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Palatinato bankams uždrausta išmokėti 
pinigus žydams. Hitleris valdys 

Vokietiją teroro pagelba
BERLYNAS, kovo 24.— Na- listas Oto Braun, kuris atkak

siu kampanija prieš žydus nu
ėjo tiek toli, kad viena Vokie
tijos valstija, Palatinatas, ku
ris randasi tarp Reino itfpes ir 
Francijos, eina prie visiško žy
dų ištrėmimo. Nazių komisio- 
nierius Palatinate įsakė vi
siems bankams ir pašto taupia- 
mosioms kasoms neišmokėti pi
nigus rytų žydams. Pinigai su
laikyti iki tie žydai bus likvida
vę visus savo biznius ir išly
ginę skolas. Dauguma žydų 
Palatinate yra atvykę iš Len
kijos po 1914 m.

Nazių persekiojami žydai bė* 
ga kur kas sumano. Per pas
tarąsias tris savaites apie 1,000 
Vokietijos žydų kreipėsi į Ang
lijos ambasadą prašydami vi
zų įvažiuoti į Palestiną.

Lenkijos konsulatai yra ap
gulti Lenkijos žydų, kurie no
ri sutvarkyti savo pasus ir gryš- 
ti atgal į Lenkiją. Nors ir 
Lenkija yra pagarsėjusi kaipo 
pogromų šalis, bet visgi žydai 
skaito, kad ten yra saugiau, 
negu dabartinėje Vokietijoje;

Diktatorius Hitleris jau pa
skelbė savo programą. Jis pri
žada išlaikyti taiką, didinti eks
portą ir prekybą, remti Vokie
tijos ūkininkus (teisingiau dva
rininkus), palaikyti nacionalę 
ekonomiją, šeimyninį gyvenimą, 
religiją ir apsaugoti privatinę 
nuosavybę.

Bet svarbiausia programo da
lis, tai kova su “išdavikais”. 
Jis pasistengs išvaryti iš ša
lies kiekvieną, kuris nepritaria 
naziams. Ir tai jis darys “ne- 
atlaidžiu* naikinimu” “išdavikų 
prieš savo šalį”. O tais “išda
vikais” yra kiekvienas, kuris 
kitaip mano, negu naziai.

Yra aišku, kad hitlerizmas 
yra fašistų kapitalstinė kontr- 
revoliucija, o ne kokis socialis 
judėjimas, kaip niekurie yra 
linkę manyti. Dar negalima 
pasakyti, ar hitlerizmas eis tais 
pačiais keliais, kokiais ėjo fa
šizmas. Priespaudos priemo
nės, diktatūros įvedimas yra 
vienodi. Hitlerizmas nuo fa
šizmo skiriasi galbūt tik tuo, 
kad fašistai neskelbia neapy
kantos prieš žydus ir žydų po- 

" gromų nerengia.
Industrialistai remia nazius
Vokietijos stambiųjų fabri- 

kantų-industrialistų asociacija, 
kuriai vadovauja Gustav Krupp 
von Bohlen, prisižadėjo ištiki
mai remti Hitlerio valdžią.

Braun pabėgo Šveicarijon

Dar Papeno laikais pašalin
tasis Prūsijos premieras, socia-

liai gynė Prūsijos valstijos tei
ses prieš nacionalistų ir nazių 
užmačias, kad pasislėpti nuo 
nązių persekiojimų, pabėgo 
Šveicarijon.

Buvęs Prūsijos vidaus reika
lų ministeris Kari 'Severing bu
vo vakar areštuotas, bet šian
die tapo paliuosuotas.
Anglija irgi tirs žydų persekio

jimus Vokietijoj
LONDONAS, kovo 24.—Ang

lija, kaip ir Jungt. Valstijos, 
pradėjo tirti per savtf atstovus 
žinias apie nežmoniškus žydų 
persekiojimus Vokietijoje.

Tai paskelbė premjeras Mac
Donald laike svarstymo parla
mente Vokietijos padėties, at
sakydamas į klausimą dėl ne
patvirtintų gandų, kad Ham
burge naziai išskerdė 1,400 žmo
nių.

Londono laikraščiai aštriai 
smerkia nazių terorą ir cenzu*- 
rą žinioms. Daugelis žydų pirk
lių pradėjo boikotuoti Vokie
tijos prekes, bet >kįti svyruoja 
prisibijodami, kad naziai už tą 
nesitvertų atgiežos prieš žydus 
Vokietijoj.

Illinois ieško dau 
giau paskolų bedar 

bių šelpimui

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

Galbūt lietaus, maža perinai? 
na temperatūroje; pietryčių vė
jas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 6> 
00.

Anglijos premjeras 'MacDonald pas Francijos premjerą. Iš 
kairės į dešinę stovi priekyje: Francijos užsienio reikalų mi- 
nisteris ’Paul Bancour, Ranisay MacDonald ir Francijos pre
mjeras Daladier,

Grand jury apkaltino 
New Yorko ban- 

kierių Mitchell
Kaltinamas nusukęs valdžiai 

$573,312.81 pajamų taksų

NEW YORK, kovo 24. -—Fe
deralinis grand jury šiandie ap
kaltino Charles E. Mitchell, bu
vusį National City Bank direk
torių tarybos pirmininką, už 
nusukimą 1929 m. $573;312.81 
ja j amų taksų. ' '

Kaltinama, kad jis tais me
tais turėjo grynų pajamų $2,- 
823,405.95, bet pigiai, “parduo
damas’ savo žmonai banko Še
rus ir paskui vėl juos “atpirk
damas”, ji aplaikė tiek “nuo
stolių”, kad “nuostoliai” virši
jo jo pajamas $48,000 ir todėl 
jam nereikėjo mokėti taksų.

WASHINGTON. kovo 24. — 
Kadangi Illinois valstijai at
einantį mėnesį būtinai reikalin
ga gauti $7,150,000 bedarbių 
šelpimui, o valstija gali pasi
skolinti iš Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. tik $261,379, tai 
kad gauti trifkstančius pinigus, 
į Washingtoną atvyko pats Illi
nois gubernatorius Horner ir 
pradėjo derybdb su kongreso 
vadais, kad pravestų naujus pa
tvarkymus, kurie leistų valsti
jai pasiskolinti daugiau pinigų 
bedarbių šelpimui. (Illinois vals
tijai buvo skirta $48,000,000 ir 
ji beveik visite pinigus yra iš
ėmusi, liko tik $261,379).

Kadangi kongresas išsiskirs
tys kelioms dienoms pabaigoj 
savaitės, tai nebebus suspėta 
įnešti Wagner bilių, kuris ski
ria dar $500,000,000 bedarbių 
šelpimui. Del tos priežasties 
gubernatorius ketina kreiptis 
prie prezidento, kad tasis para
gintų kongresą skubėti su ski- 
rimu pinigų bedarbių šelpimui.
Pritaria tiesioginiam pašelpų 

teikiifiui
Prezidentas Rooseveltas pri

taria, kad pašelpos valstijoms 
įr miestams, kurie nebeturi iš
teklių šelpimui bedarbių, butų 
teikiąmos federalinės valdžios 
tjesioginiai, o ne per Rekon
strukcijos Finasų Korp. 
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Nežiūrint numatomų didelių 
pašelpų šelpimui bedarbių, 
Rooseveltas reikalauja ,kad biu
džetas vistiek butų subalansuo
tas ir kad valdžia išleistų < tik 
tiek pinigų, kiek ji gali tikėtis 
pajamų. - ’’ i

Green smerkia prez.
Roosevelto darbo 

armijos pieną
Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas sako, kad tas pie
nas atsiduoda fašizmu

Garsus Anglijos ra 
šytojas Bernąrd

* Shaw Amerikoje
Prašo arba paliuosuoti arba su

šaudyti Tom Mooney, bet ne 
kankinti jį kalėjime

Susišaudymas unijos 
ofise—nušautas 

unijos narys
CHICAGO. — Vakar kruna

mųjų paveikslų operatorių uni
jos raštinėj, kertėj Kongress 
St. ir Wabash Avė., įvyko per- 
sišaudymas, kuriame liko nu
šautas tos unijos narys, bedar
bis Fred Oser, 5135 Roscoe St.

Nušovė unijos biznio agento 
pagelbininkas ir organizatorius 
Ralph O’Hara.

Persišaudymas įvyko biz
nio agento Thomas E. Maloy 
kambary, ir apart jųdviejų kam
bary nieko nebuvo. O’Hara sa^ 
ko, kad atėjęs Oser paklausė 
Maloy, bet jo neradęs ėmė ne
ramiai vaigščioti po kambarį ir 
ką tai čirpinėti kišeniuje. 
O’Hara supratęs, kad kišeniuje 
turi revolverį ,todėl ir pats pa
siėmęs revolverį. Po kiek laiko, 
Oser priėjęs prie O’Hara ir iš
sitraukęs revolverį paleidęs du 
šuvius. O’Hara irgi atsakęs 
dviem šūviais, nuo kurių Oser 
krito vietoj negyvas. O’Hara 
gi išliko nesužeistas.

Unijoje yra didelis nepasiten
kinimas valdyba ir Oser vado
vavo tai daliai nepasitenkinusių, 
kuri dagi j teismą kreipėsi, rei
kalaudama pašalinti dabartinę 
unijos valdybą ir pareikalauti iš 
jos atsiskaitymo.

MIAMI, Fla., kovo 24.
. ■ A- * - . ■ Ji

MIAMI, Fla., kovo 24. —Du 
armijos .aviatoriai, Įeit. Stouf 
ir serž. Lester, liko užmušti kai 
jų aeroplanas susidaužė nusi
leidžiant Chapman 
laukuose. ’

aviacijos
:‘4 r

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 24. —Garsus Anglijos rašy
tojas ir dramaturgas George 
Bernard Shaw pirmą kartą ap
silankė Amerikoje, - kai laivas, 
kuriu*o jis plaukia apie pasaulį, 
užkliudė Amerikos krantus.

Išlipus ant kranto, seną ra
šytoją apspito būriai laikrašti
ninkų ir kaip, paprastai, jis pa
bėrė jiems ’kruvą satiros. Nors 
jis niekad nebuvęs Amerikoj, 
bet apie Ameriką, jis žinąs dau
giau, negu jos gyventojai. Pav. 
jis žino, kad amerikiečiai ‘to
dėl rcnka savo valdininkus, kad 
kandidatai savo paveikshtfs nu
siima laikytįami rankose vaikus.

Paklaustas ką jis mano apie 
Tom Mooney bylą, Shaw atsa
kė, kad amerikiečiai visoj kri
minalinėj sistemoj yra roman
tikai.

“Jus amerikiečiai galite būti 
romantiški apie 20 ar 30 metų 
kalėjimo”, sakė jis, “bet žmo
gui kalėjime ir šeši mėnesiai 
yra baisus. Aš nenorėčiau rei
kšti savo nuomonės dėl Mob- 
ney. Abelnai aš pasakyčiau, 
kad palaidoti gyvą žmogų skry
nioje per 17 metą yra nepa
prastai kvaila. Aš. esu svetim
šalis ir kaipo tokis nenorėčiau 
kritikuoti ju*sų teismus ir poli
ciją. Bet jeigu Mooney netinka 
gyventi, tai turėkite drąsos jį 
sušaudyti. Butų didelis man 
suraminimas, jeigu jūsų valsti
jos gubernatorius Mooney pa- 
liuosutotų. Jis, deja, patapo po
litine auka ir norėčiau jį aplan
kyti— bet. mano įsimaišymas 
tiktai pakenktų jam”.

Shaw sako, kad Amerika ge
ria todėl, kad ji yra nelaimin
ga. “Ligoniui prieš operaciją 
duoda choloformo ,bet jūsų su- 
sigrudusiuose miestuose kada 
žmogus suserga nuo ilgų darbo 
valandų, jis geria alkoholį”.

—Ar yra kur laimingi žmo
nės ?—paklausė laikraštininkai.

“Taip, yra—kapinėse”, atsa^ 
kė Shaw.

LONDONAS, kovo 24. - 
šiandie sayp namuose pasimirė 
Anglijos darbįečių vado parla
mente, George Lansbury, žmo- 
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3.2 nuoš. alų negali 
ma skaityti svaigi

nančiu gėrimu
Taip nusprendė Illinois valsti* 

jos ir pavieto viršininkai

WASH1NGTON, kovo 24. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green šian
die liudydamas bendrai abiejų 
kongreso butų darbo komisijai 
pareiškė, kad prezidento Roose
velto s i‘manytoji darbo armija, 
kuri butų naudojama prie miš
kų sodinimo ir niek tiriu viešų
jų darbų, labai atsiduodanti 
“fašizmu, hitlerizmu ir sovie
tizmu*. Darbininkai tokiam pa
siūlymui yra labai priešingi, 
nes jie paneigia laisvo darbi
ninkų samdymo principą. Be to 
mokėjimas tokiems darbinin- 
kams-kareiviams tik $1 Į dieną 
prisidės prie kitų darbininkų al
gų nukapojimo.

Armijos štabo viršininkas 
gen. MacArthur liudijo ,kad bi
lus visai ne draftuoja darbi
ninkų ir bedarbiai nebus ren
kami gatvėse ir vežami į dar- 
jo kazarmes, nežiūrint ar jie to 
lori ar ne, bet bus samdomi 
aisvai ir savanoriai.

Biudžeto direktorius Douglas 
liudija, komitetui, kad išdalini
mas kontraktų kitiems, jau nu
bartiems viešiems darbams liko 
aikinai sulaikytas, kad tiems 
darbams paskirtus pinigus ga
lima butų sunaudoti darbo ar
mijos užlaikymui. Užlaikymas 
tos darbo armijos į metus kai
nuos $250,000,000. Paskirtų, bet 
dar nesunaudotų viešiems dar
bams yra $40,000,000. Tų pini
gų užteksią iki pabaigos šių fis
kalinių metų. Viešieji gi dar
bai bu*sią geriau sutvarkyti ir 
coordinuoti ir tada bus parei
kalauta naujų paskirimų.

Demokratų vadai sako, kad 
atstovų butas šį prezidento 
Roosevelto darbo armijos pieną 
priims pirmadieny ar antradie
ny.
Kongresas permainys darbo 

‘armijos bilių
William Green griežtai pasi

priešinus Ręosėvelto sumany
tąja! darbo armijai, senato dar
bo komiteto pirmininkas Walsh 
šaukia ■ rytdienai abiejų butų 
komiteto susirinkimą, kad dar
bo armijos bilių permainyti ir 
savaip perrašyti, išimant iš jo 
darbininkams nepriimtinas da
lis.

Biliui priešinasi ir atstovų 
buto darbo komiteto pirminin
kas Connery.

Pasak 
Kerner, 

tiek pat 
kad yra

CHICAGO.—Valstijos ir pa
vieto viršininkai nusprendė, kad 
kongreso legalizuotas 3.2 n uos. 
alus negali būti skaitomas svai
ginančiu gėrimu ir todėl nega
lima daryti ypatingų reguliaci
jų jo pardavinėjimui, 
generalinio prokuroro 
jjs yra, įstatymiškai, 
nesvaiginantis, kaip
soda, ginger ale, ar kiti minkšti 
gėrimai. Tokiu* jį reikia skai
tyti iki augščiausias teismas 
išnešė kitokį nuosprendį.

