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unija Pasitraukė iš 
Tautų Sąjungos

Delei susidariusio didelio skirtumo nuomo 
nėse, Japonija nebegalinti kooperuoti 

ir pasitraukia
TOKIO, kovo 27. — Japonija 

visai pasitraukė iš tautų sąjun
gos ir apie tai formaliai prane
šė tautų sąjungos sekretoriui 
Sir Eric Drummond. Japonija 
savo pranešime pareiškia, kad 
“atsiradęs didelis skirtumas 
nuomonėse tarp Japonijos ir di
džiumos kitų sąjungos narių dėl 
interpretacijos statuto ir kitų 
sutarčių’’ neleidžia Japonijai to
liau kooperuoti su tautų sąjun
ga ir Japonija iš jos turi pasi- 
raukti.

Bet Japonija visai užtyli apie 
mandatus, kuriuos ji gavo iš 
tautų sąjungos valdyti nieku- 
rias salas Pacifiko vandenyne, 
kurios pirmiau priklausė Vokie
tijai. Pasitraukdama iš tautų 
sąjungos ji ti.'rėtų sugrąžinti ir
mandatą, bet ji visai neketina vo Amerikos metodistų misiją 
to daryti ir nori salas pašilai- netoli Peiping, nors virš misi- 
kyti sau, nors Vokietijau jau jos buvo iškelta didelė Ameri- 
rengiasi reikalauti grąžinti jai kos vėliava.

tas jos buvusios kolonijas.
Pasitraukimas, sulig tautų 

sąjungos statuto, įeis galion tik 
u‘ž dviejų metų nuo pranešimo 
apie pasitraukimą.

Paskelbimas apie Japonijos 
pasitraukimą iš tautų sąjungos, 
nesukėlė tarp gyventojų jokio 
sujudimo, nes gyventojai atslū
go nuo to sujudimo, kurį buvo 
iššaukęs kiek laiko atgal Japo
nijos deelgacijos išėjimas iš tau
tų sąjungos susirinkimo, kai su
sirinkimas vienbalsiai pasmerkė 
Japonijos pasigrobimą Manžuri- 
jos.

PEIPING, Chinijoj, kovo 27. 
—Amerikos konsulas Tientsiene 
pranešė ambasadoriui, kad du 
Japonijos aeroplanai bombarda-

Vokietija atima iš 
žydų beveik visas 

teises
žydų profesionalų ir biznierių 

skaičius bus labai aprybotas. 
Naziai keršija žydams už ki
tų šalių protestus

BERLYNAS, kovo 27. —Na
ziai paskelbė, kad kova prieš 
žydus tapo prailginta dėl tos 
priežasties, kad kitos šalys kri
tikuoja Vokietijos valdžią, o ki
tų šalių žydai skelbia boikotą 
Vokietijos prekėms. Delei to, 
kad kitos šalys nepalankiai žiu
ri į Vokietijos nazių valdžią, tai 
valdžia rengiasi keršyti saviems 
žydams.

Nepasitenkinant pirmesniais 
nazių puolimais žydų, dabar yra 
skelbiamas boikotas žydų san
krovoms. Taipjau atskirose 
Vokietijos valstijose yra atėmi- 
nėjamos žydams teisės užsiimti 
kokia nors profesija ar bizniu. 
Reikalauja ir visoj Vokietijoj 
įvesti aprybavimą skaičiaus žy
dų, kurie galėtų užsiimti pro
fesija ir bizniu*. Norima iki to 
apryboti, kad tik 1 % žydų ga
lėtų lankyti augštesnes mokyk
las, būti profesionalais ar už
siimti prekyba.

Jau dabar žydai yra šalinami 
iš visų valdiškų vietų. Daugely 
valstijų žydams advokatams už
drausta praktikuoti teismuose, 
ar net eiti teisėjų ar jury par
eigas.

Žydai tų suvaržymų yra labai 
išgasdniti, nes tas grąsina juos 
sunaikinti ekonomiškai, įstumti 
visus žydus į didžiausį vargą ir 
net badą. Nusigandę žydai nu-

gina visus persekiojimus, tuo 
tikėdamies naziirts nuraminti ir 
sustabdyti tolimesnius žydų per
sekiojimus.

Nors naziai ir sako, kad tie 
persekiojimai yra - įvesti -viena
tiniu tikslu keršyti žydams už 
kitų šalių nepalankumą na- 
ziams .tečiaus tie atėmimai tei
sių žydams yra dalis nazių pro
gramų. Jau pernai dabartinis 
Prūsijos vidaus reikalų minis- 
teris Goering, dešinioji Hitlerio 
ranka, paskelbė, kad žydai bus 
aštriai baudžiami, jų teisės bus 
atimtos, jie bus išvaryti iš visų 
atsakomingų vietų, iš mokyklų 
ir iš biznių, o tie žydai, kurie 
yra atvažiavę į Vokietiją po 
1914 m., bus visai iš Vokieti
jos ištremti.

Dalį to programo naziai jau 
dabar vykina. Bet nemanoma, 
kad jie tuo pasitenkins. Jie eis 
ir prie viso programo prieš žy
dus įvykinimo. Tam jau daro- 
ma pastangų: Palatinato valsti
ja jau padarė žingsnių, kad po 
1914 m. atvažiavusius žydus 
savo valstijos visai išvaryti.

Amerika nebeprotestuos 
Vokietijai

WASHINGtTON, kovo 27. —• 
Vastybes sekretoriuj Hull pra
nešė Amerikos žydams, kadangi 
žydų pogromai Vokietijoje tę
sėsi tik trumpą laiką ir kadan
gi tie pogromai yra apsistoję, 
tai Amerikos valdžia nebepro
testuos Vokietijai prieš buvu
sius pogromus, bet vistiek ati
džiai seks padėtį.

