
namas lietuvių muzikos tėvo, 
Naujalio, mokinys ir komp. 
Stasio Šimkaus geraa mokyk
los laikų, draugas. Jis su Sta
siu Kaune po* tiltu esąs bon- 
ką “egzaminavęs.”’

Kaip daugelis žmonių, o y- 
pač profesionalų taip ir An
tanas turi savo ypatybes. Jis 
yra nusistatęs, kad viešai ne
dalyvauti kaipo pianistas. Te
gul, sako, veikia, tie, kuriems 
visuomenė gelbėjo mokslus ei
ti, o jis, esą,, su* dideliu* vargu 
jo siekęs, tai tik sau ir laiky
siąs.

Prižiūri ir gydo* jį Dr. Jo* 
vaisa, kuria, yra gabus ir 
energingas bei vienatinis lie
tuvis gydytojas! Rockforde.

— Visų- Draugas.

Į Washingtoną. atvykau va
sario 27 d» Pirmiausiai pradė
jau rūpintis suradimu sau 
kambario visai savaitei. Vieš
bučiuose kelioms dienoms kam
bario tiesiog, nebuvo galima 
gauti: tūkstančiai žmonių kas 
dieną važiavo. Ta proga, žino
ma, pasinaudojo viešbučiai ir 
todėl kambarius nuomavo lik 
vienai dienai, kadangi kainos 
kambariams vis labiau ir la
biau kilo. Sakysime, vasario 27 
d. už visai paprastą kambarį 
reikėjo mokėti tris ar keturius 
dolerius, o ant rytojaus jau 
kokiu doleriu brangiau. IPrie 
tokių apystovų viešbučiams, 
suprantama, nebuvo jokio iš- 
rokavimo nuomoti kambarius 
kiek ilgesniam laikui.

Kadangi dėl brangumo į 
viešbučius nebuvo galima įsi
gauti, tai susiradau sau kam
barį pas privačius žmones. Ant 
rytojaus aplankiau Lietuvos 
Atstovybę ir turėjau garbės 
pasimatyti su p. B. Balučiu, 
Lietuvos pasiuntiniu. Jis mane 
labai maloniai priėmė. Kadan
gi prieš prezidento inaugura
ciją jis buvo labai užimtas, tai 
ilgai neteko kalbėtis. Atsisvei
kindamas, p. Balutis pakvietė 
mane pietų kovo 5 d.

Diena, po dienos Washingtono 
'gatvėse didėjo žmonių minios. 

J krautuves tiesiog buvo sun
ku įsigrūsti: visi pirko viso
kius “suvenirus” atminčiai bei 
dovanas savo namiškiams.

Pagalios, prisiartino ir kovo 
4 d. Atsikėliau apie 5 vai. ryto, 
kad pamatyti naujojo preziden
to, taip sakant, apvainikavimą. 
Apie 6 vul. ryto visos gatvės, 

dentistas\kur turėjo įvykti paradas, Lu

kams
mokesčių^ tik1 viėną' karvę: UŽ 
antrą karvę, juu 
iinaiti daug, mokesčiu;1 
ųž trečią. d4f r daugiau? oo 
ketvirtą.* d(t ka^tūv daugtous 
nei pati; karvė vertą*.
tas to eksperimento' buvo* tokiM 
ukininkaii ne*, tfkl nustojo( gy,vuw 
liūs auginti, , bbtr iri išaugintos^ 
ėmė pjauti mteak ,

Kuriam1 laikMk ^paėjus,- visą* 
je šalyje* prasidį^jo' mosos bŪH 
das. Komisam! tąd^ s»tvė^ gaffli OM* ton 
griežtų j prišmmiiųp iv’ išlWdv 
dėkretų... kiwiame. »uw numw* ^*w<w**^ ^,®e" fab
tyta mirties batisme visiems 
tiems - ukininkatoSj kūt'iė naikia 
no> gyvulius. >

Punch & Judv■ Micbigan Blvd.
Kovo 6-tą dieną vietos 

ševikai Poloniu svet., 
Brunham st 
bas 
parsikvietę kalbėti 
Karosienę. Ji sakosi 
nuvažiavus į Rusiją 
tik mėnesis kaip sugrįžusi iš 
ten. Kad atkartoti tavorškos 
Karosicnės visą prakalbą, ku
rią ji čia pasakė, tai būt tik 
brangaus laiko aikvojimas, o 
skaitytojui iš to jokios nau
dos nebūtų, nes tavoršką Ka
rosienę visą laiką gyrė Rusiją.

Pavyzdžiui, tarp kita ko ji 
čia kalbėdama pasakojo, kad 
jai bevažinėjant po Rusiją vie
tos moterys pasakoja, jog prie 
caro valdžios Kaukaze mote
rys ant savo veidų turėjo ne
šioti juodas ir biaurias uždan
gas. Tai gerai, tavorška Ka- 
rosiene. kad tiki moterų pa
sakomis ir sugrįžus j Ameriką 
tas pasakas pakartoji.

Bet nors sakai, kad buvai 
Rusijoj, vienok, matomai, ne
galėjai įžiūrėti ir nematei 
daug juodesnes ir bjauresnės 
uždangos, kurią Rusijos bol
ševikai ant vietos žmonių už
dėjo, panaikindami, laisvą 
spaudą ir uždrausdami susi
rinkimuose laisvą žodį.

Ir nors tavorška Karosienė 
paikojo, kad ji Rusijoj apva
žinėjo daug miestų, bet ji, tur 
būt, nematė ir tų Rusijos ka
lėjimų, kuriuose tuksiančiai 
politiškų kalinių yra sugrusti. 
O tai yra juodžiausia ir bjau
riausia uždanga, kokią žmo
gus gali sau įsivaizduoti.

Dar ir tai reikia pridurti, 
kad tavorška Karosienė pasa
koja, jog grįždama iš, Rusijos 
kelias dienas buvusi apsistojus 
Lietuvoje. Ji mačiusi, kai vie
na moteris atėjo basa į turgų 
ir buvo atsinešusi tuziną kiau
šinių parduoti. Čia reikia pa
stebėti, kad tavorška Karosie
nė padare labai didelį klaidą, 
kad nepalaukė kol ta basakė 
moteris pardavė tą tuziną 
kiaušinių. Tada butų turėjusi 
gerą progą pas tą moterį pa
prašyti aukų dėl 8 juodųjų 
brolių vadavimo. Juk dabar 
pas bolševikus yra tokia ma
ita, kad prie kiekvienos progos 
jie vis prašo aukų.

—Kaimynų Jonas.

kuriems išmokėta milioiiai do- 
lerių auksu.

Bolševikai dabar didžiuojasi 
savo milžiniškais, fabrikais, 
žmonių ašaromis ir* krauju. įta
po tie fabrikai pastatyti. Al- 
kani ir nuskurę darbininkai 
buvo verčiami, lyg kokie ver
gai, dirbti, kad aukurus pra- 
jme,

Na, ir kąs. iš to?
»- Vtoiy žmoy kad* patys - savaime 

nereiškia.
Mkk. pagaminti
daiktus, bot' iri- paduoti.

krin> Rūsius
Tieeąv 

tyjukkto*' neturi
i (saktontų. jų pi- 

higgv pwktowri j$®*‘ visai 
Pnkh); .kfcdd toww-daik- 

k pirktk. Vžriėmiiri parduoti 
dtobtoiW bbišovilteri var-

Vizitinės.Korteles.. 
Vestuvėms Laiškai 
SužiedudtnNtents** 
Kortelė 
Pasveik

Sekmadienį, kovo 12 d. “sa- 
labreitinome”, taip sakant, gi
mimo dieną visiems rockfor- 
diečiams, o taip pat ir dauge
liui chicagiečių žinomo Petro 
Alinausko, kuris yra geras 
“naujienietis” ir pasekmin
gas biznierius. Per paskutinius 
keletą menesių, jis buvo pa
siėmęs vakacijų, bet dabar vėl 
atsidarė biznį naujoj vietoj, t. 
y. 322 So. Main st., užkandžių 
ir kitko “užeigą”. Kadangi 
vieta randasi beveik vidur- 
mie? tyje ir skersai gatvės nuo 
naujai statomos pašto stoties, 
taipgi šalia antro iš didžiau
sių viešbučių Rockforde, tai 
tikiihasi, kad pasekmės bizny
je bus geros.

Taigi su naujai atsidariusiu 
bizniu išpuolė ir jo gymiino 
diena. Na, ir susirinko jo 
draugai. Be daugelio kilų,.sve
čių, buvo ir vienatiniai Rock- 
fordo lietuviai gydytojai^ — 
Dr. V. Yovaisa 
Luomona 
tojų, 
kyta 
kambariai 
kai už tai, matyt, nepiko, nes 
pavąišino skaniais valgiais ir 
gėrimais. Sulaukus vėlaus va
karo, svečiai išsiskirstė, linkė
dami Petrui ilgiausio gyveni
nio ir geriausio pasisekimo.



Ketvirtadienis, kovo 16, ’33 *

KĄ ŽMONES MANO

Ai'fblft 1Q T l^fllVAC Tlr l)as ^r‘ ^ar£erb 3421 South 
jrLlvjv 1b LlvlllVvb 1/1 • Halsted St. arba “Naujienų”

■Senas Antanas.

V^sssmasas^^

anksti -

vak. ’ 
progų.

Chicagielis daktaras knygoje 
atpasakoja savo' patyrimus 
Lietuvoje; galima ją gauti 
“N.” knygyne.

sidirbu 
Vienin- 

yra padaryti savo 
nepriklausom ingu

kurie negali apkęsti 
įsitikinimų ir nuo-

tiems profesiona- 
biznieriams, kurie ne
savo biznio į kitas 
Tarptautiniai jsivyra- 
nėra reikalo veidmai-

Šiandien šaukia susirinkimą; 
įsteigė stygą orkestrą; susi- 
rinkimai — darbininką kle- 
sos mokykla.

išsivaizduoti.
kad
visi 
bei

profesionalų 
įsitikinimai ir 
pretenduoja- 

visuoac atvė-
ir užgirtini, ir

vien iš 
daryti? 
mas ir 
rikonėjimas pranašauja liūd
nų ateitį 
lams ir 
praplės 
tautas, 
vu si a m 
niauti.