Dabartinis 3.2 nuoš. alus ati
tinka 18-tai konstitucijos pa
taisai, draudžia gaminti ir par
davinėti svaiginančius gėrimus. 
Kongresui gi paliekiama teisė 
aiškinti kas yra svaiginantis gė
rimas, Ir jeigu kongresas le
galizavo 3.2 nuoš. alų, jis turi 
skaitytis nesvaiginantis, nes 
kitaip jis prasilenktų su 18-tu 
konnstitucijos pataisa ir todėl 
butų nelegališkas, priešingas 
konstitucijai.

Japonija dar nepasi 
traukė, iš tautų 

sąjungos

LIETUVOS ŽINIOS
......... .......i.... Į.....

21 lenkų suvis į 
lietuvį

Kaip lenkai kankina nieko ne
kaltus lietuvius už adminis
tracinės linijos

NEW YORK, kovo 24. —Į 
čia šiandie atvyko Matsuoka va
dovaujama Japonijos delegaci
ja tautų sąjungoje, kuri išėjo 
iš tautų sąjungos susirinklrpo;' 
kai susirinkimas priėmė pa
smerkimą Japonijai dėl jos į- 
sibriovimo į Manžuriją.

Matsuoka pareiškė laikrašti
ninkams, kad delegacijos išėji
mas iš susirinkimo dar nereiš
kiąs, kad Japonija atsisakanti 
ir toliau svarstyti Manžurijos 
klausimą. Taipgi Japonija dar 
nėra pasitraukusi iš tautų są
jungos, bet klausimą ar ji ten 
pasiliks toliau dabar svarsto 
Japonijos valdžia.

Delegacija apsilankys Wash- 
ingtone, kad pasimatyti su pre
zidentu Rooseveltu ir valsty
bės sekretorių Hull. Po to ji 
gryš į Japoniją.

Du nušauti Lenkijoj plėšiant 
žydų krautuves

VARSA VA, kovo 24. — Du 
žmonės liko užmušti ir trys 
sužeisti policijai Ragzilow mies
tely šovus į bandą, kuri plėšė 
žydų sankrovas.

Į Marijampolės policiją atėjo 
iš okupuotos Lietuvos, Seinų 
apylinkes, lietuvis Jonas Dabu- 
lis. Jį lenkai įtarė esant lie
tuvių šnipu ir todėl vyr. šni
pas Lietuvai Mikalonis jį areš
tavo. Dabuliui pasisekė pa
bėgti iš Alnu sargybos busto 
pietų metu, nes iš ten iki lais
vosios Lietuvos buvo tik apie 
dų šimtai metrų. Jam nuo pan
čių ant rankų ir kojų nėra 
odos, pašauta dešinė koja ir 
šiaip baisiai sužalotas. Pabėgė
lis pasakoja:

Dirbau okupuotoj Lietuvoj 
pas ūkininkus. Jokia politika 
neužsiėmiau, bet lenkai įtarė 
esant lietuvių šnipu ir lenkų 
yyr. šnipas Lietuvai Mikalonis 
mane areštavo. Areštuotą nu
varė į Suvalkus lenkų šnipų 
centrą. Ten kvotė įvairiais bu
dais, bet nieko neišgavę ėmė 
kankinti, manydami tuo išgau
ti nors melagingą prisipažini
mą. Nurengę nuogai surišo ran
kas ir kojas į krūvą ir paka
bino ore. Paskui gumine lazda 
mušė per kulnis. Burną užri
šo, kad nebūtų girdėti riksmo. 
Tokiu budu irgi nieko neišga-. 
vę pylė sūrų vandenį į nosį. 
Kenčiau kiek galėjau, bet kai 
praėjtf* badyti panages, neišken
čiau -ir ^skundžiau neteisingai 
kelis ūkininkus. Nustoję kan
kinę, bet iškvotę mano įskųs
tuosius ir nieko neradę, mane 
nuvarė į Alnu sargybos būsti
nę, esančią vos 200 metrų nuo 
laisvosios Lietuvos, čia pietų 
metu pasitaikė proga pabėgti ir 
aš, manydamas kad šiaip ar taip 
mirtis prieš akis, pasileidau 
link laisvosios Lietuvos. Pama
tę bėgantį lenkų sargybiniai 
paleido 21 šūvį, bet laimingai 
nuo jų išsigelbėjau ir tik vie
nas sužeidė koją. Taigi, su di
deliu vargu atsidūriau Lietuvoj 
ir tiesiog atbėgau policijon. 
Dabar bijau, kad lietuviai vėl 
atgal lenkams nesugrąžintų, 
tuomet tikrai man butų mirtis.

Dabulis turi Lietuvoj brolį, 
kuris tarnauja pasienio polici
joj Klaipėdoj. Dabulis pasako
ją dar ir daugiau šiurpių įvy
kių okupuotoj Lietuvoj, nuo ku
rių kenčia lietuviai.

Susišaudė prohibicijos agentai
/

Brangios piršlybos

Apdraudos kompani
jų viršininkai depre

sijos nejaučia
CHICAGO. —Kuomet gyvas

ties apdraudos kompanijų po- 
licyholderiai skaudžiai kenčia 
nuo blogėjančio apdraudos kom
panijų stovio ir nebegali pasi
skolinti ant savo palisų, negi 
nieko negali gauti juos panai
kindami, kad .nepastatyti kom
panijų pavojun, tai tų kompa
nijų viršininkai jokios depresi
jos nęjaučia. Jie ir ikišiol gau
natas pačias algas, kokias gau
davo 1929 m, O ją algos nėra 
mažos—-siekia šimtus tūkstan
čių dol. j metus. Daugelio ap
draudos komp. prezidentai gau
na į metus net iki $200,000 al
gos. Ir jų algos nėrą mažina? 
mos, norą policyholderių teisės 
nuolatos .yra siaurinamos.

KNOXVILLE, Tenn., kovo 
24. — Du būriai prohibicijos 
agentų susišaudė tarp savęs, 
vieni kitus paskaitę už bu'tlege- 
rius. Pasėkoj vienas liko nu
šautas ir du sužeisti.

ATHENS, Ga., kovo 24. — 
Mrs. Frank T. Doster išaugo 
treti natūrali dantys. Išaugo jų 
reikiamas skaičius ir jie yra 
tiek pat geri, kaip kad buvo 
antrieji dantys. Nesenai jai 
ištraukė visus dantis ir jau ren
gėsi dėti dirbtinius, kai ėmė 
dygti nauji dantys.

PINIGAI IIETUVON

LAZDIJŲ apylinkes gyv. 
R. mėgdavo piršliauti. Pirš
lys susitarė su jaunu ūkinin
kaičiu važiuoti pas kitos para
pijos merginą. Tačiau nė vie
nas iš jų neturėjo pinigų nu
sipirkti ir nusivežti degtinės. 
Buvo jomarkas. Reikėjo suda
ryti bent 15 litų. Piršlys R. 
nusivedė jomarkan parduoti 
arklį, 5 desėtkus kiaušinių ir 
vežimą malkų. Už viską gavo 
12 litų: arklys — 5 lit., mal
kos — 4, kiaušiniai —,3 lit. 
Trūksta 3 lit. Galop jaunikis 
pardavė už 7 lit. laikrodį ir 
nusipirkę degtinės nuvažiavo 
pirštis merginai.

NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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KORESPONDENCIJOS
McNaughton, Wis.

Ni tik etai mirė Julė 
Kimbarkiutė

Kovo 22 d. visai netikėtai čia 
pasimirė p-lė Julė Kimbarkiutė. 
vos sulaukusi 26 metų amžiaus. 
Ji visą laikų jautėsi gerai ir 
niekas nemanė, kad jai taip ne
tikėtai teks su šiuo pasauliu 
skirtis.

Net kovo 22 d. ji atrodė vi
sai sveika. Vakare šeimyna su
sėdo kortomis lošti. Ix>šė taip 
pat ir p-lė Julė. Paskui ji pa
sikėlė nuo stalo ir nuėjo ant 
antro aukšto į savo kambarį. 
Staiga iš ten pasigirdo riks
mas: Julė šaukė moliną.

Visi nubėgo pažiūrėti, kame 
dalykas. Kimbarkiutė tuoj ap-

ijt j *. it,- ■ 1....... ............. IHH'IRfr l»

alpo ir neužilgo po to pasimirė.
Velionė Kirtibrirkitttė buvo 

plačiai žinoma tiek vietos gy
ventojams, tiek kai kuriems 
chicagiečiams, kurie nuvykda
vo į Rhinclanderio apylinkę 
Vasaros atostogas praleisti. Pa

tėvi! s-, tris seseris, tris 
ir daug kitų giminių, 

jos brolių yra gerai ži- 
Cicero lietuviams, nes

liko ji 
brolius 
VlėhOs 
nomas
dalyvauja vietos politikoje.

Veliones Kimbarkiutės kūnas 
tapo pargabentas į Cicero. Jos 
laidotuvės įvyks kovo 27 d.

Grand Rapids, Mich.
Socialistų prakalbos ir bend
ras frontas su komunistais

VELYKINIS

Išpardavimas
RADIO IR 

PLOVYKLIŲ 
Mažiausiom Kainoms 

Mieste!

Nauji 1 9 3 3 metų Mados 
PHILCO ir kitokie Radios, 
labai gražiuose kabinetuose

29.50
ir augščiau.

$14.00 Nauji Midget 
Radios po

’6.00
Groslcy Midget Radios su 

police calls, po

14.90

Sekmadienį, kovo 19 d., 
Lietuvos Simų ir Dukterų Dr- 
jos svetainėje vietos anglų ir 
lietuvių socialistai surengė 
prakalbas. Kalbėtojom buvo 
senas socialistas, kuris jau per 
4 metų dirba socialistų parti
joje, draugas LOckwood, iŠ 
Kalamazoo. Jo kalbus tema 
susidėjo daugiausiai iš Karolio 
Markso teorijos aiškinimo. 
Nors nepeikdamas, bet palete 
ir dabartinę Rusijos tvarkų, 
Kalbėtojai sakė, kad tokia 
tvarka, kokia dabar yra Rusi
joje, Amerikai netinka. Ame
rikos komunistai daro didelę 
klaidų, jeigu jie bando Ameri
kos darbininkams įpiršti ru
siškų bolševizmų. Mes čia pri
pratę nuo senovės turėti žod
žio ir spaudos ir susirinkimų 
laisvę, sakė kalbėtojas, ir mes 
jokios diktatūros nenorime. 
Jus komunistai,, kurie tikite į 
diktatūrų, tai nesate marksis
tai, nes aš Markso raštuose 
niekur nerandu pasakyta apie 
mažumos diktatūrų. Ten visur 
kalbama apie demokratijų.

šiais kalbėtojo žodžiais, ma- 
’tyt, komunistai įsižeidė,, ir 
kai]) tik prakalba buvo baig
ta, tai tuoj susirinkę jie vietoj 
klamimų, pradėjo drožti il
giausius spyčius. Kai kalbėto
jas bandė atsakyti į jų tuos 
neva klausimus, tai jie pradė
jo baubti, kaip laukiniai žvė
rys. Todėl pirmininkas turėjo 
mitingų uždaryti. Po mintingo 
uždarymo vos tik pavyko ne
prileisti prie muštynių komu
nistų su jaunaisiais socialis
tais. Tai, matote, koks galimas 
bendras frontas su tais gaiva
lais.

PLOVYKLĖS
Pasirinkimus naujos mados, 
gražiausių i r tvirčiausių 
plovyklių kai]) tai, THOR, 
VOSS, MOLĄ po

$49.50
O naujos mados labiausiai 

šeimininkių pamylėtos

Pirmadienį, kovo 20 d., LSS 
51 kuopa laikė nepaprastų su
sirinkimų. Susirinkimas buvo 
sušauktas tikslu išrinkti į Mi- 
cbigano šteito partijos komi
tetų, kuris ateityje tvarkys 
viso šteito politinį veikimų. Iš
rinkta draugas Walter Morris 
ir d. T. Aleksynas, kaipo pava
duotojas, kuris po sunkios li
gos sveiksta.

ONE MINUTE
PLOVYKLĖS
K ai p pa ve i k s las

Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių 

MAYTAG PLOVYKLIU G
čia parsiduoda už mažas 

kainai- lengvais išmokėji
mais

Imame senus radios, plo
vyklos ir pianus į mainus 

ant nauju.

PEOPLES

šukys-Sakalauskas su savi) 
žmona tikrai rengiasi išva
žiuoti į Rusiją balandžio mė
nesį ir sako daugiau negrį- 
šiųs. Jau tapo jam ir išleistu
vių vakaras surengtas. Rimtes
ni darbininkai mano, kad Sa
kalauskai čia jokios sau pa* 

‘ garbos neužsipelnė, nes jie dau- 
' giau neapykantos pasėjo tarpe 
■ darbininkų laike savo gyveni
mo šiame mieste, negu kuris 
kitas iŠ komunistų.

Furniture Co

LSS. 51 kuopa po Velykų 
šeštadienio vakare Lietuvos 

, Simų ir Dukterų Dr-jos sve
tainėje rengia linksmą vakar 
rų. Bus gražus programas, vė
liau šokiai iki vėlumos. Visi 
lietuviui kviečiami atsilankyti 
ir linksmai laikų praleisti.

4177-83 Archer Avė
Corner Richmond Street

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

CHlCAGCta 1LL.

Pastebėjau 
j T. protokole, 
Rapids, Mich., 
pos penkiolika narių padavė 
Pildomąja! Tarybai prašymą^ 

|kad jiems leistų naują kuopą 
suorganizuoti arba, geriau sa*

kauk senąja suskaldyti. Nors 
nėra prisakyta tų susirašiusių 
narių pavardės* bet mes< ir be 
to žinome, kas jie tokie yra. 
Tie žmonės visų laikų kuopoje 
neišsiteko ir kėlė triukšmus 
per koletų metų tol, kol visai 
prarado savo įtekmę nariuose, 
ir dabar niekas jiems neliko, 
kaip tik atskilti. Gaila, kad 
musų SLA. 60 kuopa, išgyva
vus apie 30 metų, turi skilti. 
Bet gal su skilimu tūli nariai 
nusineš ir tuon Žodžius, ku
riuos mintinguose vartodavo. 
Pavyzdžiui, mėšlo krūva, rau
go bačka, paleistuvis ir tt. 
Taigi tokiems nariams, jei 
jau nėra vielos senojoje SLA. 
60 khopoje tai vargu jiems 
bus vietos ir naujai susiorga
nizavusioje.

5. N (tildžius.

Hot Springs, Ark.
Iš musų padangės

Seniau man teko gyventi 
šiaurinėse valstijose. Pradė
jau nesveikauti, — kankino 
reumatizmas ir kitokios ligos. 
Nemažai praleidau pinigų be
sigydydamas, bet nieko negel
bėjo. Pagaliau man patarė 
išvažiuoti į šiltesnį kraštų. 
Nieko nelaukdamas, aš išvy
kau į Hot Springs, Ark., ir ap
sigyvenau farmoje. Per me
tus laiko ar čia maudžiausi 
mineraliniuose šaltiniuose ir 
Visiškai atsikračiau nuo ligų, 
^ilths ir saunas oras ' mano 
tiek sustiprino, jog aš dabar 
jaučiuosi visiškai sveikas.