Vaizdeliai iš besibaigiančio Ohio upes potvynio trijose valstijose. Viršuj — Primroy, Ohio, 
gyventojai susirinkę vienatinėj mieste sausoj vietoj, prie miesto salės. Apačioj, kairėj — biz
nio sekcija Louisville, Ky. Dešinėj —• potvynio visai izoliuotas Tinicum, Pa., miestelis.

Nušovė West Frank 
fort pažangiųjų ang 

liakasių vadų Panevėžy suimta 12 ko 
munistų

Anglijos nusiginkla 
vimo pienas priim

tas svarstymui
Nusiginklavimo konferencija iš

siskirstė mėnesiui laiko. Lau
kia Amerikos žodžio

GENEVA, kovo 27.— Nusi
ginklavimo konferencija, pri
ėmė Anglijos nusi^hklavimo 
projektą kaipo pagrindą toli
mesniam konfeerncijos svarsty
mui Anglijos projektas suteikia 
Vokietijai ginklų lygybę ir 
stato kitų šalių armijas.

Konferencija išsiskirstė 
balandžio 26 d.

nu-

iki

Californijos aeroplano 
katastrofa įvyko 

dėl audros
Pittsburgo meras 
pašalintas iš vietos 

ir nubaustas

WEST FRANKFORT, 
kovo 27.—John Ward, 45 
vadas naujosios progresyvių 
gliakasių unijos Wcst Frankfor-
te, liko nušautas dviejų seno
sios angliakasių unijos narių. 
Puolikai buvo Clarence Cooper 
ir Elmer Donaldson, abu iš 
Eldorado. Persišaudime abu 
puolikai liko sužeisti.

Ward buvo taipjau narys šel
pimo komiteto ir iškėlė aikš
tėn 25 žmones, kurie nors tu
rėjo nemažai pinigų bankuose, 
betgi ėmė pašelpas kaipo betuY- 
čiai bedarbiai.

Abu puolikai buvo prisiųsti 
senosios unijos prižiūrėti nau
josios unijos nariams, kad pas
kui jie galėtų juos pažinti ir ne
leisti jiems įeiti į Franklin pa
vietą, kad jie nesukeltų ten 
streiko.

Bedarbiai sudarė sa
vo partiją Naujojoj 

Zelandijoj

PANEVĖŽYS, kovo 6 d. 2 
vai. naktį, Panevėžy, Rabino 
Icelio g. Nr. 33 b. 12 jaunų ko
munistų, visi žydų tautybės, su
sirinko aptarti kovo 8 d. mote
rų komunisčių paminėjimą ir 
kitus jiems aktualius reikalus. 
Pasitarimui įpusėjus, Notelio 
Levito namą (kur vyko komu
nistų pasitarimai) apsupo kri
minalinė policija, ir visus susi
rinkimo dalyvius suėmė.

Pas Rozą Chvaidinskaitę 17 
m. amžiaus rasta 120 egz. Lie
tuvos raudonosios pagelbos cen
tro komiteto atsišaukimų ir ke
letą egz. komunistinių brošiūrų. 
Charakteringa, kad Roza Chvai- 
dinskaitė yra vietos seno ir la
bai maldingo rabino duktė. 11 
suimtųjų komunistų jau per
duota karo komendantui, o 
Chvaidinskaitės .kvota ruošia
ma ir bus perduota prokuratū
rai.

Sausio mėnesi emigra
vo 107 žmonės

AUCKLAND, Naujojo Zelan
dijoj, kovo 27. —Naujosios Ze
landijos bedarbiai nutarė pra
dėti organizuoti naują politišką 
bedarbių partiją ir ateinančiais 
rinkimais išstatyti savo kandi
datus.

KAUNAS.—šiais metais per 
sausio mėnesį iš Lietuvos emi
gravo iš viso 107 asmenys, iš 
kurių į Palestiną išvažiavo 66 
asm. (žydai), Pietų Afriką, 14, 
U.S.Ą. 8, Urugvajų ir Argenti
ną-po 4, Kanadą 2, į Kubą ir 

^Braziliją 7 . 
asmenys.

OAKLAND, Cal., kovo 27.— 
šiurpi aeroplano katastrofa, ku
ri ištiko San Francisco prie
miesty šeštadienio naktį ir ku
rioj žuvo 13 žmonių, įvyko dėl 
smarkios audros. Nors avia
torius Evans yra pagarsėjęs 
skraidymais prastame ore, te- 
čiau ir jis aeroplano negalėjo 
suvaldyti ir aeropalnas įskrido 
į namą, ekspoldavo ir namą už
degė. Nuo jo sudegė ir kiti du 
namai. Aeroplane žuvo avia
torius ir du pasažieriai, o na
me žuvo 10 žmonių— Arisa, 
žmona, 4 jų vaikai, du įnamiai 
ir du" svečiai. >. i

Bet teisėjas sutiko panaikinti 
kalėjimo bausmę

kovoPHILADELPHIA, Pa.
27.—Teisėjas Finletter panai
kino kalėjimo bausmę Pitts- 
burgho mėrui Charles H. Kline, 
bet įsakė pašalinti jį iš vietos 
ir uždėjo $5,000 pabaudos.

Teisėjas kalėjimo bausmę at
mainė po pasitarimo su proku
roru" Park ir mero advokatu 
Coli. Pastarasis sako, kad mė
ro rezignacija bus įteikta mies
to tarybai rytoj vakare.

Teisėjas Finletter buyo nu
teisęs merą 6 mėnesiams kalėj i- 
man ir užsimokėti $5,000 
baudos, taipgi pašalinti iš 
tos už netinkamą pareigų 
mą. Bet kalėjimo bausmė

Prezidentas suvieni
jo. visas/farmų kre

dito įstaigas
Danai pirks Lietuvoj 

arkliųWASHINGTON, kovo 27.— 
Prezidentas Rooseveltas prane
šė kongresui, kad jis suvienijo 
visas valdiškas farmų kredito 
įstaigas. Taipjau jis sustabdė 
farmų tarybos veikimą stabili
zavimui ūkio produktų kainų.