- Keliolikų 
socialistų partija

iMrv

audicnce

jį

z

IŠVENGIAMI 
BLOGUMAI

Rašo Dr. A. Norit indas
Didžiuma musų profesiona

lu ir biznierių pasidarė inte
lektualiai skudurai, kuriuos 
susitelkusios į organizacijas ir 
net neorganizuotos minint 
blaško šen ir ten. Minios na
riai turi daugiau savigarbos ir 
drųsos viešai skelbti savo įsi
tikinimus, pažvalgas, idealus 
ir kritikuoti priešus, negu pro
fesionalai ir biznieriai. Pasta
rieji blaškosi nuo vienos .‘ro
vės prie kitos, pataikauja sy
kiu kelioms ir galų gale pa
siekia tokį bankrotų, kad ima 
teisintis nieko daugiau nesu
prantu, apart savo profesijos 
arba biznio. Tampa demago
gai arba pritaria šlykščia il
sioms kvailybėms, jas užgirio 
ir net pasidaro jų proponen- 
tai. Paviršutiniai tėmijant, iš
rodo, kad musų profesionalai 
ir biznieriai baigia išsigimti 
protiškai ir dvasiškai. Nema
nau, kad taip yra. Jų idealų 
kaiteliojimas ir galutinas ne- 
gativizmas arba konformiz
mas seka iš biznio ieškojimo. 
Nemandagiu žodžiu sakant, 
tai yra veidmainystė. Kas 
skaitė Sinclair Lewis’o “Main 
Street”, “Babbit” ir “Elmer 
Gantry”, tas žino, kad Ameri
ka yra permirkusi šitomis sa
vybėmis, kokiomis pasižymi ir 
musų didžiuma profesionalų 
ir biznierių.

Man rodos, kad mūsiškiai 
turi progos išvengti tapimo 
habitais. Tiesa, lietuviai, kaip 
ir pietinių valstijų baptistai 
ir metodistai, neapkenčia kito
kių įsitikinimų lietuvio. Jie 
jį šmeižia, boikotuoja ir džiaii- 
.,'agi iš jo nelaimių. Tai jau 
tokir jų kovos būdas su kito
kių įsitikinimų žmonėmis. Ne
manau, kad kam pasisektų i* 
pakeisti. Minia xrartoja prie
vartų ir terorų prieš kitaip 
manančius, todėl musų profe
sionalai ir biznieriai vis aiš
kiau ima bažytis, kad jie jo

D-AMEO
Rotterdam ‘ ❖ Volendam 
Veendam ♦ New Anuterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie- 
kimas per Rotterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iŠ 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

Buy gloves with what 
it savęs

Nėr*. retkalo mokAU 60 «r 
daugiau. kad gauti gera daaia 
koMe, Lis te rime Tooth Pašte. 
Udobs laba* parsiduoda ai 

valo ir apsaugo dan
tį! Be to raute sutaupiau 
93. ”1 kurtuos galite ausipirk 
«» plrittnaltea ar k| kita 

Phanaacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

ywuL>

Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care** 
or "Eye Becuty” Book

Msriae C*»Dept. IL S..9 R- OJtie Si.,Ckkvgo

GARSINKITKS 
NAUJIENOSE

WOTWUS, UfflčRgn, TO.
am

otAn*., .i*

kių nuomonių ir įsitikinimų 
neturi arba puol i į glėbį tos 

Isrovės, iš kurio:; tikisi daugiau 
! biznio padaryti. Minia juo.; 
veda, mokina ir jiems diktuo
ja ir net reikale iškiša į prie
kį, kad ptisiganvuius, kokius 
r ones ji turi pažabojus. Čia 

'a* nekalbu apie apsišvietusių, 
inteligentiška ni'n’ų, jeigu to- 

: kia galima 
sakau irgi, 
ir biznierių 
nuomones 
mas žinojimas 
juose yra geri 
kad jie turi tapti vieninteliais 
nepakenčiamais vadais musų 
liaudies. Kalbu prieš profesio- 
inalu ir biznierių veidmainia
vimų, protinį ir dvasinį ver
gavimą, neturėjimų garbės ir 
drųsos pasireikšti tokiais, ko
kiais jie yra arba norėtų būti. 
Kaltinti juos butu klaidinga, 
nes kiekvienas nori 
geresnį pragyvenimų 
lėlė išeiga 
uždarbį 

nuo tų, 
kitokių 
monių.

Sakysite: “Tolerantiškų ir 
plataus protavimo lietuvių ne
daug ir žymi dalis jų kreipiasi 
Į kitataučius.” Sutinku Lietu
voj ir nemažiau Amerikoj 
musų žmonės turėjo kreiptis į 
kitataučius per ilgus* metus ir 
savo tautos profesionalas ir 
biznierius jiems yra naujas 
ir todėl keistas padaras. Be to, 
Amerikos lietuvis pramoko 
anglų kalbos, sutarptautėjo ir 
reikale kreipiasi į ten, kur ti
kisi ko geresnio, kur patogiau, 
kur pigiau. Jo kaltinti negali
ma. Jokis patriotizmo pumpa- 
vimas čia negelbės. Lietuviai 
profesionalai ir biznieriai, 
kurie ir taip čia trilinki prieš 
minių lankstosi, negali pasi
girti dideliais uždarbiais, o 
tūli tiesiog skursta. Plakasi 
prie įvairių pašelpinių orga
nizacijų, prie žemos rųšies 
politikierių, skverbiasi į radio 
programos, į laikraščius su 
straipsniais apie savo profesi
jų ir biznį. Galėdami grama
tiškai parašyti. Gal išmintin
giau butų pulti ant kelių ir 
prašyti Jahovos pagelbos. Tūli 
buvusieji laisvamaniai ir tai 
jau daro.

Jeigu musų profesionalai ir 
biznieriai pagalvotų, kad, 
apart pusės miliono lietuvių 
ateivių Amerikoj, da yra 120 
milionų kitų tautų gyventojų, 
jie greičiau surastų išeitį iš 
keblios padėties. Lietuviai 
profesionalai ir biznieriai sa
vo srityj nėra prastesni už ki
tataučius. Tūli yra net gabesni 
ir sųžiningesni už daugelį ki
tataučių. Kam gi veržtis tik į 

kolonijas, stengtis 
lietuvių gyvenimų pa- 
Ateivybės sutftabdy- 
spartus lietuvių ame-

&IW
Užvakar įvykęs Chicagos miesto tarybos susirinkimas, kuris išrinko akiermanų Frank J. Corr laikiniu Chicagos meru, vieton mi

rusio mero Antano Cermak. Corr gavo 30 balsų, kiti aldermanai susilaikė nuo balsavimo. • •

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Roselando Socia
listų partijos lokalo 

veikimo

ROSELAND. 
metų atgal 
buvo gana populiariška orga
nizacija ne vien Europoje, bet 
ir Amerikoje. Bet užėjus Ru
sijoje bolševizmo ligai, o A- 
merikoje gimus šnipo Frainos 
sukurtai komyniutų partijai, 
daugelis užsikrėtė ta pavojin
ga liga ir karščiu.

Bet Frainos agentūra vado
vaudama, ne lik kad nesukūrė 
stiprios komunistų partijos, 
bet ir tų pačių baigia naikinti. 
Tas, žinoma, darbininkams 
išeina į naudų. Štai kad ir 
Roselande per keletu metų so
cialistų partijos kuopa buvo 
beveik mirusi. Tik 1932 m., 
pradėjo iš naujo organizuotis 
ir palyginamai į trumpų laikų 
tiek susitvarkė, kad statė sa
vo kandidatų į 9-to wardo al- 
dermonus ir visuose 58 pro
duktuose turėjo po du balsų 
dabotoj us.
Prie socialistą lokalo priklau

so ir lietuviai.
Šiame vietiniam 

lokalui priklauso 
lietuvių, tik, nežinia 
lanko susirinkimų, 
susirinkimus, mano

labai sveika lankyti, nes tai 
yra darbininkų klesos mokyk
la. Po mitingo paprastai būna 
prakalbos visokiomis temo
mis. Kalba ne vien vietiniai 
kalbėtojai, bet ir iš tolinti. 
Taipgi dabar organizuojamas 
stygų orkestras. Toliau gal įs
teigs ir dūdų orkestrų.

Šiandien įvyks susirinkimas.
šį ketvirtadienį, kovo 16 d., 

7:30 vai. vakaro, Joseph Bur- 
dos ofise, 11106 Micbigan A v., 
įvyks susirinkimas, kuriame 
bus prakalbos, stygų orkest
ras išpildys koncertinę dalį 
ir, be to, bus užkandžių. Visi 
socialistų partijom nariai ir 
simpatizatoriai kviečiami atsi
lankyti. Norintiėj'i galės vieto
je prisirašyti prie socialistų 
partijos. Neturintiems darbo 
duoklių nereikia mokėti. Dir- 
b^lilięiiiisJ reikia inękųti til<į 50 
ceiitų, kaipo įstojimo mokestį. 
Tad nepamirškime šio ketvir
tadienio vakaro.

Margerio ‘Amerikie 
čio Įspūdžiai Lie

tuvoje’

knygyne. Kaina yra popierio 
viršeliais — .$1.00, audeklo — 
$1.50. Recenzija tilps vėliau.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

socialistų 
ir būrelis 
kodėl, ne- 
O tokius 
nuomone.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

THEGEEVUM GIRLS
| •— ANJ> tN CUJSING.»RE^EAT, - 
tĄSCHOOlHaOSE 18 THE BULWARKQF

FlNE.(SlS’,-youV 
aoT ybuR 
SPECCH J0WN 

PAT*

šiomis dienomis atėjo iš 
Lietuvos nauja chicagiečio Dr. 
Algirdo K. S. Margerio knyga 
—“Amerikiečio Įspūdžiai Lie
tuvoje”. Į jų sutraukti straips
niai, savo laiku1 tilpę “Naujie
nose”, kttriimsc Dr. Margeris 
atpasakojo savo patyrimus 
Lietuvoje.

Knyga gražiai išleista, gau
siai iliustruota gražiomis iųiQ- 
traukomis ir parašyta leųgyų, 
gražia v kalba. , -.^.į

“Amerikiečio Įspūdžius JJie- 
tuvoje” dtįbar galima gauti

. 8:55 am C. T.
9:10 am C. T.