Sveikatos atgavimui ši vieta 
yra tikrai gera. Nieko tad 
nuostabaus, kad iš įvairių 
Amerikos kampų čia suva
žiuoja nemažai žmonių gydy
tis. Manau, kad į šių apylin
kę daugiau ir lietuvių’ atva- 
žiiuitų, jeigu jie daugiau žino
tų apiė gyvenimo sąlygas. Dau
gelis maho, jog reikalingų tln

............ ...............................■■-■-■<■............. ............................... .. .............. ■ 

tėti dridg pinigų*, kad Čia Op? 
atgyventi;

Tikrumoje taip nėra. įSk? 
riu pasakyti, jog Mot- ŠpHhgs 
apylinkėje, farmbs gimti pi
gios. Visur yra grąžių miškų 
ir minerallhių. ŠAltįhiU. Žcinė 
derlinga, <> žiemos kaip, ir no
rą. Jei kada m pasirodo 
sniegas, tai dienos metu saulė 
jį tuoj, sunaikina. Mer ištisus 
metus gyvuliai gauna pakam 
karnai muisto miškuose. Rrin- 
d a si taip imt ‘ nemažai • laiikinių 
kalakutų ib stirnų-

Kadongl pet. ikliAim niettiK 
oras y ta pusėtinai Mitas, lai 
f a emeriai gauna, dii dėtliti. 
Galima šakyti? viskas čia- a il
ga gana neblogai, o ypač blifa 
vės, tomalė^v agmdtab 
šilčiai (pitm^i)i ėltkHhėš 
nendf’ėš ib Rj R af moli ai; ne
blogai vėbčlasi i i b iš pieno, k tlr| 
jie tiesini pristato į miėšlų? 
ga irdami po 10 centų. už kvob- 

i tų. Mat? čionai žiuiima? kad 
karvės butų sveikos? o pienas 
nėra virinamas (pastfettbižtto- 
j amas) i

Ttirint apie tūkstantį dole
riu-, Čia jati galima stvertis Už 
farmeriavimo, Tai sakau iš 
savo patyrimo, kadangi ib aš 
čia farmeriauju^ ir gana ne
blogai sekasi, žinoma, didė
lių turtų negalima sukrauti, 
bet galiU pasakyti tiek, jdg 
farmeriai čia gana lengvai gyr 
vena ir turi pakankamai laiko 
medžiojimui ir žuvavimui. 
Antra vertus, žmonės čia per- 
daug ant pinigų ir nesivaro. 
Skolų jie neturi, neblogai pra
gyvena ir blogų metų nejau
čia.

Man atrodo, jog f anderių vi
nių čia galima daug geriau

■ verstis, negu- šiaurinėse valsti
jose. Jei kas norėtų gauti

■ platesnių ihformacijų, tai iš
■ mielai sutikčiau jų suteikti.'
• Galite rašyti iuo adresu:
• Royal, Ark., U. Š. Higway 270.
, ~ J'tfdd.s* Ambrčzd.

Ė K SKURSIJOS

Švedų
Am m* . m"’ ** uML

iii pasil’otld -A' LINIJA
į >• R Nčw Ybrkb 
FMKLAIPEDĄ 
DF\ Per Gothenburgą

B mm 
©KtLlONE
H*»5V60liiĄ
vchti t AtvvkhAc”

PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitq neviršijamas vijose 

klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai ii N«W 
Yorko, Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Ihformacijų klauskite, pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMRftlCAN tlNE

Punch &Judy
——————........... • - — -.................. ’ !■.... » Ą. ....-._....... i....... -.. —— ---- ,----

4 M

k s>ta. ta

ta vbHUO:.
, .................  ItafyAfclo 1
ton. ................ «WsnWH 20
. ...................... . JMrflHo 3

................. įdėlio 12
....... ................... Liepos 3

teks k t k s i Jo ft

U IW«M> ---........ «eKMŽ«H 27
rft'Mdg | Kldlpfdi} be jfcfiiMfmo

Ihformacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE

2| StATE ST.. NEW YORK. N. Y.i 
CHICAŲd, ILL. 18-1 Michigari Avė 
BOSTON, MASS; 10 Staų Street 
OETROIT Mich. 73 Monr'oė Str.

Don't.į

Colds
šaltis, krūtinėj ir įerklčj gali piii; 
daryti labai rinitas. Palengvink ji 
į ,5> minutes su Mustcrole. Pri
dėk sykį į valandą pele penkias va
landas. ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Teatras
VAN BUREN ARTI 

Michigan Blvd.

ANTRA DIDELE SAVAITB 
AmkinO' pasaulio triumfas 

“Sovietą on Parade” 
STALIN, MAXIM dORKY IR 

SĄSTATAS- IŠ 160,000,000 
MARŠUOJA J PERGALĘ! 
Kalbama Filmą — Užrašai Augių kalboje.

Taipgi Didelė Atrakcija: Eisensteino nemirštąs POTEMKIN 
atvaizduotas kaipo kalbama filmą.

v. po piet. iki 6:30 p. p

Vaikams 10c visuomet'
Punch U Judy Teatras buvo kimštinat prikimštas entužtasUškai aplo« 

duojančios publikos" (Sako Mae Tinee iš Chicigo Triburi e) 
............. . .M.riz'j'ąg

I ■ i II 11 ' ~ i IIIII liliiii ' i»! '.li

25c iki i

l

dabar

40?. ir
vakare. 

švent.

KISSIfi,
SprdalisMI iš

Daktaras
Kapitonas 

Pasaubniaini kare

GYDO VISAS LIGAS VYRUIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSI0S ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kfci 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gąli pądarytL 
Praktikuoja per daugelį mėti] ir išgydė tukttahelus ligokfa. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 VaHadOi ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo U ryto iki 1 vah 
4200 West 26 St. kampas Keeler AVe. ,TH Crivyfprd 557^

—

GARSINKITES “NAUJOSE”

“Tėvynėje” Pi 
kad iš Grand 
SLA. 60 kuo-

Per Columbia Broa<

® 1953. Dgcbrr & Mybrs Tobacco Cp#

o

ing Systemos Stotis.
• ■

sykit Chesterfield Radio Pro- 
9 vata vakare paprastu Ryd- 
u. Kožna vakarą apart Sek-

a
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Lietuvon Vikingų Keliais “Telegrafo ir Telefo- 
Pasakiau ten dir- 

noriu 
Panele

Rašo Dr, C. 'Kasputis.
Musu šeima renkasi.

Iš Skuodo sugrįžęs pas jau
ninusį brolį Klaipėdoje, jau 
radau seserį su jos vyru ir jau 
niausiu sunarni. Visi jie atvy-

rašvta: 
no Skyrius, 
baučiai panelei, kad 
kalbčti su Ramygala.
paprašė mane atsimesti ir pa
laukti.

Laukdamas pradėjau temyli 
lai ir tt. yra skirtingi. Jie ga- gyvenimo eigų pastoje. Žino- 
li būti, yra praktiškesni, dau-inių su visokiais reikalais 
ginu žingeidauja realiais da- " r‘ !l* ‘ 
lykais ir nekarinis atžvilgiais 
primena Amerikos studijuo-

vada: dabartinis Europos jau
nimas, jų pasaulėžiūra, idea-

skvraus žmones stovi eilėmis. 
Vieni perka pašto ženklus; ki-

Trylikos metų lietuvaitė Ilo- 
len L. Slakis turi išstačiusi sa
vo “Scottish terrior” šunį “su*- 
nų Parodoje” “Dog Show”, 
kuri vakar atsidarė Armory, 
16th ir Michigan avenue.

Parodų surengė Cbicago Keli
nei Club, šunų mėgėjų organi
zacija. Jaunoji lietuvaitė tiki
si laimėti mėlyną kaspiną. Ši 
paroda yra 32-tra metinė.

vimą paskutinėse valandėlėse 
mano tėvelio gyvenimo.

...Marijona AVarniene.

Sako, Marųuette Pk. 
Piliečiu kliubas smar

kiai veikia
Nemažai pasidarbavęs vietinių 

piliečių gerovei; ieško naujų 
narių.

uit! (Ui metu ji dainavo ame
rikiečių muzikos įstaigose ir 
jau trys savaitės kaip dainuo
ja iš K. Y. W. —K. S’.

BU DRIKO RADI O VALANDA

Ryt dieną išgirsite Budrike 
radio programą iš stoties W. 
G. F. L. 1 vai. po pietų. Daly
vaus Elona Rakauskienė —

žymi dainininkė; Jonas Če
paitis, Vincas Ascilla, Vikto
rija Gunauskienė, Stasys Pu
ta, “Makalų” šeimyna ir Bud
ri ko m u z i k a n t a j -ak or d ion i s- 

tai.

Ryt vakare Cbic. Liet. Audi
torijoj įvyks muzikalia vaka
ras, kurį išpildys Budrike 
kontentantai. Įžanga 25c.

jau ir

dainas ir RADIO

visuomenė iki

ir $84.50

$39.50, $49.50 ir $69.00

Dundulis

IŠPARDAVIMAS!

DULKIŲ VALYTOJAI

MATRACAI, 50 Svarų Sunkumo,

27 Whitehall St..
Ncw York. N. Y.

Urbšas, J. J
• L.

Varašius, A

Prašau 
Teisybę

Vardas
Adresas

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

130 No. LaSalle St. 
Cbicago, III.

Lietuviai biznieriai tose ir 
kitose apielinkese turėtų it'psi 
saugoti ir tų čekių nepriimti.

PERKAME LIETUVOS 
LAISVES BONUS

3% SALES TAX įeina į galę nuo 1 dienos 
Balandžio ir nei vienas neišsisuks nemokė
jęs. Pirkite dabar ir jus sučėdysite. Po tam 
kainuos bus brangesnės.

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus

Persergėjimas South 
Chicago ir East Chi- 

cago lietuviams

Girdžiu at-
Allo”, čia 

“Malonu 
“ar ncgali-

10 TŪBŲ NAUJOS 1933 RADIOS PO:

$29.00 1 $49.00

Lietuva 
telefonu.

Klaipe- 
kuri yra 
kainuoja 

dvįde- 
nk i Amcfikoš * Centai.

kuris užlaiko
1643 West 

grįžo 
kur pra- 

Kartu

kad 
geriau 

Tų pačių 
Klaipėdos 
Ramyga-

Aš ir mano vyras dė-
DunduliiVi už jo

Eleklrikiniai Refrigeratoriai. General Motors Frigidaire, 
Majestic, Crosley, Leonard, Apex ir kitų. Kainos žemos,

Prieinu vėl 
Prašau į biidc- 

sako

soprano bal- 
daro 

Per paskuti-

Su tikra pagarba
— Osinskiai, 

Chicago, III

J. BLAKIS 
krautuvę adresu, 
69th Street, kovo 21 d 
iš Hot Springs, Ark 
leido penkias savaites 
su juo grįžo J. Radvilias, 6001 
South State Street, kuris už
laiko grosernę.—Senas Petras.

Iki taksai įeina į galę, Budriko krautuvė sumažino dar 
daugiau kainas.

Turiu patėmyti prie “Nau
jienose”, kovo 23 d., tilptfsios 
žinutės linkui mano tėvelio mir
ties, jog Dr 
šauktas, prie velionio iš sykio 
pareiškė, kad tėvą liga yra mir
tina ir tikėtis, kad pasveiktų 
yra tiesiog spekuliacija be jokio 
pamato 
kojam Dr, 
teisingų pareiškimą ir patarna

Apie porų metų atgal — p-lė 
šarkiunaitė dainavo lietuvių ■ * 
programuose ir parengimuose. 
Jos dramatinis 
sas, gera intepretacija 
malonų įspūdį

ELEKTRIKINĖS SKALBIAMOS 
MAŠINOS

SIUNČIAME PINIGUS 
l SENĄJĄ TĖVYNĘ

Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laivų.

Jauna lietuvaitė Olga šar
kiunaitė dainuoja kasdien, iš
skyrus, šeštadienius ir sekma
dieniu^ iš stoties K. Y. W. 
nuo 12:45 iki 1-mos pp. Visi 
kuriems laikas leidžia ragina
mi šių jaunų dainininkę išgir-

JUS DUODATE SAVO 
KŪDIKIUI 

TINKAMĄ MAISTĄ?

“JUOZŲ” diena ar “pempių 
parlėkimo šventė” kaip ją Lie
tuvoje vadina— yra kovo 19 d. 
J. Martin, 6818 South Ashland 
a vemto, nesulaukė jokios pem
pės parskrendant, bet didžiulio 
būrio draugų, kurie susirinko 
jį pasveikinti varduvių proga.

Jų linkėjimai Juozui buvo vi
sai aktualus. Linkėjo, kad su 
balandžio 7 d. pas jį iš bačku
tės tekėtų geras altfs, kaip prieš 
13 metų.

Del Benedikto Pake 
no mirties

metu atlikti 
kariuomenės prievolę, 
maždaug kaip Ame- 
“Citizens Military 

tiktai Lat-

laiškus registruoja arba, 
sakoma, ap- 

visokius 
Vienu žo- 

Amc- 
lietuviškai

CHIC AGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos.
swimming pooi,

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
se&domis iki 7 v. v.

Chicago Better Business Bu- 
reau praneša “Naujienoms” 
kad South Chicago, East Clii 
cago ir 
narni 
guruoja 
Works” 
East 160th f 
Čekiuose paį^

SLA. 134 kp. bunco party 
įvyks šiandien p. M. Galickie- 
nės namuose, 5219 S. Whipple 
St. Rengimo komisija kviečia 
atsilankyti visas kuopos nares 
su savo šeimynomis bei drau
gais. Geriausiai atsižymėję lo
šėjai laimės puikias dovanas. 
Ypatingai vyrai turės proga 
laimėti ką tai nepaprasto. Tai
gi išmėginkite savo laimę ir 
bukite visi ir visos. —Komisija

STELLA Rupšienė, 3418 W. 
59th Place, kuri lipdama išgat- 
viakaria vas. 17 d., nusilaužė 
koja, jau tiek pagerėjo, kad 
gali pavaikščioti. Ji sako Se
nam Petrui, “nors dar tebe- 
kenčiu skausmų, bet ‘Naujienų’ 
piknike jau šoksiu ir gerą alų 
gersiu. Esu labai dėkinga ‘N.’, 
kurios parašė apie mano ne
laimę ir davė progų draugams 
apie tai sužinoti. Daugelis jų 
mane aplankė.”

panelė.
į budelę numeris ket-
Lietuvoje telefonai

-KUPONAS — 
prisiųsti man lapeli “Sužinokite 
apie Vidurių Votis”

LIETUVĄITB DAINUOJA IŠ 
K. Y. IV. stotiesCENTRAL

SERVICE
BURBAU

4641 So. Ashland Avė
šalę Aptiekos

B- ZALESKI, Managerfe.
25 metai patyrimo.