Tuo tikimąsi tiksliau sutvar
kyti farmų kredito įstaigų vei
kimą ir kartu sutaupinti 
$2,000,000 į metus.

KAUNAS.—Gauta žinių, kad 
su Danija padarytas tam tik
ras prekybinis susitarimas. Da
nai pasižadėjo Lietuvoj pirkti 
daugiau kaip tris tūkstančius 
arklių, jei Lietuva Danijoj pirks. 
cemento, šiuo metu* pas mus 
arklių prekyba kiek pagyvėjo.

Anglijos nevykęs žygis
Konferencija išsiskirsto, kad 

duoti progos atlaikyti privati
nius pasitarimus tarp valstybių. 
Visų dome yra atkreipta į Ame
riką ir iš jos laukiama pagel
bos išrišti tą painiavą, kurioj 
Europa dabar atsidūrė.

Visi pripažįsta, kad Anglija 
padarė didelę klaidą, kai. Mac- 
Donald nuvyko Italijon ir pri
ėmė Italijos projektą permai
nyti taikos sutartį. Tas sukėlė 
prieš tą projektą visas mažą
sias valstybes, ypač naująsias, 
kurios išdygo po karo, nes jos 
nebežino kokis jas gali laukti 
likimas. Vieton pagerėti, dabar 
santikiai tarp valstybių dar la
biau pablogės, nes kiekviena 
matys, kitoje valstybėje savo 
priešininką, kuris nori pasigrob
ti jos žemę. Stačiai nesupran
tama ,kaip MacDonaldas galėjo 
priimti tokį projektą.

Pakeisti Versalės sutartį yra 
reikalinga, bet tai turi būti 
atlikta kitu keliu— susitarimu 
tarp užinteresuotų valstybių, o 
ne didižųjų valstybių diktavi
mu. Bet susitarimo kelias rei
kalauja daug kantrumo ir tak
tiškumo.

Dabar laukiama atvykstančio 
Amerikos delegato nusiginkla
vimo konferencijoje, Norman 
Davis. Jis pirmiausia aplanky
siąs Londoną, paskui Paryžių, 
o vėliau galbūt nuvyks į Ro
mą, Berlyną ir Gencvą.

iš

GATESHEAD, Anglijoj, ko
vo 27.—Septyni žmonės liko už
mušti ir 24 sužeisti gaso eks
plozijoj, kuri ištiko viename 
apartamentiniame name.

$

7 užmušti, 24 sužeisti 
gaso eksplozijoj na

muose

120 žmonių žuvo že 
mes nuslinkime Pie 

tų Amerikoje
LIMA, Peru, kovo 27.— Gau

tomis žiniomis, daugiau kaip 
120 žmonių žuvo kalnuose nu
slinkus žemei ir užgriuvus Tan- 
taday kaimą, Trujillo provinci
joj.

Anglijos Fordo dirb 
tuvė streiko 

uždaryta
LONDONAS, kovo 27.— Va

kar iš 7,000 Fordo dirbtuvės 
darbininku Degenham, Essex 
paviete, sustreikavus naktiniai 
pamaina^ iš 2,000 darbininkų, ir 
šiandie pradėjus dirbtuvę pikie- 
tuoti prie streiko prisidėjo ir 
visi kiti darbininkai ir dirbtuvė 
liko uždaryta. Streikas kilo 
protestui prieš algų nukapoji- 
mą.

Kareivis nušovė kitą 
kareivi ir pašovė dvi 

merginas

apie
pa- 
vie- 
ėji- 
liko

atmainyta delei menkos mero 
sveikatos.

PITTSBURGH, Pa., kovo 27. 
—Pitsburgho meras Charles H. 
Kline, 62 m., kuris yra nuteis
tas 6 mėnesiams kalėj iman, ren
giasi rezignuoti, kad tuo budu 
išsigelbėti nuo kalėjimo. Dak
tarai sako, kad jis sergąs ir kad 
pasodinimas kalėjiman reikštų 
jam mirtį ir todėl jis sutinkąs 
pasitraukti iš mėro vietos, jei 
teisėjas 
bausmę.

Meras 
man už
me miestui reikmenų ir išdavi
me kontraktų. Jo pirkimų agen
tas, pulk. Bertram L. Succop, 
jau sėdi kalėjime, nuteistas ka
lėti vienus metus.

Mirę paveiksluotų atviručių 
išradėjas

Nusinuodijo maistu

panaikintų kalėjimo

yra nuteistas kalėj i- 
nereguliarumus pirki-

RYMAS, kovo 27. — Savo 
numylėtam miestely Riva prie 
Lago di Garda, pasimirė Cesare 
Bertanza, 82 m., išradęs ir pir
mas pradėjęs siuntinėti paveik
sluotas atvirutes. Jo gimtasis 
miestelis jam taip patiko, kad 
1885 jis pradėjo jį fotografuo
ti ant atviručių ir jas siuntinė
ti. Jį ėmė pamėgdžioti kiti ir 
paveiksluotos atvirutės greitai 
išsiplatino visame pasaulyje.

CHICAGO.—John Tratesetta, 
4925 S. Dearborn St., sūnūs 
James, 9., pasimirė ligoninėje 
nuo užsinuodijimo maistu. Sun
kiai serga nuo užsinuodijimo 
dar trys jo vaikai, kuriuos irgi 
paguldyta Cook pavieto ligoni
nėn. Bet dar šeši kiti jo vai
kai yra visai sveiki, nors valgė 
tą patį maistą.

