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Sutrukdytas Skubus 
Alaus Legalizavimas
Atstovų butas atsisakė priimti senato pa
taisas ir alaus bilių pasiuntė konferencijon

VVASHINGTON, kovo 17. — 
Alaus legalizavimas tapo su
trukdytas galbūt kelioms die
noms, atstovų butui atsisakius 
priimti senato pataisas prie 
alaus biliaus.

Vakar senatas priimdamas 
alaus bilių pridėjo porą patai
sų. Viena jų susilpnino alaus 
stiprumą iki 3.05 nuoš.; antra 
pataisa legalizavo to paties stip
rumo vyną ir kitus vaisių gė
rimus. Atstovų buto priimtas

Atstovų butas atsisakė sena
to pataisas priimti todėl, kad 
žmonės nenorj silpnesnio alaus. 
O kai dėl vyno, tai tokio stip
rumo vyno vistiek negalima 
gerti ir patys vyndariai nenori 
tokio vyno legalizavimo, nes 
vėliau norima paprašyti kon
gresą legalizuoti tinkamesnį vy
ną. Todėl atstovų butas ir ne
nori kalbėti biliuje apie vyną, 
nes tas apsunkintų vėliau lega
lizuoti geresnį vyną.

VIESULOS SUGRIAUTAS TENNESSEE MIESTELIS 
r '

Kelios dienos atgal viesulai praėjus iš East Našhville, Ten n., priemiesčio sostinės Nashville,

Ką Lietu viai Planuo j a 
Pasaulinei Parodai

Lietuviai turės atskirą parodą ir turtingą 
“Lietuvių Dieną”, išleis gražų albumą

CHICAGO.— Kovo .17—Chi- 
cagos lietuvių organizacijų at
stovai ir visuomenės veikėjai 
užtvirtino Lietuvių Pasaulinės 
Parodos komiteto planus, susi
rinkime, kuris vakar įvyko Chi- 
cagos lietuvių auditorijoje.

Lietuvių komitetas rengs 
“Lietuvių Dieną” Pasaulinėje 
parodoje liepos 16 d., ir paro
dą nuošalyje nuo P. P. Į lietu
vių dieną—įeis “Lietuvių Pa
radas”, muzikalis programas,

liaudies šokiai, kalbos ir keli 
gyvi paveikslai.

Be to, bus apvainikuota “Lie
tuvių Dienos” karalaitė, kuri 
bus parinkta iš Jungtinių Vals
tijų, Kanados, etc., lietuvaičių.

Komitetas taipgi planuoja iš
leisti propagandos tikslams spe
ciali Pasaulinės Parodos albu
mą, su informacijomis apie 
Amerikos lietuvius ir Lietuvą. 
Albumas, numatoma, bus lietu
vių ir anglų kalbomis.

alaus bilius legalizuoja vien tik
tai 3.2 nuoš. alų.

Atstovų butas galėjo priim
ti senato pataisas ir tuo alaus 
biliaus priėmimas butų buvęs 
užbaigtas ir birtų buvęs atiduo
tas prezidentui pasirašyti.

Tečiaus atstovų butas atsi
sakė senato pataisas priimti ir 
pasiuntė bendron abiejų butų 
konferencijon išlyginti pasida
riusius biliuje skirtumus. Tai 
sutrukdys biliaus priėmimą. 
Rytoj nebus senato posėdžio, 
todėl negalės būti ir abiejų bu
tų konferencijos, nes senatas 
nėra paskyręs konferencijai sa
vo atstovų. Konferencija galės 
įvykti tiktai pirmadieny. Nors 
ir bus dedama pastangų ginčus 
greitai baigti, tečiaus jie gali 
užsitęsti, jei abi pusės užsikirs
tų’. . į

Kai konferencija susitars dėl 
bendro biliaus, tai abu kongre- 
so butai bilių dar kartą turės 
perbalsirOti.

Delei šio sutrukdymo, alaus 
bilius vargiai galės būti perbal- 
suotas abiejų kongreso butų 
ankščiau antradienio ,nors se
natorius Harrison, kurio prie
das ir sutrukdė priėmimą, sa
ko, kad prezidentas bilių gau
siąs dar pirmadieny.

Patirta yra, kad prezidentas 
Rooseveltas yra pasiryžęs ne
leisti kongresui pasiimti atosto
gas iki kongresas nebus priėmęs 
visą prezidento n i/matytą pro
gramą ekonominiam šalies at
gaivinimui. Todėl prezidentas 
greitoj ateity pasiūlys dar kele
tą bilių—sutvarkyti geležinke
lius, sustabdyti spekuliaciją 
biržoje, mažinti nedarbą pla
čiais viešaisiais darbais, padary
ti pakeitimus bankų įstatymuo
se, bet nedarant pagrindinių 
bankų reformų.

Kad tai pravesti kongresas 
turės posėdžiauti-be jokios per
traukos galbūt iki pradžios ge
gužės mėn.

liko tik krūva laužų. Griuvėsiuose žuvo 10 žmonių. Viso Tennessee valstijoj siautusioj viešn
ioj žuvo 34 žmones ir apie 200 žmonių liko sužeista. Keli miesteliai sugriauti. Nuostoliai sie

kia $1,000,000.

V o k i e tijos Reichs
banko galva rezig
navo; paskirtas kitas
Luther pasitraukė iš Vokietijos 

reichsbanko vadovybės; pa
skirtas Dr. Schacht

Vokiečių vėliava ne
duoda lenkams ramumo

15 žmonių žuvo ant 
degančio laivo

Bolševikai nužudė 
Rakovskį

MacDonald važiuoja 
Italijon svarbiam 

pasitarimui
RYMAS, kovo 17. - Viso 

pasaulio domė bus atkreipta į 
Rymą, kai rytoj į čia atvažiuos 
Anglijos premjeras MacDonald 
ir užsienio reikalų ministeris 
Simon pasitarti su Italijos dik
tatorium Mussolini, nes nuo jų 
pasitarimo daug priklausys nu
siginklavimo konferencijos li
kimas ir išlaikymas taikos Eu
ropoj.

Belaukiant Anglijos premje
ro, Mussolini buvo pasišaukęs 
pasitarimui savo slaptą sąjun
gininką, Vengrijos premierą.

Mokyklos pirmiausia 
sugriuvo nuo žemės 

drebėjimo

BERLYNAS, kovo 17. —Vo
kietijos reichsbanko preziden
tas Dr. Hans Luther pasitraukė 
iš savo vietos ir valstybės ban
ko prezidentu .tapo paskirtas 
Dr. Hjalmar Schacht.

£ r
Didelių permainų nesitikimą, 

nes Schacht yra patyręs ban- 
kierius, turys didelės įtakos 
tarp nazių. Jis pritariąs padi
dinimui esančių apyvartoj pi
nigų kiekio, bet vistiek laiky
sis aukso pagrindo. Vidaus po
litikoje Schacht yra nacionalis
tas, nazių pritarėjęs.

VARSA VA, kovo 17. — Ties 
Katawice, Silezijoj, už dviejų 
mastų nuo Lcnkijos-Vokietijos 
sienos vokiečiai iškėlė didelę 
kaizerišką vėliavą, kuri Lenki
jos pasienio sargybai neduoda 
ramumo, taip kad sargyba krei
pėsi į Varšavos valdžią klaus
dama, ką ji turi daryti su ta 
vėliavą. Mat kada vakarų vė
jas pučia, tai vėliava pereina 
lenkų pusėn ir siekia Lenkijos 
žemę. Bet ir centralinė valdžia 
nežino ką su tokia vėliava da
ryti.

Anglija rūstauja ant 
Rusijos dėl areš

tavimo anglų
Reikalauja paliuosuoti Maskvo

je suimtuosius anglus. Grę- 
sia nutraukimas diplomatinių 
ryšių

50 žmonių žuvo trau 
kinio katastrofoj 

Manžurijoj

COLOMBO, Ceylon, kovo 17. 
—15 žmonių liko užmušta eks
plozijoj ir gaisre ant norvegų 
laivo Hinnoy pereitą antradie
nį. Išsigelbėjusieji praneša, 
kad laivas paskendo Indijos 
vandenyne, 300 mylių nuo čia.

Užmušė savo pačią, su
mušė kūdikius

ISTANBUL, Turkijoj, kovo 
17.—Leon Trockis gavo žinių, 
kad jo artimas draugas, Chris- 
tian Rakovski, buvęs sovietų 
ambasadorius Paryžiuje ir bu
vęs Ukrainos prezidentas, liko 
iš ištrėmimo Sibire parvežtas į 
Maskvą ir ten bolševikų nužu
dytas.

VVASHINGTON, kovo 17. — 
Daugis pinigų apyvartoje per
eitą savaitę sumažėjo $269,- 
000,000. Tuo tarpu suslėpto 
aukso sugrąžinta $327,238,000.

Sumažėjo ir pareikalavimas 
paskolų.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
17.—Ne tik Chicagoje, mokyk
los pradeda griūti vos baigus 
jas statyti, bet ir visoj nuo 
žemės drebėjimo nukentėjusioj 
apielinkėj pirmiausia sugriuvo 
mokyklos.

Tas sukėlė visuomenėje dide
lį nerimą ir todėl tapo pradėti 
keli tyrinėjimai kodėl mokyk
los dešimtį kartų daugiau nu
kentėjo nuo žemės drebėjimo, 
negu kiti panašus triobėsiai. 
Los Angeles palyginamai ne 
daug nukentėjo nuo žemės dre
bėjimo, o betgi iš 392 mokyk
lų, sugriuvo 142 mokyklos. Gy
ventojus šiurpas nukrato pa
mąsčius, kas butų atsitikę su 
jų vaikais, jei žemės drebėji
mas butų užėjęs ne 5:54 vai. 
vakare, bet keliomis valandomis 
ankščiau, kada vaikai dar tebe
buvo mokyklose.

MUKDENAS; Manžurijoj, ko
vo 17.—50 pasažierių liko už
mušta ir daugiau kaip 70 su
žeista, tavoriniam traukiniui į- 

Kiek žinoma, Luther buvo važiavus i stovėjusį pasažierinį 
nusisprendęs nesitraukti traukinį, tarp Changchiatun ir 

reichsbanko iki nebus panaudo-i Supingkai...........................
to prieš jį smurto. Kelios die-i^VJ1! kiniečiai, kiti, gi yra

Didžiuma užmuš-

nos atgal ginkluotos nazių 
gaujos atėjo į reichsbanką ir 
pareikalavo Lutherio pasitrau
kimo. Jie taipgi virš banko 
ru'mų iškėlė nazių vėliavą 
to Luther rezignavo.

japonai.

Po

Dvasiškių teismas su
spendavo Muncie, Ind., 

kunigą

WASHINGTON, kovo 17. — 
Pašto viršininkas Farley pa
skelbė, kad pašto taupimo ban
kuose vasario 28 d. žmonės tu
rėjo pasidėję viso $1,005,572,- 
570. Vasario mėn. įdėliai pa
didėjo $63,032,370.

Berlyne — kiek telefo 
nų, tiek aludžių

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus su 
sniegu1; maža permaina tempe
ratūroje; rytų vėjas.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 5:- 
58.

BERLYNAS. — “Vidutinis” 
Vokietijos gyventojas į metus 
laiko suvalgo 156.9 svarų mė
sos ir išgeria 216 pančių alaus, 
taipgi suvartoja apie trečdalį 
paintės pieno į dieną.

Berlyne viena aludė ir vie
nas telefonas išpuola ant kas 
271 gyventojo, vienas policistas 
yra ant kas 250 gyvęntojų ir 
vienas mietos valdininkas ant 
kas 100 gyventojų. Bylų teis
muose yra tiek daug/kad dvi 
bylos išpuola ant kiekvieno gy
ventojo.

Teroras tebesitęsia
Vokietijos laikraščiai 

pažaboti aštriausios cenzūros ir 
negali rašyti kas nors kiek ne
patinka naziams. Nazių miriis- 
teriai atvirai sako, kad 
laikraščiai turi tik jiems 
niems tarnauti. Todėl jie 
gali paduoti ir žinių apie 
dar tebesitęsiantį nuožmų 
zių terorą.

Nors dėl Užsienio Hitleris ir 
paskelbė, kad jis sustabdo te
rorą, bet šalyje teroras tebe- 
siaučia visu smarkumu, tik 
apie jį nebepraleidžiama žinių 
į užsienį.

Paskiausiomis nazių teroro 
aukomis Berlyne buvo trys žy
dai ir vienas bulgaras gydyto
jas, kurie yra nazių sumušti ir 
sunkiai, kiti gal mirtinai, su
žeisti.

yra

visi 
vie- 
ne- 
vis 
na-

MUNCIE, Ind., kovo 17. — 
Dvasiškių teismas, kuris prie 
uždarytų durų teisė kunigą G. 
Lemuel Conway, 55 m. už pasi
kėsinimą išgėdinti 18 metų mer
gaitę, kunigą suspendavo vie
niems metams už “nepriderantį 
kunigui pasielgimą”.
/ Kunigas dar bus teisiamas 
ir civilio teismo.

LONDONAS, kovo 17.— Yra 
didelės galimybės nutraukimo 
diplomatinių ryšių tarp Angli
jos ir Rusijos.

Anglija dar negauna jokios 
satisfakcijos dėl areštavimo 
Maskvoje penkių anglų ir 30 
rusų, kurie dirbo anglų Metro- 
politan-Vicker kompanijai, kuri 
rūpinosi budavojimu Rusijoj 
elektros įmonių. Nežiūrint val
džios pastangų, dagi tikslaus 
paaiškinimo apie areštavimo 
priežastį negauta, nors Angli
jos ambasadorius apie tai tei
ravosi pas užsienio reikalų ko
misarą Litvinovą, taipgi tų in
formacijų buvo reikalaujama iš 
Rusijos ambasadoriaus Londo
ne.

Du suimtųjų jau yra paliuo- 
suoti. Vienas jų sako, kad jis 
buvo per 17 valandų visaip kan
kinamas ir paskui per 11 va
landų kvočiamas. Kiti gi visi 
sėdi GiPU. baisią jame kalėjime 
Lubianka. Išrodo, kad prieš 
GPU. (buv. čeką) yra bejėge 
ir valdžia.

Manoma, kad visi 
bus atiduoti teismui 
sulošta, neva bylos 
mas. Anglai galbūt
liuosuot, tečiaus rusai veikiau
sia susilauks didžiausios baus
mės, galbūt ir mirties.

Anglijos užsienio reikalų mi
nisteriją yra pasiryžusi eiti iki 
krašto, kad gauti pilną satis
fakciją.

Rusija nenusilenksvanti 
Anglijai

MASKVA, kovo 17. — Už
sienio reikalų komisariatas pa
skelbė, kad keturi suimtieji 
anglai bus atiduoti viešam teis
mui už sabotažą. Bylos nagri
nėjimas įvyksiąs į mėnesį lai
ko. Rusija jokiu būdu nenu- 
silęisianti Anglijai ir nepanai
kinsianti bylos prieš tuos ang
lus.

ESTHERVILLE, la., kovo 17. 
Farmerys Joe Berven iki mir
ties sumušė savo 25 m. žmoną, 
taipgi gal mirtinai sumušė sa
vo tris vaikus—5 metų, 3 me
tų ir 1.4 mėn.

Sulaikė. Bingham pa
skyrimą ambasadorium 

Anglijoje
WASHINGTON, kovo 17.— 

Senato užsienio reikalų komi
tetas sulaikė paskyrimą Ro- 
bert Worth Bingham iš Louis- 
ville, Ky., Jungt. Valstijų am
basadorium Anglijoje, dėlei jo 
pirmiau pasakytų Anglijoje la
bai nepalankių Amerikai kal
bų, kuriose jis parodė didelį 
Anglijai" šališkumą. Komitetas 
šaukia jį patį tas kalbas išaiš
kinti.

Bet išrodo, ilgainiui, komite
tas jo paskyrimą patvirtins. Tą 
patį padarys ir senatas.

120 komunistų areš
tuota Badene

BASEL, Šveicarijoj, kovo 17. 
—120 žmonių areštuota, įskai
tant valstybės tarybos narį Ar- 
nold ir kitus komunistų vadus. 
Jie.tapo. areštuoti atsjnaujinii-wy 
siose riaušėse • delei iškėlimo 
hitlerininkų vėliavos virš Bade
no geležinkelio stoties, kuri yra 
Vokietijos teritorijoje.