Indiana Harbore plati- 
klastingį čekiai. Juose fi- 

1 “VVisconsin Steel 
vardąą, adresu, 2701 

eet, Chicago, III. 
f^tas Continental 

Illinois NątičKSvĖank & Trust

šiandien su visa 
galima susikalbėti 
Pasikalbėjimas tarpe 
dos ir Ramygalos, 
Panevėžio apskrity, 
du ir pusę litų, t. y 
šimt

Klaipėdos paštas yra gražus, 
ypatingo gotiško stiliaus tro
besiai. Prieinu prie langelio, 
kur lietuviškai ir vokiškai pa-

Tinkimai išaugti, būti tvirtu 
ir sveiku iki pilnų metų, kūdi
kis turi gauti tinkamą maistą, 
tinkamus rublis ir gauti tin
kamą priežiūrą. Tas reiškia, 
kad jį reikia visuomet užlai
kyti suariu, ir duoti jam pa
kankamai gryno, šviežio oro. 
Kūdikiai penimi Borderis Ea
gle Brand Condensed Milk tan
kiai būna tvirtesni ir parodo 
geresnį fizišką išsivystymą, 
negu tie, kurie penimi kokiu 
nors kitokiu gamtos užvaduo
toju. Duokite savo kūdikiui 
progą gyventi, būti sveiku ir 
linksmu, taip kad jisai džiau
gtus sveikata, kad butų links
mu kūdikiu, ir kad galėtų pats 
savim rūpintis ir padėtų vė
liaus savo molinai ir tėvui, 
Eagle Brand yra grynas pie
nas ir grynas cukrus, nalura- 
liškas maistas, kuomet motina 
negali jį pavaduoti. Gydytojai 
užrašo ir rekomenduoja jį mo
tinoms, kuomet jos negali sa
vo kūdikių penėti pačios, Ea
gle Brand yra daugiaus var
tojamas, negu byle koks kitas 
kūdikiams maistas, dėlto, kad 
jis yra grynas, pasitikėtinas 
ir artimiausias motinos pienui 
pasekmingam suvirškinimui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga 
svarumu, taip, kaip jisai turė
tų, jeigu jusųkudikis neramus 
nakties laiku ir ne pasilsi, ar
ba jeigu jus jaučiate, kad mai
stas kuriuo jį penite nėra ge
ras, pamėginkite Eagle Brand. 
Parduodamas geresnėse gro- 
sernėsė ir pas vaistininkus.

Kontestantų ir Dainininkų Koncertas 
Nedėlioję, Kovo-March 26, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje.
31-st IR HALSTED STREET 

Pradžia 5 valandą po pietų.

Nepraleiskite šios progos. Dalyvauja suvirš 200 muzikantų ir jums pirmą 
sykį teks išgirsti beną LIETUVA iš 3 5 muzikantų. Įžanga tiktai 25c.

MARQUETTE PARK.-Mar- 
ųuette Park Liet. Am. 'Piliečių 
Kliubas per kelioliką metų gy
vavimo yra nemažai pasidarba
vęs tautiečių labui.

Pradėjus naujus melus, šis 
kliubas pakėlė keletą protestų; 
reikalavo daugiaus policijos ap
saugos; priėmė rezoliucijų prieš 
geso kompaniją už per aukštą 
geso kainą ir reikalauja panai
kinti golfo lošimų ant tuščio 
blioko, kas kenkia publikos ge
rovei. Taipgi nutarta sumažin
ti metinį narių mokestį nuo $1 
iki 50c, o moterims po 25c me
tams.

jančių jaunimų.
Tarpe kitko, atmenu, pasa

kojo man, kad Latvijoje visi 
mokslą einantieji jaunikaičiai 
privalo vdsaros 
kaip ir 
Tai yra 
riko j e 
Training Camp 
vijoje tai priverstina.

Juokaudamas klausiu, ar tai 
jam patikdavo. Pasakojo jisai 
man, kad iš principo ne visai 
sutinka, bet kariškas išsilavi
nimas, ypatingai mankšta ir 
paprastas, reguliaris ir discip
linuotas gyvenimas jam labai 
tikdavo.

Mažai tekdavo man su juo 
būti. Beveik visą laiką jisai 
praleisdavo pas ponus Zubo
vus, kurie turi dvarų prie 
Klaipėdos. Tai yra grafo Zu
bovo nuo Šiaulių sūnūs. Lie
tuvoje šiandien titulai neturi 
jokios reikšmes ir jie nėra 
vartojami.

Lietuvos telefonai.
Gavome laišką iš Ramyga

loj kad brolis iš Varšavos su 
savo žmona ir jauniausiu sū
numi yra jau pas tėvų Ramy
galoje. Jie visi laukia musu 
atvažiuojant.

Apsvarstę, nutarėme 
šeimos susivažiavimą 
padaryti Klaipėdoje, 
dienų aš nuėjau 
paštan telefonuoti į

ko iš Rygos.
Seserį Rygoje palikau jai 

beeinant dešimtus metus, o 
dabar tai jų nutikau ne tik vi
sai subrendusių 
perbrendusia, jei taip išsireik
šti galima, moteriškę.

Labai nudžiugau jų pama
tęs. Išrodo gerai. Sveika, gy
vo temperamento, elegentiška, 
žingeidi ir visai dar jaunyva. 
Turinti du sunu. Vyresnysis 
mokinasi Rerlyne elektrotech
nikos ir laikas nuo laiko gau
na lošti stambiausioje vokie
čiu krautuvėje paveikslu fir
moje “Ufa” (Ufa).

Jaunesnvsis sūnūs ka tik 
užbaigė Rygoje gimnazijų ir 

‘įstojo į Vytauto Didžiojo Uni- 
iversitetų Kaune ekonomijos 
skvriun.

Simpatingas, švarus su gra
žia garbinuota plaukų ševeliū
ra vaikėzas. Karštas Lietuvos 
patriotas, nors auklėtas Lat
vijoje.

Žingeidi! ir smagu man bu
vo su juo kalbėtis ir šneku
čiuotis apie visokius dalykus. 
Ypatingai daryti palyginimus 
su mano t. y. rusų viešpatavi
mo laikais, jaunimu. Mano iš-

BRIDGEPORT— Jaitoa lietu
vaitė pianistė Silvija Sabonytė 
išpildys garsaus rusų kompozi
toriaus ‘S. Rachmaninovo kom
poziciją “Concerto in C minor” 
“American Conservatdry of 
Music koncerte, kuris įvyks 
Kimball Hali, Wabash ir Jack- 
S(Qn Blvd.,

Ši pianistė progresuoja tarp 
svetimtaučių ir konservatorijos 
mokytojai dideliai įvertina jos 
gabumus. Koncerto diena šeš
tadienis, kovo 25 d. 8 vai. p. 
p. Įžanga dykai.

Dailės Mylėtojas,

Tiesų 
mes neturime 

žodžių, siu ku- 
išreikšti savo

Zaleski’s Laboratory
7554 S. Halsted St. 

TeL Trfcuigle 8687 
CHICAGO, ILLINOIS.-

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

kaip Lietuvoje 
draudžia; kitur 
pakirtus išsiunčia 
džiu, maždaug kaip 
rikoje. Kalbama 
ir vokiškai. Klaipėdoje kiek 
vienas .valdininkas privalo ži 
uoli abi kalbas.

Maždaug po dešimties m i 
nučių girdžiu panelė šaukia 
“Ramygala kalba 
prie langelio 
lę, numeris ketvirtas 
man

Einu 
virtas, 
moderniški. Paėmiau telefonų 
ir šaukiu “Heilo’ 
sako man “Alio 
kalba Ramygala, 
girdėti,” sakau - 
nia kaip nors pašaukti p. Kas
putį prie telefono?” “Prašau 
palaukti” — atnako man Ra-

Nepraleiskite gražaus programų Nedėlioję, nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
WCFL 970 kil. LIETUVIŲ VALANDA.

Gerbiamas žymontas:
Mes siunčiame tamsiai pa 

dėkos žodžius, kas link Tams 
tos radio programų 
pasakius, kad 
tokių padėkos 
riais galėtume 
dėkingumų.

Dar musų 
šiol nebuvo turėjusi progos iš
girsti tokio malonaus balso ir 
žodžių, kaip Tamstos.

Kas link programų, dabarti
niame laike yra leidžiami ke
li, kaip paprastai. Žmogus 
klausais ir nežinai ką klau
sais. tik marma patys sau po 
nosia.

Mes Tamstai tariame milio- 
nus padėkos žodžių. Bravo 
Tamstų programų puikumas 
Ir bravo Radio Kliubo leidė
jams.

CHICAGO Women’s Club 
Loyolos universiteto medikės 
studentės (Nu Sigma Phi) tu
rėjo savo susirinkimą kurį lai
ką atgal. Felicija Shlepavičiu- 
tė, žinomo lietuvio biznieriaus, 
11250 S. Talman Avė., duletė 
susirinkime pagrojo ir dainavo 
savo kompozicijos 
padarė gerų įspūdį. Dr. Mar- 
garet Jonės, vakaro vedėja pa
žymėjo, kad Felicijos kompozi
cijos bus paminėtos moterų 
medikių meno knygoje. Dainos 
bus atspausdintos knygoje, ku
ri greitai pasirodys.

Pirm įstojant į medicinos 
mokyklą, p-lė F. Shlepavičiutė 
mokėsi piano skambinimo ir 
kitus mokino Sherwood muzi
kos mokykloje. Ji, be to, yra 
Loyolos mergaičių draugijos ir 
Sophmore kliasos studentų sek
retorė. —S.

Po valandos girdžiu plonų 
ir švelnų “Alo”. “Kas kalba”, 
klausinėju. “Mokytoja Kaspu
tytė”, atsako man Ramygala.

Nežinau ir nepažįstu visų 
savo giminių. Paaiškėjo, kad 
ta panelė, tai viena mano tė
vo brolio dukterų. Padarėme 
pažintį su savo artima gimi
naite nors per telefonų.

Pasirodė, kad tėvas ir bro
lis iš Varšavos su aavo šeima 
visi išėjo kur tai pasivaikščio
ti. Paprašiau panelę Kasputy
tę pasakyti tėvui ir broliui, 
kad lauksime visų Klaipėdo
je ir todėl tegul greičiau at
važiuoja.

(Bus daugiau)

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI

Moksliška Preparacija Reko
menduojama nito Ulcerių

Skilvyje. Acidosts, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 
Taipgi geras tiems, kurie 

neturi apetito.
Ale valetai daugelio buvo vartoti Ir 
davi labai Kerne rezultatue. Ir tuomet, 
kaip kiti valetai nepagelbėjo. Mes pra* 
Aome, kad Jijh Išmėgintumėte Juos, Jeigu 
Jųe kenėlate nuo ekilvfo voėlų. (uleere) 
rugStumi) (aei<ioeie> arba kitokių ekil- 
vto Ilgų- Ju* gauelte greitų palengvinimų.

PAREIŠKIMAI 
Apie Radio Kliubo rytinius 
programas iš stoties WGES.

autorizuoti agentai ar

Scandinavian-American Line
248 )Vashington St. 

Boston, Mass.

LIETUVIAI!
Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą

SU
Didele Vasarine Ekskursija 

LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birželio 3, 1933

39.00 
37.00 
12.50 ■■■■■■l'z.so

City Furniture Co.
M* P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Dėl platesnių informacijų, užsakymų 
MUSŲ AGENTUS

Cosmopolitan Travel Service
J. Ambraziejus ir E. Rudnikas 
Sav., 168 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Atlantic Travel Service,K. Sidabras.

Prop., 342 W. Broadway, 
-So. Boston, Mass.

Bartkevičius, P. 678 N. Main St., 
Montello, Mass.

“Dirva” 6820 Superior Ave„ 
Člcveland, Ohio.

Molis, P. 1730—24th St., 
Detroit, Micb.

arba kiti vietiniai

THOR po $37.50, $49.50, 
MAYTAG po $59.00, $84.50 ir $119.00
APEX po

ŽALS

laivakorčių kreipkitčt pas 
i

LAIVAKORČIŲ KAINOS: |
Trečia klesa ...............

Į vieną pusę 
...$92.00...... . ................

Į abi pusi 
....... $153.50

Turistine klesa ........ .. 111.50........................ .......... 187.00
Kabininė klesa (min.) 132.50........................ ........... 245.00

— Taksai reikia primokėti —

•NAUJIENOS”, 1739 So. Hals
ted St., Chicago, III.

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

187 Oak St.,
Lawrence. Mass.

. S. 12th and Carson
Pittsburgh, Pa.

“Vienybi”, 193 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

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

Žemantauskas, J. 130 Congress 
Avė., Waterbury, Conn.
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KATALIKAI NUSILENKĖ FAŠISTAMS

Vokietijos reichstagas nubalsavo 441 balsu prieš 94 
suteikti diktatprišką galią Hitleriui. Tik socialdemokra
tai balsavo prieš, bet ne visi socialdemokratų atstovai 
galėjo dalyvauti, nes dalis jų yra suareštuota.

Pastebėtina, kad katalikų Centras balsavo už dik
tatūrą. Jų vadas pralotas Ludwįg Kaas pareiškė, kad 
jie tai daro “dėl tautos vienybės”. Bet suprantama, kad 
katalikų partija nusilenkė fašizmui iš baimės. Ji nedrį
so laikytis tos pozicijos, kurią užėmė linkui hitlerizmo 
Vokietijos katalikų bažnyčia, kuri uždraudė po eksko- 
munikacijos bausme tikintiemsiems dėtis prie “nacių”.

Tam tikrą rolę tame Vokietijos klerikalų pasidavi
me fašizmui suvaidino, gal būt, ir Hitlerio pažadėjimas 
“gerbti krikščioniškas religijas’’. Graži ‘"pagarba” krik
ščionybei tie žvėriški smurto aktai, kuriais pasižymėjo 
“nacių” įsigalėjimas! Vokietijos klerikalai, balsuodami 
už fašistišką diktatūrą, pražudė pagarbą civilizuotame 
pasaulyje.

“DRAUGIŠKI SANTYKIAI SU RUSIJA”

Dėstydamas savo diktatūros programą reichstage, 
Hitleris pareiškė norą būti geruose santykiuose su so
vietų Rusija ir su Vatikanu. Kai dėl ryšių tarp fašis
tiškos Vokietijos ir komunistiškos Rusijos, jisai pasakė:

“ši valdžia yra teisinga ir ji gali vykinti tei
giamą politiką linkui Rusijos. Mes norime palaikyti 
draugiškus ir abiem naudingus santykius su sovie
tais. Kova prieš komunizmą yra vidujinis Vokieti
jos reikalas, į kurį mes neleisime niekam kištis.” 
Vadinasi, komunistus Vokietijoje mes žudysime, 

bet su Maskvos komunistų valdžia busime draugai! Ir 
vargiai galima abejoti, kad sovietų valdžia šitą. Hitlerio 
poziciją priims. Juk su Italijos Mussoliniu Maskva taip 
pat draugauja, nors komunistams Mussolini neduoda 
nė cyptelėti.

Vokietijos komunistai aklai pildydavo Maskvos įsa
kymus, naiviai tikėdamiesi, kad sovietų valdžia yra ge
riausia jų užtarėja pasaulyje. Sulig Maskvos įsakymu 
Vokietijos komunistai per keturioliką metų, kaip pa
dūkę, kovojo prieš demokratinę respubliką ir prieš so
cialdemokratus, rengdami ginkluotus “pučus”, šaudyda
mi į policiją, ardydami socialistų organizacijas ir pra
kalbas ir be paliovos drapstydami purvais savo spau
doje socialdemokratų vadus. Savo fanatiškam «įdukime 
prieš respubliką ir prieš socialistinį darbininkų judėji
mą Vokietijos komunistai nesidrovėdavo dėtis net su 
fašistais. Taip, reichstage ir įvairių Vokietijos valsty
bių landtaguose (seimuose) komuųistąi kartu su hitle
rininkais nuolatos balsuodavo prįeš socialdemokratus 
ministerius; o pereitų metų pavasarį — mažiau, kaip 
metai laiko atgal — komunistai rėmė monarchistų ir 
fašistų referendumą, kuriuo buvo reikalaujama tųo- 
jaus paleisti Prūsų seimą, kuriame demokratinės par
tijos dar turėjo daugumą.