14 kalinių pabėgo iš kalėjimo

Colombia atėmė iš peruiečių 
miestelį

Komunistai užpuolė 
fašistus Londone

LA PLATA, Argentinoj, ko
vo 27.—14 kalinių, jų tarpe 7 
žmogžudžiai savo kamerose iš
kabinę iškabas su užrašu “Kam
barys išsinuomuoja”, išėjo iš 
miesto kalėjimo, įsisėdo į lau
kusius automobilius ir pabėgo 
iš miesto, pirm negu kalėjimo 
sargyba suprato kas atsitiko.

BOGOTO, Colombia, kovo 27. 
—Oficialiai paskelbta, kad Co
lombia kariuomenė po 8 valan
dų mūšio atėmė iš peruiečių 
Guęppi miestelį, prie upės, gin
čijamame Leticia distrikte. KNOXVILLE, Tenn., kovo 

26.—Mamie Rhea, 22 m., bu
vusi universiteto studentė, kuri 
rengėsi būti aviatorė, pirmą 
kartą besileisdama parašiutu, 
nukrito į Tennessee upę ir da
bar ieškoma jos lavono.

LpNDONAS, kovo 27. — 
Riaušės iškilo šiandie kai 200 
komunistų bandė užpulti nese
nai atidarytą fašistų raštinę 
Londone. Fašistai bandė gintis 
ir iškilo smarkios muštynės, ku
rias sustabdė raitoji policija ir 
nuvijo komunistus nuo raštinės. 
Tai buvo jau ketvirta ataka ant 
fašistų.

CALCUTA, Indijoj, kovo 27. 
—Policija šovė į nacionalistų de
monstraciją Banskati miestely
je, vieną žmogų užmušdama ir 
kelis sužeisdama.SUASALITO, Cal., kovo 27. 

—Užpykęs kam viena merginų 
atsisakė jį pabučiuoti, kareivis 
E. L. Kihg nušovė kitą kareivį, 
John SmitU ,taipgi pašovė ir 
sunkiai sužeidė dvi merginas — 
Irma Talbot'ir jos seserį Kathe- 
rine. i

r Suimtas kareivis negali pasa
kyti kodėl jis tai padarė ir yra 
kaip visai apsvaigęs.

PINIGAI LIETUVONSTOCKHOLM, Švedijoj, kovo 
2?.—Garsi krutamu jų paveiks
lų aktorė, švedė Greta Garbo, 
kad išvengti visur ją lydinčių 
minių, slapta nedideliu laivu iš
važiavo iš Švedijos į Ameriką, 
pasirėdžit^i vyru, pasislėpusi po

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

Geidra ir Šalčiau; šiaurės vė
jas.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:- ,
vardu °John EmmersOn”.10

LOS ANGELES, Cal., kovo 
27.—Du garsus aviatoriai, Slade 
Hulbert ir Andrew C. Carr iš
šoko iš krintančio aeroplano, 
bet dėl nežinomos priežasties 
neatidarė savo parašiutų ir abu 
užsimušė vietoj.
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HOUSTON, Tex., kovo 27.-- 
Du negrai, kurių policija da
bar ieško su šunimis, vakar va
kare nušovė VVilliam W. Porch, 
Jr. ir išgadino jo merginu Adele 
Torian, 24 m. . -r ik
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NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si.
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KORESPONDENCIJOS
Cieveland, Ohio

“AUŠROS SŪNUS”

štai Clevelando lietuviai 
vėl turi progos pasirodyti A- 
nicrikonų tarpe ir gauti geros 
propagandos savo tautai did
žiausiame Ohio dienraštyje 
“Plain Dealer.”

Lietuvių Darželio Sąjunga 
kitų sekmadienį, balandžio 2 
d., miesto auditorijos mažaja
me teatre stato garsų Lietu
voje ir Amerikoje veikalų 
“Aušros Simus”, kurį parašė 
žinoma Lietuvos rašytoja So
fija Kymantaitė-Čiurlionienė.

Veikalas yra iš tų liūdnų 
laikų kovų už lietuvių spau
dų su rusais. Vaizduoja knyg
nešių veikimų platinime kny
gų ir jų kentėjimus rusų žan
darų naguose.

Dalykas* einas vienoje šei
moje, kurios tėvas yra pasi
šventęs platinti knygas, atnešti 
Lietuvai aušrų. Jis išsiaugina 
sūnų ir jį pripratina tų darbų 
dirbti. Jam gelbsti ištikimi 
lietuviai patriotai, kurie visi 
ieško savo tautai šviesos, tau
tiško atbudimo, AUŠROS.

Tas knygnešis tėvasi turi 
dukterį, kuri taip pat užsikrė
tus tėvo ir brolio varomu dar
bu ir pusėtinai jiems pagelbs
ti. Tik viena motina tam dar
bui priešinga, ji vis bauginasi, 
kad jie kada nors paklius.

Prie dukters prisisuka rusų 
šnipai, kuris nuduodamas ne
kalta, gerų, visų apleistų vai
kina, gauna dukters ir moti
nos simpatija ir draugingu
mų ir jis per jas išgauna tėvo 
paslaptis. Savo jaunikio klau
sinėjama, ir girdėdama jo pa
žadus jos tėvui gelbėt, duktė 
išsipasakoja viską, kų žino 
apie brolio ir tėvo veikimą, ir 
šaipau užstato pinkles jiems 
pagauti.

Su juo veikia žandarai ir jie 
visi turi įsakymą sugauti šį 
žymų knygnešį, kurio niekas 
per daug metų negalėjo su
sekti.