. 3:30 pm C. T.
11:35 pm E. T.
9; 15 am E. T.

Enįoy Your Trip — Go Via Wabash
to DETROIT, UUFFALO and

NEW YORK
Lv. CHICAGO, Dearborn Sta.

Englewood .
Ar. DETROIT, Fort&3rd Su.
Ar. BUFFALO, . . . ,............
Ar. NEW YORK,...............
Open-eection, drawing|rooin sleęplųg care. Obeer- 

vation-parlor-lounge-dining-car, and coaches.

ŽEMOS TIKIETŲ KAINOS 
KELIAUJANTIEMS UŽJURIN

lUIBMCBTlMITtB TO DETROIT
Lv. Chicago 11:30 pm, Englewood 11:45 pm, Ar. Detroit 7:00 am, C. T.
For Information call City Ticket Office, 144 S. Clark St, HARrison 4500

L. W. BADE, Assistant Passtnur Trąffic Managtr

Cash bus karalium šiame Oullete

P ■

PASKUTINIS ŽIEMINIS PRATUŠTINIMAS! 
n DipELiiS DIENOS — KETV1 — PENKT. — SEŠTAD. 
Kainos niekuomet ne bus tokios žemos kaip Siamo Pas
kutiniame žieminiame, Pratufitinime. Viskas turės būt 
išparduota nežiūrint į vertu — taigi, tegul jukų doleriai 
dėl jus dirba PAKAK!
Atdara Ketvirtadieny ir SeStadieny iki 8:30 vai. 
šilkinėj, , vilnų ir Silkinio krepo dresės dėl visokių 
DresAs vertės iki $5.08.

29c $1.49
Kiekviena dreso turi būt parduota — Ateikite 
ir pasirinkite i
ČEBATUKAI DEL MOTERŲ IR MERGINU- 
NaujoviAki kids — nauji styliai. Tai yra surprizų 
bargonas. Vertės iki $2.50, Outleto kana ........ 79c

MOTERŲ IR MERGINU KAUTAI
PASKUTINIS paSaukimas dėl Šių žieminių Kautų. KAI
LIAIS PADABINTI. PopuliarlSki nauji styliai • Ir ma-. 
terjjolni. Nusipirkite Kauta dėl ateinančios žiemos tik
tai Už ........................        $1.49

OUTLETO SPECIALS
5000 SVEDERIŲ dėl moterų ir merginų. Vertės' iki 
$1.1)5. PAROL ISTEKS. Outleto kaina .............   30c
BLIUMERIAI dėl moterų vertės iki 50c. Outleto kaina 10c

- MERGAITĖMS DRESfiS — pastebėtinas bargenas. Vertės
■ iki $1.00. Pasiskubinkite pasirinkti .......—............ 29c

VYRAMS DARBINIAI CEBATAI. 
skaros čebatai. ilgam dėvėjimui.
PARDAVĖME PRAEITAIS METAIS 

.Pasiskubinkite gauti .pORA DABAR

geri. tvirti, geros 
VIRŠ MILIJONO 

IKI $2.00. 
.......—99e

CHICAGO MAIL ORDER CO
HARRISON t> PAUl INA ST$. . MARSHFIEtP L«r
Atdara kasdien' nuo 8 iki 6 vai. vak.. Ketvertai^ ir Šeštadieniais iki.. 8:30 vak.

SOlVlUtATlONJ'T1“*

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos 
swimming pool.

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

WISSIG,
Specialistas ii 

Ruaijoa

Daktaras
Kapitonai

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ilgyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis joms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cmvford 5573

L-LADIES, AMP-aCENILEMed 
TH-THG B-BUUHCUSE 

iTH-TME 3-SCHOOl.WARK.rA 
OF-C<|VIUŽATI0Mt»*>4
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ALAVB LEGALIZAVIMAS

Ketvirtadienis, kovo 16, ’33
rilį. Kraujo nusilpnėjimas, vė
žys ir džiova būna priežastimi 
šios ligos. Bet nuovargis, per
šalimas tai dažniausiai sukelia 
šią digą.

Įdegimo paliesti nervai su
tinsta. Oda viršuje to nervo 
supunta ir paraudonuoja. Bet 
svarbiausias NeUrito apsireiš
kimas, tai nepakenčiamas skaus
mas. Skauda ne tik patį ner
vą, bet ir tą visą apylinkę, ku
rioje tas nervas randasi, ypa
tingai gelia raumenis, kurių ne
galima nei paliesti, nei paju
dinti be skausmo.

žinant šios ligos apsireiški
mus, ir suprantant jos prie
žastis, lengvai galima apsisau
goti nuo jos.

Gydymas nito Neurito yra la
bai sunkus. Karšto vandenio 
pūsles arba clektrikinčs paduš- 
kaitės kartais gelbsti, bet daž
niausiai priseina kreiptis prie 
gydytojo ir vartoti smarkius 
vaistus prašalinimui šios ligos.

Saugokitės alkoholio, kurio 
nežinote iš ko ir kaip jis yra 
padarytas. Saugokitės didelio 
nuovargio ir peršalimo. Saugo
kitės ir nevartokite patentuotų 
bei plačiai garsinamų gyduolių, 
nes nežinote iš ko jos yra pa
darytos. Atminkite ir pildyki
te gydytojų patarimus, tuomi 
išvengsite nemažai išlaidų ir su
taupysite daugiau sveikatos.

ga, kitam kenksminga. Tat vi
sados geriau pasiklausti savo 
šeimos gydytojo, kaip prisi
laikyti bygienos taų/yklių.

Industrija. Hygienos atžvil
giu yra svarbiausia darbinin
kams. Darbininkai, dirbantie
ji prie švino, aršeniko ir fos
foro, gauna organizmo siste
mos užnuodijimą. Anglių ka- 
syklių darbininkai neretai pa
galina plaučių trubukes (bro
nchus) nuo įkvėpavimo ang
lių dulkių. Stiklo darbininkai 
(glass blowers) nemažai nu
kenčia nuo plaučių ligų. Bus 
vietoj paminėti ir tuos darbi
ninkui industrijos skyriuose, 
kurie dirba po karštais saules 
spinduliais; daug jų nukenčia 
nuo tiesioginio perkaitimo 
nuo saules spindulių. Dirban
tiems ant saulės patartina val
gyti lengvus valgius, suside
dančius iš vaisių. Priailaikyti 
nuo mėsos iki būna baigtas 
dienos darbas. Po to galima 
ir mėsos pasivalgyti. Visai pri
silaikant nuo mėsos darbinin
kas negali. Vandens ir kitokių 
nesvaiginančių gėrimų reikia 
gerti iki valios ir dažnai. Svai
ginančiųjų gėrimų geriau 
gerti.

tvarkos ir dėl valdžios apsilei
dimo Amerikoje per paskuti
nius trejus metus užsidaro 
daugiau kaip 4 tūkstančiai ban
kų, nunešdami bilionus dole
rių žmonių’ sutaupą, tai argi 
čia Dievo kaltė? Jeigu dabar 
naujoji! valdžia yra priversta 
bankus pertvarkyti, kad jie 
butų saugesni; tai ar čia Die
vo darbas? *

žodžiu, kišti j politiką Die
vo vardą, musų supratimu, ne
tinka. O jau koliotig dėl Dievo, 
kaip kad ‘daro tas šv. Juozapo 
laikraštis; tai visai prasta.

tį su viršum metų turėjo pro- 
hibiciją, kuri priveisė gengste- 
rių ir padidino kriminalybę. 
Protestoniškos bažnyčios, kurių 
agitącija daugiausia prisidėjo 
prie’ to, kad prohibicija buvo 
įvesta, skelbė, jogei prohibici
ja tai — “Dievo dovana“. Bet 
ar krir tuo' tiki?
. Dabar Rdosevelto administra
cija stengiasi prohibiciją panai- 
l^ihth ir jau greitai bus lega* 
lįzuotaš alus. Tai argi “Darbi* 
ųi,nkas-’? dabar* sakys* icadv “Die
vas davė alų”?

Jeigu dėl- netikusios bankų

• > Ir- priėjo net tų ribų, kad, 
b galop * tik diktatoriški prin- 
i cipai suvaldė ir Lietuvą įs

tate į geresnį gyvenimą. Ir 
labai gerai supranta ko rei
kiami' 
mokratijos kai kurie vadai, 
dai- • ir* dabar užsiruątinę 
prieš demokratlhę t (?—°N?’ 
Red.) Lietuvos, valdžią! Mat; 
kam j L vėl nepasidaro lais
vesnė* gyvent tik demokra
tiškuose principuose* ir leist 
pilnai sauvaliauti* davatkoms, 
komunistams socialistams 
vokiečiams ir musų; svarbiau
siam priešui — leiikdivT

Labai gailai kad P.* Vyšniuą ’ 
nepagalvojo ką rašąs; Pfrmiau** 
šiai, prezidento RėoseveltO Mdikw 
tatura’’ neturi* nieko bendro sw 
tuo; ’ ką perversmininkai.1 pada
rė < ■ Lietuvoje* ROoseveitas ne* 
darė perversmo. Jisai ’nenu
vertė ginkluota, j ėga. pirmes
nės valdžios; bet buvo žmonių 
išrinktas laisvu ir visuotinu* 
balsavimu^/ Jisai- neišvaikė par
lamento, ir* neketina jį vaikyti. 
Jisai nesikėsina laužyti’ kon* 
stituciją, beb priešingai,, sako
si, esąs pasiryžęs, veikti kon*- 
stitucijos ribose. Jisai neišvai
kė kongreso, bet jį sušaukė 
net pirmiaus, negu reikalauja 
konstitucija! Jisai neareštuoja 
savo partijos priešų, neuždari* 
nėja jų laikraščių, neslopina 
kritikos.

Tai kaipgi dabar p. Vyšnius 
gali sakyti, kad Lietuvoje įvy
ko “toks pat atsitikimas“?

Jisai, matyt, turi labai keis
tą nuovoką apie demokratiją. 
Demokratija jam tai — palai
di barščiai, kur kiekvienas da
ro kas jam patinka ir nū vie
nas nepaiso kito žmogaus teisių 
arba visuomenes reikalų. Bet 
tai yra anarchija, o ne demo
kratija.