Visa tai buvo (daroma pagal Maskvos komandą. 
Bet šiandie Maskva yra bejėgė padėti Vokietijos ko
munistams, kuomet Hitlerio gaujos juos žudo. Komu
nistų žudymas Vokietijoje yra Hitlerio “vidujinis rei
kalas”. Bet su “pasaulio komunistų vadu” Stalinu Hit
leris palaikys “draugiškus ir abiem šalim naudingus 
santykius”!

Kasdami duobę socialistams ir demokratinei res
publikai, Vokietijos komunistai iškasė duobę sau. De
ja, ne tik sau, bet ir Vokietijos darbininkų klasei!

“MES BE SEIMO NENURIMSIM”
■ IH.I ....I ...u............ UI . j

šio mėnesio pradžioje susirinko Kaune Lietuvos 
vai. liaudininkų suvažiavimas. Jame dalyvavo 222 kuo
pų delegatai ir apie 80 svečių. Suvąžiavimo debatai ir 
nutarimai rodo, kad Lietuvos valstiečių nusistatymas 
prieš tautininkų diktatūrą ne tik nėra sušvelnėjęs, bet 
dar pasidarė griežtesnis.

Aštriausiai kalbėjo diskusijose apie Lietuvos poe
tiką liaudininkų atstovai iš provincijos. Jie reikalavo, 
kad su valdžią nebūtų daroma jokių kompromisų. K> 
da vienas centro komiteto narys Kvieska ėmė įrodinėti, 
jogei liaudininkai turį tartis su tautininkais, tai deĮęj 
gatai pakėlė triukšmą. Kvieska ir jo simpatizatoriai

“L. Žinįps” praneša, kad Lie
tuvos valstiečių liaudininkų su
važiavimas išrinko į centro ko
mitetą šiuos asmenis: Sleževi
čių, Bortkevičienę, Lašą, šalte- 
nį, Ralį, Geniušą, Akelaitį, šiu
šą, Tornau, Oškinį, Cez. Pet
rauską, Gluodą, Bražinską, žel
vį ir Kregždę. Buvęs Lietuvos 
respublikos prezidentas Dr. K. 
Grinius išrinktas garbės pir
mininku.

Įdomus dalykas, kad vi. liau
dininkų vadai suvažiavime pa
reiškė, jogei liaudininkai turi 
organizuotis taip pat ir tarp- 
tautiškai, nes šiąis laikais ne
pakanka veikti vienos tiktai 
tautos ribose. Tarptautiškai su
siorganizavę esą socialistai, ko
munistai ir katalikai; taip pat 
tarptautiškai orgąnizuojasi ir 
fašistai. Todėl M. Sleževičius 
siūle, kad Lietuvos vai. liaudi
ninkai užmegstų artimesnius 
ryšius sp Jkįįįų šąlįų vai§tįečįų 
organizacijomis. Pradžia jau 
esanti padaryta: liaudininkų 
suvažiavimas gąvo daų# pa
sveikinimų iš čechoslovąkijps, 
Rumanijos, Bulgarijos ir kitur.

Pasirodo, kad tautininkų ke
liamas “internacįonąlo baubas” 
jau nėra baisus 'net Lietuvos 
ūkininkams.

DĄR NEAJSIKVOšeJO

Hiabiakyjio kalnai
Chicagoje — o ai tu, *

Metams---------- ----------------- 18.00
Pusei metu «—„„•„„„■■■II _______ 4.00
Trims minėdami , 2.00
Dviem mėnesiam -----   1.50
Vienam minėsiu] — .75

Chicagoj per iineiiotojusi 
Viena kopija —_ ;_______ 8c

Savaitei -- - - 18c
Minėsiu! , , , , 75c

StMenytose Vaįj^M‘ »• Chlęa«oj.
Metams-------..................... |7.00
Pusei meta ---------------------- 8.50
Trims menesiams..... ..... 1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui------------------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............     88.00
Pusei metu ......... . . ...... 4.00
Trims minėdami ...... ■ 150
Pinigus reikia liesti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

Apžvalga

E. Butkus “Nauj. Gadynėje” 
rašo apie plevėsuojančias kai
zerinę ir hitlerinę vėliavas Vo
kietijoje, ir daro pastabą :

“Socialistų balsais išrink
tasis prezidęntas Hindenbur- 
gas tikrai ‘saugoja’ respub
liką!”
Tiesą, kad ‘Hįndenburgas iš

davė respubliką. Bęt .kam pri- 
Kąišioti tą išdavystę socialis
tams? Ar socialistai galėjo iš- 
rįnkti geresnį prezidentą, ka
da komunistai, ąųįįg įsą^ymu 
iš Maskvos, statė savo atskįrą 
kąndidątą Thąelmąnną, tyčia 
.skaldydami dąrbįnįpkų balsus? 
Žinoma, kad ne. Jęigp socialde
mokratai butą išątątę savo kan
didatą, buvusį Prūsų premjerą, 
sąkysipi, /Qtto Brąuną (kaip 
kad jie dąrė po Ėberto mir
ties), tai komunistai vistiek 
nebūtų Brauną rėmę. Tadą kas 
butų buvęs išrinktas preziden
tu? Hitleris!

Vadinasi, Butkui gaila, kad 
Vokietijos socialistai nepadėjo 
Hitleriui patekti į prezidento 
vietą. .... /I

Ar' .ųe .Uįktųi įbuĮM
ir jo Yięmrjipiįiams ątsikyp^į.; 
Jeigu jie įlipi tipk

respubliką reikėjo saugoti, tai 
tegu jie pažvelgia į Maskvos 
(ir Vokietijos komunistų rekor
dus: fcaip jie “saugojo” Vokie- 

žtijos rcsp^bjįką.
JĘęr veju yra verkti, kada 

respublika yra nužudyta. Rei
kėjo ją ^ąpginti, kol ji buvo 
gyva!

nebeišrinkti į centro komitetą nei į kitas liaudininkų 
sąjungos įstaigas. *

Didelė ęlau£uma delegatų savo kalbose reįkąlavo, 
kad butų sušauktas seimas, iškeldami obalsį “Mes be 
seimo nenurįmsįm”. j

Tautininkų spauda, visą laiką spekuliavusi tuo, kad 
Lietuvoje “išnyks partijos”, savo nusivylimą bando pa
slėpti, skleisdama gandus apie “vąlstięčių’ liaudininkų; 
skilimą”. Bet liaudininkų vądovy^s apsivalymas nup 
“kvieskininkų” nėra joks skilimas. Vai. liaudininkų są
junga yra, matyt, pasiryžusi ir toliaus griežtai laiky-? 
tis demokratinės linijos, šituo atžvilgiu Amerikos san-^ 
dariečiai, kuriu žymi dalis flirtuoja su fąšistsiis, galėtų- 
iš Lietuvos liaudininkų pasimokinti.

IIII |lgW ^■■?i.iRl|ll|lHll|llĮmll įl II I mm/, ■

NAUJAS VAL. LIAUpiNIJi^V 
CENTRAS
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ja sųnaikipo Vokietijos re^pųb-

“Francija parbloškė Wei- 
maro konstituciją ir kartu 
su ja Vokietijos respubliko
nus lųpjmu |r priespąuįlą, 
kyrių žmonės negalėjo pa
kęsti. Konservatyviai Vokie
tijos yąlatybės vyrai, vienas 
po kitp, jjnįyo palaužti, kuo
met jų taikus pasiūlymai 
Fraųcijai neatnešdąvp n|e- 
kp kįfo, kaip tįk pąžemįni- 
mą vokiečiams. Butų galėju
sios įvykti geriausios Euro
pos viltys, jeigu butų išsi
vysčiusi stipri Vokietijos 
respublika, gįlįąi įleidusi 
šaknis Vokietijos žmonių 
masių šįrdyse, tarnaudama 
jų reikąlams įr gipdama jų 
protingus sįekįnius taikoje, 
tokioje taikOĮję, kurios trokš
ta paprasti žm°Ucs visur ir 
beveik visuomet.

“Bet konservatyviski Vo
kieti] ps respublikonai nega
lėjo atąilaikyti namie, {kuę- 
met pasidarė aišku, kad Įlipi
mas ir priespauda (iš Frąn- 
ęijos puses) tęsis. Ęespųbli- 
ka atsilaikė prieš raudonųjų 
atakas. Ji atsilaikė prieš 
Maskvą įr butų galėjusi įr 
toliaus sėkmingai nud jos: 
gintis, jeigu ’ji butų buvusi 
paliuosuojta nuo priespaudos 
iš savo vakarinio kaimyno 
pusės.”
čia yra daug tiesos. Plėšri 

Francijps politĮJ^a linkui Vo
kietijos respublikos buvo, gal 
būt, svarbiausia priežastis jos 
žuvimo. Npr^, ^įioma, kąlti yra 
ne vieni tiktai Trapcuząi. Ang
lijos liberalų t vadas Lloyd 
George šaukę?^ ;kad reikia 
“pakarti kaizeri”, bet kąda 
Vokietijos žmonės kaizerį išvi
jo, tai Lloyd George uepasidaT 
re Vokietijai palankesnis: Ver
smėje jisai kartu su Franci jo s 
militaristais padiktavo vokiečių 
respublikai įokiąs sąlygas, kad 
ir kaizerišį^ai valdžiai blogesnių 
sąlygų nebūtų buvę pastatyta.

Pagaliaus, reikia neužmiršti 
ir Amerikos atsakomybės dėl 
Vokietijps nelaimių. Preziden^ 
tas Wilspnąs ėjo su Vokietija 
kariauti, “kad butų išgelbėtą 
pasaulio demokratija”. Wilso- 
nas buvo prižadėjęs Vokietiją] 
‘tteiąingą ;taiką,! be aneksijų ir 
ikontribucijų”. Bet jo obalsiai 
įr prižadai buyp sulaužyti, ąr 
Amerika nepajudino piršto, kad 
ta neteisybė butų atitaisyta. Ji 
tik žiurėjo, kaip padaryti dau
giau procentų už paskolas, duo
damas Vokietijos bizniui.

Už Vokietijos respublikos 
žlugimą atsakomybė .puolą ąpt 
BOuUo kurie ątpvgįo 
valdžių priešakyje pasaulio ka- 
j;o Ir ,paskui taikos kon- 
.teKęi^ijps^ patiekė, pagrindus 
die Ojm t^ilęSi ,|r demokra
tijai, .bet bplšėyizntp ir fašizmo 
pragok įi4ts Wfl8cijos llVę- 

Franci*
:X-> ■■ib'" > W ■«

jos Lloyd George, Italijos Qr- 
lando, Amerikos Ayiląonąs — 
tai buvo tos libe^ąlįzrpp žvaigž
dės, .kuriąs Švietė pasauliui, 
kuomet jisai žengė j šių nelai
mingą pokarinę gądjmę. Ketu
riolikai nietųpraejus, dabar yi- 
Si mąįp, ką šjs ląikptąrpis <$• 
nešė žmoniją!

.Silpįo^jįUtegti tas

fttf ir W
t(Į viduje. Bet reikia tikėtus. 
W w ilgai Wus. Jeisfu >

• V ■'? f* ■'• ■ 4
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o jėgos

saulis norės atgauti gerovę, ji
sai turės savo nusistatymą keis-

«> •* < i- •

ti. , ' )

sabotazm.nkai
(L,ąįk^iąi dąug ąpie 

Anglijos inžinieres, kųrįuos 
.ppišcvįkai areštavo ųeva už są- 
bptftžą. Neužilgo “Naųjieųpse” 
ti|ps ątrąipąpis “Kas yra Jlę 
sjabętažniųkai T" Tp straipsnįo 
autorius yra lietuvis techniku 
•kuriam teko gyventi ir dirhtį 
Sovietą Rusijoje.

Oscar Wilde
iv *’•« .!

9 įąuneąpipįi nieko 
jąųgiąu pežinp, kaip nujU-”

!” Susįrąujcęs šąk- 
tejęjp Haįlwąrdąs.
• “Mgpo draMgę» ąš
nevisai nuoširdus. Bet ąš ne
galių aękęsti sąvo giminių. 
Tas paeina, lįyrbut, iš to, kaj 
nęi yiępąs piųsų nepakenčia
me kįtų, turinčjų tąsi pačias 
ydas, kąip įr riieą. AŠ ganą 
p^tarįu Ąngiįjos dmo^nįtL 
JPS jnir^iųi jpHeš taip yadi- 
hamą įš|yirk|^ą ąukštesąįųjy 
sluoksnių.' Masės mano, kąd 
girtavimas nėsumahumas ir 
ištvirkimas privalo būti jų pa
čių'specialė savastis, ir jeigu 
įkali riqrs iš musų, pasidaro 
asilas, tai.iudj sakoma, kad 
lendame J jų uždraustas ga- 

i nykias. Kai?;vargšas santvar
kas papuolė^ į perskyrų teis
iną, jie didžiaustąi pasipikti
no, p visgi/ ; aš \riemanau, katĮ 

norė dešimta dalis tobu-!
:Ui gyvbba^ip proletarįato;” " 

; “Aš nesutinku/nei su vienu 
žodžįų, ką jus pasakėte, o kas 
daiĮgiąu, tąi? kad aš nema
nau, kad ir jus tikėtumėte.”

. j/
-Lordas Ijenriųs glostė savo 

rudą barzdą’ Ir hądč savo 
juodmedžio 'lazda žvilgančio 
bato plėštus.- ‘IKpkie angliški 
jus e£at, Bąziliąpt Tai jau ąn- 
Arą sykį jus dMbdate tą paįę-į 
mijįibą- jeigu - kas išreįškią 
savo nuomonę tikram anglui 
—vjąąda nępr^jdągus pasiel
gimą? tas nei ųesąpnuoja 
apsvarstyti, . nr ta nuomonė 
yra tęjsihga ar klaidinga. Vie-;,

4(Tęsiny3)
Halhvardas papurtė galvą. 

“Jys nesuprantate, ką reiškia 
draugiškumas, Henriau,” jis 
Šnekėjo “negeriau suprantate 
ir ką ręįškią būti piktuoju, 
jeigu pųrite’ žinoti. Jus lyjpią 
visįepi.s; gęriąu pasakius, jus 
ęsate nei šiltas nei šaltas.”

“T«(i «9‘iespl” Kė-
lordas ,Henrius, pgstppįęs 

Srvo ąjtrjfbėle užpakalin ir
žiūrėdamas aukštyn į .įnąžps 
debesėlius, .lyg suąįpąįnlujpsių 
baltų šįljęįnių ąjįulų luątlęąlius, 
^linXusįus skcęsąi ^1^9 Ot 
tumę vasąrps dangaus. “Tąįp» 
jusi! baisi netiesa! Aš randu 
dabai di4eU laęp
žmonių. Ą.š jiasįrep^p drąU; 
gus pž dėl jų gęyps j^vąįzdp^į 
-pažįstąiuus dęl Jy gerp 
o savo pribus dėl jų geęo įp- 
.telekto. ^ippgyą P^lyąlp ,Rasi- 
rinkli priešus su didžiausiu 
atsąrgup)u. Aš nątv|rįu ,^i yįp- 
no, dcąd butų ij^ąiląč — jįe vi- 
ąi yra vyrai ąu bęyt kįęjk in(ė- 
Įęktp jėgų, todėl jie visi su
pranta ipąnc. Ąr tas (rqdo ma
no nerimtumą? Map, rodos, 
kad taip.”