Ateina ta baisi valanda — 
pačios dukters užstatytas ant 
tėvo ir brolio pėdų šnipas su 
žandarais juos užeina. Prasideda 
susišaudymas — kova už gy
vastį, už išbėginių nuo Sibiro 

baisi kova, kurios pabaiga 
numatysi! atsilankę į Littlc 
Teatrą, miesto auditorijoje, 
balandžio 2 d.

Vaidinime dalyvauja žy
miausi visų srovių scenos mė
gėjai, po vadovyste K. S. Kar
pavičiaus ir P. Glugodienės.

Pelnas šio parengimo eina į 
Darželio fondą. Kadangi Dar
želio atidarymas bus birželio 
11 dieną, šiuomi atsišaukiame 
į visus vietos ir apielinkių 
miestų lietuviu:* atvykti į šį 
vakarą, paremti, prisidėti. Ti- 
kietai į šį parengimų yra visai 
pigus — pradedant 25c, 50c, ir 
keletas sėdynių po 75c, ir po 
$1. Gaunami “Dirvoje”, pas 
P. Muliolį, P. Šukį ir pas ko
misijos narius.

Tikietai smarkiai platinasi 
ir pasitikime, kad bus išpar
duoti iš kalno. Pa^jskubinkit, 
gerbiamieji, įsigyti sau geres
nius tikietus. —Kor.

DARŽELIO /l T1 DARYMAS

Birželio 4 d. — Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjunga 
rengia piknikų Darželio nau
dai, kuriame bus filmuojami 
pikniko dalyviai parodymui 
Clevelando Lietuvių pasilinks
minimo Lietuvos žmonėms.

BIRŽELIO 11 d. — DARŽE
LIO ATIDARYMAS.

Piknikų rengėjams patarti
na susitaikyt su Darželio val
dyba kaslink birželio 4 it 11 
dienų, nes tose dienose Dar
želio parengimai turi įvykti ir 
nebus galima prisitaikyti prie 
niekeno kito piknikų ar išva
žiavimui]. Kurie rengi a t tose 
dienose kų savo, ‘prašomi ati

dėti ant toliau ir pasirinkti 
sau kitas dienas.

Kadangi atidaryme - daly
vaus Lietuvos MiniHeris B. K. 
Balutis, Miesto Majoras Millcr 
ir kiti, taipgi dalyvaus garsus 
Glenville Hlgli mokyklos mo
kinių behaft, taigi ines turime 
prie jų laiko taikytis ir nega
lime kitų dieni] skirti. 
.         i iiiiiii a m.*.....................

Kas Dedasi Lietuvoj
Už 4 arklius - pus

bačiai
KAUNAS. — Juokas lieka 

juoku, bet tas juokas kartais 
esti perkartus.

Prieš porų dienų susitikau 
gerų pažįstamų kaimietį. At
važiavęs Kaunan su reikalais. 
Žinodamas jo taupų gyvenimų 
ir puikų mokėjimų valdyti ti
kį, pamatęs taip apiplyšusį ir 
apsiavusį vyžomis, nustebau. 
Žmogus, kuris sakydavo: 
“Blogiau valgyk, bet geriau 
dėvėk” — dabar atvažiavo 
miestan vyžomis?

—Tai kų čia šposus kreti, 
kaimyne? Ir į miestų, ir dar į 
sostinę, važiuodamas neap- 
siauni batais? — pajuokavau.

Iškarto kiek pyktelėjęs, bet 
pažiūrėjęs į mano kojas, nu
sišypsojo ir sako:

—Aš netoks įvirtau kad ga
lėčiau panešti porų arklių ant 
kojos...

Paklausiau, kų lai reiškia, 
paaiškino:

—Ketvirtadienį Jurgis (kai
mynas D.) buvo nuvedęs par
duoti porų arklių. Pardavęs 
nusipirko pusbačius. Už porų 
arklių paėmė 9 litus, o pusba- 
či.ams sumokėjo 19 litų. Taigi 
vienas pusbatis kainuoja 2 ar
kliai. Dabar jo kaime kitaip ir 
nevadina, kaip “syločitis?’, ku
ris paneša ant kojos porą ark
liu...

Pernelyg Hudui juokai...

Rokiškis
Platino netikrus dviličius

Rokišky buvo sulaikyta Eug. 
Artamonavičienė platinant ne
tikras dviejų litų monetas. 
Savo bendrininkus neišdavė. 
Ji suimta ir perduota teismo 
organams.

—Kraunant medžius į vago
nus, paslydęs medis prispaudė 
vietos pil. Užbankų, kuriam 
sulaužė kojas.

—Kiekvieną turgaus dieną 
privažiuoja įvairių monclny- 
kų.

—Kiniškas kermošius: pre
kybininkas rodo fokusus — 
skustuvu su išverstais ašmeni
mis. suduoda per liežuvį ir 
nosį, ir skustuvas išgaląstas. 
Bet vas. 20 d. vienas toks fo
kusininkas nusikrto nosies 
galą.

Senbernis pasamdė ki
tą nužudyti suviliotą 

mylimąją
VIEKŠNIAI. — Viekšnių v. 

Maigų km. pas Petrošių tar
navo Skujinauskaitė. Petro
šius, būdamas 50 metų jauni
kis Skujinauskaitei užfundijo. 
Vėliau laikydamas tai negar
be, nutarė visai ją iš gyveni
mo pašalinti.

Prikalbėjo Sidabrą, kad šis 
jo Mimaiiymų įvykdytų.