300 policistų pakartotinai 
puolė manifestantus.

HAVANA, Kuboj, kovo 17.— 
Kaip tik atvyks naujas Ameri
kos ambasadorius, jį tuojau^ 
Kubos valdžia paprašys pradė
ti derybas su Amerikos ban- 
kieriais apie suteikimą Kubai 
dviejų metų moratoriumo mo
kėjime skolų, kurios siekia 
$200,000,000.

VVisconsine nebus 
liūnų”

“sa-

17MADISON, Wis., kovo 
Gubernatoriaus raštinė ruošia 
alaus pardavinėjimo tvarkymo 
bilių, kuris uždraus garsini
muose vartoti žodį “saloon”, 
bet vieton to lieps vartoti žodį 
“tavern”.

suimtieji 
,kur bus 

nagrinėji- 
bus pa-

Freiburge naziai su policija 
įsiveržė į Badeno seimo atsto
vo Nussbaum namą neva kra
tai daryti. Atstovas išsitraukė 
revolverį ir vieną savo puoli
kų nušovė.

Berlyno apielinkes miškuose 
randama daug nužudytų komu
nistų lavonų.

NICE, Francijoj, kovo 17, — 
Prancūzai suėmė du italus mū
rininkus, kurie dirbo prie fran- 
euzų fortifikacijų netoli Itali
jos sienos. Jie yra kaltinami 
šnipinėjimu.

MADRIDAS, kovo 17. —Vi
sa Ispanija rengiasi labai iškil
mingai švęsti pirmas metines 
sukąktuve^ Ispanijos respubli
kos balandžio 14 d.

Gerai veikiąs koopera
tyvas

JURBARKAS. —Vasario 12 
d. įvyko skaitlingas Jurbarko 
valse, smulkaus kredito d-jos 
narių susirinkimas. Draugija 
turi 560 narių, daugumoje ūki
ninkų. Pažymėtina, kad ši 
d-ja plačioj apylinkėje yra pio
nierius mažinime nuošimčių už 
teikiamas nariams paskolas. 
Savo laiku kelių pasiryžėlių į- 
kurta, d-ja per kelis metus taip 
patobulino ir praplėtė savo vei
kimą, kad dabar yra rimčiau
sia, šios rųšies įstaiga šiame 
krašte. Praeitų metų d-jos 
apyvarta siekia virš vieno mi
lijono litų. Išduota nariams 
paskolų apie 270,000 lt. D-ja tu
ri nuosavų kapitalų 40,000 lt/, 
indėlių apie 200 |ukst. lt. 
-- . ........... -- ----------- -- '

LONDONAS, kovo 17. — Po 
trijų taikos šalininkų demon
stracijų ir visos dienos deba
tų, atstovų butas paskyrė karo 
laivynui $185,888,000, arba 
$13,637,000 daugiau, negu bu
vo paskirta pernai ir užpernai.

Nubaudė jauną komu
nistę

Kaunas.— Kariuomenės teis
mas nagrinėjo 21 metų darbi
ninkės Minos Popelytėš bylą, 
kuri buvo kaltinama, kad 1932 
m. spalių 21 d. pasakiusi sta
tybos darbininkams Ugniagesių 
gatvėj kalbą priešvalstybinio 
turinio. Be to, ji buvo dar kal
tinama priklausiusi komunistų 
partijai. Teismas išnagrinėjęs 
bylą pripažino ją kalta ir nu
teisė 9 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Nusipirko gėlių laidotuvėms, ta
da nusižudė

• “ i •. d

NEW YORK, kovo 17.NEW YORK, kovo 17. —Mrs. 
Laura Josephus, 65 m., našlė, 
nusipirko gelių vainikus savo 
laidotuvėms, tada parėjusi 
mo nusitroškino gasu.

na-

PINIGAI LIETUVON
Mes galime pasiųsti pinigus Lietuvon dėl giminių arba draugų, 
kartu su jūsų liudijimu pažymėdami, kad jie yra siunčiami jų 
palaikymui arba dėl tegalės biznio transakcijos bei kontrakto 
išpildymo.

NAUJIENOS
1739 So. 'Halsted St.
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[korespondencijos
Detroit, Mich

Karolio Markso mirties sukak- 
tudių minėjimas

pasBendrame gyvenime 
mus beveik jokių permainų 
neįvyko. Būklė greičiau pa
sunkėjo nei pagerėjo. Su ban
kai* <s dar nesusitvarkoma. 
Na, o prie viao to užsidarė ke
lias nedidelės dirbtuvės.

Kovo 12 d. vietos socialistų 
skyriai surengė vakarą Ka 
rolio Mi rkso 50 nivi”. mirties 
sukaktuvių paminėjimui. Va
karas įvyko Detroit City Col- 
lege auditorijoje ir puikiai pa
vyko. Žmonių susirinko ^pilnu
tėlė auditorija — apie 3,000. 
Kalbėjo James Oneal. Tai la
bai gabus kalbėtojas ir mark
sizmo žinovai Jo kalba buvo 
gyva ir įdomi. Užsitęsė apie 
pusantros valandos. Kadangi 
reikėjo laukti dar antro kalbe-

Turime gražių farmų 
įmokant, likusius 

ant 20 metų 6% 
t ,

Siunčia pinigus Lietuvon 
Perka, parduoda arba Išmaino® namus 

ant farmų. farmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras — Notarė Public.
i Apdrauda nuo ugnies ant namų, au- ■ 

tomobilių ir ant visokių kitokių
1 ' daiktų.
1 Taipgi yra susitveręs naujas taupiino
i kliubas po vardu Insurance Savings
' Club, tai yra vienintelė ir stipriausi 

taupimo sistema.
Del platesnių žinių kreipkitės į

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St.,
CICERO. ILL.

JAMES GODITUS, manager

VICT0R 
LIETUVIŠKI 
REKORDAI 
TIK PO 25c

14000—Jauna Senatvė ir Apie Džia- 
bą. Stasys Pilka

14 003—Pasėjo Brolelis ir Baigės 
Dienelė — P. A. Dulkė

14004—Dukrelė po Sodnelį ir Mo
čiute. širdele mano — Vincke- 
vičius ir Daukša.

14005 — Džiugus variakalys ir Miš
kas aukcijonas—- Penki alkani 
muzikantai.

14009—Sakė mane Šiokia ir Molio 
Uzbonas. — Zosė Krasauckienė 
ir Volteraitė

14013—Naktis Svajonėm papuošta 
ir Oi greičiau. greičiau — Z. 
Krasauckienė.

14014—Burdingierius Praktikuoja ir 
Klausyk Mylimoji — Juozas 
Žiūronas.

14315—Chicagos karčiamoj ir Vie
nas artistas. — Žiūronas ir Ke
mėšis.

14019—Marijos giesmė ir Malda į 
Mariją ~ Lietuvių bažnytinis 
choras.

14024—Per Vilnis — valcas ir Ne
pamiršk Manęs — polka — Ho- 
jre trio.

14025—Pas močiutę augau ir Sėd
žiu po langeliu. —Z. Krasauc
kienė ir Volteraitė

14027—Gaspadinės valdo bernus ir 
Švento Jono vakarėlis — P. Pet
raitis.

14029—Linominis ir Užgavėnės., 
Žiūronas ir grupa.

14034—Pavasarėlis ir Kaimo —
polkos — Victoro kapelija.

14035—Oi greičiau, greičiau, ir To
lima laimė vilioja — Jonas Bu
tėnas.

14039—-Laimė ir Džiaugsmingas — 
polkos — Stygų orkestras.

1404 3—Grįžk namo ir Senbernių 
— polkos — Akiras-Biržys.

14042—Laivyne ir Užmiršai tėvų 
kapus — Jonas Butėnas.

14047-—Valsas ir Polka "ramtau- 
tulis” — Akiras-Biržys.

14 053—Kalnakasys *— polka iif 
Man liūdna gyventi Amerikoje— 
valcas.

Pasarga: Tiktaii trumpam laikui 
ir tiktai tie numeriai katrie čionai 
yra garsinti po 25c. Kiti Victor re
kordai po 75c. vienas? \

tojo, tai buvo statoma klau
simai.

Pagalios, pasirodė ir Diego 
Rivera, mekisikonas. Publika 
pasitiko jį su - didžiausiomis 
ovacijomis. Rivera pareiškė, 
jog jam angliškai kalbėti nė
ra lengva, tad prakalbos nesa
kysiąs. Tačiau jis bandysiąs ? 
klausimus atsakyti/ jeigu to
kių butų.

Ta proga, žinoma, tuoj pasi
naudojo komunistai, manyda-

• fc ’ * UP'uL J įi . jnu, kad jiems pasiseks supai- 
noti ineksikoną. Tačiau skau
džiai jnklydo. Rivera pasirėdė 
nepaprastai kietas riešutas. 
Jis taip? vykusiai ir sąmonin
gai apsidirbo su komunistais, 
kad iš publikos susilaukė di
džiausių aplodismentų.

Reikia pasakyti, jog Rivera 
yra nepaprastai gyvo proto 
žmogus, kurifi greit susigaudo 
ir moka trumpai ir aiškiai į 
klausimus atsakyti. Priegtam, 
matomai, jis yra gerai su 
Markso mokslu susipažjnęs. 
Iš profesijos jis yra artistas 
ir dirba prie dailės institute.

Jainei’ Oneal yra socialistų 
savaitraščio redaktorius Ncw 
Yorke. Jis pusėtinai užvažiavo 
šimtaprocentiniams amerikie
čiams, kurie sako, kad mark
sizmas yra importuotas daly
kas ir Aiiierikiii netinka. ()- 
ncal pareiškė, jog taip galvoti 
gali lik paskutiniai ignorantai. 
Jeigu importuotas dalykas nė
ra geras, sake jis, tai kaip tie 
šimtaprocentiniai patriotai ga
li pateisinti krikščionybę, ku
ri vra skelbiama Amerikos* 
bažnyčiose. Krikščionybė juk 
irgi yra importuotas daiktas, 
—importuotas iš Palestinos,
kur gyveno Kristus ir skelbė 
krikščionybės dėsnius.

Nurodė Oneal ir tą faktą, 
jog socializmo išvystymo žy
miame laipsnyje prisidėjo a- 
merikietis William Manning, 
kuris 1797 m. išleido knygą 
vardu “The Kev of Liberty”. 
Vadinami, ta knyga buvo pa
rašyta dar tada, kuomet Mar
kso visai nebuvo pasaulyje.’ O 
vienok toje knygoje dėstoma 
daug lokių dalykų, kuriuos 
šiandien skelbia socialistai.
Dr. Faškeučiaus prakalbos.
Atsimenu, jog savo laikais 

laikydavo misijas vienas mi
sionierius iš Waterbury: tos 
misijos būdavo laikomos vien 
tik vvrams ir vien tik mote
rims. Panašiai 
Kaškeučius.

Rašyti daug 
kalbas nematau
dien jau galima kalbėti galia 
liuosai apie lokius dalykus, 
kurie prieš 25 metus skaitėsi 
tiesiog neleistinais. Laikai vis-

gi mainosi. Gaila lik, kad ko- 
munisįai nuo' progreso pusėti
na alsiljeka: savo fąnatiznui 
jie tesiskiria ( nuo tu
parajnjohiĮ, kurlį' į>ric| porą 
desetkij inetų ardydavo kitaip 
manančią, zjpoiiiij prakalbas.

nfc/ipsų (kw nėra. , H 
Šio menesio 13 d. pas mus 

turėjo pasirodyti “skripsai”, 
bet jų dar nėra ir, .tur būt, 
nebebus. Kalbama,^ ka<į buk 
jau yra padaryta nemažai ne
tikrų skripsų, kurie tuoj, os$, 
butų paleisti į apyvartą kartu 
su tikraisiais. Kaip tai galėjo 
atsitikti, tai tiesiog nesupran
tama. Skripsų spausdinimas 
buvo laikomas didžiam ioje 
paslaptyje, tad kokiu budu 
blogdariai galėjo gauti “sem- 
pelius“ ir pasidaryti netikrus 
skripsus?

Iš bankų pinigai išduodama 
tik dėl labai svarbių reikalų. 
Kiekviename atsitikime reikia 
turėti tam tikras paliudiji
mas, kad pinigai bus sunau
doti tik tam, o ne kitam rei
kalui.

—O——
“Sandaroje” pastebėjau la

bai nevykusį feljetoną, kuris 
pašvęstas mano asmens purvi- 
nimdi. Matomoji, sandai^ie- 
čiams yra labai nesmagu, kad 
aš laikas nuo laiko pakedenu 
“atbulai skaitanti istoriką”. Ir 
štai man primetama, jog aš 
esąs “žiurkaimio” pilietis.

Feljetonistui, matomai, są
žiningumas yra antraeilis da
lykas. “Žiurkaimis” nuo tos 
-vielos, kur aš gyvenu, randasi 
vienos mylios atstume. Tačiau 
su tuo faktu sandariečių “pi- 
sorius” nemato reikalo skai
tytis.

O kai dėl mano “tėvišku
mo,” tai galiu pasakyti lik 
tiek: Motuzas tik kokiais! pen
kiais melais už mane tėra jau
nesnis, tad jo “tėvu” aš jokiu 
budu negaliu būti. Priegtam 
Motuzas yra žemaitis, o aš ka
pšas. — F. Lauinskas.

Kas Dedasi Lietuvoj
Mirė Durys-Duru-

■■■* kis " ? * ’■

dą ro ir Dr.

apie tas pra- 
reikalo. Siun

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

J. F. B UDRIK
INCORPORATED-------------- ■

ULCER . _ 
SKILVIO VAISTAI 

Moksliška Preparacija Reko
menduojama ni.’o Uicerių 

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 
Taipgi gera^ tiems, kurįe 

neturi* apetito' /

*IR

»
Ale vHlMtni <lntiK<*llo buto vartoti Ir 
<l>tv? lobai Kerim rovultotim. Ir tuomet, 
kolų kiti viilMtnl neiiHirelbCJo. Mcm |»ru- 
Aouir, kuil jųtt lNine*liitiinifie juoi, jeiKU 
Jum kenfllate nuo skilvio voflų, (iiwm) 

. ritfHtuiuŲ (iieldoMlH) arbu kitokių skil
vio ilgų. J»|m Kiumite Kreltų paleiiRvinimi).

3417-21 S. Halsted St.
'k-fc, 'IRI' . : p

Del pataisymo jūsų radio 
pašaukite

Boulevard 4705-8167

— KUPONAS — 
Prustu prlMhjsli mnn lapeli ‘‘Sužinokite 
Teisybę apie Vidurių Votis”

Vardas ..........................................................
Adresais ..... ........................................................... ..

RADIO PROGRAMAI:

W. C. F. L. 970 kil. Nedėlioję bus 
gražus programas nuo I ikį 2 vai. 

po pietų.

Zaleski’s laboratory 
jį 7554 S. Halsted “ St 
I ; Tcl. Trianglc 8687

’ , ^ItniCAOO. ILLINOIS.

ir vargsta, dėl duonos kąsnio; 
Jaųina beyargdąpia 18 me

tus apsęrgą ir šeimininkas at
veža ‘ ją pas tėvįięi Tėvas ją 
yŽIr išyąrd pas ūkininką, bet 
jai dai* labiaV sergant, šeimi- 

sti kanalu bus peid- įlinkas parveža atgal sakyda- 
' van'ciiiO? čiši' Rekyv$š imasi kad .'levas patina jos al- 

i&k -ir. gydyti.
Rūpestis nusikratyti duklc- 

jįm pagimdo baisią mintį: bc- 
Įyąžaiijt, pą$ tetą palikti lauke. 
Jis veža-aavo - tikrą-vaiką pas 
tątą ; ht pakelėj sergančią ir 
negalinčią eiti Janiną išsodina 
$ Togiiį' it palieka ląukc.