Demokratija tikrumoje 
būti taip pat tvarkinga, 
ir bet kuri kita valdžios 
ma. Ji dažniausia yra

O! musų išeivijoj,; dc-

ii *

. 2L5C-
ta cafto* MoMp 
Įaakymu

-r.. j t t.-..', jB,r.fflsaa?

Atstovų rūmai daugiau • kaip; trijų ketvirtadali^ 
balsų dauguma< priėmė įstatymo sumanymą tuojauss le* 
galizuotij alų ’ sw 3.2 nuošimčiais* alkoholio. Senato ko* 
misija* tą; sumanymą nutarė* rekomenduoti priimti* ir 
senatui. Balsavimas senate bus, be abejonės, taip pat 
palankus, ir tuo budu netrukus alus’ (ir, gal'būt, taip 
pat lengvas1 vynas) galės būt vėl viešai Amerikoje par
davinėjamas;

šis naujas teisėtas biznis suteiks darbo tūkstan
čiams žmonių, atidarys dirvą pelningam kapitalo in
vestavimui, padidins geležinkelių ir “trokų” pajamas 
ir atneš naujų taksų valdžiai. O vartotojai bus paten
kinti, nes jie galės gerti švariose vietose, o ne “spyky- 
zėse”, gerą ir sveiką gėrimą.

Dabar, kada alaus grįžimas yra arti, reikia stebėk 
tis, kodėl Hooveris ir jo partija nepasistengė tai pada
ryti? Klausimas toks, rodos, aiškus. Valdžiai truko pi
nigų padengti savo išlaidas. Kam gi ji stūmė nuo sa
vęs tokį dalyką, kuris tikrai butų sudaręs jai naują 
pajamų* šaltinį? Ir kam ji.1 turėjo, pavydėti* alaus« žmo
nėms, kurių gyvenimą ta nelemtoji depresija jau ir taip 
padarė vos* pakenčiamą?

Nesvarbu, ar čia buvo kaltai Hooveris; ar tai buvo 
išdava < bendros reakcinės republikonų politikos, kuri 
viešpatavo per 12 metų, * Gerai, kad tam ožiškam užsi
spyrimui prieš žmonių norus atėjo, galas.

VALDŽIOS KREDITAS

dolerių. Pirma
ekonomijos^ bi

valdžios išlaido
tai bus stambus 

Neraobutihai

Kongresas baigia svarstyti’ Roosevelto ekonomijos 
biliį, kuriuo ketinam^sumažinti' valdžios išlaidai per 
metus laiko penkiais šimtais milionų 
negu šis straipsnis bus atspausdintas, 
liūs gal jau bus patapęs įstatymu.

Pusės bilidno. dolerių su taupymas 
se turės labai* didelės reikšmės, nes
žingsnis linkui biudžeto subalansavimo, 
reikalinga,* kad valdžios* išlaidos su pajamomis susily
gintų ligi cento, bet deficitas-eina į bilionus dolerių, tai 
kraštui, kyla pavojus. Dideli deficitai griau j a valdžios 
kreditą, o valdžios kreditas šiandie Amerikoje yra vie
nintelis dalykas, kurį žmonės dar laiko saugiu.

Imkime bankų padėtį. Jie buvo taip pašliję, kad 
turėjo užsidaryti. Be valdžios pagelbos jie nebūtų galė
ję atsidaryti. 0 iš ko ta pagelba susideda? Iš to, kad 
valdžia davė užtikrinimą, jogei tie bankai, kuriems bus 
leista veikti, yra sveiki. Valdžios žodis ir jos pasižadė
jimas padėti bankams, jeigu bus reikalo, atsiteisti su 
savo depozitoriais, sugrąžino žmonėms pasitikėjimą 
bankais. Todėl, kada bankai pradėjo atsidaryti, žmonės 
puolė į juos ne traukti savo pinigus lauk, bet daugiaus' 
pinigų juose pasidėti.

Bet ko verti butų valdžios pareiškimai ir prižadai, 
jeigu ji pati neparodytų sugebėjimo išbristi iš skolų? 
Valdžios kreditu dabar remiasi visa finansinė Ameri
kos sistema, o ta sistema remiasi pramonė, ūkis- ir pre
kyba — žodžiu, visas musų ekonominis gyvenimas. Ar 
tokia tvarka yra gera, ar ne, mes čia nesvarstysime, 
bet tai yra faktas, su kuriuo tenka skaitytis, štai dėl- 
ko reikia pripažinti neapsieinamomis tas priemones, 
kurios padeda subalansuoti valdžios finansus.

Kai ekonominis gyvenimas atsigaus, valdžios pa
gelba bankams ir bizniui bus nereikalinga. Bet bus blo
ga, jeigu tuomet vėl bus paleistos vadžios ir privatinis 
kapitalas ims šeimininkauti savotiškai Dabar yra lai
kas padaryti tvarką^‘kad ateityje nepasikartotų tos ka* 
taistrofos, kurios ištiko kraštą. 
--- . ............ ..................................... .. ...... .........
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PRASTAS PALYGINIMAS

Vienas V.; J. Vyšnkis 
didelio įkvėpimo 
dpnto Roosęvolto inauguraci
jos kalbos diktatūros* garirini- 
npii. Jam, pąsirodė, kad Ame- 
rjkoje» Jaibgriųya demokratija, 
nes pats demokratų partijos

gavo 
iŠ. prezi*

H
11

.. .

. . šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMEIJIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

- HYGIENA.
_ t

•*»

gali 
kaip 
for- 
dagi 

tvarkingesnė, negu diktatoriš
kos arba šiaip despotiškos val
džios, nes demokratijoje visi 
žmonės yra lygus prieš įstaty
mus. Nė aukščiausias valdinin
kas demokratijoje neturi tei
sės įstatymus laužyti ir sau
valiauti. O diktatūroje įstaty
mų nėra: įstatymas yra dikta
toriaus valia. Taigi pačia savo 
esme diktatūra yra sauvalės 
valdžia.

Nepaprasti įgaliavimai, kurių 
reikalavo prezidentas Rooser 
veltas (ir kuriuos jau dalinai 
jam* suteikė kongresas) yra vi
sai ne diktatūra bolševikų ar
ba tautininkų prasme, kadan
gi tuos įgaliavimus duoda žmo
nių atstovai, parlamentas. Par
lamentas (Amerikoje vadinasi 
kongresas) nustato tiems įga- 
liavimams ribas — tikslą ir 
laiką,, ir jisai, pasilieka sau 
teisę juos atšaukti arba pa
keisti,’ kada matys reikalą.

Tali visai nėra demąkratijos, 
paniekinimas. Tai yra tiktai; 
tam1, tikras pareigą pasiskirsty
mas tarpe demokratijos orga* 
Mų.‘

į Suligi ( Vyšniaus išmanymu 
aįpie<‘ demokratiją* * demokratiš- 
kojįr valstybėje*' neturėtų* u buri 
jpkibs • vyriausybes1 
būti' neb ai«miHft' gęnerolą^ ne$ 
kiekvienas* kareivis- turėtų bū
ti generolas ant savęs. Bėt ši
tokios “demokratijos“ gyvuoja 
tiktai anarchistų utopijose ar
ba, gal būt, kur- nors ant 
Marso.

KOLIOTIS DĖLDIEVO NĖRA 
GRAŽU

vadas reikalauja siau “dikta
toriškų” teisių ir rengiasi val
dyti kraštą jėga, kaip, karo 
metu: “Aš įsakau, tu išpildyk, 
dirbk ir tylėk!’’ Brooklyno 
tautininkų organe tas asmuo 
rašo:

/ ■

“Gerbiamieji lietuviai Juk 
jus gerai atsimenate, kad ir 
Lietuvoj 
pat (? -
kimas. Nelabai senai ir Lie
tuvoj buvo pilnai ‘demokra
tiškas’, laisvas tvarkymasis J vas. Amerika, pav. per dešini

“Darbininku” pasivadinęs šv. 
Juozapo organas piktai mus 
plukta už tai, J<ad mes iš Robse- 
velto kalbos padavėme tą, ką 
jisąi sakė apie ekonominius,
politinius ir finansinius daly*; 
kiis, bet praleidome jo “Dievo,

Rašo: DH T. Dundulis. 
Gydytojas ir* Chirurgas 

Chicago, III.
Žmonės įvertina sveikatą 

daugiausia tada, kada jau ją 
praranda. Ypatingai jaunes
nieji. Iki jauni ir sveiki, ma
žiausiai domisi sveikatos klau
simu. Už tat jie visai nekalti: 
tai labai natūralu pas žmones. 
Mat, jaunuolis jaučiasi, kad 
sveikata ir jo jėga auga, arba, 
geriau sakant, sandėlis jo svei
katos didėja, todėl ir sveika
tos klausimu vargu jam gali
ma susidomėti. Kada žmogaus 
sveikata pradeda eiti mažyn, 
tada jis pradeda įdomauti ir 
sveiktos klausimu. Patogiau
sia yra žmonėms pradėti rū
pintis) sveikatos klausimu ta
da, kada dar sveiki. Tam tik
slui geriausia atsako susipaži
nimas su hygiena ir pasitei
raujant pas savo šeimos gydy
toją. Čia paduosiu keletą trum- 
pinenų iš hygienos srities.

Kas yra hygiena? Tai yra 
mokslas' užlaikymui sveikatos 
ir kaip sulaikyti limpančias 
ligas ir jų priežastis. Keletas 
iš svarbesnių < hygienos dės
nių,1 kurie daugiausia paliečia 
žmonių sveikatą, yra saulė, 
atmosfera, industrija ir švara, 
kaip tai vanduo ir maudyne.