“Aš manyčiau, kad taip, 
Henriau. Bet, remiantis jusųį 
suskirstymu, aš ęsu tįk pažį^ 
tarnas j ąsų, /

“Mano brangus sepi, Bazi- 
lįau, jus esat daug daugiau, 
negu pažįstamas.”

“() daug mažiau, negu drau
gai. Koks tai brolis, tur būt?”

“O, broliai! Aš nepaisau 
brolių. Mano senąsis brolis Be

i . i . - »Vp;aąVANA!

____________________ ______ šeštadįenisi

Kas metai iš Amerikos de
portuojama tūkstančiai nelega
lią! įvažiavusių žmonių. Tačįau 
mąžąi kąs težįpo, kąįp tą de
portavimo procedūra yra atlie
kama ir kąs tenka deP°rtuo-' 
jamįems žmonėms pergyventi. 
Už kelių dienų “Naujienose” 
tilps labai įdomus raštas apie 
deportavimą. To rašto ąutorius 
-2 bpxęs chięagiętis, kuris vi
sai neseniai tapo deportuotas . į. , I * • ' ■
į Lietuvą. Savo rašte jis gy-< 

ti$k ęavo. tiek kitij; 
žųiopijj ,wa«s.

■1 ............ ■'■v?1"1". 'X1} I I.■ j .1 igi'J !?.TD’rrM«

A. Kartonas,
_ _ _. h4 _ .

rei-

ma
nio-

ną daiktą kokios nors svar
bos jis svarsto, tai ar jis pats 
tiki tam. Taigi, verte idėjos 
yisai nepriklauso puo nuošir
dumo žmogaus, išreiškusio ją. 
dš tikro, yra daugiau galimy
bės, kad kuo labiau nenuošir
dus žmogus, |u° bus daugiau 
grynai intelektuale jo idėja, 
nes tokiame atsitikime, ji ne- 
ibiįs nudažyta jo porais, troš- 
ikipiais ar prietarais. Kaip ne
beitų, aš nesiūlau gvildenti po
litiką, sociologiją ar metafizi- 
iką. Aš mėgstu asmepįsi dau
giau už principus, ir aš mėg
stu asmenis be principų geriau 
už .viąką pasauly. Papasakoki
te man daugiau apie Dorianą 
Gray’jų. Ar dažnai sueinate jį?”

*tKas dieną. Aš nebūčiau lin
ksmas, jei nepamatyčiau jį 
Jcas dieną. Jis absoliučiai 
kalingas man.”

^Kaip nepaprasta! Aš 
ftiau, kad jųa nepaisysite 
ko daugiau, kaip meno.”

“Jis dabar yra visas menas 
man/’ rimtai tarė tapytojas. 
Aš kaikada manau, Henriau, 
kad pasaulio istorijoje tėra 
tik dvi kiek svarbesnės eros. 
Pirma, tai pasirodymas naujų 
priemonių menui, antra, tai 
pasirodymas naujos ypatos 
taip-gi menui. Kuo buvo Ve
necijos tapy toj amsi išradimas 
alyvų dažų, Antinous veidas 
vėlesnių laikų graikų skulptū
rai, tai tuo bus kada nors Do- 
riano Gray’jaus veidas man. 
Tai ne vien tik dėl to, kad aš 
tepu iš jo, braižau iš jo ir ski- 
čus darau, žinoma, aš visą tą 
darau. Bet jis yra man daug 
daugiau, negu modelis arba 
pozuotojas. Aš nesakysiu 
jums, kad aš ęsyu neužganė
dintas tuopi, ką aš esu sutvė
ręs iš jo, arba kad jo grožis 
butų toks, kad menas negalėtų 
Palikinti- Nėra nieko tokio, 
ko menas negalėtų išaiškinti, 
o aš žinau, kad ką aš sutvė
riau nuo susipažinimo su Do- 
rianu Gray’jum yra geras dar
bas, tai mano gyvenime ge
riausias, darbas. ĘeJ, kpkiuo 
tai keblu budu — aš abejoju, 
ar jus suprasite^pianę? — jo 
asmuo, priinepa man virfiii 
naujį, meno būdą, visai naują 
stiliaus madą. Aš matau daik- 
4ns kitaip, aš mąstau apie juos 
kitaip. Aš dabar galiu atvaiz
duoti gyvybę taip, kaip pir
miau man buvo paslaptis.

(Bus daugiau)
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turi savo atskirus

visus

Graboriai
Metinės mirties sukAkTuvėš

vai

irmadie

KŪNO PEkkĖLlMAS

JONAS BARTAŠIUS

grabo

Jo srehi BOULEVARD 9199

cago

Tėvas ir Stilius Juozas

Advokatai

Pilone 0<2

LIETUVIS SPECiALMTA*

nuo

uotu*** 
bjanoH

. po pietų 
bus nuly-*

dieną 
metų

ryte 
am-

Niro 10 iki 12 vai ryte irto 2J« 4 
vai. po 
vakaro

A-"

<605-07 South Hermitage Avė. 
Naujoji firma pakrikštinta “Eu
deikis & Sūnūs”.

Jdnas Eudeikis, Sr. užsiėmė 
graboryste per virš 30 metų.K-to delegatus, 

Jonais Ascilla

ir Švogerį Bernard, brolienes Karoliną ir Oną 
Magdaleną Zabiski ir vyrą Steponą, Rose Wrejinskj

Nuliūdę

Brolis Feliksas Bartašius 
ir Šeimyna Martipkų.

Lietuvių baleto mokykla, va
dovaujama p* Vytauto Zereni- 
Beliajaus, jau atsidarė. Pamo 
kos duodama pirmadieniais ii 
trečiadieniais nuo 7 vai. vaka

men. 
Kviečiame 
>ažįstamus 
tave Mu-

Lihan Sykes ir švogerį Felix, Mary Hanahan ir 
i — Pranų ir brolienę 

brolienę Tyra, tetą. Oną Pocienę,

Atšiškyrč nuo “Eudeikfo** fir
mos; naujos įstaigos vardas, 
“Eudeikis & Sūnūs”

valandai ryte» 
valandai vakar*, 

apart iveiitadienio it ketvirtadienio

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biuletene Chicagos Mė
sos Tarybos informacinis biu
ras sako, kad pigiausias šian
die mėsos pirkinys yra šviežia 
itfaufliena ir “veal shoulders”.

ro Universal Kliube, 814 W. 
33 St.

Kadangi pamokos ką tik pra
sidėjo ,tai dar galima įsirašyti 
jį mokyklą. Su p. Beliajum gali
ma pasimatyti aukščiau minė
toje vietoje pirmadieniais ir 
trečiadieniais. Jį ten galima 
rasti nUo 5 Vak po pietų.

Vienas seniausių Ghicagos lie
tuvių graborių Jonas Eudeikis, 
Sr, šiomis dienomis atidarė sa
vo ofisą adresu 5340 South 
Kedzic avenue, kuriame varys 
biznį su\ sunumi Juozu Budei-

A. MONTVID, M.
West Town State Bank Bldt 

. 2400 W Madison St. 
ra) 1 iki 3 po pietų. 6 iki *

Tel. Seeley B30
Namų telefoną* Brnnewick 099

Graborius Jonas Eu 
deikis, Sr. atidaro 

savo ofisą

Tel. Lafayette. 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ii 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielhikėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusia*, išputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1401

Narių turi danginti negu rei 
kdtuujania lofcalo siiorgdniža- 
vinutė t antradienį šaukia su

sirinkimą

Ghicago Bridgeporto C. W. 
CL (K U. lietuvių darbiiiinkų- 
bedarbių skyriaus susirinki
mas įvyko kovo 21 d„ 1933 
m., Fellowship. Housc, 831 W. 
33rd Plaee. Į misirinkimų atsi
lankė gana didelis būrys brid- 
gepottiečių ir įstojo 9 nauji 
nariai* Dabar skyrius turi 
daugiau, narių nei reikalinga 
dvi sudarymo lokalo.

KOJŲ SPECIALISTAS 
Valandos Kasdieną 

9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30 

756 W. 35th St. 
CHICAGO, ILL.

Mėsos Tarybos reko 
mendacijos šeimi

ninkėms

PADĖkAVONE

Tu pas . mus jau nebesugrįš:, bet 
1 ar vėliaus pas Tave atei- 

Lauk mus ateinant!

PRANEŠIMAS
Mano ofisas tel, bus atidarytas ir pači 
entus priimsiu pradedant nuo pi-----

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

Cicero. III.

lyčios į Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą 
pines.

Visi a. a. .Vietojo GapszcvviCziaus giminės, draugai ir pažįstami' esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę tiekatne.
Moterie, Sunai, Sesuo, Marčios, Švogerkos, Švogeriai, 
U oi ui, Anūkai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius Henryk A. Patka, Tel. Yards’3113.

Specialistas odos ligų it veneriikų liga 
Ofisai

3102 So. Halsted St
kampas 31*t Street

Vai.. 10—11 v. ryto 2—4, 7—9*.’ 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso> Tel. Vitfoty 6893 
Rez. Tel. Drevei 919'

DR. A. A. ROTH

Organizacija tvėrėsi ne vien 
dėl bedarbių*

Į šią organizaciją spiečiasi 
šimtai tūkstančių viliokių tau
tų ir pakraipų darbininkai-ės, 
nežiūrint ar jie jau be darbo 
ar dar kiek dirba* Ši organi
zacija tvėrėsi ne laikinai ir ne 
tik dcl bedarbių, bet dėl visų 
darbininkų, šiandien nei vie
nas nežino kada jis gali gauti 
arba netekti darbo, o ir dau
gelis tų, kurie dar- neva dirba 
beveik drauge badauja su be
darbiais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ateinantį antradienį, kovo 28 
d. Fellowship House, 831 West 
33rd Place. Butų labai pagei
daujama, kad netingėtų ateiti 
ir moterys, nesi šioj organiza-

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

Te| Ktnvrood 5 f 07 
VALANDOSE 

nuo 9 iki 11 
nuo 6 iki 8

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grfie <* Europos it tėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

E U D EIKIAI 
GRABORIAI

30 mietų patyrimo gtaboriavime 

Ypitiškas, Simpątirigas Laidotuvėse 
Patarnavimas

5340 So.. Kedeie Avė.,
Tel.! REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

Lachavicii ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja iaiddtUvėte kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o eatraų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 25|6

2314 23M PI,
. SKYRIUS, 

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI 
Tel. Cicero 5027

- Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street

Julija Kimbarkaitė
/Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 dieną, 9:30 vai. 

vakare, 1933 m., sulaukus 26 metų amžiaus; gimus Cicero, 
Illinois. Mirė McNaughton, Wis., netoli Rhinelander. Pa
liko dideliame huliudime motiną Juliją, tėvą Joną, 3 se
seris —* f . _ „ .
švogerį Andrew ir Amelia, 3 brolius 
Betty, Jurgį, Joną ir ‘ 
pusbrolius, pusseseres ir gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1548 South 52<id Avė., Cicero, III.

Laiddtuvės įvyks panedėly, kovo 27 d.> 8:30 vai, ryte 
iš namų į švento Antano parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijos Kimbarkaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Tėvai, Seserys* Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Syrewicze, telefo

nas Cicero 294.

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepažfenklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

, Paminklą
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN 
MONUMENT CO.

523-27 N. W6stem Avė. 
Phone SEELEY 6103

Mes padarom* aMt užsakymo bile> kokį 
Paminklą i’nusų dirbtuvėje- 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Infotm&cijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS 
Berkshire 1487

4805-07 South
VM T.M0M1

Bes 6600 South Attesittn Aveaas 
Pbone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Stnet 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

164& West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 Ir 8413 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 SVtah Westėrh Avenue

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

JOSEPH J. GRISU
LietUTifl Advokatas 

4631 Bottth AthUmd Ava. 
T*l. Būnlavard 2800 

Jt«. 6515 So. RwkuM SU 
au ftępubik

Aiškino nariams organizacijos 
principus

Kadangi dar •šis susirinki
mas nebuvo oficiališkas, tai 
komiteto nariams paaiškinus 
subrinkusiems org&nizadijos 
principus ir tikslą) priidėta 
diskusijos, kurios užsitęsė 
virš poros valandų taiko ir 
kuriose beveik visi dalyvavo.
Netoleruosianti sektantišku

mo.
Ypač (lhlig dalyvuino jose 

ėmė naujhi prisirašę nartai 
drg. Grušas ir Alšauskas. Pa
sikalbėjimai padarė 
labai gerų ir draugišką įspū
dį. Diskusijų eigoje visiems 
paaiškėjo, kad ši organizaci
ja netoleruos jokio sektan
tiškumo ar spalvos.

Į ją gali prigulėti visi dar
bininkui ir darbininkės be 
skirtumo pažiūrų ar įsitikini
mų, nes kuomet darbdavys

ima darbininką į darbą ąrba 
meta iš darbo, jis jo neklausia 
spalvos ar persitikrinimų, o 
lap pat už vienokius ar kito
kius persitikririitnus brangiau 
nemoka. Del to visi turime 
prigulėti į tokią organizaciją, 
kuri lygiai visų reikalais rūpi
nasi.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10S W. Monroe SU prie OariC 1 
Telefonas State 7660; Valandos O—* 

We»t Side: 2151 W. 22nd St
Panodėlio, Seredos ir Pėtnyėlos rak. 0 1M I

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. RodnveU Street 

Utaraiako. Ketverto ir Snbatos valu V iki • 
Tatefonaa BOpublto 0600

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži IcoptyŽi* dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

ALEKSANDRAS PUŽAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko» 
vo 22 dieną, 8:30 vai. vak, 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Čekiškės parap.. Lebedžių 
kaimo, Kauno apskr.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Anastaziją, seserį Mikaliną ir 
švogerį Pralgauską. du brolius; 
Stanislovą ir Martiną, dvi bro
lienes Marijoną ir Oną. pusbro-* 
liūs, pusseseres it gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3 238 
S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
kovo 27 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio paarpijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Pužausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Sesuo. Broliai, 
Brolienės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius J. P. R adžius, Tėl. Canal 
6174.

cijoj moterys kai kuriuose lo 
kainose dirba daugiau už vy 
rus; jos net 
lOkiiliis.

Centro

JURGIS BROCO
Kuris palaidotas kovo 18 d. 

1933 m., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti tiems* 
kurie suteikė jam paskutinį patar« 
navimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą. <

Jo vardū mes dėkojame klebo
nui . Mišių aukotojams, grabų 
nešėjams, gėlių aukotojams, gra- 
boriui Mažeikai už prietelingą ir 
simpatišką patarnavimą ir tvar
kingą laidotuvių surengimą, deko
vojame visiems* giminėms, kaimy
nams ir pažystamiems, kurie pa
lydėjo į amžiną tėvynę.

Nuliūdę,
Moteris, Motina, Sūnūs, 
Broliai ir Seserys.

Amžiiią atilUį dttok 
Viešpatie. , į!/ \

PETRAS VISAKAVIČIA 
persiskyrė Su šiuo, pasauliu 25 
kovo mėn. 1932 m;, sulaukęs 40 
amžiaus. 1 

Paliko dideliame nubudime 3 
kučius. 