' Pyd iaįį Važiubddmąs žmo
gus rad^a ją vos gyv^ Si ušalu- 
siomis rankomis šliaužiančią 
bevezdamas Giedraičių polici- 

įj6n šiltino'5Va’žiu6jan4’ kunigą 
Moigį, kuris pasigailėjęs jos, 
paėmė ją ir basiriipįnęs jos 
būklei būtina ■■ niedi’cinoa pa
gelia, vasario 10 d. vakare at
vežė Utenos apskrities ligo
ninėn.

/. jį • , 1 J»‘

Ligoninėj nušalusios' rankos 
jau sveiksta, bet vargo ir per
gyvenimų nuvarginta, dar ne
atsigauna.

Tėvo, “tėvišku” elgesiu su
sidomėjo policija. Taigi, jam, 
kaip matyt, teks “atgailauti”, 
o kol kas — f y.—-• 
iiietinėjiniuc.

t,k t miestą vasaros mafudykle- 
įhiiy, kuriąs jatlJ d^bąr pradė
jo rcngtj/vičiaSe* prūdely' itž 
Frenkorio fatyrilp. Pjfedęlj ręi-

bai- 
giamu kasti kanalu bus įleid 
lYLJP # ‘■"l”idziamas i?
ežero, o i^eįdžijtuiiąą į 
lių ežerą. ‘ ?

Duųib.ljųi iš prūdelio iškas- 
aaviva^iiė, panau. 

(lojo bedarbius,- kuriėins ino- 
kūjo J)Q 1 Jlit; 2Qč? nuo Rub. 
metro. Kada daugiau uždirbti, 
darbiu i rikąi ■ kąnstydavosi'* į)O 
dumblą* po 12 ifc daugiau. vO“ 
landų į parą. Uždirbdavo to- 
kili Hudu po 6—,0.50 litų į die
ną. Bet kai kas, matyt, ir to
kio uždarbio darbininkams 
pavydėjo, finte kilti nesusipra- 
mai su niiėtįio sav-bes paskir
tu darbui prižiįirėti techniku 
dėl iškasto ; ’ dumblo kubatū
ros apąkąičiavimd, kitris jpas 
techniką išeidavo visuomet 
mažesnis, kaip 'darbininkams 
rodėsi. Darbininkai pasamdė 
matininką, kuris, išmatavęs 
iškastą plotą, rado tikrai žy
miai didesnę kubatūrą, negu 
sav-bes agento nustatyta. 
Skirtumo kai kurių darbinin
kų grupių atliktuose darbuose 
rado net iki 90 kub. metrų. 
Darbininkai pareikalavo už 
skirtumą jiems 'sumokėti. Kilo 
konfliktas. Burmistras Valan
čius pasiūlė darbipinkams, jei 
jiems negerai,- pasitraukti nuo 
darbo. Bet darbininkai drą
siai stojo ginti savo teisių ir 
užsispyrė, kad kubatūra butų 
oficialiai perniatuota. Darbi
ninkams vieningai laikantis, 
,sav-bė buvo priversta jų teisė
tą reikalavimą išpildyti. Ku
batūra buvo perniatuota, re
zultatai gauti tie patys, kaip 
ir darbininkų pasamdyto ma
tininko išmatavimo ir miesto 
sav-bei teko išmokėti darbi
ninkams nuo jų nusuktą už
darbio skirtumą. O to skirtu
mo kiekvienas gavo nuo 11 iki 
19 litų. \ '

Beširdis tėvas savo su
sirgusią dukterį išveže 

laukan ir paliko

kęsti žmonių iš-

EXTRA!I
Mokame cash už ku
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus
PERKAME LIETUVOS 

LAISVĖS BONUS
i .. nitii

5Qc

UŽ
TELEGRAMA PA-
SIUNČIAME PINIGUS 
Į SENĄJA TEVYNg

Parduodame Laivakor
te ant visų Geriausių

Laivl!-

1'

LIETUVIAI!

į l 2 t • ■ L f i

Didele Vasarine Ekskursija
■y

,^^.7 I ;

lu-.a i

S. S. FREDERIK VIII
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

__ i_______ ____  z

LAIVAKORČIŲ KAINOS
A M r

l vieną pusę 
Trečia klesa .............. ...,.$92.00
Turistine klesa  ........... 111.50
KabininČ klesa (mįn.) 132.50

— Taksai reikia primokėti 
i. *■ ,

Į abi pusi
$153.50 

.. 187.00 

... 245.00
i-v fe

Dėl platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčių kreipkitės pas 
MUSŲ AGENTUS^_______

Cosmopolitan TraveI Service
J. Ambraziejus ir E. Rudnikas,
Sav„ 168 Grand St. 1
* ’ Brooklyn, N. Y.

Atlantic Travcl Service,K. Sidabras,
Prop., 342 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Bartkevičius, P. 678 N. Main 

Montello, Mass. 
“DirVa” 6820 Superior Avė., 

Cicveland, Ohio. 
Molis, P. 1730—24th St., 

Detroit, Mich. 
arba kiti vietiniai

St.,

"NAUJIENOS0? 1739 So. Hals
ted ot., Cbicago, III.

Trečiokas, A. S., 197 Adams St., 
' ““'NAvark, N; J.’ 

Urbias, J. J. 187 Oak St., 
Lawrence. Mass.

’ Varašius, A?. ‘ S.* 1 2th and Carson 
St., Pittsburgfa, Pa.

"Vienybė”, 193 Grand St.,
* Brooklyn, VN;‘ Y. 

Washner, C. J. 1921 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

Žcmantauskas, J. 130 Congress 
Avė., Watcrbury,, Conn. 

autorizuoti agentai ar

, 248 Wa;hington St 
Boston, 'Mass.

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St4 I 130 No. LaSalle Sfct I 
Ncw .York, N. Y. ' Chicago, III, , I

(Muh1 * '—■ .'I „H .. . I*

HAMBURG-AMERICAN LINE 
‘ 7 7 N- M1CHIG AN AVĖ. , f CH1CAGO. JI.!,.

* . ji.. - ■<6 -rs/a 1

Į LIETUVĄ
Yra Smagu keliauti, Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimą Sulaikančius Prietaisus 
(Anti-Roll Tankai

Kurie sumažina garlaivių supimąsi iki minimumo.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko i 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į 
Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną uja 50 
ir Atgal * * | Į «<

Trečia Klase ....... > *
Informacijų klauskite pas vietinį agentų tūba

P u n c h & Judy vaduke™ arti 
T-1' t " ■ " ” T* TzT 7*-^ JĮ'_________ Michigan Blvd.

KAUNAS. — Po operacijom 
mirė, žinomas kalbininkas ir 
pedagogas Duryš-Durickis.

Jis Amerikoje buvo lietuvių 
kunigu. Kuriantis nepriklau
somai Lietuvai, stropiai ir en
tuziastingai amerikiečiuose 
darbavosi dėl paskolos Lietu
vai, o pats pirmais paaukavo 
Lietuvos Universitetui, dar jo 
nesant, 100 dolerių.

Valiau jis grįžo/ Lietuvon, 
stojo pats mokytis Universi
tetan, kuriame buvo prof. K. 
Būgos mokiniu ir pasižymėjo 
kaip gabus kalbininkas. To
dėl Universiteto buvo pakvies
tas lektorium.

Aplinkybių (lėliai, vėliau 
buvo 'mokytoju Aušros gimna
zijoj.

Durys yra išleidęri kelis va
dovėlius ir šiaip nudirbęs kal
bos srity darbų. Savo darbais 
gyvenimo ir mokslo pakopo
mis jis butų aukštai iškilęs, 
jei ne vienas jo “minusas”-— 
jis buvo laisvamanis ir mirda
mas kunigo nepriėmė. :

Del tos priežasties jis buvo 
la i do j amas e va ngel i k ų-ref or- 
malų kapinėse ir “Aušros” 
gimnazija tik “neofiejaliai” 
galėjo dalyvauti jo laidotuvė
se, o mokinių orkestras visai 
negalėjo dalyvauti. Tačiau, 
nežiūrint to, dalyvavo /‘neofi
cialiai” visi “Audros” mokyto
jai, daugelis aųšrokų ir jo bu
vusių mokinių iš kitų mokyk
lų. Didelė eisena su vainikais 
ir invalidų orkestru palydėjo 
velionį į amžinybę. Prie kars
to pasakė įspūdingas kalbas 
gimnazijos tėvų komiteto, mo
kytojų, kelių mokinių ir velio- 
nies bendraminčių’ atstovai.

................. .

Šiaulių darbininkai išsi- 
kovojo savo

' ŠIAULIAI Muitlių tįiifcs- 
to galvos siinianč praeižiugin-įta.vi’, ■

Bijutiškio 
dešimtinių 
Vincentas 
Pirmajai

kai me gyvena 7 
žemės ūky , Kulšis 
su antraja !Žmpna. 
Kulšio žmonai, piiriir. ir vedus
kitą, pirmosios motinos 
maži vaikai išvaromi pas 
ninkus tarnauti.

Vargingas ir skurdus 
išvytų vaikų gyvenimas
svetimus: namai jais visai ne 
sirupina; prisimena tiktai ta 
da, kada 
uždirbtum 
mi jiems 
lams.

Tokiose sąlygose jie susigy
vena su savo šiurkščiu likimu

dar 
uki-

pas

reikia atsiimti jų 
pinigus ncpalikda- 

nel būtiniems re i ku

4641 So.' Ashland Avė 
d a f šalę Aptiekos

B. ZALESKI, Managei fe.
• 25 metai patyrimo.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

V , .‘Į-ky, Jj, \ f, į

I > »;;• L ’i "J ■ ■•;

, lo preso Lietuvos zmonesir
taip pataria Lietuvos bankai

x............. ........................ .

PRANEŠIMAS

TIESIOGINE EKSKURSIJA
I KLAIPĖDA

. sjr ? į’ Vii.
DE PERSĖDIMO 1 KITĄ LAIVĄ

■i t . r , *.• f i ■ * • *.|

Išplaukia iš Ncw Yorko moderniškuoju Švedų Amerikos Linijos motorlaiviu

Gegužės 27 diena, 11 vųl, ryto
keleiviamŠvedų Amerikos Linija yra gerai žinoma lietuviams 

gurnu kelionėje į Lietuva. Nuo 1930 metu birželio 27 d. 
buvo atidarytas nuolatinis ir patogus sušisiekimas į Klaipėdą per Gothenburg^. 
Švediją. Nuo tada lietuviai keleiviai’' kelionė je i Lietuvą ar Ameriką ir naudojasi 
Švedų Amerikos I/inijį>. ‘keliaudami per vtenltmlj Savo uostą ’ Klaipėdą. Kiekvieną 
metą šia linija lietuvių keleivių skaičius didėja, kaip įrodymas. ka,dJ keliaudami 
.'ll- f . J Ji ! 5 ! k i . 1 I L 1 1 f-i-i? * -- > La jt — 1. a. 1 j '1 . — A. — 1 .

keleiviams savo pato- 
ttio pačiu motorlaiviu

patenkimniui. Švedų Amerikos Linija, šiais metais 

ryte, Čia lietuviai keleiviai
kis savo?' didelį. tnOljcrnišk, itlbtorhlvl TIESIOG Į KLAIPĖDĄ. H Ncw Yorko 
išplaukia gegužės 27 d., Klaipėdą pasieks birželio 8 d., ryte, Čia lietuviai keleiviai 
bus nukcldinti į krantą. ■ - > ' ‘ r ' ' 1 > - ■ .

J.. ...................... . L; ■’ ’ ’ ' .. f\ ' ' i
Motorlaivis '‘Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukusių j K'aipėdą tie

siog, taip pat yra didžiausias iš plaukiančiųjų tarpo ir šiais metais. Švedų patar
navimai,: ntatsižvėlgtfhL: kurioje .^ląščj^ keleivis keliautų, visada rūpinamasi kad

kaip įlipus įjlaivią

L.-: i vv ■■■*'.. •s^f'

siog

butų savo kelionėje: patenkintas, 
yra i?gdrs8jifši1 pasauly?1 Kas': gali 
New YorRe ar ir/išlįpi

; U Ankstyvesniam'41 Lietuva fcHUvtipui yra
džio-22 d. tuo pačiu motorlaiviu. Rėnglania"
«r»« Ampriknie. '> ■ "v

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės j arčiausią autorizuota agen 
tii. arba tlesio'g: 'Svvėdlsh Ai ” ‘ '
Chicagbjc'. Bostone. /Detroite, Minneapolis

virtuve, valgių racionališkumu ir gausumų 
mĄl,opesnio kelionėje.

R (.(Vvr
rengiama lietuvių ekskursija baljtn

Lietuvių Laivakorčių "Agėhtų Sįjun

meticah Line, 21 State St., Ncw York, N. Y. Skyriai 
San Francisco, Scattle. Porland, Lo 

ietuvoje: Kaune ir Klaipėdoje.

' Grandioziškas Atidarymas 
ŠEŠTADIENY, KOVO 18 DIENĄ, 1933 m. 

Amkino pasaulio triumfas

“Sciiets on Parade”
r STALIN, MAXIM GbRKY lR 

SĄSTATAS IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA I PERGALE!
Kalbama Filmą — Užrašai Anglų kalboje.

Taipgi Didelė Atrakcijai Eisensteino nemirštąs POTEMKIN — 
atvaizduotas kaipo kalbama filmą.

J v* p° p*et’ 35 C iki 6:30 p. p

Vaikams 10c visuomet / >

iet. iki 6:30 p. p. 40"
dabar

vakare 
švent.

“THOR”
Skalbiama Mašina 

raiituveje per 
Mėnesį Tiktai

Elektriška

Lipskio 1 
Ši .Kovo

Modelis

pats modelis po balandžio 1. 193 3 
$10.00 daugiaus.

DYKAI THOR-O-Prosai 
sų, ųiodejiu No. 16— 

Skalbėju
Atdara Vakarais ir Nedčliomis

tIPSKY’S
l ItI " r ROifl

1 4916 Wefct ‘141h 'Sįket ’ * ’4)
Tcl. CICERCC 132^* '‘ . .. .. . Cl.CERO. ILLINOIS

m



šeštadienis, kovo 18, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “PAŽANGOS 
DARBUOTES

99

Rytoj įvyks susirinkimas 
paskaita

ir

“Pažangos” pirmo skyriaus 
susirinkimas įvyks rytoj, kovo 
19 d., 1:30 vai. po pietų, Uni
versal Kliubo kambariuose (814 
W. 33 St.). Nariai ir visi tie, 
kurie išpildėte aplikacijas, ma
lonėkite atvykti į susirinkimą.

Po susirinkimo apie 3 vai. 
po pietų bus laikoma paskaita 
tema “žmonių nuodijimas dėl 
pelno.” Visi esate kviečiami 
atvykti.

Amerikos įstatymai mažai

Išpardavimas
Geriausių Drabužiam

PLOVYKLIŲ
Mažiausiom Kainoms 

Mieste!

Pasirinkimas naujos mados, 
gražiausių i r tvirčiausiu 
plovyklių kaip t.ai, THOR, 
VOSS, MOLĄ po

O naujos mados labiausiai 
šeimininkių pa mylėtos

ONE MINUTE
PLOVYKLĖS

38.50
Taipgi pilnas pasirinkimas 

geriausiu
MAYTAG PLOVYKLIŲ 

čia parsiduoda už mažas 
kainas lengvais išmokėji

mais

O štai dėl motinų. Skaitlin
giausias naujausių padary

mų, gražiausių spalvų

VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ— 
ROGIŲ

Parsiduoda už mažiausias 
kainas mieste nuo

5.00 k $ 25

PEOPLES
Furnitūra Co
4177-83 Archer Avė

Corner Richmond Street

2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė. 

CHICAGO. ILL.

paten- 
tik jo
dą žnai

■ , , I ............J— ........

tesirūpina žmonių sveikatos ap
saugojimu. Visokie šarlatanai 
ir humbu’gieriai gamina 
luotus vaistus, kurie ne 
kios ligos nepagydo, bet 
tiesiog nuodija žmones.

Ne geriau yra ir su maistu. 
Kadangi maistas yra tokis da
lykas, kuris labai greit genda, 
tai naudojama visokie chemi
kalai. Tie chemikalai apsalk 
goja maistą nuo sugedimo, bet 
tuo pačiu laiku jie dažnai yra 
nuodingi ir pavojingi sveikatai. 
Sakysime, mažai kas težino, 
kad apsaugojimui obuolių nuo 
gedimo yra naudojamas arše
nikas, vienas stipriausių nuo
dų.
' Paskaitą apie tai, kaip žmo

nės yra nuodijami dėl pelno, 
laikys K. Augustinavičius. Po 
paskaitos, kuri tęsis apie vie
nų valandų, bus diskusijos.