Sidabras, gavęs .nuo Petro
šiaus sieros rūgšties, nueina 
pas Skujinapskaitę ir kviečia 
į vakaruškų. Kely pasiūlo drą
sai išgerti pusbonkį. Gi jai 
atsisakius, nori supilti prie
varta. Mergina pajutusi, kad 
nuodai pradėjo šaukti pagel
bės. Kol atbėgo žmonių, Si
dabrai jų kiek pražiodęs su
pylė. Veidas buvo sužalotai. 
Dalis sieros rūgšties pateko 
per nosį Ir į plaučius. Merginti 
numirt*. Velionė vos beiškal-

GALUTINAS
Utena perka du ežerus

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ

DUBELTAVl SPRINGSAI

PAPRASTI SPRINGSAI

THOR SKALBIMUI MAŠINOS

žuvo 2
IR ŠIMTAI KITŲ PARGENU

bite

Graboriaus J. F. Eudeikio Ambulance

Valdžios taksos

05 ne 
trobe

$ 92.00
153.50

Jau tapo susitarta 
sU laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

tvlas. 
kad jį 
Žadėję 
broliai 
areštuoti

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris ttjti ambtflahte 
pasižymi

1742

bedarbiams ddfbb 
miške, kuriu 

ienos atsirati-

Miss Flo
TečiaUs Floridoj ji gy

Šiomis dieno- 
arešta- 

prieš 14 
žmogų, 

i savo

HORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garify Garlaiviu

BREMEN

1932 m. Ukmergės ap 
gaisrai

htitukiiiltiiiius ve
Budingas šilini

tn’FNAi—Utetioš burmištrsa 
p. Bartašitis paiftfbrmavo spau
dą apie einamojo momento rū
pesčius:

Paskutiniu laiku buvo deda
mos pastangos ' tiupii-kti nuo 
Balsevičftmčs jai grąžinta prie 
Utenos esančius abu ežerus^ re
zultate jau padm-yt^s užpifki- 
maši už abu ežerus su pakraš
čiais apimančius apie 28 ha 
plotų sulygtų &500 littįj Įtaigi 
nebereikės gyventojams mokė
ti dž ledą ir ežero pramogai

Utenoj nedarbo nėra: atslrmi- 
dantiems 
duodam Dičitth 
užteks Visiems 
dantiems bedarbiams.

Butų klausimu dabar nieko 
minėtino nėra, bet kada apskri
ties savivaldybė perstatys sali 
didelius namus (pavasarį pra
dės statyti), tada atsiras ir ge
resnių butų tuščių.

Ignatavičius Simas 23 met., 
gyv. Panevėžio mieste. Jie abu 
platino netikrus ' penkliiČtiusi. 
Padarius kratų, pas Masiulį 
buvo rasti pinigams dirbti į- 
rankiai ir du netikri penkli- 
čiai.

PAUL MOLIS, 1730 — 24fh 
St., Detrolt, Michigan.

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

J. J. URBSAS. 187 Oak St., 
Lavvtėhco, Man.

J. ŽEMANTAUSKAS, ISO 
Congress Avenue, Water- 
bury, Cohn.

C. J, WOSHNER.-I92I Car- 
soh St., S. Pittiburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson 
St.. 206 Ali Natlons Bank

VISI TELEFONAI
ROS 1741-

Nėra jokios abejonės, kad 
labai trumpoj ateity turėsi
te mokėti daug brangiau už 
visokias prekes. Dabar yra 
geras laikas nusipirkti, kol 
dar pigu.

KAUNAS 
mis Vaiguvoj policija 
vo K. Budnigų, kuris 
melų esąs nužudęs 
1919 m. Budingas su 
draugu grįžo iš Rusi j c 
do ūky gyvenančią žmoną su 
bernu. Pavarius berną tas iš
kėlė jam bylą, dėl neffumoke-

bėdaina paaiškino, kad jei 
Sidabras gintųsi, tai esąs įro
dymas, kad ji jam, kai šis no
rėjęs pražiodyti, ilukramčiusi 
pirštą. Areštavus Sidabrą, ras
tas rodomasis pirštas sukram- 

Tardomas pasakojo, 
prikalbino Petrošiai, 
gerai atsilyginti. Du 
Petrošiai ir Sidabras

ĮP-lė Jane Arrhigton, kuti 
lapo išrinkta kaipo gražiausia 
Floridos mergina 
rida 
vena tiktai žiemos laiku

COSMOPOLITAN TRAVĖL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUONIKAS SAV., 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Prop. 
342 W. Broadway, So. 
Boston,. Masi.

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

"DlftVA*1, . 682(j Šuparlor 
Ava;, Cieveland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St.. 
Hartford, Conm

Utena gavo 2,000 litų vie
šiems darbams, koridos jau an
kstyvam pavasary realizuosime 
gdiVių taisymui; kurioms jau 
dabar stlpirklttėjami akmens.

Gyvėja linų prekyba
• •

Paskutiniais turgais pirkliai 
pradėjo supirkinėti Jimte mo
kėdami Už gerų linų pūdų 20 
-—22 litu.

* ■ 1' ■ •' i ' » 4 '

Reiškiantis linų paklausai 
reiškiasi 4r pasiūla; *

jimo kelių ttiėh| algos, llylą 
bernas laimėjo. Tada Budnlgtts 
su savo drattgu Januliu rtlita- 
rfc bettiu atsikratyti ir jį tais 
pal metais nįišovė. Kaitini n kai 
buvo suimti, bet Budnigas iš 
kalėjimo pabėgo ir* pUKėitįs 
savo pavardę, tarnavo savano
riu kariuomehėje<;. gavo že
mės ir ramiai gyveno. Buvo 
net išsiėmęs antrų vidaus pa
ša. Dabar 
išaiškintas

tani, N, Y. J r Dykai 
Mrftddą. Tiktai 

it užsi-
tillp kad . nebus rei- 

tbją, dlrįą ąrba prie
ikite dykai ifimėgrinl- 
j Prlėtalną, Nfira jo- 

VlAOKitik palaikytojus 
plffit tarti nėra jokio 
U ir gauti gangreną 

............. "7‘ : J- 
lattiuntė ant 

------- ................................moterų 
kAMIcn yrrt tokilime^ Otivojilje, tik dėl to. 
kad riipttifU iiėsiitetki tl jlejiifc gkausiną ir 
jie todėl gal libbatso. RrtAykitč tuoj aus <161 
dykai iRtiiėgliii ijid, rte.6 tat tiki-Hi yra pa- 
stcbėUiirtH ilHlykiis. kiiris ■ bagelbėjo igsigy. 
H.HI iiiib Hlt>ttil;oi filiii bilvd taip didelė 
kai|» dvi vyro kumstys. ratuėginkite ir ra
šykite ttiojatis pas W. S. Kiče, Irtc., (203-E) 
Main fet., Aliams, N. Y.