Atmosfera. Kokią įtaką drė
gna ir sauaa < atmosfera daro 
žmogaus organizmui? Žmo
gaus organizmas iš savęs pra
šalina įvairias nenaudingas 
ir’ nuodingas substancijas, į- 
vairiais budais: su šlapumu, 
su mėšlu, su kvėpavimu ir su 
prakaitavimu. Atmosfera dau
giausiai daro įtakos į prakai
tavimą., Drėgna atmosfera su
laiko prakailarimo; funkcijas 
ir tokiu budu pasilieka orga
nizme šlapumo) ' rukŠčių,'toji 
dalis, kuri turėtum būti išpra
kaituojama. AišItU,'* kas neiš
eina su prhkaitiįutaįi turi išei
ti su šlapumu piję inkstus. Ka
da pr.akaitavima^iyra sulaiko
mas, iųkstų dariitiš paaid a il
gina. Kaip matoijrivdrčgna at* 
mosfera* darydami* įtakos į 
.pija kai tavi mą, { sykiu paliečia 
ir inkstus.' Negana to, taip pat 
apsuųkina ? reumatizmą turin
čius žmones.
. Karšto ir, sykiu Jdręgnp kli- 
iiatp įtaką žipo^aus’ or^ąiliz- 

. jpuil t yi da^1 Jyųirešųėt' žmo
nes, gyvenantieji • karštam* ' ir 
drėgnam' klimate* turi men
kesnius muskului ir nerviš- 
kesni. Drėgname klimate yra 
išsiplatinę daugiausia maleri- 
ja, geltligė, cholera, kepenų 
ir vidurių ligos. Rėiupatizmą 
turintiems žmonėms geriau
sia gyventi kur šiltas, sausas 
ir vienodas klimatas, vietose, 
kur randasi : alkalinio arba 
s/ulforo šilti ’.vandenys (hot 
springs); Džiovininkams, tu
rintiems luberkulozą, palabi
na gyventi vietose, kur Vieno*

buvo įvykęs toks
“N.“ Red.) atsiti-

palaimos” prašymą.
Mums atrodo, kad tas prar 

Šymas jo kalbą ne pataisė, bet 
greičiaus sugadino, nes visi ži
no, kad, politiką veda ne Die-* ir a' ■ . v.

geriausia šalta (lie-
(čiurkšlinė) maudy- 

arba su NEURITIS

ne-

jau
ku- 

ir 
už-

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

yra 
pa- 
per

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c; Gulima gauti Naujie
nose.

blausia tuberkulozo priežas
tis; bet, kad žmogaus organiz
mas* yra nusilpęs arba, ge
riau sakant, kada • dirva džio
vai jau yra prirengta, tada, 
pagavus- šaltį,’ ir džiovą prasi
deda daug* sparčiau. Hygicniš- 
kas prisilaikymas, nuo šalčio 
yra 
tino
ne (shower bath) 
kempine šaltu vandeniu nusi
trinti anksti iš ryto atsikėlus, 
o pot to vėl tuojau nusitrinti 
su storu rankšluoščiu. Miegai- 
masis kambarys turi būti get
rai išvėdintas, atidarant lanr 
gą laikas nuo laiko; arba nuo
latos laikyti langą atdarą, jei 
ne per šaltaa oras. Kasdieną 
tam tikrą laiką praleisti ore. 
Odos hygienos oras taip 
turi daug svarbos.^ Tiems, 
re turi atgrubusią odą, 
tiems, kurie interesuojasi
laikymu odbs, ypatingai mote
rims ir merginoms, patartina 
niankštytis atviram ore, mie
goti nustatytą laiką, gerti 
daug vandens, atsikėlus/ anksti 
iš ryto nusitrinti šalta, šlapia 
kempine ir sausai nusišluosty
ti rankšluoščiu, retkarčiais 
paimti šiltą arba karštą mau
dynę, įdedant alkalinos drus
kos. Karšto garo pirtis yra ge
rai, bet kurie turi bendrą su
kietėjimą arterijų (arlerio*- 
scerosis), širdie ir plaučių li
gas, yra kenksminga; reikia 
atsargumo. Būtinai patėmyti* 
pa, kad tais nurodymais ne 
kiekvienas gali naudotis. Tas 
priklauso nuo sveikatos sto
vio; Vienam gali būti liaudie randasi aršeniko, sukelia Neu-

Dr. J. P. Poška, gydytojas 
, chirurgas

------------------- - 5

šį kartą trumpai pakalbėsiu 
apie nervų ligą, vadinamą Neu- 
rįtu.' ši liga yra ne kas ki- 
tiis, kaip tik įdegimas nervo; 
o kartais tuomi pačiu* žygiu ji 
paliečia ir daugiau kaip vieną 
nervą.

Priežasčių šios ligos 
daug. Bet paminėsiu tik 
čias svarbiausias, būtent:
šalimas, užgavimas* nervo, iš* 
tempimas bei nervo spaudimas, 
kuris pasitaiko kaului perlu’žus 
arba sąnariui iš normalės vie
tos išėjus, augimas įvairių skau
dulių bei navikų, arti nervo ir
gi sukelia tą ligą vadinamą 
NriiritisF' ....... ”

Kuomet Neuritis, arba nervų 
įdegimas, paliečia daugiau kaip 
vieną nervą, tai to įdegimo 
priežastys yra labiau painesnės 
bei įvairesnės. Limpamųjų li
gų nuodai, kaip tai: difterijos, 
tyfo, raupų ir kitokių sunkių 
ligų nuodai sukelia nervų įde
gimą. Taipo gi per didelis var
tojimas alkoholio ir per ilgas 
vartojimas gyduolių, kuriose

TIK ką . gavome iš Vil
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenes ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

“Naujienose” galima gau
ti Umguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji. Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

das klimatas, nuosa 
tuma'i švarus 1 oras, Į i 
niausiai saulėtos *; dienos ir 
švarus vanduo. Žmones, kurie 
dažnai pagauna šaltį, turi bu* 
Ii atsargus. Džiova (tuberku- 
lozo liga) ^dažhiauiiai praši* 
deda. su. šalčiu. Supraskite, ne* 
sakaui* kad s šąjtis

ki aukš 
k»iįrl daž

yra svar

JI TEBESTOVI

M f ' fcy
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BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelnian, 28-i Tremont St, 
Boston, Mass.
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LAIKINASIS MAJORAS F. J. CORR SEK 
SIĄS CERMAKO PĖDOMIS:

Numažinsiąs mokesčius ir atmokėsiąs 
darbininkams užsilikusias algas

Cermako vakancijos klausimas dar ne galutinai išriš 
tas; situacijos išaiškinimas legislaturos rankose

Chicago turi laikiną majorą 
Frank J. Corr, .17-to wardo al- 
dermoną, kuris buvo išrinktas 
užvakar įvykusiame triukšmin
game miesto tarybos posėdyje.

Bet ar jis paliks Cermako 
paliktoje vietoje, ar išbus joje 
iki birželio, ar pavasario, ar 
iki 1935 metų balandžio mėn., 
kada pasibaigs Cermako ter
minas, nei jis pats, nei demo
kratų šulai Chicagoje nežino.

Seksiąs Cermako pėdomis
Padarydamas pirmą oficiali 

pareiškimą vakar rytą, atvy
kęs užimti majoro vietą, F. J. 
Corr pareiškė, kad jis seks 
Anton J. Cermako pėdomis. 
Mokesčių klausime jis prisilai
kys mirusio majoro taktikos— 
stengsis juos numažinti ir at
mokėti visiems miesto darbi
ninkams užsilikusias algas. Jis 
taipgi, sako, sutinka su Cer
mako nuomone, kad pakol mo
kesčių klausimą bus galima iš
rišti, — reikės kreiptis į fede- 
ralę valdžią su reikalavimais 
gana stambių paskolų.

Nekandidatuosiąs rinkimuose
Be to, jis neprašalinsiąs jo

kių Cermako paskirtų darbinin
kų, neskirsiąs kandidatų į va- 
kancijas — ir, svarbiausiai, nc- 
kandidatuosiąs į majorus, kuo-

met specialiai rinkimai bus pa
skelbti.

Klausimas ar F. J. Corr — 
laikinasis majoras galės eiti 
pareigas ar turės pilną majoro 
galių — guli Illinois valstijos 
legislaturos rankose. Sulig da
bartiniu dalykų stoviu — Corr 
neturi teisės tvarkyti miesto 
finansinių reikalų, negali skir
ti asmenis 
daug ką

Abejose

į vietas — negali 
daryti.
partijose nuomonių 
skirtumas

pasakyti, ką IllinoisSunku
legislatura Springfielde padarys 
tuo klausimu. Abejose partijo
se, ir demokratų ir republikonų 
tarpe, yra pasireiškęs nuomo
nių skirtumas. Dalis demokra
tų nenori skubintis su rinki
mų skelbimu, o kita dalis, kar
tu su kai kuriais republikonais 
— varysis, kad rinkimai butų 
paskelbti birželio 5 d., kartu 
su teisėjų rinkimais. O didžiu
ma republikonų, kaip ir kai ku
rie demokratai, nemato reikalo 
skubintis.

Be to, legislaturoje yra iškel
tas pasiūlymas suteikti Chica- 
gos miesto tarybai teisę, išrink
ti laikiną majorą ne vien iš 
savo tarpo, bet ir iš pasalios.

Tokių skubių pasiūlymų pra- 
vedimui Illinois legislaturoje 
reikia % balsų. Nors demokra
tai abejose rūmuose turi di
džiumas — jie neturi reikalau
jamo nuošimčio savo pusėje. 
Tokiu budu — situacijos rak
tas — republikonų rankose —

Clinton kalėjimo, Dannemora, N: Y., kalinių piešiniai, kurie 
tapo išstatyti nepriklausomųjų dailininkų parodoje, New Yorke

kurie j į pavartos savo t naudai.’ 
Sutikdami* užtvirtinti ’ majorą- 
Corr — jie reikalaus, kad spe
cialiai rinkimai nebūtų paskelb
ti pirm pavasario.

Chicagoje ir apielin- 
kėje vakar atsidarė 

sekami bankai
3 Chicagoje ir 37 priemies- 
čiuose; vakar alsidarė Chica- 

gos birža;, grudų birža— 
Board of Trade atsidaro 

šiandien.

ax,.....j,rteas.,j,..7iwiflutja''i.Trr&.tsr.
DUNDEE—First’ National.
ELGIN Elgin National, 

First National,. Union Nat.
- EVANSTON—Evanstdn 
and Savings, State Bank 
Trust company.

LAKE FOREST—First 
ional.