Pirmadienį trans
liuos pirmą Radio 
Kliubo programą

Stotis — WGES — 1360
Laikas — 7 vai. ryto

ko

Pirmadienį rytą naujai 
organizuotas Lietuvių 
Kliubas pradės transliuoti se
rijų kasdieninių radio progra
mų iš stoties WGES. Pradžia 
7 vai. ryto. Programai bus 
transliuojami kiekvienų dieną, 
išskyrus sekmadienį.

Nepamirškite pirmadienį 
sikelti prieš septintą!

su-
Radio

at-

Užpuolė ir sumušė 
Town of Lakieti

T0WN OF LAKE—Nakties 
laiku musų kolonijoje plėšikai 
bastosi gatvėmis ir užpuldinėja 
praeivius. Tai yra paprastas 
kasdieninis įvykis. Užpuoli
mams, apiplėšimams nėra ga
lo. Nakties laiku* baisu ir iš
eiti iš namų.

Kovo 16 <1., 7 vai. vakare ke
li plėšikai užpuolė lietuvį Alex 
A. žalpį, 4458 South Wood 
Street. Jis tuo laiku ėjo na
mo 34-toje, tarpe Hermitage ir 
Wood, iš užpakalio prišoko ke
li vyrai ir su kokiu tai kietu 
įrankiu smogė jam per galvų, 
žalpis apsvaigo. Plėšikai jį pa-

AR 
JŪSŲ KŪDIKIS 
IŠAUGS TVIRTAS 

IR SVEIKAS?

di-

Garsusis Vokietijos mokslininkas prof. Albert Einstein su 
vo žmona, kurie iš Californijos gryšdami į Europą, šiomis die

nomis buvo apsilankę Chicagoje.

S I ne-

f 
p i r-

sa

į užkampį, 
po kišenius. 
šalį ėjo pen- 
pabugę, va-

sigriebė ir įvilkę 
pradėjo darbuotis 
Bet tuo tarpu pro 
ki praeiviai, kurių 
giliai pabėgo.

Nukentėjęs neteko kapurės, 
kurią įrankis aplamdė ir lietu
viškų laikraščių ryšulio.

—Korespondentas.

Suorganizuotas Lie 
tuvių Distriktas 

Ciceroje
Dr. Antanas Gusenas išrinktas 

distrikto vedėju

jautienos ir 
Tai esą pi- 

pir-

“short ribs” —
“veal shoulders”
giausi šios savaitės mėsos 
kiniai.

R ADIO
Budriko nadio valanda

b/ors Atsikėlusi, bet laukah 
išeina ir tebeima vaistus. 

& $ &
Stanley Mačiulis, kuris

miau užlaikė “Stanley Sludio” 
adresu 2658 West 69th St., 
dabar persikėlė į naujų vietą, 
3113 West 63rd Street. Ji yra 
gerai įrengta ir su visais pa
togumais. Drg. S. Mačiulis ma
no, kad naujoje vietoje galės 
ir geriau savo klientus paten
kinti ir greičiau patarnauti.

Senas Petras. 
» » »

BRIDGEPORTAS. — Marija 
Kemėšienė, 814 West 33rd St., 
Universal Club, vakar grįžo iš 
Švento Kryžiaus ligoninės, kur 
Dr. S. Bicžis padarė jai ope
raciją. P-ia Kemešienė, sako, 
jaučiasi stipri ir vėl pasiren
gusi mestis į lietuvių veikimą. 
Tai buvo antra iš eilės jai pa
daryta operacija į kelius mė
nesius laiko.

fTheEnglishColumn!
L ......    ±

Wi'th such serumptious sur- 
roundings, unexcelled music 
and a shiny, smooth floor, you 
are bound to enjoy yourself 
at the OMICRON PI SORO- 
RITY DANCE, Saturday, Ąpril 
29, at the Cicero Cbmmunity 
Hali at 51st Avenue and 18th. 
The lights will be dimmed to 
a starry effect and the or
chestra (Stephens Revelers) 
will play dreamy waltzes while 
you dance with a beautiful 
maiden in your arms
shall we say, you in the arms 
of a handsome he-man. The 
fee — only 40c. So reserve 
that night for this particular 
dance. It is really something 
to look fonvard to.

ABC—XYZ.

Suv. Valstijų
V aidžios 

Padetuvė
Prie nuolat augančio skaičiaus Vaisbininkų, 
Korporacijų ir Pavienių Asmenų, kurie čia 
turi savo sąskaitas, Suvienytų Valstijų Vald
žia taipgi laiko tikrą dalį savo depozitų 
Drovers.

Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

T1ROVERS
■ ■ NATIONAL. BANK 

TRUST^SAVINGSBANK
Halsted at 42nd St.

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. popiet, Seredoj
9 ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

VIENAS STIPRIAUSIU BANKU
VISOJE APIELINKeJE

MES VISADOS IŠMOKĖJOME IR 
IŠMOKAME ANT PAREIKALAVIMO

SAUGUS, KONSERVATY.VIŠKAS
IR KOOPERATYVIŠKAS

A> lik kad kudikis išaugtų 
dėlių. bet kad jisai butų pil
nai sveiku fiziškai ir protiš
kai, turėtų rūpėti kiekvienai 
motinai ir tėvui. Jus be abejo 
norite, kad jūsų kudikis butų 
tvirtas, sveikas ir gerai suau
gęs. Maistas kurį jus duodate 
savo kūdikiui turi neabejoti
nų įtekmę į jo išsivystymą.
Gydytojai seniai įrodė, kad 
maistas kurį jus duodate savo 
kūdikiui nuo pat pirmųjų die
nų, turi didžiausią įtekmę į jo 
tvirtumą ir gerą sveikatą. Ir 
todėl, jeigu norite, kad jūsų 
kudikis išaugtų tvirtas ir svei
kas, duokite jam maistą, kuris 
artimiausias motinos pienui. 
Borderis Eagle Brand Con- 
densed Milk yra geriausias už
vaduotojas motinos pienui.
Negali būti abejonių apie Ea
gle Brand pieno grynumą ar
ba apie jo geras pasekmes, ku
rias tūkstančiai lietuvių mo
tinų gavo iš jo. šitą jau seniai 
be jokio prašimo įrodė tūks
tančiai gydytojų ir dėkingų 
motinų.
Jeigu jūsų kudikis neįgauna 
svarumo, kaip, kad jam reikė
tų, jeigu jūsų kudikis nakti
mis neramiai miega, arba jei
gu jus randate, kad maistas, 
kurį jam duodate yra ne ge
ras, pamėginkite Eagle Brand. 
Parduodamas visose geresnėse

Taksų mokėtojų ir Darbinin
kų Partijos centras išskirstė 
Cicero miestelį į penkius dis- 
triktus. Distriktas No. 1, ku
ris yra apgyventas lietuviais, 
sudaro Grant Works ir Park 
Holme sekcijas. Distrikto par
tijos veikėjų susirinkimuose 
išrinkti sekanti valdininkai:

Dr. Antanas Gusenas, den- 
tistas, išrinktas distrikto ve
dėju arba — District Commi- 
tteeman, Jonas Bartašius, pa- 
gelbininku; Julius Pollestrini. 
jaunas energingas italų veikė
jas, distrikto raštininku.

IPreciuktų komitetai ir 
kėjai yra sekanti:

Precinkto No. 1: Mikolas 
Ross, 2-ro precinkto — Pra- 
nas Pauža, 3-eio precinkto — 
Al. ’Gerchus, 4-to precinkto — 
Alex Kazakauskas, 7-to pre
cinkto — Jonas Danielis, 8-to 
precinkto
9-to precinkto — Juozas Mazu- 
naitis, 10-to precinkto — Mar
tin Starasina, 11-to precinkto
— Juozas Cernavičius, 12-to 
precinkto — Antanas Tumavi- 
čius ir 13-to precinkto — Ju
lius Pollestrini. Visi viršminė- 
ti išrinkti precinktų Ičoniitymo
liais. Precinktų veikėjai sekan
ti: 9-am precinkte — Anta
nas Garmus, Jurgis M. Pocius, 
Vincent Kuchinski, 11-me pre- 
cinkte — Luigi Saroni ir An
tanas Matulis, 13me precinkte
— Emil Guintoli.
Svarbus distrikto susirinkimas

Distrikto No. 1 valdyba šau
kia svarbų susirinkimą visų 
precinktų komitymonų ir veikė
jų subatos vakare po antrašu 
5108 West 14th St. Pradžia 
lygiai 8 vai. vak. Visi būtinai 
turi dalyvauti. Dr. Gusenas 
praneš pilną veikimo progra
mą'.

Ryt dienų chieagiečiai ir ki
tų miestų lietuviai turės ma
lonumą pasiklausyti gražaus 
lietuvių dainų ir muzikos ra
dio programo iš stoties WCFL, 
1 vai. po pietų, kuris yra duo
damas žinomos Jos. F. Budri
ko radio ir rakandų krautuvės.

Bus geri dainininkai, ypatin
gai harmoningas kvartetas ir 
žinomi Budriko akordinistai, 
kurie yra pasirengę palinksmin- 
ti visi.S su. naujais ir 
kuriniais. u ;«■

Primintina, kad 
kontestantų muzikalis
įvyks kitam sekmadieny, kovo 
26, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj ant Bridgeporto. Įžanga 
tik 25 centai.— S.

gražiais

B užriko 
vakaras

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI
NORTH SIDE. — Sena “N.” 

skaitytoja p-ia A. Baletskienė, 
siuvėjo J. Baletsko žmona, 1556 
N. La Šalie Street, kaip ir 
daugelis kitų, dabartiniu laiku 
serga gripu. Serga kurį laiką.

or

VERICOSE GYSLOS IŠGYDOMOS

S2 Treatmentas
Be jokio kito mokesčio. Kojos turi 
būt gražios it tvirtos. Su varisose gy
slom ir skauduliais negali būt ne 
tas, ne kitas. Maudynės greit atsi
darys; daugiaus vyrų gaus darbą. 
Taigi kodėl nepagydyti tas negražias 
ir silpninančias gyslas pirm to laiko? 
Aš tą patį ičirškymo metodą vartoju 
nuo 1918. Tas reiškia patyrimą. Kai
nos niekuomet nebus žemesnes.

Specialiai įrengimai dėl moterų. 
RUPTURA IŠGYDOMA

S10
Aš irgi pagydau rupturą 
be skausmo arba išlikimo 
Klauskit* p. Niek Brook, 
Laflin St. kuri aš | 
dvigubos rupturos 
metai atgal. Jisai dar dabar tvirtas 
ir sveikas.

Dykai patarimai visose ligose

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt. Room 1105 

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v. Nedėliomis uždaryta.

be peilio, 
iš darbo.

5044 So. 
pagydžiau nuo 
dvidešimtis tris

John Bielarski,

Šiandienos pigiausi mė 
sos pirkiniai

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biuletene, Chicagos me- 

grosernėse ir pas vaistininkus, sos taryba rekomenduoja šei-
mininkėms

NARIAI FEDERAL REZERVO SISTEMOS
Kampas Cicero Avenue ir 25th Street 

CICERO, ILL.ISPARDAV1 MAS!
I LIETUVĄ

‘ Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽES 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENPAM
)

(Keleiviai bus leidžiami j laivų gegužės 19 d., po 8 vai. vakare]

<1 Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai! kaip {vairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurtos 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir Šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešosios salės, ruimingi dėniai

DIDELE VASARINE

Reikalauki+o Iliustruotos Brošiūrėles su Kainomis

S Tel yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybes® Ir savo 
tautiečių draugijoj® tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe, lietuvių pasėkoje 
visos eiles pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų 
pasisekimu. > .

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J. 
llRBSAS, J. J.

187 Oak Street, Lawrence, Mas*. 
VARAS! U S, A. S,

AMBRAZIEJUS, J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Meln Street, Montello, Mass. 

„DIRVA,"
6820 Superlor Avė., Cloveland, Ohlo 

MOLIS, P.
1730-24th Strett, Detrolt, Mkh. 

„NAUJIENOS,"
1739 So. Halsted Street, Chlcago, III. 

SEKYS. J.
433 Park Street, Hartford, Conn. 

SIDABRAS. K.

tokiu dideliu

VIENYB611 ” 193 Grand Street, Brooklyn, N, Y. 
VELECKIS. A.

602 Soutn Avo., Brldgeport, Conn. 
VVASHNER, C. J.

1921 Carson St., Plttsburg, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS, JOHN

130 Ccmgress Avė., Waterbury, Conn.

HOLLAND-AMERICA LINE
■ ./• i . ■ .? : ■■ ■ ■

2 šmotų seklyčios setas, gerai atrodo, di- $ 
delis pasirinkimas spalvų ...........
SKALBIMUI MAŠINOS

PO .................. r -......................................................................-

DULKIŲ VALYTOJAI 
po ....... ,..........................
MATRACAI, 50 Svarų Sunkumo, 

po .............................. ...............

39.00 
•37.00 
12.50 
’2.50

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bartulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglas baths 

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

Vanos, lietaus it druskos vanos, 
svrimming pool.

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

Sprcialiira, H 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS S RA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai OFISO VALANDOS? . Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

4200 West 26 St.

galėjo jas išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis joms gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai OFISO VALANDOSt . Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drorL 1789 S. Halsted St., Chlcago, 
III Telefonas Rooievelt 8500.

88.00 
4.00 
B.OO 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Ulalsakymo kalnai
Chicagojo — paltui

Metama ___ _ — - ___
Pusei metų .....
Trims minėsianti .____
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ----- -  -

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija — ,, ...

Savaitei 
Mineaiui

StMenytosa Valatijoia, na Chicagoj, 
paltui

Metama -------------------  67.00
Pusei metų -----------------  8.60
Trims minesiams —__ _____ 1.75
Dviem minesiams -^,-T------- 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
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Metams  ............................. 68.00
Pusei metų....... ..................... - 4.00
Trims minesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uiiakymu.

IŽDO EIKVOJIMAS

Sulig ekonomijos bilium, kurį priėmė kongresas, 
prezidentas Rooseveltas galės sumažinti valdžios išlai
das kokiais 500 milionų dolerių per metus. Ta suma 
susidės iš sutaupymų karo veteranų fonde ir iš valdžios 
tarnautojų algų kapojimų.

Algų sumažinimai sutaupys valdžiai apie 125 mi- 
lionus dolerių. Apie šitą ekonomijos priemonę nėra kas 
daug sakyti. Kada gyvenimas yra atpigęs ir visų žmo
nių uždarbiai yra sumažėję, taksų mokėtojai reikalau
ja, kad ir valdininkai gautų mažesnes algas. Valdinin
kai da ir su apkapotomis algomis galės šiandie gyventi 
ne blogiau, kaip “prosperity” laikais, kuomet viskas 
buvo brangu.

Bet karo veteranų fondo išlaidos tai įdomus daly
kas. Rooseveltas siūlo nukirsti tam fondui apie 380 mi- 
lionų dolerių per metus. Stambiausia dalis šitoje sumo
je tai — 201 milionas dolerių, kurie yra išmokami pa
saulio karo veteranams, apsirgusiems, sužeistiems ar
ba šiaip netekusiems sveikatos ne tarnyboje. Koks gi 
pamatas buvo iki šiol tiems eks-kareiviams mokėti pen
sijas arba pašalpas, jeigu jų sveikata nukentėjo ne ka
ro lauke ir net visai ne karo tarnyboje? Aišku, nebu
vo jokio pamato. O betgi valdžia per metų metus iš
leisdavo jų šelpimui daugiau kaip 200 milionų dolerių 
iš valstybės iždo, ir dabar, kad tas iždo eikvojimas bu
tų sustabdytas, teko suteikti “diktatorišką” galią pre
zidentui, nes kongresas nebūtų stengęs tai padaryti.