Išplauks iš New Yorko Ougužės 16 d
- tyčios Klasėm Kalnas:

IŠ NgW Yorkd į Klaipėdą.... ... .....
( Klaipėdą k atgal....... .........

Pridedant Jung. Valit. Tdkšui

i.....r, r,"Į,,'jį,

UKMERGĖ. — Pr. melais 
buvo 02 gaisrai, padarę nuos
tolių virš 380,000 litų. Sudegu
sieji trobesiai buvo apdrausti 
21,400 lt. Gaisro metu 
žmones, o 7 sužeisti. 
32 gyvenamieji namai 
gyvenamieji medžio 
šiai, 1207 centneriai grudų, 3,- 
508 cent. pašaro, 164 gyvu
liai, 45 naminiai paukščiai, 26 
mašinos, 70 vežimų ir lt. Dau
giausia gaisrų buvo liepos ir 
rugpiučio mėn., mažiausia 
lapkričio ir gruodžio mėn.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURtIJA
Į LIETUVA O

. Rengiama vadovybSjo

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU 

"IBRLlN"

Po 14 metų sugavo 
žmogžudį

Išpardavimas
KOL DAR NEREIKIA 
MOKĖTI TAKSŲ

Reikia dar pažymėti, kad J. F. EUDEIKIS 
savo ambulance patarnavimu it šil ekspertais patarnautojais, kiitiė yta visi lietuviai.

nieko nerokuojame už atvežimą miriisio žmogaus kūno į musą įstaigą iš 
kurios miesto dalies.

»mi
AiiiCklnti mtišlį . tiriaicb«tirit| 
įtaiki to dtit rtifitattijl it i 

driro ridiHi-rtUfiktt btidU, tūli 
kalti tittati jbk| pąiaik^bją 
t«lną. fetitiHUl rcikaliitilUtc 
diul intisų Štlmulliibjitht| F 
k i 08 prasmė* dėvėti ' 
visą aavo gyvenimą, jpifrii 
reikalo?* Kodėl rizikuoti L ____ ___ ____ ,
Urba ką kitą pavdjitigą nito rtiniMa ir nekal 
tb* tiibtttr««. kuri . tuksUUiėittM p ‘ 
obėtacijoĮ Mdloit Dauginta vytu 
kad ftibldFji Kėsiitelkiti iTejita skausmą

Panevėžio apygardos teis
mas Masiulįį nubaudė 4 mėt 
sunk, darbų kai., o Ignatavi
čių 3 met. s. d. kalėjimo.

JelguTurite Rupturą 
PamBiInklISI Dykai
Vdj-tdliįta Ittta feyic hrtattitafc. ŠenoH ur Nau-

W . . . . tartėib*. ..

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

alma . LITHUANIAN VIENYBEELI R O PA PUBLISHING CO.. 193 Grand st Bk| k. Y.

i r riTimc’iiZTC!
, LIĖTUViŲ GRABORIUS

OFISAS * k\ DIDYSIS
4605-7 SO. HERMITAGE AVĖ.

CHICAGO. ILLINOIS

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS

. LIETUVĄ
FIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMEN”

(Iš Ncw Yorko i Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą 

Klase į vieną pusę ............ 0*|
166‘50 ■i *5.00 

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laiv^kor^ią Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

l Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą, 

į vieną pusę .. ...

■■I 153*50 
m...._.... .-“ĮKOO

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

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
Šoj Hklsted St., Chicago, 11L

Už pinigu padirbinėji
mu smarkiai baudžia

— 1032 met 
liėįiuš 23 d. biivo sulaikyti 
Masiulis Jonas 29 m. amž. ii
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Apdraudos Departamentą}

t F

RADIO $3,195,064,184.00

42,672,418

šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties WGES. 1360 kc. bus lei-

Auditoriaus "raportas esąs pa
gamintas ir busiąs perduotas 
Universal Banko šėrininkų 
receiveriui ir depozitorių ko
mitetui.

101,685,956.00
188,810,545.81
43,000,000.00

240,811,739.47

Viso Dividendų .......
Visi Kiti Privalumai ..............
Kontingentinis Rezervas ........
Nepaskirtas Fondas (Perviršis)

EB PASKUTINIUS melus ši Kompanija sugebėjo pa
laikyti tvirtų pozicijų gyvybes apdraudos lauke

PEOPLES RADIO PRO-
, GRAMAS

$3,769,372,425.28
. $921,953,100.70

$14,859,229.33
$179,256,771.56

Garsinkitės “N-nose”

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

* ■ i 4

fe

■

Antradienis, kovo 28, 1933 NAUJIENOS, UHIčSgB, UI. ........ , ..... ........... .......... .......... ...

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sako, darbas prasidėsiąs tik 
dabar

Tikrasis darbas pra
sidėsiąs dabar-sako 
Un. banko dep. kom.

Penktadieiij, kovo 24 d. Uni
versal Kliube įvyko Universal 
State Banko depozitorių susi
rinkimas. Iš pirmininko rapor
to paaiškėjo, kad šis tas yra 
veikiama, bet dar iki šiolei pa
geidaujamų vaisių neatsiekta.