MATTESON — First State.
ST. CHARLES—St. Charles 

National.
WHEAT0N—Wheatbn T’st 

and Savings.
WILMETTE

State.
Sekamiems priemiesčių ban

kams atsidaryti leidimą sutei
kė valstijos auditorius Ed- 
ward J. Barrett.

CRYSTAL LAKE — Home

and

Nal-

Wilmette

THORNTON — 'Thornton 
State bank.

WINNETKA — State Bank 
of Winnctka, Winnetka Trust 
and Savings bank.

Viso Illinoin valstijoje va
kar atsidarė 91 bankas. Be to, 
vakar atsidarė įvairios Chica- 
gos biržos, išskyrus grudų 
biržą^’ The Chicago Board of 
Tradei kiiri atsidarys šian
dien. Visos biržos buvo 
darytos nuo kovo 4 d.

už-

Pašautas piktadaris 
įvažiavo stulpan

Kieno karą jie pavogė ir 
kas jie yra policija dar nepa
tyrė. —F. B.

R ADIO
Peoples Radi o Programa
Praeito antradienio vakare, 

Peoples Furniture krautuvių 
radio programas iš WGES vėl 
linksmino radio klausytojus.

šį sykį gerai pasirodė žino
mas Peoples Parlor kvartetas 
ir duetas, išpildę keletą rink
tinių lietuviškų dainų. Taip 
pat dainavo p-lė A. Ančiutė 
ir K. Sabonis. Parinkta ir gra
ži muzika, įdomi kalba apie 
sveikatą pasakyta Dr. Kovars- 
ko, M. D. Čalio Kepurės, juo-

Kovo 13 d., policija norėjo 
sulaikyti du* įtartinus asme
nis prie 51 ir 22 gatvės. Bet kai bei pasaulio įdomybės ne- 
pastarieji visu smarkuinu lei- 
doięt bėgti, nepaisydami ir tra- 
fikb- signalų;

Policija tuojau paleido kele
tą šūvių. Vienas atsiekė savo. 
Piktadaris neteko kontrolės 
ir karas atsimušė į stp 
Vienas iš jų dar bar
gti, bet policijos sugautas aiš
kinosi, kad jie važiavo su vo
gtu karu.

šė į klausytojų namus daug 
ko gražaus ir naudingo.

—Nuolatinė klausyto ja.

Q- 
pabė-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
-Wi^RWv^w*w««*,s*"**»**v**,**«'*|>******i*M’wi*#«»iaM|v*w<i*«wv*»*»^M"»«i**wi**’

Rea 6600 South Arteaian Avem* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Te!. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR.M T. STRIKOLTS
HVUVTOJAB n CHIRCBOA* 

n r i 8 A «

1645 S. Ashland Avė., 
-eito valaadM arfa t IU < Ir aao 6

• vtJ rak. NedSUomb patai aatar* 
Onso Tel.: Boulevard 7820 
Njih Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Phone Canal 6122

DR S. BIEŽIS
GYDYTOJAS (R • HIRURGAb 
>201 Wesi 22nd Street

Valandos: 1——3 ir 7—8 
«eredomi» «r nediliomi* pagal autam 
P»r«W*ocqa 6628 So Richmond <»ra* 

r»lefona» Repabli- TR68

Dr. Suzana A. Slakis 
v Untsrų it Vaiką ligą Specialist' 

1145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 733/ 

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 ik: 
12 ryto (išskyrus seredomis) Faipg’ 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarainkai* •> 
K enrergais.

Rev Tel HYDE PAR* B9*

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nno pirmadte 

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, I1L

JURGIS BROCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

’ kovo 13 d., 5:45 vai. ryto 1933 
* metais, netikėta mirčia, sulau- 

kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Raseinių apskrity, Girdžių 
parap.. Milišių dvare. Ameri
koj išgyveno 23 m. Paliko di
deliame nuliudime moterj Ele
ną, po tėvais Krikščiuniukę, 
sunu Vincentą, motiną Oną, 
broli Antaną, brolienę Oną, 2 
seseris Marijoną Norkienę ir 

t Antaniną Brocaitę, švogerį 
Vincentą Norkų, švogerj ir 
švogerką Williamą ir Zofia 

, KrikšČiunus, švogerj Jurgį 
Krikščiūną ir gimines, o Lie- 
tuvoj seseri ir 4 brolius. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei- 

, kos koplyčioj, 3319 Aubum 
Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, ko- 
vo 18 d., 8 vai. ryte iš kop
lyčios i švento Jurgio parapi
jos baŽnylią, kurioje atsilAts 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapi- 
nes.

t Visi a. a. Jurgio Broco* gi- 
..minės, draugai ir pažįstami 
" esat nuoširdžiai kviečiami da; 

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Moteris, Sūnūs, Motina, Bro

liai, Seserys, švogeriai ir 
Giminės.

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

JURGIS STAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 12 d. 8:30 vaL ryte, 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Kauno rėdyboj, Pane
vėžio apskr., Vabalninku par., 
Kuprių kaime. Amerikoj iš-

I gyveno 42 metus. Paliko di-’ 
deliame nubudime gimines, 

'draugus ir pažįstamus, o Be- 
tuvoj seserį ir du sūnūs — 

’* Jurgį ir Povilų. Laidotuvėmis 
‘ rūpinasi draugas Jurgįs Pet- 
’ rikenas, 2352 So. Oakley . Avo. 
r, Tel. Canal 1251. Kūnas pa- 
f šarvotas randasi grab. Laeha- 
i wicz koplyčioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
kovo 17 d., 1 vai. po pietų iš . 
koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a.< Jurgio Stakio gL 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai* kviečiami da
lyvauti laidotuvės© ir suteikti 

.. jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Giminės, Draugai ir 

Pažįstami.
a Laidotuvėse patarnauja gra-
* borius S. D. Lachavvicz. tel. 

Canal 2515.

Iš 475 bankų, kurie vakar 
atsidarė- penkiose vidurvaka- 
rių valstijose, 3 atsidarė Chi
cagoje ir- 37 priemiesčiuose. 
Chicagos bankų atidarymą, 
legalizavo valstijos auditorius 
E. J. Barrett. Jie yra:

Pioneer Trust and Savings, 
4000 Wcst Nonth avė.

Pullman Trust and Savings,. 
400 East 111 th'Street.

Vniversity Shtte, 1354 
55th strcet.
Sekamiems pritmiesčių

kams atsidaryti leido/ federh* 
lio reservo sistema.

ANTIOCH—First* NhtiOnnl.‘ 
! BARRINGTON — Fw§t Na
tional.
I BATAVIA—Blatu via*' Nhtibn* 
ai, First Natioųgl. ,

Į BLUE ISLAND—First Nal- 
lional.
i CHICAGO ^HEIGHTSr-.Citi- 
įzens’ National.- . <
j CICERO—First' Nationul.' 
Į DĖS PLAINES^-First Na
tional.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
92 ARCHER A V.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Wcstern Avenue 

Pbone HĖMLOCK 7828

Ofiso rel. Lafayette 7031

Dr. V E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Easb

b am

ELGIN—Elgin City Banking 
company.

FOX LAKE t- State bank.
GRAYS LAKE — Merchants 

and Farmers* bank.
ITASCA—Itasca State.

. LAKE VILLA — Trust and 
Savings.

SCHAUBURG — Ffarmcrs’
State' bank. > <

* ARGO
TlNLEfr PARK — Bremcn 

Statę banki
į FLOSMOOR — Flossmoor 

Štate banki* -■

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Argo State.

JMOUN/F PROSPECT — Mt.
Prospcc4 State bank.

— Niles; NUJKS CENTER 
Center Stato.
> LANSlNG-^Odk Glcn Trust 
aild<: Savings bank.
t ORLAN45 PARK — Orland 
Patfk; State.

RI^ERSIDE — Riverside 
Šfatfe Bank.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžę U Europos it c U 
sanojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

įvairus Gydytojai
f'

Pbone Armitage 2822

praktikuoji

2-6 P M 
ketvirudie

1145 Milufaukaa Avansu

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

Nedalioj pagal sutartį
- - - - . . - ■ -- .... - ----------- '

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaasia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o <nu«q 

darbu bosite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W Uadison St.
Vai.' 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Bransvick 0597

A. L Havidonis, M.D 
<910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: .

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

apart ėvsntaditnio ir katvirtadianio

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrg 
moterų it vaikų pagal naujausius au 
todus X-Ray ir kitokius elektros orie 
taitu*

Ofisas it Laboratorija >
>025 W \%th St., natoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Crnttsd /46<

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelei ir graži koplyčia dykai-

718 W. 18 St.
T/el. Roosevelt 7532

Phone f Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiatnF'rei 
kale visuomet estb sąži- 
ningas^ ir nebrangus to- 
dčl> kad nettirifhe: ii- 
laidų užlaikymui1 sky- 

33&7 Auburn Avė. 
" CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westem Avenut 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Coe? of 35tb & Halsted St«) 
Ofied valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soatb Ashland Aoa. 3 Usbsa 

CHICAGO ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nao 10 iki 12 vai* ryte, nao 2 iltį 4 
vai po pictQ ir nuo 7 iki 8:30 val: 
vakaro .NedėL nuo 10 iki 12 ▼. dteae- 

Phone Midway 2880

JONAS GUOGA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 14 dieną. 3 valandą ryto 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Liejtuvoj.

Per paskutinius 8 metus dirbo 
pas Charles Shatą. 184 3 South 
Halsted Sq Ch. Shatas rūpinasi 
ir jo laidotuvėmis.

Paiik& dideliame nuliudime 
draugus ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi Sku- 
do koplyčioj. 718 W. 18 St.. 

. Cbkago.'
Laidotuvės įvyks penktadieny 

kovo 17 dieną. 9 vai. ryto iŠ na
mų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
go* pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Guogos gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį1 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Charles Shatas, Dtaugai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Skudas. Tel. Roosevclt 7532.

JUOZAPAS ZORIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
i trečiadieny, kovo 15 dieną, 3 va

landą ryto 193 3 m., sulaukęs 62 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ak
menės miestelyj,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kotriną, dukterį Marijoną, 
žentą Pranciškų Stankų, 2 sUnus 

J Vladislovą ir Joną, marčią Mari- 
' joną, anukus, anūkes ir posūnį 
J Kastantą Mockų ir giminės.
1 Kūnas pašarvotas randasi 535 
, W. 36 St., Chicago. Telefonas 
t Yards 0606.'