Čia matome pavyzdį, kaip Jungtinių Valstijų kon
gresas elgiasi su žmonių pinigais. Bet daugeliui da ne
pakanka ir to. Atsimenate, kaip pernai metais karo 
veteranai maršavo į Washingtoną, reikalaudami, kad 
valdžia tuojaus išmokėtų jiems bonus, kuriuos mokėti 
ateis laikas dar tik 1945 metais? Tą veteranų demon
straciją rėmė ir “revoliucionieriai” komunistai. Dabar 
jie, kažin kodėl, užmiršo protestuoti, kada valdžia jau 
ne tik atsisako išmokėti bonus, bet ir rengiasi nukirsti 
šimtus milionų dolerių nuo veteranų pašalpų.

Karo veteranai, žinoma, yra ne vienintelė grupė, 
kuri su kongreso pagelba ima pinigus iš iždo. Tokių 
grupių yra pilna. Vienoms jQ yra teikiamos pašalpos 
tiesioginiu budri, kitoms netiesioginiu. Daugiaus kaip 
per dešimtį metų, sakysime, valdžios iždas šėrė visą 
gaują bažnytinfrikų, vykinančių prohibiciją. Kiek jie 
žalos pridirbo kraštui, prisidengdami blaivybės skrais
te^ o betgi žmonės turėjo juos savo taksomis penėti!

Jei tie depresija, kuri įtraukė valdžią j skolas, tai 
tam iždo eikvojimui nebūtų buvę galo. Bet neužtenka 
daryti ekonomiją dabar. Reikia, kad eikvojimo nebūtų 
ateityje.

KONCESIJA VOKIETIJAI

Anglijos premjeras MacDonaldas pasiūlė tarptau
tinėje nusiginklavimo konferencijoje Genevoje leisti 
Vokietijai dvigubai padidinti savo armiją ir kad tuo 
pačiu laiku Francija ir kitos šalys savo ginklavimąsi 
sumažintų, šituo budu norima patenkinti tą “ginklavi
mosi lygybės” reikalavimą, kurį pernai metais iškėlė 
Vokietijos Brueningo kabinetas ir kurį didžiosios val
stybės sutiko priimti “principe”.

Dabartinė Hitlerio valdžia naudojasi pirmesniųjų 
Vokietijos valdžių laimėjimais. Tačiau ji, žinoma, pa
siims kreditą sau. Bet kokių nors savo jėgomis įgytų 
laimėjimų ji vargiai gali tikėtis.

Vokiečių Reino provincijos yra seniai paliuosuotos. 
Į Tautų Sąjungą Vokietija priimta. Vokietijos repara
cijos panaikintos. Ginklavimosi lygybė jai pripažinta. 
Tai ko dabar dar gali atsiekti Hitleris? Toliaus pasi
lieka tiktai klausimas atimtų iš Vokietijos teritorijų. 
Bet jas atgauti Vokietija vargiai galės be karo. Tai 
argi Hitleris mano pakelti savo autoritetą ginklu?

Vokiečių armija, padidinta iki 200,000 kareivių, 
kaip siūlo MacDonaldas, galėtų būti pavojinga gal ko
kiai nors antraeilei valstybe^ bet ne Francijai.

Apžvalga
“PUČAS” LIET. MOKYTOJŲ 
PROFESINĖJE SĄJUNGOJE

j Šioje vietoje jau buvo mi
nėta, kad po paskutinio Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos metinio suvažiavimo 
buvęs jos pirmininkas žygelis 
ir kai kurie jo sėbrai atsisakė 
perduoti orgartizacijos reika
lus naujai centro valdybai ir 
užgrobė Sąjungos organą “Mo
kykla ir Gyvenimas”. Apie tai 
rašo smulkiau vienas mokyto
jas “Aušrinėje”.

Su žygeliu eina buvusios 
valdybos iždininkas J. Gūžys 
ir buv. valdybos narys A. Ta
mošaitis. Juos remia buv. re
vizijos komisijos pirmininkas 
prof. Lašas. Pirmieji trys pa
minėtieji asmens statė savo 
kandidatūras į centro valdybą 
suvažiavime, bet nebuvo iš
rinkti. Tai jie dabar ryžosi sa
vo valia valdyti mokytojų są
jungą, skelbdami, kad suvažia
vimas esąs “kvestionuojamas” 
(statomas po klausimu). Jie 
stengiasi ir pakeisti “Mok. ir 
Gyv-mo” redaktorių.

Labai gaila, kad dėl asme
nų ambicijų kyla suirutė to
kioje naudingoje organizacijo
je..

to nepaiso. Ginče su socialis
tais jisai nesidrovi komunistų 
politiką ginti tokiais pat argu
mentais, kokius fašistai ir im
perialistai vartoja savo naudai. 
Ir kartu jisai šneka apie “nuo
širdų” komunistų norų eiti į 
bendrų frontų su socialistais!

MEDICINOS
ŽINIOS
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dar

KOMUNISTIŠKAS IMPERIA
LIZMAS

Valoniui at- 
gudriais klau- 

reikalavimas 
Gruzijai buvo 

Pažiūrėkime

Kaip toli komunistams, net 
ir opoziciniems, iki tikros dar
bininkų solidarumo idėjos, ro
do K. Valonio teisinimas bol
ševikų okupacijos Gruzijoje. 
Jisai “Nauj. Gadynėje”, paduo
da šitokį Rusijos komunistų 
delegato Radeko “argumentą” 
prieš socialistų Internacionalo 
atstovus, kurie reikalavo, kad 
bolševikai leistų Gruzijos žmo
nėms laisvai nuspręsti savo li
kimą:

“...Kodėl Antrasis Interna
cionalas nereikalavo nepri
klausomybės Gruzijai dar 
prieš karą, kai ; viešpatavo 
carizmas? Kodėl jis nerei
kalavo nepriklausomos Ukrai
nos? Kur jus buvote prieš 
karą, kai šis socializmo prin
cipas buvo sumintas po ko
jy?” 
“Sklokininkui” 

rodo, kad šitais 
simais socialistų 
grąžinti laisvę 
pilnai atremtas,
gi, ką jie reiškia?

Kodėl, iš tiesų, socialistų In
ternacionalas nereikalavo Gru
zijai nepriklausomybės prieš 
karą, kada Rusiją ir Gruziją 
valdė carizmas? Labai aišku, 
kodėl: prieš karą nė patys 
Gruzijos žmonės dar nereika
lavo nepriklausomybės!

Kas kita po karo, kada Gru
zija pasiskelbė nepriklausoma. 
Gruzijos gyventojai visuotinu 
laisvu balsavimu išrinko stei
giamąjį seimą, kuris paskelbė 
Gruziją nepriklausoma respub
lika ir paraše jai konstituciją. 
Šitą nepriklausomą respubliką 
bolševikų raudonoji armija oku
pavo.

Radekas, kuris seiliaus pats 
buvo 2-jo Internacionalo narys, 
žino, be abejonės, bent tiek, 
kad socialistų Internacionalo 
uždavinys niekuomet nebuvo 
siūlyti politišką nepriklauso
mybę tautoms, neatsižvelgiant, 
ar jos nori būti nepriklauso
mos, ar nenori. Socialistų prin
cipas buvo ir tebėra, kad pa
čios tautos turi spręsti, kaip 
jos nori savo likimą spręsti. 
Gruzija pasisakė už nepriklau
somybę, ir socialistų pareiga 
tuomet buvo ginti jos teisę 
nepriklausomai gyventi.

. Kadą socialistai Abiejų in
ternacionalų konferencijoje iš
kėlė reikalavimą, kad Rusijos 
komunistą valdžia ištrauktų sa
vo okupacinę antai ją iŠ Gruzi
ją, tai jie rėmėsi tuo tautą 
apsispretadinio principu, kurį

oficialiai neva pripažįsta ir ko
munistai. Bet pasirodė, kad 
komunistei f ant to principo 
spiauja.

Jie Radeko * lupomis ne tik 
atsisakė tautų apsisprendimo 
principą pritaikyti Gruzijai, 
bet pareiškė, kad jeigu cariz
mas turėjo “teisę” Gruziją už
kariauti ir valdyti jėga, tai tą 
“teisę” turi ir Rusijos sovieitų 
valdžia! Reiškia, prieš socialis
tinį tautų apsisprendimo prin
cipą, komunistai pastatė impe
rializmo, užkariavimo teisės 
principą.

Jokios kitos prasmės tas Ra
deko pareiškimas, kurį cituo
ja Valonis, neturi, ir yra la
bai keista, kad Valonis nesu
pranta, kokioje negražioje švie
soje jisai parodo savo pagir
tąjį maskvinj komunizmą.

Smurto teisinimas
Savo straipsnyje Valonis

pasakoja apie kokius ten Gru
zijos socialdemokratų planuo
tus “parsidavimus” anglų •im
perialistams, apie neva suras
tus slaptus susirašinėjimus su 
“baltagvardiečiais” ir t. t. Bet 
tai yra toki absurdai, kad yra 
koktu, matant suaugusį žmo
gų apie tai rimtai kalbant. 
Kam reikia užsiimti šnipinėji
mais Gruzijos socialdemokratų 
sielose ir archyvuose, kurių 
teisingumo šiandie niekas ne
gali patikrinti (o sufalsifikuotų 
dokumentų prigrūsti į archy
vus labai lengva!), — kuomet 
yra gerai žinomi vieši faktai?

Aukščiaus minėjome, kad 
Gruzija jau buvo susiorganiza
vusi, kaipo nepriklausoma res
publika: turėjo seimą, konsti
tuciją ir teisėtą vyriausybę. 
Toliaus, Gruzijos nepriklauso
mą valstybę jau buvo pripaži
nusi ir Rusijos sovietų valdžia. 
Rusijos valdžia buvo pasirašiu
si su Gruzijos valdžia nepuoli
mą ir draugingumo šutantį (ku
rią ratifikavo sovietai Maskvo
je ir seimas Tiflise). Gruzijos 
ambasadorius buvo priimtas 
Maskvoje ir Maskva buvo at
siuntusi savo ambasadorių į 
Tiflisą. Atvykęs į Gruzijos so
stinę, sovietų pasiuntinys svei
kino Gruzijos respubliką, pa
reikšdamas, kad -Rusijos darbi
ninkai ir valstiečiai 
džiausiu simpatijų 
kuria 
darbo

Na, 
gurno 
pareiškimų, staigiai, be jokio 
įspėjimo ir be nurodymo karo 
priežasties, įsilaužė į Gruzijos 
teritoriją bolševikų armija. 
Kadangi kelioms dienoms anks
čiau Gruziją buvo užpuolę iš 
kitos pusės turkai ir respubli
kos kariuomęnė buvo pasiųs
ta ginti nuo jų kraštą, tai šiau
rės fronte ginkluotų jėgų bu
vo palikę mažai, ir bolševikų 
armija galėjo lengvai savo ban
ditišką žygį įvykinti. Reiškia, 
Maskva pasinaudojo proga. 
Kada ji rašėsi po draugingu
mo sutartim su Gruzija ir per 
savo pasiuntinį kalbėjo apie 
savo “simpatijas” darbo žmo
nių valdomai respublikai, tai 
tuo pačiu laiku ji (Maskva), 
matyt, ruošėsi tą kraštą pasi
grobti ir tik tykojo geros pro
gos.

Tai sako viešai žinomi, ne
užginčijami istorijos faktai, ir 
reikia stebėtis, kad žmones, 
kurie kalba apie “darbininkų 
vienybę”, drįsta, prieš tokius 
faktus statyti užkariautojų’ su
galvotus prasimanymus. Argi 
Valonis ir “N. Gad/’ redakto
riai nežino, kad tie, kurie at
lieka smurto žygį, visuomet 
surąnda pateisinimų saVo ne
labam darbui? Ąr nebuvo kiek
vienas fašistų “pučas” teisina
mas komunistų “sąmokslais”, 
kurių slaptus “planus” jpervers- 
mininkai’ visuomet; “užtinka” 
po perversmo? Ar nevartojo 
įvairių melagingų kaltiiiimų 
savo aukornš pasmerkti kapita
listiški ir kitoki Imperialistai, 
pavergdami silpnesnes tautas?

Visi tatai žino. Bet Valonis

(turi di- 
Gruzijai, 

taip pat kontroliuoja 
žmones.
ir po visų šitų draugin- 
sutarčių ir simpatijos

Gydytojų bėdos Anglijoje.
Krizis skaudžiai įkirto gy

dytojus ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje, štai Anglijoje 
daugelio gydytojų pajamos 
taip žymiai susitraukė, kad 
tarsi jos butų džiute sudžiu- 
vusios. Net ir tie gydytojai, — 
specijalistai, pav. chirurgai, 
etc., — kurie pirmiau itin rie
bių pajamų turėdavo ir pini
guose, nelyginant inkstas lau
kuose, voliodavęs, dabar jau 
visokiais nedatekliais aima
nuoja; jau nebegalima, girdi, 
galo su galu suvesti ir reikią 
iš sutaupą dadėti. Nespecija- 
listai, tai yra tie gydytojai, 
kurie daugiausiai dirba, o ma
žiausiai užmokėti gauna, su
prantama, daugiau nukenčia, 
nes kaip tik jiems ir tenka pa
ti sunkiausioji depresijos na
šta nešti. Juk jie dažniausiai 
gydo lik darbininkus ir men
kų pajamų biznierėlius, iš ku
rių šiandien už patarnavimą 
labai mažai tegalima gauti. 
Šiek tiek švelniau, sako, kri- 
zis sužnybo tuos gydytojus, 
kurie tarnauja (savo profesi
ja) valstybei, atseit, 'turi vald
žios “džiabą,” taigi, ir iš vald
žios algą gauna.
Griežtas medikalinis egzami- 

navim as i m i g ra n tų

Valonis
i ■'

čių, 27 chroniškus alkoholi
kus, 119 džiovininkų, 346 ser
gančius trachoma, 237 sifili- 
tikus, 391 gonorėtikus, 48 tu
rinčius piktšašių, 31 sergantį 
šankeriu ir 42 sergančius kito
kiomis limpamomis ligomis. 
Žinoma, šitie visi buvo grą
žinti ten, iš kur jie atvažiavo.

Skrupulingas žiūrėjimas į- 
<važiuojančių svetimšalių svei- 
katinguino, šiaip ar taip, yra 
labai geras daiktas. Juk be
sveikačių, kuriuos sveikiem- 

' fdėms tenka globoti, be to, 
dar nuo jų ir įvairiomis ligo
mis apsikrėsti, jau ir taip čia 
per daug yra. Tik dėl vieno 
dalyko norisi stipriai paabejo
ti, būtent: ar iš tikrųjų galė
jo būti tiek daug “pamišė
lių”? ar galimas daiktas, kad 
tikrai pamišę žmonės keliau
tų į kitus kraštus, kada jie 
net ir namie nebepajėgia susi
orientuoti?

—Dr. Margeris.

šeštadienis,* kovo 18, 1933 
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ko nežino apie dar vėlesnių 
ligos pasėkų rimtumą. Abortų 
galybės, ir jų daugiausia daro 
afcušėrės bei “bobutės”. Kūdi
kių mirtingumas nepaprartai 
aukštas. Dėl gonorėjos, žino
ma, smarkiai plečiasi vadina
mieji “moteriški suncgalčji- 
mai:” gimdos ir jos vamzde
lių ligos, kurias dažniausiai 
tik operacija išgydyti tegali
ma.

Taip, Rumunijos kaimą už
gulė sunki plėga: prostituci
ja, Veneros ligos ir moralinis 
bei fizinis puvimas. Kova 
prieš šitą baisią plėgą labai 
sunki, nes žmonės tamsus, o 
valdžia, mokytojai ir kunigai 
baisiai apsileidę, 
moji medikalinė 
tik šešėlis prieš 
tikrųjų reikia.
provincijos gydytojui tenka 
žiūrėti sveikatos kokios 10 ar 
15 kaimų, kurių tūli gyvento
jai esti nuo jo net 15 arba 20 
mylų atstume. Ar tokioje ap
linkumoje yra galima atitin
kama medikalinė pagalba? 
Ką čir ir besakyti: nelaimin
gom lyties ligų aukos tėra pa
liekamos deivės Veneros va
liui if globai!

— Dr. Margelis.

Neva teikia- 
pagalba — 

tą, kokios iš

įtaisus lyties ligų plitimas 
Rumunijoj.