Liūdnai atminčiai musų brangaus te 
velio bus laikomos šv. Mišios Gimi 
mo Pan. Šv. parapijos bažnyčioje, 
St. ir Washt«naw Avė, 28 d* kovo 
1933 m< 8:00 vai. ryto, 
visus giminės, draugus 
atsilankyt į pamaldas. W 
sų brangusis teveli niekuojmėt rteužmir 
Šime. Ti 
mes anksčiaus 
siihjt ___  ______...

Nubudę lieka
Vaikai, Gimines ir Aptekimai

A, As
ELZBIETA SINK1ENĖ 

po tėvai* Pttišiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 22 dieną. 5:20 valandą 
1933 m,, sulaukus 42 metų 
žlaus, gimti* Jurbarko parapijoj. 
Pautvardžių kaimas, Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime vy« 

tųJoHą, dukterį J ievą, brolį Ka
zimierą ir brolienę Puišius, švo- 
gerį Motiejų ir šeogerką Karoliną 
Sinkus, pusseserę Oną ir Švogerį 
Ujinskus Indiana Harbor ir gi
minės, O Lietuvoj 2 švogeriuą 
Juozapą Juozaitį ir Bendžiuną.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So Hetmitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ko
vo 25 dieną. 2:00 vai 
iš Eudeikio koplyčios 
dėta į Tautiška* kapines*

Visi a. a. Eljbietos Sinkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- 
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Vytas, Duktė, Brolis, 
Brolienė, Pusseserė, 
Švogeriai, Švogerka 
ir Giminie.

Laidotuvėse patarnauja 
riuš Eudeikis, Tėl. Yards 1741

Mirė sausio 27 d. 193 3 me* 
tais ir tapo palaidotas sausio 31 
dieną, Šv. Kazimiero kapinėse.

Antradienyj, kovo 28 d. 8:00 
vai. ryto bus laikomos Šv. Mi
šios Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioj, 46th ir Wood St., o po 
Mišių prašome giminių, draugų ir 
pažįstamų kartu su mumis nu
vykti į Šv. Kazimiero kapines, 
nes a. a. Jono Bartašiąus kūnas 
bus perkeltas į nuosavų, lotą.

Iš kapinių kviečiame visus ku
rie dalyvavo ši'ose iškilmėse su- 
gryšti į brolio namus, 4516 Sb. 
Hermitage Avė ,

Victor Gapszewicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 23 dieną. 8:30 valandą vakare, 

1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauno rėdyboj. Raseinių apskr., 
Nemakščių.

Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Dzierlinga, 3 
sūnūs Romanas ir marčią Stanislavą. Boleslavą ir marčią Dolores ir Victor, 
seserį Liudviką Sawaki 
Gapszewicz. Švogerkos 1 
ir vyrą Joną. Stanislavą Albin ir vyrą Joną, Mae Bernaciak ir vyrą 
Albert. Clara Dzierlingą ir vyrą Ben. Gertrūdą Patką Szulpiet ir jos vy
rą Joną, uošvę Katariną Dzierlingienę. anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj 48th St. ir South Hermitage 
Arenu*.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Kovo 27 dieną. 9:30 vai. ryte iš kop- 
r pa- 

iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvin* akių įtempimą, kuria esti 
priežaitimi gilvoa skaudėjimo, avaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akiniu*. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato- 
dančią . mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti- Akinių kainos per pusę pigiau*, 

, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be Akinių, Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Pbone Boulevard 7589
- T.l'i...Hll' <■« I ■■■....        M

Telefoną* Ytrda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avanse 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 diėną, 2 iki 3 po oi«* 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

DK HERZMAN
• - Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinoma* per 25 m« 
tas kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų 
moterų it vaikų pagal naujausius, ai* 
todu* X-Rav h kitokiu* elektros gri* 
raiau*

Ofisas ii Laboratorija 
<025 W t Stb St., netoli Morgan «> 

Valandos: nuo 10—12 pietų i* 
«uo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyd» Patk 6755 a* Cenfral z*o-

Seniausia ir Didžiausia
■ LIETUVIŲ

GR A BORUI IŠTAIGU
EUDEIKIS ir včf nustebino publikų su savo nupigintai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
414£ Atchet Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Patk 3395

Phone Canal 6122

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

Valandds: 1—3 ir 7—8
Seredomi* ir nedėliomis pagal sutarti 
Reitidencija 6628 Sb. Richmossd BteeOt 

Telefoną* Republie 7861

Jis atsiskyrė nuo “Eudeikio” 
firmos, kuri turi ofisą adresu 
■rotfiiij i .i...... , ..".i ..j. jii-.-., i,.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
OYDFT0IAB IB CHIBUBGAa 

OFISAS!

4645 S. Ashland Avė., 
'*ė!*0 valaaSos a«o » tiri « Ir « Ik i ri vak. NeUCUomlė pasai satars*

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Atchet •> Avenue 
Telefonas Virginia 0036 

...........—

DR A. L. YUSKA 
2*31 V. »««,«((• M. 

ItfnpM 67tb fc A«tth« AM.
T«Mena. Grov.hiH 1SM 

Vb'hndoa nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
te 7-9 po |»ietų* »erėdome po pietų I* 

hedUioaM pagal eusitarimų..

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų SpeddUtl 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vak kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomi*) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakar* Utarninkab It 
Ktevetgal*.

Ura TW. HYDE PARĮ 3395

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Seštadlenią kovo 25;

Bridgeporto C. W. 0. 
E lietuvių skyrius 

tebeauga nariais

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihoaukee Avenue

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

Nedėtioj pagal sutartį

Ofiso tek Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskfe
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

įstaigų iŠ bilė kokios miesto dalies.
Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos. į; jūsų 

namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų it kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės tttok€ti> nežiūrint 
į tM, ar jįs kų plrksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurte 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturids ModerniMkos KoplyČtos Dil 
šermenų. Pašaukite WDElk|.S^įW 
kitur.

& y y & i b
Oi4v»l* '

t

tjetuviai Gydytojau

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Aventadieniai* nuo 10 iki 17 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez, Tek Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th- St

Cor. of 35th & Halsted SU) 
Ofi*o valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8*30 

Nedėldienhi* pagal sutartį.
I ............ Iiu IM.Iii. . ...........  i iiiAni'li-WBIiiii*iiii

Ofho ir Re±. Tel. Boulevard 591*

DR.NA1KELS
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-6 

Nedėldieniais pagal sutartį.

I>R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 tubat' 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS.

Mo""‘%XVVAa "*
pietų ir nuo 7 iki 8:36 Vtl 
Medėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 
Pherte Mi0way 2880

>. •«-<«* • i I r, • ■ 
7^ ■ 7 j <

K*
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LENKIJA NESTATO IR NESIRENGE STA
TYTI PAVILIONO PASAULINĖJ PARODOJ

įdomi Paskaita
per Radio W. C. F. L. 970

kilocycles

šeštadienis, kovo 25, 1933

CLASSIFIED AD VE.RTISEME.NTS

Pasirodo, kad “iš didelio debesio labai ma 
žas lietus”; pavilioną statys privatinė 

firma, bet ir tai nėra tikra
Nedėlioj, Kovo 26 d

Nuo 3:30 vai. po piet

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Sprogo per anglų spaudą paleistas burbulas; Lenkija 
nesiųsianti parodon jokių eksponatų

Kalbės S. BENECKAS

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63 rd Street

Bantami 
Tropii- 
parinkti

Business Service
Biznio RatąrnąvimaB 
PETAL BEAUTY SHOPPE 
velykinį permament iŠanksto. 
permament waves, geriausios.

, Gabrielene .................... $5.00 
3.50 
2.50 

$1.00

Per kelias dienas didieji Chi- 
cagos dienraščiai ir Pasaulinės 
^Parodos leidiniai skelbė žinią, 
kad. “Lenkija statanti Parodoje 
$100,000 pavilioną”, “Paveda jį 
Chicago Friends of Music”, 
talpino “paviliono” paveikslus 
ir rašė, kad sekmadienį su di
delėmis ceremonijomis Parodos 
žemėse “pradėjo statymą”.

Dabar pasirodo, kad tai ne
liesa. Lenkija jokio paviliono 
Parodoje nestato ir nemanė 
statyti. Lenkija nesiųs į Paro
dą jokių eksponatų ir, vienu 
žodžiu, Lenkija parodoje nefi- 
gu ruoš.

žinias patiekė Lenkijos 
konsulas Chicagoje

Tai paskelbė Lenkijos kon
sulatas Chicagoje šios savaitės 
pabaigoje.

Tikrenybėje, kiek teko pa
tirti, dalykas yra štai koks. 
Chicagoje susidarė tam tikra 
biznierių organizacija, kuriai 
vadovauja tūlas Dr. W. F. Ka- 
lisz, ir nutarė pastatyti pavi- 
)ionų parodoje biznio ir numa-

tomo pelno sumetimais. Kad 
dalykas atrodytų labiau impo
nuojantis ir kad kamufliažuoti 
tikrų j į tikslų, bandė tai daryti 
Lenkijos vardu.

O kad dalykų išgarsinti spau
doje, sumanymo autoriai pa
reiškė pavėdų pavilionų mote
rų organizacijai “Chicago 
Friends of Music”. ši organi
zacija bandė sukelti $100,000 
pastatymui paviliono, kuriame 
planavo rengti įvairius kon
certus, kaip simfonijos orkest
rų, chorų, statyti operas ir tt. 
— laike parodos.' Bet reikalau
jamų sumų negalėjo sukelti ir 
nutarė paviliono nestatyti.

Dabar, kaip pasirodo, visas 
dalykas suiro ir per spaudų 
paleistas burbulas apie $100,- 
000 Lenkijos pavilionų Parodo
je sprogo.

Firmos vadovas Dr. W. 
Kalisz sako, kad “statymas 
toliau”, bet iš pačių lenkų
ko patirti, kad tai labai abejo
tina. Nes jeigu dabar ir pasta
tys pavilionų — kų su juo da
rys?

Nepraleiskite šios progos, nes 
tų paskaitų rengia JAHOVOS 
LIUDININKAI su tikslu duoti 
liudijimų apie Dievo Parašytų 
Teismų ir Jo Palaimas.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Automobiles
AUBURN DE LUXE PASKIAUSIS 

1931 MODELIO SEDANAS

• Važiavo juo labai i 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau.
išbaigimas^ 
tairai.
Paaukausiu už $275. Namie bile laiku 
nedėlioj 1715 Humboldt Blvd. 1 Apt.

mažai, yra taip

Origihalis, gražus dviejų spalvų 
be jokio ženklo, puikus 

Reikia pamatyti, kad įvertinti.

BUICK 8 PASKIAUSIS 1932 CUS- 
TOM DE LUKE SEDANAS

Mažiau negu 5 mėnesių senas. Va
žinėjau juo tik kietą šimtų mylių. Ka
ras kaip naujas, Šeši dratiniai tairai, be
veik visai nauji. Karšto 
dytuvas, kainavo man virš 
kia cash, paaukausiu už 
Atsišaukite tiktai, nedėlioj 
Spauliding Avė., 2nd flat.,

vandens šil- 
$1750. Rei- 
tiktai $400. 
2020 North

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

DE SOTO 8—1931 SEDANAS
Negalima atskirti nuo naujo. Varto

jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Reikalas cash verčia 
mane paaukauti už $275. Atsišaukite 
nedėlioj 4832 Npręh Winęhester Avė. 
arti Lawrence Avė., 2-ros lubos.

F. 
eis 
te-

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

NASH, 1929 vėliausias 4 durų Šedan, 
kaip naujas, 6 dratiniai ratai, trunkui 
vieta $395. /

Chrysler, 65 Sedan, kaip naujas, va
žiuotas tik 16000 m.

Ford Town Sedan, 
jas $275. . 
Pontiac, 1930 Sedan, kaip naujas $235

ANTONSEN MOTORS, Ine. 
6455 S. Western Avė. Hemlock 6900 

(kalbame lietuviškai).

$325.
1931, kaip nau-

Bridgeport lietuviai SiJ'tad* t“! 

bedarbiai organizuo
jasi nejuokais, sako

NAUJOJ VIETOJ Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuvių C. W. C. O. U. gavo 
nuolatinę vietų susirinkimams

ne
buvo viduje, nes lakštų stiklai 
btftų galėję kų nors sunkiai su
žeisti.

Prie 43-šios ir Archer, tūlo 
siuvėjo langai irgi buvo išmuš
ti. Tikslas—pasipelnijimas.

—Praeivis.

[paint]

Informacijas ir Patar- 
/ navima

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

J. J. Hertmanavičius

ROSE 
Gaukite 
Specialės 
Eugeene, 
Circulene 
Bathers . 
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų ... 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir šešt. — 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir Šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

—įminu

Business Chances
Paidavimui Bizniai

GROSERNĖ—Delicatessen biznis su 
praperte parsiduoda pigiai, turiu aplei
sti miestą. Savininkas 2640 W. 47 St.

SALIUNAS PARSIDUODA su vi
sais įrankiais. S. Šimkus. 2445 West 
47th St.

PARSIDUODA grosernė su ar be 
namo, karštu vandeniu apšildomas. Ge
ra vieta, tinka bile kokiam bizniui.

3149 So. Halsted St.

RUPTURA

Paraikščius ir diržus pataisome, 
pertų darbas. Mes paimsime ir 
statysime. Darbą garantuojame, 
rome pigiai.

7605 Kingston Avė.
Tel. Regent 0227

eks- 
pri- 

pada-

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen krautuvė, pirmos rūšies, geras kam
pas, nėra kito tokio biznio per 4 blo
kus arba gera vieta aludei. 3500 Nare- 
gencia Avė. Tel. Kildare 0065.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas, cementuotas beismantas ir 2 karų 
garažas. Parduosiu pigiai ir duosiu 
morgičius ant lengvo išmokėjimo. 
Taipgi bizniavas 5 flatų namas ir Storas 
rgi pigiai. Esu našlė, negaliu išlai- 
tyti.

1125 W. 59 St.
1  i'-.r’u.1, -» t ?-r~- .................. . ...................................— .■■■.i— ■■

PARDAVIMUI 3 flatų po 6 kamb. 
mūrinis namas, akmeninis frontas, 4 
kambarių cottage, užpakaly, labai pi
giai. Kreipkitės laišku į Naujienas, Box 
1541. 1739 So. Halsted St.

Bridgeporto lietuviai bedar
biai organizuojasi nejuokais. 
Praeitame susirinkime, kuris 
Įvyko antradienį, kovo 21 d., 
Fellowship svetainėje, pasireiš
kė gyvumas ir pasiryžimas va
ryti pradėtą darbą pirmyn.

Pirmiau, kol neturėjome pa
stovios vietos susirinkimams lai
kyti, tai darbas negalėjo eiti 
normaliai. Komitetas nežino
davo kur ir kada gaus svetainę. 
Dabar tokios kliūtys tapo paša
lintos. Svetainė nuolatiniams 
susirinkimams laikyti gauta; tik 
reikia juos plačiau pagarsinti.

Taigi tam tikslui praeitas su
sirinkimas nutarė ir jgaliavo 
organizatorių kreiptis į visus 
vietinius lietuvių laikraščius 
prašyti suteikti vietos paskelbi
mams.

“Pažangos” paskai 
tos

Sekama “Pažangos” paskaita 
įvyks balandžio 2 d. Univcrsal 
Kliube. Smulkmenos bus pra
neštos vėliau.