Laidotuvės įvyks šeštadišny, 
kovo 18 dieną. 9 vai. ryto iš na- 

, mų į Šy. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėHonio sielą, o iš 
ten * bito nulydėtas, į $v. Kaaimie 
ro kapines.

Viąi a. a. Juozapas Zoris gi- 
‘ minės,' draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
- laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
> tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

. M ottrit, Dukteryte , ŽtnHai •
* Sūnūs, Anūkai it Giminė*

■aaHSMr

SeiM ir Didžiausia
ih»w4i<,

GRABO Kilį (STAIGA
BUDRIKIS l» vU nu»tebfoo<pu MM** aapislato-
Mfo kainonsl* u4 aukšto*-rųiiMr paisii&jhsų. U*1 »4«ko 
BerokuojametaŽ atvežimu m 
įstaigą U bito kokios miesto

ĮRjillr įtUPl- l'4isMn
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galMte pojantyti & 
džiausi pasi&ikimą gpftMj iįr tą p<-
tarnavimą ftims visai nieko ne^iMli^mokH^1nežiūrint 
| tai, ar j^.^>irksit^ ar n«._.....

. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborfus, kurto 
teikia ambuiance patarnavimą su ekspertu* lietuviuvpa^» 
tarnautoju. Dykai Keturios Modernižkos^KoplyŽiOg Dtt1 
temenu^ Pašaukite EUDEIKĮ pirra-negu krelpsitto kur* 
kitur.

Šr i i rt isr ir r g aZi WS ®^!SS>s
•: ■ ’• ■ <. • , ■ ■ '' ’ ' C ...•' '• 't ? i , ■:•>..• j / .: • ? 1 •' y

JUSŲ’GlMBOIUUS

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH,OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi1 galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervnotumo, skaudamą 
akių karštį nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas; Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais paga 
sutartį. Akinių kaino* pėt pusę pigiam, 

kaip buvo pirmiam
Datigely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi* 

į giaū kaip pirmiau, 
4712 South Ashland Ąve, 

Pbone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal' sutartį.
M ■ ........ * I »■ ■■■ I ... ■

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų' gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halstrd Street 

Tel. Boulevard 1401

Tekfoflas1 Yards 0994-

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Anraoe-*

Ofiso' valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 ikš 3 po pšn-

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez.' Telephone Ptaza 3200

9 ».

Phone- Boulevard 70*3

DR. €. Z. VEŽEI JS
' DetittetlM

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Aoenae 
Teistais* Vlttfhis 0036

J J n ■ ■. i . I I I r ..■i'

Tel. Yards 1829

DR. & SERNER
blBTtJVIS* AKIŲ SPECIALISTAS'

Patyrimai; 
KtimplikdotUosi' 

Atsitikimuose

Ofisai it Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampw Hil**# - Sfc;- 
jdos nuo 10—*4. nuo 6 'iki'1
NedHiomįf guh 10 Dd U

—*

DR^ Ari L. YUSKA 
2412 > IV. MUhtėetta RA 

kampa* 67tb it* Arterian AVe« 
Telefonas Grovehill 1595.

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2«*4< 
Ir' 7-9 po pietą, setedoms po pietif ir 

nedaliom* pagal' susitarims
■ ■ - -»■*——.... ->■ - - ...- . ............. ' »>*-

Valandos nuo 10—*4> n

Ofiso TeU Victory 6893
. R“ Tel 5L"J"L2t*’

DR. A. A. ROTH1
Rusas Gydytoja* ir CHrutfcas 

SpecmZistas odos lipų ir vtnarillut lig*

3102-So. Halsted St-
kampas* 31st Street

Val.i 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliotais ir’ iVeiitadittaiais 10—2

Advokatai

SIAKIS-,
Advokatas

Afletro Ofisu 77 W. Washlngton St
Room 905 Tel. Deatborb 79V6

Valandos: 9 ryto iki 4 po piettf

VaUrabt Ularif. ir Ketv.—6 iki 9^ 
4145 Archer Ava. Tat LafayatU 7889

NantyhTei: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEM
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prfe Clark 
Telefonai StaM~ Valandos O—•

West Sidė: 2151 W. 22nd SL 
PanedUio, Sertdaa Ir PMnpaMtak. 6 1M •

Tritfėner Canal 0660

DR. ATKOČIŪN  AS JOS EPU J.. GRISH
dantistas

3147 So. Halsted St
Panedo Seted. ir Subat 2-9 vaL 

Kitomb dienomis pagal sutattj

y^.ž -r WtX-
1/1 cTUVIS j^GVOKnOUS*



Ketvirtadienis, kovo 16,

PRANEŠIMAI
CLASSIFIED ADS

MORTGAGE BAHKERS

2608 West 47th St

NAUJOJ VIETOJ
For RentPeter Conrad

PAINT

CLASSIFIED ADS

MADOS MADOS MADOS

Gamina visokius “menkn ekius

$100

čiau
uždarbio

Taip,

čia

Šiandien kovo

pasakykite savo pažįstaužtvirtinimas

ROOSEVELT 8500
(Adrena)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

$350
$300
$550

Kolektavimas - 
Notary Public

ūkių 
geros 
nau-

minetas paskaitas 
Įžanga veltui.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Depozitai atsidariusiuose bankuose padi 
dėjo $65,000,000; atsidarė trys bankai

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

509. Bukausky Wm
529 Merkis J.

prie 
SANDARGS

Chicago Tuberculosis Institute 
turi išvystęs platų veikimo 
programų

Paskutiniu 
ir atsigulė

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Hairted Su Chicago, III.

Čia Įdedu 15 centų Ir prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mieroa ........................

ROSELAND.
Iniku buvo ausį

Įvairiausi gandai ei 
na tarp Western 

EI. darbininkų

Potogtafuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Didelis skaičius žmo- 
naujas sąskaitas, 

atgijimas

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

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

Šiandien pradeda 
kampaniją kovai 

prieš džiovą

niekuriuose miestuose
pinigų. Viršuj ir apačioj mediniai pinigai 
duryje

Sirgo roselandietis 
Antanas Jocius

a askutine
L imtą 

y a penktadienis 
nimą ir slėpimą 
ri bausmė, 
vakar dienos

kiaulutės, baltos pelės, Bantatm 
papūgas, beždžiones, Tropii-

bankas
Metropolitan State

Park Lietuvių Politikai

Yra faktas, tačiau, kad kovo 
1 d. .buvo pašaukti keli darbi
ninkai prie medžio darbo. Dir
ba visą dieną, kartais viršlaikį. 
Gamina visokius menkniekius ir 
jeigu gauta rinką—tai darbas 
užsitęs ilgiau. 

Mr

Be to. yra išleistas atsišauki
mas į darbininkus, sakąs, kad 
kurie nori baldų ar ką iš gele
žies, tegul kreipiasi prie kom
panijos 
kokį sumanymą 
dirbtuvei. Ji bando 
vairius dalykėlius ir 
turime darbo.

Prisirašykite j musų spulk^

TEL. LAFAYETTE 1083

Dirbtuvė nesenai paskelbė te
legramą gautą iš New Yorko, 
“main ofiso”, kad su balandžio 
1 d., visiems dirbantiems bus 
nuimta 10% nuo uždarbio.

Antradienį mirė nau- 
jienietis Jonas Guoga

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS | LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

trys bankai). Ypalin- 
vakar, po ilgos per- 
atsidariusioje Chica- 

šėrai ėmė kilti į 
bet tas apsireiški-

Mėn. atgal pavogė 
jo Fordą; dar 

nesurastas

rra aUje Ii Europos 
augo, tegul 'nueina I

PARSIDUODA grosernė labai pigiai, 
gera vieta, 4 kambariai pagyvenimui. 
Renda nebrangi. 1904 Canalport Avė.

Bridgeporto Lietuvių Bedarbių susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, kovo 16 
d., 7:30 vai. vak. Fellowship House, 
831 W. 33rd Place, apatinėj svetainėj; 
įėjimas per šonines duris.
biai kviečiami atsilankyti. Įžangos ne
bus. Organizatorius.

Nuo balandžio 1 d. atims 10% 
nuo darbininkų uždarbių; 
gamina visokius menkniekius

G. Ripsin, Chicagos lietuvis, 
buvo nuvažiavęs į Belvvood, 
Illinois, su Fordu, 1980 coupe, 
tamsiai rudos spalvos. Ten jo 
automobilis buvo pavogtas. Jau 
praėjo apie mėnuo laiko, bet 
jis dar nesurastas. Jeigu kam 
teko patėmyti panašų Fordą 
toje apielinkėje, malonėkite te- 
lefonuoti, Hemlock 1340.

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, UI.

Tel. GROVEHILL 1038

Mediniai ir odiniai pinigai, kurie yra vartojami 
užpildymui trukumo tikrųjų 

scrip”, Vi- 
pinigai” atspausdinti ant avies odos.

Apskaičiuojama, kad nuo ko
vo 7 d., kuomet buvo paskelb- 

: įstatymas, draudžiąs slėpti 
’ iki vakar dienos — 

$63,000,000 aukso ir aukso 
u.. afacatų grąžino į Chicagos

CICERO.—Man labar smagu 
matyti, kad vienas kitas rašo 
apie Westcrn Electric dirbtu
vę, bet rašantieji neturėtų va
duotis gandais. Jų yra gyva 
galybė ir tarp pačių darbinin
kų. Kai kurie tų gandų atro
do lyg gryniausi faktai.

Gandai apie paėmimą 400 
darbininkų neturi pamato. Taip
gi abejotina ar buvo ieškomi 
kokie ekspertai, bet apie tai 
neapsimoka ginčytis.

Atims 10% nuo

Toliau, jeigu kas turi 
lai paduoda jį 

gaminti j- 
ačitf tam—

. , ........................ v

18 APIELINKĖ. — Kovo 14 
d. pasimirė Jonas Guoga, kuris 
gyveno pas Charles Sbatą, 1843 
South Halsted Street.

Jonas Guoga buvo pažangos 
žmogus, visados pagelbėdavo 
drg. Shatui rinkti prenumera
tas “Naujienoms’ ’ir šiaip ge
rai žinomas 18-tojc apielinkėje 
ir visų mylimas.

atsidarė 
gai tik 
traukos, 
gos biržoje 
>adange.» —• 

mas greičiausiai laikinas.
Depozitai Chicagos bankuose 

nuo pirmadienio padidėjo $75,- 
/JO,000 

nių atidaro 
Bendrai jaučiamas 
ir pasitikėjimas.