Prieš pasaulinį karą Rumu
nijos kaimuose, mažesniuose 
miestuose bei miesteliuose 
prostitucija ir Veneros Jigos 
buvo didele retenybe. Bet po 
karui ir prostitucija ir drauge 
lyties ligos pradėjo plėstis vi
sai nepaprastu spartumu. 
Smukles ir šokių svetainės 
virto gyvais lizdais slaptos 
prostitucijos. Daug mergaičių, 
vos besulaukusių 14 ar 15 me
tų, tampa motinomis. Povai- 
nikiai kūdikiai daugėja nepa
prastu greičiu. Pirmiau negir
dėtas ištvirkavimas įsimetė ir 
į šėminį gyveninę, ir ten varo 
baisųjį moralinio ir fizinio 
puvimo darbų.

Rumuniją, kaip žinome, val
do visame pasaulyje pasku
bęs savo moraliniu ištižimu, 
karalius. Taigi, maža ir tebu
vo kreipiama dėmesio į doriš
kai smunkančių provincijų. 
Tik visai neseniai sveikatos 
ministerija akis prasikrapštė 
ir žvilgterėjo į merdentį kai
mų. Visų pirmiausia išsiuntė 
provincijon lyties ligų specija- 
listą, sakant, venerinės kaimo 
būklės tyrinėti. Ir jis tyrinėjo, 
ir patyrė 
kad daug 13 arba 
mergaičių serga gonorėja, sifi
liu arba ir-abiem nykiu. Pra
žūtingiausia, kad jos tik ta
da eina į gydytojų, kai jau li
ga’ (ypatingai Sifilis) ir vir
šun išsimuša ir biauriai su- 
šlykština jų kūnų, o ypač vei-

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

KULTŪRA No. U Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

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

bes ne juokais užsispyrė imi
grantais atsikratyti. Tam var
toja visokius budus, dažnai 
peržengiančius ne tik logikos, 
etikos, bet ir medikalinio mo
kslo ribas. Paprastai čia (A. 
J. V.) įstatjjnąį,^ sakant, “be 
dantų”, Bet kai užsikertama 
“ant savo pastatyti,” tada ir 
dantis įstatymams susiranda
ma.. štai, pereitais fiskalinis 
metais J. V. Visuomenės Svei
katos Aptarnavimo gydytojai 
žiurėjo sveikatos 373,034 sve
timšalių keleivių, ir ve ką ra
do: 96 idijotus ir imbiciiius, 
85 pamišėlius, 118 menkapro- dą. šiaip jos nepaiso, nes nie- g’UITlO delei

ii

užtektinai! Rado,
14 metų

NAUJAS UŽTEMIMAS

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

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

*

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

I
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Padarė klaidų; įš- 
bombardavo ne ta

namą •J-
Taip bent spėja* policija; te

roristai paleido ' > bombą į 
bridgeifortlė^ešv. R. ' Šmolek 
namus. 
■ . >
Neturtinga bridgeporto mo

teriškė RoSe ’ Smolek, 284,7 
Lowę Avę., negalėjo suprasti 
kuo ji prasikalto teroristams, 
šie vakar anksti paleido bom
bą į namus, 'kuriuose ji gyve
na. Bomba sprogdama išnešė 
duris ir išdaužė visus langus.

Ji, jos duktė’Rose, 18 m.» ir 
sūnūs Joseph, 17 m., tuo laiku 
buvo namuose. Rolicija spėja, 
kad teroristai padarė klaidą 
Smolekų šeimyna yra neturtin
ga ir gyvena dideliame varge.

Prokuroras atsakė, kad tokis 
pareiškimas turėjo būti pada
rytas kada grand, jury išnešė 
apkaltinimų ir dar tebeposėdžia- 
vo, o ne dabar, daugiau kaip 
pusei metų praėjus. /

Teisėjas ‘ Fardy sutiko iš- 
klai.teyti abiejų pusių argumen
tų kovo 27 d.

Lygiai panašiu budu bandys 
gelbėtis . nuo teismo ir negrų 
,banfcicrius Jesse Binga, kuHs 
yra kaltinamas už pasisavinimą 
bdhko pinigų. 9 *

Bandė sudeginti sa
vo Šeimynų; sūnūs 

išgelbėjo
J.oseph ’ Galli/&* is 'nusimini-

naujienos,
NAUJASIS CHICAGQS MERAS

Bainai bando išsi 
sukti nuo naujos 
.. ‘ *» bylos 4

John Bain,, jo sunaus John 
lt, žento W. Merle Fisher ir 
Edivard Barry, kurie yra ap
kaltinti už prieminėjimų depo
zitų West Englewood Trust & 
Savings banke, kuomet tas ban
kas buvo jau nebeišmokantis, 
advokatas Harry Olson, buvęs 
teisėjas, pareikalavo, kad tas 
apkaltinimas prieš Baimes bu
tų panaikintas. Savo reikalavi
mą remia tuo, kad per 50 metų 
grand jury neteisingai renkami 
ir kad neteisingai išrinktas 
grand jury negalėjo išnešti kal
tinimo.

i
■mo dėl piniginių rupesnių, ban
dė pats žūti liepsnose ir sude
ginti visą savo šėimyną. Tuo 
tikslu jis aplaistė aliejum už
pakalinę dalį savo namo 2156 
.State St., kiir jis gyveno šu 
šeimyna rūsyje, namų padegė* 
ir pats įėjęs į virtuvę dar at
suko gasą.:

TečiAus ‘ vyresnysis sunuU 
Ton y, 28 m., laiku pabudo ir 
pajutęs 'pavojų šeimynų priža
dino ir išgelbėjo. Pats stinus, 
begelbėdamas kitus, betgi skau
džiai apdegė; apdegė ir tėvas. 
Jie abu randasi dabar ligoninėj.

' Pirmame augšte gyvenusi 
James Brennan šeimyna irgi 
išsigelbėjo. Antras augštas bu<- 
vo tuščias.

Pullman dirbtuvės 
pasamdė 500 darb.
ROSELAND — Pullman Car 

and Manufacturing Company, 
sako, pašaukė į darbų 500 dar
bininkų, dirbti prie vagonų ven
tiliacijos darbų.

J.Miesto tarybos • išrinktas laikiiiiš > Chicagos meras Frank 
Gorr, kuris jau . pradėjo eiti savo pareigas, laukdamas plates

nių įgaliojimų iš valstijos legislaturos.

Gavo širdies ligą, kuo
met ją užpuolė vagiliai

Mrs. Belle Ratz dabar guli

nugabenta, kuomet vagilių už
pulta— gavo širdies ligų.'Va- 

$9,500 
brangų

giliai atėmė nuo jos; 
vertes brangenybių ir 
paltų.

Bomba supurtė 
monda 

r- I. n ;C' ”■)« ■

Ham-

U .•■■■ * <*> 

MARC1JONA VlSNIAUSKIENĖ 
po antru vy’rų Stankienė 

po tėvais Slevinskaįcė
l Persiskyrė su šiuo'pasauliu ko- 
į vo 17 dieną. 7 valandą ryte 1933 

m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Tauragės apskr., Šviekšnių parap., 
Padgių kaimo.

Amerikoj išgyveno ' 27 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Klemensą, 2 dukteris Anastazi- 
ją Laurinaitienę ir Vera, 3 sūnūs 
Antaną, Pranciškų ir Dominiką. 
2 marčias, Oną ir Viktoriją. ' 3 
anukus Sophie ir Leoną Laurinai
čius ir Teresą ir giminės," o Liė- 

’ tuvoj 2 sūnūs Kazimierą ir Juo
zapą. seserį Marijoną Bartkienę ir 
giminės. ' ” *' ’

Kūnas pašarvotas randasi 12304 
Emerald Avė., W. Pullman. 111.'

Laidotuvės įvyks pirmadienyj, 
f kovo 20 dieną. 8 vai. ryte iš an- 

mų j Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

r dalingos pamaldos už" velionės sie
lą.” o i$ ten bus nulydėta "į Šv. 
Kazimiero kapines.

Viši a. a. Marcijonos Višniaus- 
kienėš giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį* patarnavima ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame.

Vyras, Dukterys, Sanai, 
Marti', Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Du jauni žmogžudžiai 
nuteisti į kalėjimą
: ■ tf-j o > ,-y t u ju

Teisėjas Philip - L. Sullivan, 
kriminaliame teisme, užvakar 
nuteisė du jaunu žmogžudžiu 
į kalėjimų. Jie yra James Hra-

Ave.,
2101 
gavo 

nužu-

bak, 22, 2227 S. Kedzie 
ir . Edwin Fischeiy 21, 
Marshall Blvd. Pirmas 
25 metus, antras 14. Jie 
dė Saul Raivt'h, 5315 Cornejl 
Avė., aikštes, prie 2412 $o. 
Trumbull Avė., sargą, kuomet 
jis norėjo juos išvaryti už blo
gą elgesį su mergaitėmis.

“Secret Six” ir Č. A. C. 
nutraukę santykius \ 
’ I t ui t rl u -A i 4

Visi santykiai tarp organi
zacijos “secret six” ir Gliiėago 
Association of ConiHierce bu-, 
vo nutraukti, pareiškė Alę$- 
ander Jainie, pirmosios orga
nizacijos pirmininkas.

“Secret six” yra privatine 
ortfanizaciia kovai prieš kri-

Ji yra inkorpo-minalizmų 
riiota ne d

< PADĖKAVONĖ? v

pitalistą Arch W. Shaw iš 
Glencoe. v

šiandie buvęs prezidentas iš
važiuoja į Californiją. Jį lydi 
sūnūs Allan* ir sekretorius 
Lawrence Richcy.

Senukai apdegė besi- 
melsdamį

Mrs. Salvatocia LaJPuma, 63 
iri., 835 S. Wabash Avė., besi
meldžiant, iš rankų iškrito 
žvake ir uždegė jos drabužius. 
Jos vyrui pasiseko jos drabu
žius užgesinti, bet vistiek abu 
skaudžiai apdegė ir tapo išga
benti j ligoninę.

Lietuvių spulka pri 
imta i “Home Loan 

Bank” narius
Ghicagbs distrikto Nedorai 

Home Loan Bank, Evanstone, 
paskelbė, kad viena lietuvių 
spulka Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino, 
priimta į banko narius, 
banko priklauso apie 
Ghicagos spulkų. 

. I ,

buvo
Prie

90

, .. > . » - .

— Ekrane, —
— “Rakto sky-

Brian, eite. Chicagoje šiuo 
ai rodo daugelį geresnių 

mų.

lai-

BigORIENTAL — “The 
Cage“ — neblogas. Ypatingai 
patiks vaikams.

» » »
McVICKERS — “The Orime 

of the Gentury” — su Stuart 
:3rwįn, Wynne Gibson, Jean 
Hęrsholt. Verta pamatyti.

» » »
UPT0WN—TIVOLI —“42nd 

Street” — Vienas geriausių 
filmų Chicagoje.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Aventu 

Phone Proipect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
. GYDYTOJAS I* XBQUOBOAf .S® ©.-r i'K STKir tjws. ta

4645 S. Ashland Avė., 
valaadoa bu® a iki A Ir e _

m 4 vo! nk. NedSUmnle pagal Mlart* 
Oruo Tel,: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Proipect 1930 

• ; ,į « r <. ■. į 4

• i

Buvęs prezid. Hooveris 
grįžta namo; vieši 

Chicagoj
Buvęs prezidentas Herbert 

Hoover, kuris nuo naujojo pre
zidento inauguracijos buvo 
sistojęs New Yorke, kad 
tvarkyti savo asmeninius 
kalus, dabar grįžta į savo 
mus Palo Alto, Cal.

Vakar jis, pravažiuodamas, 
sustojo Chicagoje paviešėti vie
nų dieną pas savo draugą, ka-

ap- 
su- 
rei- 
na-

Ekranas ir Teatras
CHICAGO

“The Keyholc
lutė” — su Kay Frances ir 
George Brent. Filmas neblogas, 
bet vodevilis — 
Ed Lowry ir kiti

“Mae West, 
— nekoks.

šiandienROOSEVELT 
pradedama . rodyti “Giri Miss- 
ing” — su Ben Lyon, Mary

Graboriai

Smarki dinamito bomba spro
go prie United Gleaners & 
Dycrs dirbtuvės Hammonde, 
kuri sudrebino visą miestą ir 
išdaužė daugelį langų. Nuosto
liai dirbtuvei siekia $2,000.

Ofiso Telefonas Yards 0344
Dr. Vincentas S. Norkus

KOJŲ SPECIALISTAS 
Valandos Kasdieną 

9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30
756 W. 35th St.

CHIČAGO, ILL. ,
U J < V {• , .. >------------------ 1 ..— ..—

'f r.

TTZvT"—'’i.1 i.h.k

Nepalikite Jūsų Mylimu 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar * geriausias Irfikas užsisakyti P* . ^Paminklą

Pirkite Tiesiai iš Dirbtuves

VENETIAN
MONUMENT CO.

523-27' N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103

Mes padarome ant užsakymo bilc kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite

A." S, VALŪNAS
* Berkshire 1487

Telefonas’Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autožtiobilius- visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL. 

.r-- - J'i|" ",    ■■

^įįįįĮĮt^.' Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
I BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielmkėjc. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

L X ZOLP 
GRABORIUS 

1546 West 46 St.
Tel. Boulevard 520? ir 8413

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

Aj ,vn> ■:

s i'- ; j; 4

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti oi mutų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. CanaI 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago
CIfVDTTTR*

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

//t. . ■ ' ■ ■ . -- J:, V

_ TEODORAS ŽUTAUTAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ko

vo 16 dieną, 9:4 5 valandą vaka
re 1 93 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Telšių apskr., Kadai
čių parap.. Vilkaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Marijoną po tėvais Raudonai- 
t)ė, 2 dukteris Oną ir Stefaniją, 
puseserę Marcijoną ir švogerį Juo
zapą Rumutis ir giminės, o Lie
tuvoje brolį Kleofą ir seserį Ka
zimierą.

< ‘ Kūnas pašarvotas randasi 12017
, Lovve Avė., W. Pullman, III.

Laidotuvės įvyks antradieny], 
kovo 21 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
namų j Šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teodoro Žutauto 
giminės, draugai ir pažįstąmi į esat i 
nuoširdžiai kviečiartii dalyvauti į 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-' 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Moteris, Dukterys, Pusseseri, 
S vogė ris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Seniausia ir Didžiausia
GRĄBOįHų ISTAIB*

KUDEIKIS Ir vtt nustebino publiką sii Bftv« nupigiialto- 
mto kainomis už aukštos rušieg palaidojimą. Mm nieke

Akių Gydytojai

ST ■ w

URŠULfi MOSTEIKIENĖ

Kuri netikėtai persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 26 d., 1933 m, 
ir buvo palaidota kovo 2 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai jau 
nutilo ir negali atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai tokį nuoširdų 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
ją į amžino •'oilsio vietą.
‘'Mes atritindami ir apgailėdami 

jos pasišalinimą iš musų tarpo 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems 'laidotuvėse žmonėms' it 
prisidėjusiems savo nuoširdžiais 
darbais.

Dėkojame kunigui Baltučiui it 
kun. Katauskui už įspūdingas pa- 
ihaldas, atlaikytas už vėlionies 
sielą. Dėkavojame graboriui-Ma
žeikai, kuris savo mandagiu pa- 
tartlaVimū. ’ įjarbingai ' Mlydejo *Ają 
į amžinastį, o mums padėjo pęr-jį 
kęsti nubudimą ir rūpesčius. Dė
kotame visiems, kurie bent kuom 
teikėsi prisidėti prie atsisveikinimo 
su a. a. Uršule.

Tau gi mylima žmoną ir mo
tinėlę, sakome ilsėkis ramybei.