Taxpayers’ and La 
bor Party šaukia 

masinį mitingą
Kalbės apie “sumažinimų 

biudžetų ir mokesčių
visų

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramančionis, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: C p
Sienoms popiera rolelis .......... wV

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ ■< 2 R I ■■hV
FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St.

NAMŲ SAV1N1NKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale ^nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininku 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais, nuo 
10 iki ryto iki pieta. >Įžy mus namai ori- 
ginalto ir vieninteliof namų savininkų 
biuro Chicago ie. • > i
LANDLORDS BUREĄU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

PEKSIAAEDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslSaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra- 
Salinkite nuodijančių medegų! Vartoki! 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Sekantis susirinkimas antra
dienį

Sekantis Bridgeporto Lietuvių 
Bedarbių susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 28 d., toj pa
čioje vietoje, t. y. Fellowship 
House, 831 West 33rd Place, 
apatinėje svetainėje. Įėjimas 
pro šonines duris.

Visi lietuviai bedarbiai, kaip 
vyrai taip ir moterys, yra kvie
čiami atsilankyti į susirinkimų 
ir patirti plačiau apie virš mi
nėtų organizacijų. Jame atsi
lankys vienas pasiuntinys iš 
Centralinio komiteto C. W. C. O. 
U., kuris plačiai išaiškins or
ganizacijos tikslų ir siekius.

—Odrg.

CICERO.— Naujai įsikurusi 
politinė partija “Taxpayers’ and 
Labor Party” • šaukia masinį 
“mokesčių mokėtojų mitingų”, 
kuris įvyks Liuosybės svetai
nėje, 49th Ct., ir 14th Street. 
Tema, “Sumažinimas visų biud
žetų ir mokesčių.”

Kalbės eilė kalbėtojų įvairio
mis kalbomis. Be to, mitinge 
bus perstatyti tos partijos kan
didatai į valdvietes. Partija 
baigia atsišaukimų “Sužinokite 
tikruosius faktus apie jūsų vie
tinę valdžių”. Įžanga veltui.

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

CLASSIFIED ADS
I ..................  ■■■■■■■■■ ■■■■■■

Financial
Finansai-Paskolos

l-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO, 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

PRANEŠIMAI

Per langą į krautu 
vę Įlėkė automobi

lio ratas

Kupiškėnų Kliubo susirinkimas Kupiš
kėnų Bendro Kliubo Amerikoje metinis 
susirinkimas ir valdybos rinkimas atsi
bus balandžio 1 d.. 1933 m. Justino 
Kulio aptiekoj, 3259 So. Halsted St. 
pradžia 7:30 vai. vak. Visi kupiškėnai 
nariai ir norinti prigulėti ir rėmėjai pra
šomi pribūti į susirinkimą, bus daug 
svarbių žinių pranešta apie K. B. K. A. 
visų kuopų veikimą. Grįžo prezidentas 
Jonas J. Kulis iš kelionės, 6 mėnesius 
važinėjo po Ameriką, daug papasakos 
naujienų apie kupiškėnus kitų kolionijų.

K. B. K. A. Valdyba.

PARDAVĖM PER 10 DIENŲ
3 morgičius ir bonus sumoje 

$12.000. t
Tą mes galim padaryti dėl tų, kurie 

nori parduoti savo morgičius, notas 
bonus.

PUBLIC SERVICE OFFICE, 
819 W. 35th St. 

Yards 1433

ar

ATGAVOM PINIGUS
Iš viliūgių, kurie "finansuoja” na

mus Marųuette Parke ir vilioja bereika
lingai iš namų savininkų 
sėkmės užtikrintos. Del 
formacijų, rašykit — 

Box 1543 
Naujienos, 

1739 S. Halsted 
Chicago, III.

pinigus. Pa- 
platesnių in-

St.

VISUOMENES- ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 
PAUL Mi SMITH 0 CO.

REAL ESTATE
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Greitas ir

- LOANS —

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. Halęted St. 

Tel. Victory 4965

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

BRIGHTON PAK. — Eida
mas Archer avenue pastebėjau, 
kad lietuvio Klimo užeiga, po 
numeriu 3965, užkalta lentomis. 
Paklausiau p. Klimienės kame 
dalykas, kodėl langus kaip “už
mūrijo”? ‘*Tai ne mes tai pa
darėme, namo savininkas”.

O dalykas įvyko štai kaip. 
Tūlam automobilistui važiuo
jant pro krautuvę, nusmuko 
vienas rasta ir su visu smar-

Bridgeport Draugystė Palaimintos 
Lietuvos extra susirinkimas įvyks ko
vo 26 d., 1933 m., 2:30 vai. po pietų 
Lietuvių Auditorijoje. Visi draugystės 
nariai yra kviečiami dalyvauti, nes bus 
svarstoma kaslink mėnesinių mokesčių 
ir pomirtinių reikalas; yra būtinai rei
kalingas paskui kad nebūtų kokio nesu- 
sipartimo. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Kąrp. 
extra direktorių ir draugijų atstovų su
sirinkimas įvyks pirmadieny, kovo 27 
d., 1933, Auditorijos svet., 8 vai. vak. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi
lankykite, nes bus rinkimas valdybos dė 
1933 metų, ir taipgi yra kitų svatbių 
reikalų. , A. Kaulakie, rašt.

Senas Auksas
_____________OĮd Golj _ i

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

■ ’ ' ■

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisui

PARDAVIMUI aludės barai su di
deliais veidrodžiais ir visais įtaisymais, 
kainavo $3500, dabar parduosiu pigiai, 
Kreipkitės 1739 S. Halsted St. Klauskite 
T. RypkėviČiaus.

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai ^kirtingų kn^gų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt,. Kny
gynas atidarąs nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
: 3«53 So. St.

Chicago, III.

WEST CENTRAL WINDOW SHADE
• CLEANERS

5103 W, Madison St. Chicago
Senas langiį užlaidas išvalo ir per

taiso utaip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro apt užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIU DIRBTUVĖ
JAUKITE COLUMBUS 9309

f.

bor Rene
STORAS rendos, tinka dėl beauty 

parterio arba kitokio biznio, pagyveni
mui kambariai, /pigi renda. Raktą ra
site Čeverykų krautuvėje, šalimais.

2646 W. 63rd St.
♦

PASIRENDUOJA Storas tinkamas 
aludei arba kriaučių bizniui, svetimtau
čių apgyventa. Ar . kas turite saliuno 
barus parduoti atsišaukite 7132 So. 
Racine Avė. Tel. Radclif 9399. ■

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys Marųuette Parke, pavieniems ar
ba vedusiai porai. Galit turėt savo ra
kandus. 7201 So. Talman Avė.

MAŽA atsakoma šeimyna ieško 2 ar
ba 3 kambarių, South sidėj ar West 
sidėj. Rašykite Peter Snider, 1145 

17 St.

RENDON 6 kambariai ir garadžius, 
vandeniu šildoma, pigi renda.

6734 So. Maplevvood Avė. •J •

RENDON vienas, arba 2 kambariai, 
Marųuette Parke, ženotai porai arba pa
vieniams, apšildomas. Šaukite telefonu 
Republic 2928.

RENDON gera vieta dėl alynes yra 
dideli ir patogi svetainė. Pagyvenimui 
kambariai ir garadžius 2301-03 W. 22 
PI. labai prieinama kaina.

Kreipkitės:
Lietuva Bldg. Ų Loan Ass’n. 

4600 So. Wood St.
Lafayette 6393

Furnished Rooms
RENDON kambarys prie vyrų su 

maudyne, gali pasigaminti valgį, 3-čias 
augštas užpakaly.

3253 S. Halsted St.

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

RENDAI šviesus kambarys dėl vyrų, 
merginų arba vedusiai porai. Maudynė, 
gali valgyt pasidaryti, 1 užpakaly — 
827 W. 34th Place.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino, 
merginos ar ženotai porai. Apšildomas, 
nebrangiai. Tel. Hemlock 6564.

PAIEŠKAU kambario 
švarios ir blaivos šeiminos 
Park Home apielinkėj. Box 
jienos, 1739 S. Halsted St.

prie mažos, 
Cicero arba 
1544, Nau-

Personai
___________ Asmenų ležko _____

DEL URŠULĖS SMOLKIENES turi 
svarbų reikalą Victoria Verikienė (ar
ba Ribokaitė) 17145 Fenelon, Detroit, 
Michigan.

Partners Wanted
Pusininku Peikia

REIKALINGAS partneris į saliuno 
biznį, vedęs arba pavieni moteris, nes li
kau našlys, negaliu apsidirbti. 12412 S. 
Halsted St., Calumet Park, III.

REIKALINGAS partneris ant farmos 
su mažu kapitalu, vieta graži ir žemė 
gera, 65 mylios nuo Chicagos. Gali
ma daryti grąžų gyvenimą, yra gera 
pradžia. Meldžiu atsišaukti greitai, kad 
ir apiseni žmonės. Darbas lengvas ar
ba pavieniai vyrai ar moteris.

M. BURASKAS,
R, R, 1 Box 26, Thayer, Indiana.• ■ X

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras pagelbininkas į 
bučernę, valgis, guolis ir maža užmo
kestis. 4958 S. Princeton Avė.

REIKIA 2 vyrų dirbti ant ūkės, be 
mokesčio, tik valgis ir kambarys. Atsi
šaukite į Naujienas, Box 1542, 1739 
So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
_____Darbininkių Reikią

REIKALINGA moteris prižiūrėti na
mus ir kūdikius, . Atsišaukite nedėlioj. 
A. Gregaitis, 6810 S. Rockwell St.

Business Chances
. -FąrdąvĮmjĮi. Bizniai _

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
gera apielinkė, 4 pagyvenimui kamba
riai užpakaly* 4401 So. Richmond, 
Lafayette 0228. 
-----------1... '.... .. .............. ...........

PARSIDUODA pigiai mažas štorelis. 
renda tik $10.00 per' mėnesį už $50, 
5 ruimai pagyvenimui ir garažas, arba 
mainysiu 
5014 So. 
Place.

ant automobiiiaus. Randasi
Western Avė., 1617 W. 32

IDEALIŠKA VIETA DEL ALAUS 
DARŽO

2 Vi akerių ant 95 gatvės prie Cice
ro, vertinga biznio vieta, frontas ant 
95 gatvės. Oficiališka "Midway 
Route” į Pasaulinę parodą, vertės 
$12,000.00, tiktai už $2,950.00, taip
gi 2% akerių ant 95 gatvės su 8 kamb. 
namu, graži žolė ir dideli 
Vertės $20,000.00, 
4700 W. 95tb St.

medžiai, 
tiktai už $6950.00,

''' * ’ ■ AU “F,t: ^41'iri

*
KEPURIŲ ir dresių krautuvė parda 

vimui pigiai arba mainysiu į avtomo 
.biii.y Priežastis liga. 

3249 So. Halsted St.

te įfcijį®
I .

PARSIDUODA Restaurantas lietuvių 
apgyvento] apielinkėj.

2517 W. 69 St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

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
ti. Gazas ir elektra. šaltinis bėga 
per lauką. Mainų nepriimsiu. Pir- 
mesniam savininkui kainavo $10,000.

F. M. SANDERA, Rec.
2624 W. 51st St.

PARDAVIMUI 160 akerių, pagerin
ta farma, extra gera. dirbama žemė 
$35.00 už akerį, jmoket pusę, dešimts 
metų užmokėti likusius, galima paimti 
tuojaus. W. A. Rodgers, savininkas, 
Farina, III,

RECEIVERIO IŠPAR
DAVIMAS

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

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

F. M. SANDERA, Rec.
2624 W. 51 st St.

Geros 
Gera 
Ke-

MŪRINIS NAMAS
5-kių pagyvenimų su lotu prie ša 

lies, mainysiu į 2 flatų b’ 
arba ant geros farmos. 

J. J .P.
700 So. Tripo . 

2nd flat rear 
Chicago, III.

bizniavą namą

Avė.

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

PARDAVIMUI namas, 5 lotai, vai
siu ir vynuogių sodnas, gazas, elektra, 
Willow Springs, pusė bloko nuo Archer 
Avė. Labai 
dėti. Pigiai 

Atsišaukite 
1955 
Tel.

gera vieta ka nors pra-

So. Kedzie Avė. 
Crawford 6582

PARDAVIMUI arba rendon 11 skė
rių kampas, trikampis, 
junetion ant Archer Avė. 
ant Lemont Road. gazas, elektra ir šal
tinis, visi improvementai. Virš 800 
pėdų frontas ant abiejų kelių. Tinka 
dėl gazolino stoties.. road auzes ir t. t. 
P. Pilitauskas. 4601 S. Marshfield Avė.

randasi prie
— 4. A. ir

KAM reikalinga pagelba, kas turi 
prarast namą už mokesčius? Aš ap
mainysiu jūsų mažesnį namą ant dides
nio ir aš priimsiu jūsų skolą, o jus gau
site namą cash. Galima matyti mane 
dienomis.

A. SODAT.
4436 So. California Avė.

2 augštas

PARDAVIMUI namas su teatru, 
krautuvė ir pagyvenimo kambariais, 46 
pėdų frontas priešais Union Depot ant 
Route 142. Užklauskite laišku. Taip
gi gera farma 80 akerių, pigiai.

F. E. Mualberger, 
,JLock Box 128, 

Edgewood, III.Real Estate For Sale
Namai-žetnp ^ąr^ąvjĮnuį

PARDAVIMUI — 
BARGENAI

ai yra gal paskutinė proga nusipirk 
anašius bargenus.
100.00 cash likusius išmokėjimai 
mėnesį nupirks dviejų augŠčių mu 
namą. 2 flatai. Kaina $3200. Sa 
įkas priims $1000 bondą arba tuš 
lota kaipo dalinį įmokėjimą.

Tai yra 
panašius 
$100.00 

kas mėnesį 
rinį namą, 2 
vininkas priims 
čia lota kaipo

ti

$100.00 
mo nupirks 
to priemiesty

proga nusipirk

cash likusius ant 
gražų cottage su 
’, Kaina $2500.

išmokiėji- 
dideliu lo-

$150.00 cash likusius po $25 i me
nesį nupirks dviejų augščių namą su 
cottage užpakaly. Kaina $2200 ant 
Morgan St. arti 18th St. Savininkas 
priims real estate Bondą kaipo dali įmo- 
kejimo.

FRANK J. PETRU,
k 1443 W. 18th St..

Telefonas CANAL 0806

)r

$30,000 UŽ $9000. Gyvas kam
pas — muro 3 Storai. Saliunas jau 
yra. Žmonių — kostumerių kaip mu
sių. Geriausia vieta. Yards 1433.

FARMA 80 akrų Wis. su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijom, preina prie 
upės, mainys ant namo. 120 akrų farma 
Mich. su budinkais, gyvuliais mainys 
ant namot

Bungalovv 6 kambarių Marųuette Park 
parduos pigiai arba mainys ant lotų ar
ba morgičių.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. Virginia 0757

PARDAVIMUI bizniavas kampa: 
mažas namas tinkamas dėl saliuno arb; 
kito biznio. Lafayette 8780.

ANT PARDAVIMO biznio narna 
tinkamas dėl aludės. Priežastis parda 
vimo. turiu greitai apleisti miestą. De 
platesnių žinių šaukite Canal 0936 ar
ba 1901 Canalport Avė.

bizniavas kampas 
arba

namas

ar-

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra

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