Metropolitan State Bank 
fed. res. nariu 

Vienintėiis lietuvių 
Chicagoje
Bank, 2201 West Cermak Road 
(pirmiau 22nd Street) vakar 
buvo priimtas į federalio re- 
seivo sistemos narius. Kartu 
su Metropolitan, nariai paliko 
Skala State, Upper Avenue ir 
Lake View Trust and Savings 
Bank.

BALETO^ MOKYKLA
Sekamą savaitę p. Vytautas Zereni- 

Bieliajus atidaro lietuvių baleto moky
klą Bridgepotte, Universal Kliube (814 
W. 3 3rd St.).

Šią savaitę bile vakarą nuo 5 ligi 8 
valandos bus gauma pasimatyti Uni
versal Kliube su p. Bieliaju ir įstoti j 
ietuvių baleto mokyklą.

ru-4,us^' metalaj tebepinu- 
iš po ma trasų, iš kojinių 
r termino galui artinantis 
tas plaukimas nemažėja, 

diena grąžinti auk- 
nuo vasario 1 d., 

Už negrąži- 
gręsia ašt- 

(Smulkmenos — 
“Naujienose”).

Jaučiamas atgijimas ir 
pasitikėjimas

Veikiančių bankų skaičiui 
nuolat daugėjant, Chicagoje at
gijo pasitikėjimas į juos ir 
pats biznis. (Vakar Chicagoje šitame susirinkime bus pasku

tinė proga padaryti pakeitimą 
biudžeto projekte.

Ir todėl, kiekvieno namo 
savininko pareiga šiame susi
rinkime dalyvauti ir pareikšti 
savo nuomonę, taksų numaži
nimo klausimu. Jeigu busime 
organizuoti ir tiksliai veiksi
me, tikslą atrieksime, nes pa
galiau* nuo mokesčių mokėto
jų viskas priklauso.

Vigyrė “Tatv Pagers and 
Labar Party”

Lietuvių Improvement kliu- 
bo “extra” susirinkimas, šau
ktas atvirutėmis, įvyko šio 
mėn. 8 d. Buvo taip netikėtai 
sušauktas, kad nebuvo laiko 
nei prisiruošti. Vienok susi
rinko skaitlingas . būrys narių. 
Padarytas tik viepus tarimas, 
tai yra, užgirti naują partiją 
Tax Payers and Labor Party.

Šie laiškai 
Kam jie pri 
vyriausij| paštų (Clark ir Adanu 
ratviu) atsiimti. Reikia klausti torie 
langelio, kur padėta iškaba “Adven 
Hsed WindowM lobi j nUb Adamsgat 
vis, pasakant laiško NUMERI* kali 
kad šiame sąraše Pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pa*

15:.«worth':<|į:
. r- i.. V.'*’ i i g ?

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

PASIRENDUOJA storas 
mais užpakaly, 
viršaus, 2 karų 
dėl Road House 
W. 95tb St..

Galite kreiptis 
FRANK 

2552 W. 46th St

Humbold 
liubo mėnesinis susirinkimas įvyks ko

vo 16 d. 1 933 m. Aimir Simans svet., 
1640 N. Hancack St.. 8 vai. vak. Ger
biami kliubo nariai malonėkite atsilan
kyti. turime naujų reikalų apsvarstyti 
dėl kliubo naudos. Sekr.

Svarstys Cicero m 
1933-4 biudžeto ir 

mokesčių klau
simus

Paskutinėmis dienomis 
mirė du geri parapijonai 
žilvitis ir A. Labanauskas, 
to, Cicero nesenai graborius 
Petkus atidarė ofisą. Turėjo iš
kilmingas vestuves. Klebonas 
jį dabai išgarbino ir ragino pa- 
rapijonus jo biznį remti.

—“N.” Rašėjas.

Metropolitan State Bank priimtas | feredalio reservo narius

Atostogos bus tokios pat kaip 
pernai metais. Už dvi savaiti 
užmoka, o už vieną ne— viso 
trys savaitės “švenčių”.

CICERO
16 d., Lietuvių Bažnytinėje 
svetainėje, 15th ir 49th CL, 
įvyks nepaprastas Lietuvių 
Improvement kliubo, tai yra, 
namų savininkių organizaci
jos, susirinkimas. Reikalas la
bai svarbus
miestelio biudžeto 1933-34 me
tanus ir taksų klausimas.
Tax Payers Counc.il atslovai 

kalbės.
Tax Payers Council atstovai 

atsilankys susirinkime ir pa
teiks smulkmeniškas skaitli
nes. Kiekvienas turės progą 
Susipažinti su savo miestelio 
valdžios išlaidomis. Be to,

PERSISALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApRisanRokite nuo persISaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosai, pra
šalinkite nuodijančių medegųl Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJl VYNĄ

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.

»,000,000 AUKSO GRIŽO J CHICAGOS1 
BANKUS; KOVO 17-TA PASKUTINE DIENA'

PARDAVIMUI lietuviška užeiga, 8 
kambariai pagyvenimui su visais pato
gumais, randa $15.00. Mrs. Emma 
6425 So. Western Avė.

rui-
6 kambarių flatas ant 

garažas. Gera vieta 
ar kito biznio. 4953

1 labai 
Galima siūdinti iš batisto,

Chicaglo Tubdrcivlosis Insti
tute—įstaiga kovai prieš džio
vą praneša “Naujienoms”, kad 
šiandien prasidės metinė kam
panija kovai su ta liga, atiman
čią šimtus chicagiečių gyvybių 
kiekvienais metais. .

Per šešias savaites nuo šian
dien tarp visuomenės bus pla
tinami pamfletai, brošiūros, 
propagandinė literatūra, insti
tuto daktarai skaitys paskai
tas, etc.

Chicagon atvyks žymiausi au
toritetai džiovos sirtyje ir, kar
tu su vietiniu sveikatos depar
tamentu, atidarys specialius 
kursus slaugėms. Paskaitos bus 
laikomos rūmuose, adresu 8 
South Michigan Avė. Įžanga 
veltui. Dienos yra, kovo 16, 
21, 30, balandžio 6, 13, 20 ir 
27; gegužės 4 ir 11. Į jas, be 
slaugių, galės atsilankyti visi 
suinteresuotieji.

Be to, insitituto daktarai eg
zaminuos mokyklų mokinius. 
Dabartiniu? laiku agzaminavimas 
eina Tilden Technioal mokyk
loje. Po to, Wendell Phillips 
Jr. high school.

Lietuviai raginami į aukš-
lanky-

Notth West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienyje, ko
vo 16 d., 1 933 m. p. Kairių bute,
5128 \V. George St., 7 v. v. Narės ma
lonėkite laiku atsilankyti.

Drulienė sekr.

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 W CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Negalėjo sudaryti veikiančiojo 
komiteto

Kai kurie dėjo didžiausias 
pastangas, kad laikyti nuob 
šaliai nuo tos ar kitos partijos. 
Tas beveik butų buvę daug 
sveikiau kliubui. Nors didžiu
ma kliubo pakėlė rankan — 
“už” — aktyvišlcumo nepada
rė. Jokiu budu nebuvo gali
ma sudaryti veikiančio komi
teto. Kodėl taip įvyko sunku 
pasakyti. Dar visi pamename, 
.kad J. F. Kimbarkui kandida
tuojant, darbuotojų buvo 
tiek ir tiek.

Labai abejotina ar kas nors 
išeis iš naujos partijos. Nuo 
pat pradžios pasirodė, kad lie
tuviams primetė tik paskuti
niąsias vietas?. Ar verta už 
tuos menkniekius peštis? Aš 
manau, kad ne, jeigu mes ver 
tiname patys save. Nebūkime 
kitų pastumdėliais.

—“N.” rašėjas.

lovon roselandietis Antanas 
Jocius, 135 Enst 114th Place, 
geras nnujienietis ir darbuoto- 
,lus; vietiniuose socialistų rate
liuose. Dabar, praneša, žymiai 
pagerėjo.

Lietuvių Improvement kliubas 
šiandien šaukia svarbų su
sirinkimą; visi nariai 
narni atsilankyti.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. RamanSionii, Vedėjas.
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .........

ir augščiau 
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

Farms For Sale 
rTklai Pardavimui

ŪKĖS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį. 
štai yra keletas musų Specials: 

20 akerių, namas, barnė prie kelio 
40 akerių, upelis, be namų .........

76 akrai, laukas, be namų .....
80 akerių, gražus namai, barnė, 

didelis sodas, puiki žemė .... $1000 
40 akerių ne išdirbta kieto medžio 

žemė, po ...... .............................
iki $200, už 40 akerių. 
Gera žemė, prie kelio, geroj 

apielinkėj. Mažas įmokėjimas, 
sąlygos. Rašykite arba reikalaukite 
jo cirkulioriaus. D. Donaldson, 203 N 
Wabash Avė. Tel. State 7499.

3259 — Naujoviški kalnieriai, kurie visoms moterims ir merginoms 
patinka, nes jie yra begalo praktiški ir puošnus. CJLi- 2’ 
šilkines materijos arba piųue.

Norint Kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių* 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vadžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus , arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789

¥ įįįzįįiįįįį

Real Estate For Sale

PARDUOSIU ar mainysiu nedidelį 
namą į grosernės biznį. Namas gera
me stovyje.

3362 So. Halsted St.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas 

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

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Financial
___________ Finansai-Paskolos______

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas
Adjustmentai

MIDWESTERN ADJUSTMENT
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

Help VVantcd—Malė
Darbininkw Reikia________

REIKALINGAS darbas. Parsiduoda, 
namas, nebrangiai. Kas pirks namą tam 

Visi bedar- paliksiu • nuolatinį darbą bet turi būti 
unijistas arba turėti janitoriaus "draw 
card". Onufras Savickas, 19 North 
Latrobe Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances

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