Vyras ir Sundi.

r KOI M
■■ • JUikaluL esaJit, musų '*utomobUiui atvaŽioM | 

džiaus] iiaširinkiiną grabų |r' kitų reikm»pq V už U 
tlfrAaMmą jūnis visai nieko nerOikfii ■įfam aėži«į-t 

ar jus pirfcsite, ar ne. - » t
yra vienatinis lietuvių graboriun, kurto 

su ekspertu lietuviu pa- 
r tarnautoju. Dykai Keturiom Moderniškos Koplyčios Dėl
1 Beridentį. Pašaukite EŲDEIKĮ pirm ne^u kreipsite kar

-H- • M-■'••v. M ■ *. r 'J. b ( ' „ ’ |

EUDEIKISS X '■ &ŲrGKAB0lUU8
\ DUgisto Ofisai

4HM7 South įjermitage Aveniis
Ofisas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS' AKIŲ SPECIALISTAS

Paiehgvinj akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisb 
trumparegyste ir toliregystę. Prirengia 
teisingai .akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato** 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus, Valan
dos'nuo' 10 Iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per pusf pigiau!, 

’ ■' ' kaip buvb pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akini?. Kainos pL 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bbulevard 7589
....m,... ..... . i.ui ;■.... .....

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS 'AKIU WĖtUtlŠTAS

Įjfrp-' *"' Patyri $
Komplikuotuos

Graboriai

S.M.SKUDAS 
' Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
: A. MASALSKIS , ' 

Musų Patarnavima* lai
dotuvėse ir kokiame rel- > 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky

rių. .4 , ,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 1 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Wcstern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos it cel praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir ketvirtadie

niai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
, T«l. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
Weit Town State Bank Bldg * 

* 2400 W Madison St!
Vai i iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brūnswick 0597

A. L. Davidonis, M 
4910 Sd. Michigan Avenue 

Jei. Kenvrbod 5107
VALANDOS: 

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

apart ėventadienio ir ketvirtadienio
‘ - ■. * = - j -

, •-/ .. ■ • r. .-.t

A. K. Rutkauskas, M.D
44'42 South Western Avenu*

■ > '* Tėl. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

........ .. ...................________________■

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

Cor/bf 35th 0 HMsted St«) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal sutartį,
__________ . • ■ • , - ’ *•'

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th'St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 7012

DR. C. Z. VEZELI8
* Dentistas v

4645 So® Ashland Avė 
arri 47th Street

___ ___ "... '

Phone CanaI 6122

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

♦ Valandos: 1—-3 iy 
Seredomis ir nedėliomis ' pagal sutartį. 
Rstidmdja 6628 So. RichmoM Strrot

Telefonas Republic 7668

Dr. Suzana A. Slakis
! Moifrtį (r VaiAų ligų Specietuti “

4145 Aicher Avė
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. ‘kiekvieną’ dieną ano 9, iki 
i!2 ryto (išskyras seredpmii)’ Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarnlnkiis h 
Ketvertais, r — ’ " < -

R» Tel HYDE PARK H95 k

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pad* 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
^s-<w**w®fW®*a<unua*mu**a*»M***^**M***«f***-***

Pbone Ąrmitage .2822 į

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DU HERZMAN
■ -IS8US1J0S'-
Gerai lietuvianu žinomas per 25 ase 

tu* kaipo patyri* gydytojas chirurgas b 
akušeris

Gydo staigias ir chroniikas liga* vyrų 
moterų it vaikų pagal naujausius sa* 
todus X-Ray ir kitokius elektros pri* 
taisos.

■’ Ofisas ir Laboratorijai .
1025 W. 18th St., netoli Morgan St

J'Valandos: 'nuo 10—12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 *al. vikaro 

Tel. ’ CanaI '311 (P* w ' 
Rezidencijos telefonai

tiyds Park 6755 ar Central /4b®
..     .. ■ • bi.—' ■ . ■■ ■ I ■ ■—

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai ' ' " 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO; ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 y diena

Phone Midvay 2880-

lelefonas Yards 0994

» Ofbo 1 valandos: *
Nuo 10 iki 12 dieną, 2, iki 3 po pie» 

7 iki 8 vai: Medą nuo 10 ikf 12 ‘ 
Rez. Telcphone Plaza 3200

■ ■ —ut
> . , \ i /’

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 919)

DR. A. A. ROTH
Specialistas odos ligų ir

3102 So. Halsted
kampas 31st Street ,, 

Vai.: 10—11 v. ryto' 2—4, '7—9 V.v
Nedėliotais ir šventadieniai* 10—2

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 tV. Washington St
Room 905 1 Tel. Dearboro 796<

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų .

Vakarais: Utatn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
,4145 Anhet Aoe, TeL Lafaystte 7337

‘ Namų Tėl. Hyde Park 3395 ’

vemi

‘ Vabndbį
9,
b

DR. T. DUNDULIS
Rytojas, ir chirurgas 

t <4142 Archer Aventu 
.. Triffpnv Vįrglnia 0036

. ' fTTT .Jiųv'JT" .. .................... .....................

DR. A. L. YUSKA
‘ 2,422 W, Maraaette M.

kampa* 67$h ir Arteaian >Av«, 
Tfltfonai Grovebill 159$ 

Valandą ano 9 iki ll ’ryto, nuo 2-4 
lt 7.-9 po pietų, uredom* po pietų lt 
v ( pcdilirani pagal lutitarimą. Į

JOHN B. BORDĘN 
” LIETUVIS ADVOKATAS ♦ * T 
105 W. Monroe St„ prie Clark 
TelefooM State 7660; Valandoe 0—4 

West Side: 2151 W. 22nd St a 
PanedfiUo. Seredoe ir rak* 03"* *

Telefonas CanaI 0660
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Utarniako. Ketverto ir BubaUM rak. v’Urt • 
TBlefoaae BepubUe 9000

iosepr X- GRisę 
■ ’š t __ • 2 a ’ j **ĮJetųvis Advokatą 

4631 Soatb AsMįmd Am. 
~Te1. Bbnlevatd-1800^ 

Jta. 65J5 So. Rcckipell 9h

I H -G*



UAUJIENUS,

ADVERTISEMENTSCLASSIFIED
For Rent

Trečias plėšikas dar nesuimtas SANDARGS

PRANEŠIMAI
tunu1 užp. 827 W. 34 Place.

mirė Furnished Rooms
Augustinavičius

2 lubos

Mai

Club

40 akrų gera farma už $1000

parsiduoda

LOANS

Peter Conrad
$9.500

Taipgi turime ke

MORTGAGE BANKERS

Automobiles

2608 West 47th St.

Taip,1932 MORagina pasiųsti aukas

NAUJOJ VIETOJ ma

PAINT

2nd flat

Jeigu dėsite
Storas

8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

bučernė ir grosernė

Morgan St*

IMPERFECT IN ORIGINA .

komplimentus 
geras pasekmes

jreng 
nuliu

apšildomas mu- 
Randasi gražioj 
Parduosime už

GERB, Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose

Arba 
Maty-

skaityto- 
praŠomi 

eiti j tas 
skelbiasi

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

gero 
nuo

tos ir 
Geros 

Gera

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

- pasakykite savo pažįsta 
gautas iš skelbimo ir, neuž

žus 
tairai 
tyti, 
$3,200
už tiktai $350 
Ist flat.

Business Service 
Biznio Paturnavimas

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel- 
... . . bimų skyrius 
kalba!

RENDAl 4 kambarių flatas, gali tris 
lovas sutalpinti, maudynė. Renda pigi. 
Atsišaukit,

Nelaukite, 
te mieste pragyvenimui 
farmą.

“PAŽANGOS”
Rytoj, 3 vai. po 

Kliube (814 W. 33 
iš eilės paskaita tema 
jimas dėl pelno”.

Paskaitą laikys K.

Financial
Finansai-Paskolos

GRAŽUS vasarinis cottage prie eže 
ro arti Mc Henry, 
Chicagos 
tiktai $150 įmokėti 
1536

nedideli 
Namas gera*

— kaip nauji 
kad įvertinti.

Laivas “Gripsholm’ 
plaukia tiesiai iš 

N. Y. į Klaipėdą

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

. PARSIDUODA 
namo, 
ra vieta

J orius!
• pra- 

t Vartoki* 
VYNĄ

apie $30.000

kol visus pinigus praleisi- 
įsigykite

PARDAVIMUI už bargeną kampi 
nis namas 6759 So. Ashland Avė. Sa 
vininkas Keegan, 641 E. 79th St.

darbo pra* 
graži ir sėk 

Tad vieningai ir už

atminkite, 
Pavyz- 

pereitą rudenį už vieną farmą 
tą farmą

Bills of Sale, Leases 
Greitas ir

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

</. S. RamanČionis, Vedėjas.
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: E A
Sienoms popiera rolelis .......... V V

Prisirašykite į< musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

priverstas esmi paaukoti 
! . Beveik visai 

Turi

Lietuvių kolonijos raginamos 
kuo greičiau pasiųsti fondui 
aukas

MARMON SMALL 8 COSTUM DE 
LUXE SEDANAS. Visai kaip naujas 
it puikus kaip tą dieną kuomet ji nu
pirkau. Tai yra geriausias ir ekonomiš
kiausias karas kurį kada nors turėjau. 
Geriausias užbaigimas ir tairi. Priimsiu 
$250. 4832 North Winchester Avė., 
netoli Lawndale Avė

Trečias gaujos narys tebėra ieš
komas Kensingtono policijos. 
Du areštuoti plėšikai yra Ed- 
ward Weiss, 28 metų, 2442 East 
78tli Street, ir Arthur Borty, 
26 metų, Princeton Avenue.

Juos suėmė policijos kapito
nas Michael Grady( susekęs 
numerį automobilio, su kuriuo 
jie pabėgo nuo Žutauto namų. 
Weiss buvo automobilio šofe
ris, Borty paleido kulkas į Žu
tautų.

Nušautas Teodoras Žutautas 
birts laidojamas antradienį, ko
vo 21 d. Jis buvo apie 60 me
tų amžiaus. Paliko žmoną Ma
rijonų Baudonaitę-žutautienę ir 
dar dukterį. Laidotuvėms pa
tarnaus Eudeikis.

REIKALINGA PARDAVĖJŲ

Galima uždirbti nuo 3.00 iki 5.00 
dolerių į dieną 
laiškus 
antradienį nuo 9 iki 11 vai. ryto

33 52 So. Halsted St. 
Chicago, III.

DOLERIO VERTĖ PUOLA 
Kainos ant Namų ir Žemes Kįla 

Pirk Pakol yra BargenųWaitches, pirm

RENDON apšildomas kambarys dėl 
vyro arba, merginos, privatiškoj šeimy
noje. 6933 So. Re * " ‘ ‘ *
Tel. Hcmlock 2621

Tiesioginė Ekskursija 
Klaipėdą

KISSEL PASKIAUSIO 
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai 
žai, yra kaip naujas. Originališkas gra- 

pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
Turime pama- 

Kainavo man virš 
Man reikia cash, paaukausiu 

1715 Humboldt Blv.,

kambariai pagyvenimui.
1904 Canalport Avė

Žutautas pasimirė ketvirtadienio vakare 
nuo žaizdų; operacija negelbėjo

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PARSIDUODA fixturiai geri dėl 
liūno, ; * 
randasi 5014 S 
ruimai iš užpakalio, 
renda tiktai $10.00 
mainysiu ant farmos 
kit mane bite kada.

1617 W, 32nd Place

gintarų pasirinki 
— nupiginta kaina. Mūšų kny 
randasi šimtai skirtingų knygų

jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau 
ir nuolaidą.

—Ačiū už 
miems apie j 
mirškite, kad NAUJIENŲ

prie kelio, geroj ūkių 
Mažas {mokėjimas, geros

Kreipkitės dienoms, 
arba nedėliomis pas 

K. J. MACKE 8 CO. 
6812 S. Westem Avė., 

Tel. Prospect 3140

PASKAITOS 
pietų, Universal 
St.) įvyks trečia 
“Žmonių nuodi- NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. A t adata kasdien nuo 8 vai
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. {žymus namai ori* 
ginalib ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Vakar West Pullmano poli
cija suėmė ditf plėšikus, kurie 
ketvirtadienį užpuolė lietuvio 
Teodoro Žutauto namus, 12017 
Ix)we Avė., ir jį nušovė, kuo
met jis mėgino jiems pasiprie
šinti.

Žutautas, sunkiai pašautas, 
ketvirtadienį j vakarą buvo nu
gabentas į Roseland Communi- 
ty Hospital, bet 9:45 
Jam buvo padaryta skubi ope
racija ,bet gyvybės nebuvo ga
lima išgelbėti. Kulkos pervėrė 
jo pilvą ir šonų.

Du plėšikai buvo sirimti, kuo
met keli tragedijos liudininkai 
juos pažibo vakar anksti rytų.

ANT RENDOS kambarys dėl vaiki
no, merginos ar vedusios poros prie ma
žos šeimynos, kambarys ant pirmų lubų 
su visais patogumais.

7030 Artesian Avė.

Iš kitų miestų rašykite 
Kreipkitės pirmadienį arba

Prie 
Randasi apie 100 mylių 

Rašykit laišką 
Box 1539 

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

Greit Sustabdys Skaus
mus Už Mažą Kainą

Nelauk bet apsisaugok nuo ligų. Vėžys. 
Votis, džiova, operacijos ir nepagydo
mos ligos paeina nuo nesveikaus kraujo, 
nervų, odos, vidurių, kepenų, žarnų, ink
stų ir kitų, jus galite pasveikti už ma
žą pinigą sekamu planu: No. 1, bukite 
pats savo gydytoju. Gaukite žolių treat- 
mentą su Motina Helena žolių tonikų No. 
L ir kitais saugiais žolių vaistais. Arba 
No. 2, Specialis žolių ir elektrikos treat- 
mentas. Ateikite tuojaus specialiam pa-

Roseland. Susirinkimas G. P. Lie
tuvių Geresnės valdžios kliubo įvyksta 
šį vakarą kovo 18 d. 7:30 vai., Stru
milos kliubruime, 107 ir Indiana. Val
dyba kviečia visus narius svarstyti svar
bius dalykus.

And

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir paujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
ŠAUKITE COLUMBŲS 9309

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

2 KAMBARIAI, virtuvė ir miega 
masis dėl mažos šeimynos arba pavie 
niams. 2511 \V. 69 St.

Gera vieta dėl 
Lengvi išmokėjimai.

BERTH PALLESEN, 
Grace Lake, III.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

muro namas su sa- 
Randasi ant didžiau- 

Namas buvo 
resiveris par- 

Labai gera vieta

Taigi, naujasis motoras jau 
padirbtas, lėktuvas baigiamas 
taisyti ir jau* dabar reikia 
pirkti būtinai reikalingieji prie
taisai orientuotis ir lėktuvo 
krypčiai išlaikyti. Kai atnaujin- 
tasai lėktuvas bus imamas iš 
dirbtuvių, reikės tą pat dieną 
įmokėti visus pinigus už moto
rą ir lėktuvo perdirbimą. Tuo 
tikslu* be tų visų pinigų, kurie 
ligi šiol gauti skridimo fonde 
ir kurie priklauso fondui gauti 
(dar neatsiųsti), trūksta dar:

SUGAVO PLĖŠIKUS, KURIE NUŠOVĖ LIE 
TUVĮ TEODORU ŽUTAUTU

MŪRINIS NAMAS
5-kių pagyvenimų su* lotu prie ša

lies, mainysiu į 2 flatų bizniavą namą 
arba ant geros farmos.

J. J .P.
700 So. Tripo Avė. 

2nd flat rear 
Chicago, III.

Gerbiamieji skridimo rėmė
jai ir garbės rėmėjai! malonėki
te ko greičiau pasiųsti fondui 
savo aukas, kurias esate pasi
žadėję duoti tam didžiam ir 
drąsiam lietuvių žygiui. Taip 
pat ir kitų miestų skridimo 
rėmėjų komitetu*! turėtų grei
čiau pasiųsti fondui surinktas 
aukas ir pelną iš Lietuvių Avia
cijos šventės bei surengtų va
karų sklidimui remti. Siųski
te pinigus fondo globėjų pirmi
ninkui: Lietuvos konsului A. 
Kalvaičiu*!, 201 N. Wellš Str., 
Chicago, III. Taip pat malonė
kite parinkti daugiau aukų ir 
surenkite vieną kitą vakarą ar 
koncertų reikalingojo fondo 
trukumui papildyti.

Musų bendrojo 
džia buvo gera, 
minga, 
baikime skridimo rėmimo dar
bą, kurį mes patys apsiėmėm 
ištesėti musų lakinių džiaugs
mui ir musų tautos garbei. Ne
gaišinkime laiko ir, kas svar
biausia, netrukdykime gražaus 
darbo pabaigos! Dar truputį 
pastangų—ir musų sąžinė bus

IŠSIRENDUOJA didelis ir šviesus 
miegamas kambarys, apšildomas, nebran
giai, su visais patogumais 3334 S. Lowe 
Avė., Boulevard 8143, 2ros lubos iš 
priekio.

80 akrų farma su gasolino stočia, ant 
cementinio kelio 80 pėdų pločio, fron- 
tage % mylios prie kelio, verta $10,000, 
bus parduota už $4,000. Randasi arti 
didelio miesto, 50 mylių nuo Chicagos.

120 akrų farma, gera žemė, randasi 
netoli Crown Point, Ind 
dar pigiau negu buvo jos morgičius. 
Farma su gerais budinkais. sodnu, yra 
elektros šviesa, randasi prie ,gero kelio.

- SUSTOK, PAGALVOK
Turime labai gražių farmų mažų ir 

didelių, netoli miesto, kainos nuo 15 
šimtų ir aukščiaus. Kas norit pirkt, par
duot arba mainyt, bite kokią nuosavy
bę kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel.Yards 6751 vakarais Boulevard 0127

pirksite arba mainysite 
mus, 

didelį pasirinkimą

200 akrų, tikras dvaras, prie upelio, 
ant statė kelio, 
budinkai geri 
kambarių, su 
mišku

RENDON kambarys ant Bridgeporto, 
vienam arba dviem vyram ar merginoms, 
su valgiu ar be valgio. Pirmas flatas. 
838 West 34th Street.

Nusipirkti sau farmą, nes 
kad farmų kainos jau kyla, 
džiui * .
reikalavo $8,000. o dabar 
reikalauja jau $10,000.

PARSIDUODA bizniavas. kampin 
namas. Tinkamas dėl saliuno.

Lafayette 8780

užpakalyje ir fla- 
Randasi ant privatinės gat

ves — geroj vietoj. Kaina tik $3900.
Mes turime įvairaus dydžio namų vi

sose Chicagos apielinkėse, kuriose parduo
dame žemiaus dabartinės vertes. Nau
dokitės progomis pakol jūsų doleris yra 
dar galingas, 
karais

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIU UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persISaldlmo re- 
gulltirlal išvalydami savo — ' ‘ ‘ 
Laikykite savo vidurius Hm 
Salinkite nuodijančią m " 

TRINERIO KART

siulijimui $1.00. Išmėginimas 50c. Pa
matykite Dj. P. B, Simanskį Kroniškų 
ligų specialistą, kraujo, nervų, varicose 
gislų, pilės, moterų ir kitų. Dykai egz. 
ir $4.00. specialis pasiulimas $2.50 treat* 
mentas su $1.50 buteliu Motina Helena 
toniko. No. 1 viską už $1.50. Ateikite 
arba rašykite Dr. P. B., Šimanskis, 1869 
N; Damen Avė,, Chicago, 111.

BARGENAS. Paaukausiu dėl mir
ties šeimynoje 280x90 biznio vietą. S 
kambarių namas, štoro frontas ant di
delio vieškelio, 2 blokai nuo gelžkelio 
arti Standard Oi! Co. 
roadhauzes

KAMBARYS parendavojimui vienam 
ar dviem vaikinams, prie mažos šeimy
nos, 833 W. 33rd PI. 3 fl. rear.

Informacijas ir Patar- 
navima '

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, ”down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

PASIRENDUOJA Storas 
mais užpakaly, 
viršaus, 2 karų 
dėl Road House 
W. 95th St..

Galite kreiptis 
FRANK

2552 W. 46th St

Kelionėje nieko nėra malo
nesnio ir geresnio kaip, įsėdus 
į vieną didelį modernišką laivą 
vienam uoste, išlipama kitam 
uoste. Tokią kelionę turės visi 
lietuviai ekskursantai plaukią 
Švedų Amerikos Linijos motor
laiviu “Gripsholm” GEGUŽĖS 
27 DIENĄ tiesiog iš New Yor- 
ko, nepersėsdami, į Klaipėdą.

Motorlaivio “Gripsholm” dy
dis yra 575 pėdų ilgio, 74 pė
dų pločio, 18,000 reg. tonų, 23,- 
600 tonų įtalpos. Didžiausias 
laivas koks kada plaukė į Klai
pėdą. Taip pat didžiausias iš 
šiais metais plaukiančiųjų tar
po. Visas baltas,— it gulbė, 
nepaprastai švarute, kambariai 
erdvus ir visapusiškai patogus.

Švedų linija dabar yra visur 
žinoma ir išgarsėjusi, kadangi 
visada rūpinasi, kad keleivis, 
kurioje klasėje t jis važiuotų, 
butų savo kelione patenkintas, 
ir kad kelionėje turėtų daug 
įvairumų, ir tuo budu», kelionė 
jam butų poilsis.

Išplaukus iš New Yorko ge
gužės 27 d. Klaipėda pasiekia
ma birželio 8 d. ryto. Į Lietu
vą parvažiuojama pačiu gra
žiausių laiku*—vasarą. Kas ne
atsimena vasaros Lietuvoj ? 
Taip gražu, malonu, kvepiantis 
oras, paukščių čiulbėjimo gar
sai skamba per girias.

Jei Tamsta manai atlankyti 
vasarą šiais metais, nepraleisk 
progos, dalyvauk šioj skaitlin
goj lietuvių ekskursijoj, ne-

l-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas -— Kolektavimas —- 
Adjustmcntai -— Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Minėtos farmos bu£ parduotos leng 
vais išmokėjimais, 
lėtą farmų į mainus

Pirm negu 
farmą, namą arba biznį, matykite 
nes mes turime 
visko.

viena valanda nuo 
Greitam pardavimui $800. 

Bargenas. Box 
Naujienos, 1739 S. Halsted Sc.

arbą grosernės už $50.
Wetsern Avė.

taipgi garadžius 
į mėnesį, 
ar namo.

prie pat miestelio, visi 
ir pamūryti, stuba 12 

gražiu sodnu ir dideliu 
yra daug gyvulių, visi padar- 
maŠinos, verta $20,000, kaina

RECEIVERIO IŠPAR
DAVIMAS 

BARGENAS TIKTAI UŽ CASH 
■— BARGENAS 

$195.00 už akerį.
20 akerių prie Archer Avė. ant 135 

St., arti Lemont, III. prie gražaus 50 
akerių Sunset Park Piknikų Daržo, 469 
pėdų frontas ant Archer Avė., 331 pėdų 
ant 135 St. Abu vieškeliai cementuo- 

Šaltinis bėga 
Mainų nepriimsiu. Pir- 

savininkui kainavo $10,000.

rami. Tada jau su* pasididžia
vimu lauksime tos istoriškos 
dienos, kada lietuvių skridimas 
per Atlantiko vandenyną bus 
garbingai įvykdytas. Per tą 
vandenyną perskristi bus musų 
lakūnų pareiga. O musų, vi
suomenės, pareiga —pasirūpin
ti, kad pinigai už motorą, lėktu4- 
vo perdirbimą ir\už reikalingus 
prietaisus butų laiku sumokėti.

Gyvai užjauskime tą reikalą, 
kada visi skridimo parengiamie
ji darbai jau eina prie galo!

—Kap. P. Jurgėlą, 
skridimo rėm. komiteto sekr.

American Lithuanian 
susirinkimas įvyks rytoj, 
pradžia lygiai 1 vai. po 
monto sve., 4535 S. 
Nariai norinti prisirašyti 
lankyti.

. Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PU.Sę KAINOS w

Didelis knygų 
mas 
gynė . ___
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, tnonų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

persėdant, tiesiog į Klaipėdą, 
moderniškuoju motorlaiviu' — 
“GRIPSHOLM”.,

Platesnių informacijų ir lai
vakorčių bei pagelbėjimui pri
rengti reikalingus dokumentus 
kelionėje, kreipkitės į vietinį 
laivakorčių agentą, arba tiesiog 
j bet kurią švedų Amerikos 
Linijos raštinę. Temykit šiame 
laikrašty skelbimų.

Tarpe motorlaivio ir garlai
vio skirtumas: motorlaivis va
romas elektra, o garlaivis ga
ru.—Exkeleivis.

Citizen 
kovo 

pietų K. Gra 
Rockvvell St 
prašome atsi

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

dirbtuvės. Paauko-
I. ?020 North

Malonu girdėti, kad Tamsta

BALETO MOKYKLA
Sekamą savaitę p. Vytautas Zereni- 

Bieliajus atidaro lietuvių baleto moky
klą Bridgeporte, Universal Kliube (814 
W. 33rd St.).

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

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį 'perrilament išanksto. 
Specialės permament ‘-’vvaves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ............... $5.00
Circulene ..............      3.50
Bathers ...............     2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.00 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finget 

“ ' " 35c.

135 St. Abu vieškeliai
Gazas ir elektra 

per lauką, 
mesniam

P*m /f A *T"v. M. SANDERA, Rec.
2624 W. 5 Ist St.

Transatlant. skridi 
mo fondui dar trū

ksta $2717.12 
(pabaiga)

tui- 
6 kambarių flatas ant 

garažas. Gera vieta 
ar kito biznio. 4953

Biznio kampinis 
Huno įrengimais, 
sios gatvės Western Avė. 
vertas $25,000. Dabar 
duoda tik už $9500 
saliunui.

Nauji 
Randasi gražioj ir naujoj 
Savininkas priverstas 
$4850, {mokėt $1500

2 flatai po 6 kamb. 
ro namas ir garažas, 
vietoj Brighton Parke. 
>usę kainos $7800, įmokėt $2000 
>a daugiaus.

Biznio 
štoras, 
Marųuette Parke ant 71 gatvės 
kainavo 
duosime žemiaus pirmu mortgečiu tik 
už $10,500. Pusė reikalinga įmokėt.

Biznio muro namas, štoras su groser- 
ne, gyvenimo kamb. 
tas viršui

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, 
ir tt. Musų obalsis 
Teisingas patarnavimas'

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

REAL'ESTATE
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PACKARD PASKIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDAN. Man reikia 
cash ir todėl i 
mano beveik naują karą 
jo nevartojau, yra kaip naujas 
šešius dratinius ratus, gerus tairus. Ka 
ras yra tokiame pat stovyje, kaip die 
ną kuomet išėjo iš « * 
siu už tiktai $300 
Spaulding Avė,, 2nd flat

GROSERNĖ—Delicatessen biznis su 
praperte parsiduoda pigiai, turiu aplei
sti miestą. Savininkas 2640 W. 47 St.
•........  — M II......... ...... ................... .. ...................................... I ■

‘ PARSIDUODA grosernė labai pigiai, 
gera vieta, 4 
Renda nebrangi.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
2me augšte gera transportacija su visais 
patogumais, $20 ręndos. J19 — 25 
Avė., Belwood, III.

Jonas Eudeikis dabar atsiskyrė nuo 
sunaus Jono ir atidaro savo ofisą su 
sunum Juozapu po antrašu 5340 So. 
Kedzie Avė. Koplyčia bus gražiai 
ta ir žada patarnauti lietuviams 
dimo valandose.

FARMA UŽ $1800
Del netikėtos priežasties 

veik dovanoti gerą 75 akerių farmą, 
40 akerių dirbamos žemės, 6 kambarių 
gera stuba ir kiti budinkai 
kelio. 
Chicagos

muro bungalow ir garažas, 
apielinkėj. 

atiduoti tik už

Dar trūksta —$2717.12 —
1) $1717.12—motoro pirki

mui ir lėktuvo taisymui (pagal 
fondo apyskaitą); į ,

2) $800.00 — reikalingiems 
prietaisams pirkti;

3) $200.00—atnaujintojo lėk
tuvo bandymu*), gezolinui ir ki
tiems smulkiems reikalams ligi 
išskridimo į Lietuvą.

Iš viso $2717.12.
Gerbiamieji tautiečiai! ne

trukdykime to istoriško žygio! 
Pasigailėkime savo lakūnų pa
siryžėlių energijos. Supraski
me. kiek jie rūpinasi tuo skri
dimu ir visais kitais parengia
maisiais darbais, kurie ir taip 
jau nu’vargino jų dvasią ir kū
ną. Jie jau netrukus gaus at
naujintąjį lėktuvą. Tačiau jiems 
tenka nemaža jaudintis, besi
rūpinant, kur gauti trūkstamuo
sius $2700.00 ir belaukiant, ka
da fondas gaus tuos pinigus, 
kurk ligi šiol fondui pažadėti.

wave — 25c — Pęnlč, 
Sausas finger wave—-OJįc.Penkt. ir ŠeŠt.5Qč 
Atdara nedčlioj išryto. ? 114 S. Halsted St.

naujas muro namas; didelis 
flatai ir garažas. Randasi 

Namas 
Dabar par-

Lietuvos Dukterų^ Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą šeštadieny, kovo 
18 d., 7 vai. vak. paprastoj svet. Šiuo- 
mi kviečiame visas nares būtinai atsi
lankyti. nes bus svarbus susirinkimas. 
Taipgi kurio esate dar nemokėję už šiuos 
metus, tai privalote apsimokėti, priešin
gai,. liksite suspenduotos ir kurios lan
kėte ligonius malonėkite pribūti su aiš
kiu raportu.

A. Dudonienė, nuta. rašt.

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

Farms For Sale 
Ilkiai Pardavimui

ŪKĖS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį.

> štai yra keletas musų Spėriais:
20 akerių, namas, barnė prie kelio
40 akerių, upelis, be namų
76 akrai, laukas, be namų
80 akerių, gražus namai, 

didelis sodas, puiki žemė
40 akerių ne išdirbta kieto medžio 

žemė, po ........ r... $100
iki $200, už 40 akerių.
Gera žemė,

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

grosernė su ar be 
karštu vandeniu apšildomas. Ge- 

tinka bile kokiam bizniui. 
3149 So. Halsted St.

' ■ iii*-—i»r<Įi 11 Įiniiii ml—

PARDAVIMUI 
visą .arba pusę.

3302 So

$350
$300
$550 

barnė, 
.... $1000

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo sesers Anelkos Pa- 
dolskienės-Žukutė. Paeina iš Žukų kai
mo, Birštono parap., Alytaus apskr. 
Pirmiaus gyveno Minersville, Pa. Turi
me svarbų reikalą, meldžiu jos pačios 
ar kas žinote pranešti. Jieva Bunevičie- 
nė, 718 W. 31 St., Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu 
namą į grosernės biznį, 
me stovyje.

3362 So. Halsted St.RECEIVERIO IŠPAR 
DAVIMAS

$149.00 už akerį vertės $300.00.
5 ir 10 akerių farmos ant 135 

Archer Avė., arti Lemont, III. 
dėl vištų ir daržovių auginimo, 
žemė, šaltinėlis tyėga, per lauką, 
lias cementuotas, nėra assesmentų. 
nų nepriimsiu. Galima ant išmokėji
mo, jeigu norima.

F. M. SANDERA, Rec 
2624 W. 5 Ist St.

Senas Auksas
_______________OldGold_____________

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, suprantu 
visą janitoriaus darbą. Galiu pataisyti 
cas reikalinga, galiu maždaug pentuoti. 
Dirbsiu už mažą algą. Rašykite A*. J. S. 
934 W. 29 St.

Farms For Sale 
vhn ui,,

MODERNIŠKA vištų farma. 5 pag. 
kambariai, furnace šildoma — 7 akeriai 
151 St. ir 49 Avė., 1 blokas į vakarus 
nuo Cicero Avė.

Miscellaneous for Sale
.. jVaĮr”8-

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi 
nėjos kiaulutes, baltos pelės, Bantanv 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rusies ir parinkti 
lepūnai. .. >.?’■

IDEAL PET SHOP
946 W» 03rd

Help Wanted—Malė 
_ _______ Darbininki]^Reikia

PELNINGAS DARBAS. Parsiduoda 
namas, nebrangiai. Kas pirks namą tam 
paliksiu nuolatinį darbą bet turi būti 
unijistas arba turėti janitoriaus “draw 
card”. Onufras Savickas, 19 North 
Latrobe Avė.
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