Per šį laiką darbas trukdėsi 
dėl susidėjusių tam tikrų ap
linkybių, kaip tai mainymasis 
miesto administracijos, susir
gimas depozitorių komiteto 
sekretores, laikinai prasišalini- 
mas advokato Šlakio ir daug 
kitų priežasčių.
Auditorių raportas, sako, jau 

pagamintas
Iš advokato Šlakio raporto 

paaiškėjo, kad su visokiais de
pozitorių skundais jam prisiė
jo palaukti, nes auditorių ra
portas yra pagamintas ir kaip 
tik bus jiems užmokėta už jų 
darbų, jie raportą priduos šė
rininkų receiveriui ir depozito
rių komitetui. Peržiurėjus šį 
raportų, kuris yra pagamintas 
speciališkai apie banko vedimą 
ir jo stovį, bus galima spręsti 
kokius žinksnius komitetas ga
lės daryti toliau.

Busią pertvarkyti receiveriai
Paaiškėjo, kad užėmus nau

jam statė auditoriui vieta ne
užilgo bus pertvarkyti ir visų 
užsidariusių bankų receiveriai.

* Manoma, kad visiems bankams i 
i bus vienas receiveris ir nuo 
kiekvieno banko bus paskirtas 
atstovas prie šio naujo receive- 
rio. Todėl adv. šlakis rekomen
davo kreiptis prie statė audito
riaus ir prašyti, kad suteiktų 
ir Universal State banko komi
tetui atstovybę.

Pagal advokato šlakio aiški
nimą atrodė, kad tikras komi
teto darbas prasidės tik dabar, 
nes banko namas bus neužilgo 
parduotas, šėrininkų receiveris 
pradės ieškoti iš šėrininkų at
lyginimo banko nedatekliaus ir 
daug kitų svarbių įvykių. De
pozitorių komitetui teks pri
žiūrėti tas visas tranzakcijas 
kad butų daugiaus naudos de- 
pozitoriams.

Dividendų klausimas
Buvo pakeltas klausimas apie 

išmokėjimą depozitoriams di- 
videntų. Paaiškėjo, kad dabar
tinis receiveris kiek surenka 
pinigų tai atmoka Reconstruc- 
tion Finance Corp. už skolų, 
kuri buvo užtraukta per banko 
vedėjus sumoje $65,000 ir už 
kurią užstatyta visi geriausi 
morgičiai ir bonai ir pakol ne
išmokės R. F. Corp. tos skolos, 
negali atsiimti užstatų ir ne
gali depozitoriams nieko mo
kėti. Ta skola turi pirmenybę. 
Tik ją atmokėjus ir atsiėmus 
tuos užstatus, bus galima tą 
turtą pradėti likviduoti ir skelb
ti depozitorių dividendus.

Atmokėta $40,000 R. F. C. 
skolos

Sako, jau yra atmokėta apie 
$40,000 tos skolos. Tai dar pa
silieka sumokėti apie $25,000. 
Kiek tų dividendų bus, priklau
sys nuo turto išpardavimo.'

Reikia pažymėti, kad dau
gelis depozitorių komiteto na
rių visai nesilanko į susirinki
mus ir neinteresuojasi depozi
torių reikalais. Iš 40 komiteto 
narių šiame susirinkime daly
vavo apie 14. Tas labai nege
rai. Taip pat ir depozitorių 
tik maža dalis rūpinasi savo 
reikalais, nes iš 8,000 depozito
rių tik apie 2,000 susirašė. 
Taip pat ir su skundais prieš 
banko vedėjus. Pašaliais viso
kių nusiskundimų girdisi, bet 
komitetui mažai kas priduota.

Reporteris T.

WISSIt,
Specialistas ii 

Rusijos

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

Praktikuoja p<r daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos

4200 West 26 St.
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džiamas nuolatinis Peoples Fur- Pranešama, kad programas' veri ulė, A. čiapas, J. Romanas, šas, M. D., juokdarys čalis Ke- ir visokios kitos įdomybės. To*
niture krautuvių antradienio ra- bus gražus ir pilnas įdomybių. Pcoples Radio duetas ir kvarte- pure ir kiti.

Dainu’os p. H. Bartush, O Ske- tas ir kiti. Kalbės Dr. Jovai- naudingi ir įdomus pranešimai radio.—N. J.
Bus graži muzika dėl malonėkite užsistatyti savo

dio programas.

METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE COMPANY

Metine Atskaita Savininkams 42,672,418 Gyvybės Apdraudos Polisų

Metropolitan gyvybės apdraudę per 1932 metus buvo iš
duota, atnaujinta ir padidinta ant dauginus negu Trys ir 
ketvirtadalis bilijonų Dolerių, r
Įplaukos už 1932 metus yra didžiausios Kompanijos istori
joje, viršija praėjusius metus ant $14,859,229.33 ir sudaro 
sumų iki $921,953,100.70.

per atsakomingus vedėjus ir sulig konservatyviškiausių in
vestavimų limitacijų ir prisilaikančių įstatymdavybės. 
Metropolitan Turtas susideda iš: 

Gašli ......................... ..................... .
Bonų -Federalių, Valstijinių ir Municipąlių
Bonu—Geležinkeliu .........................................

*»

Bonų—Visuomenei Naudingų Įstaigų ...........
Bonų—Visokių ................................................
Šlakų (previligiriuotų 2.028%; paprastų—

1.70%
7.70%

18.00%
9.03%

Metropolitan 1932 metuose
—išmokėjo polisų savininkams $502,804,650.79
—priskaitė prie polisų rezervo $109,755,300.00
—atidėjo dividendų dėl polisų savininkų ant 1933, 

$101,685,956.00
—padaugino savo Contingcncy rezervą ant $20,550,000
—padauginoysavo perviršį ant $13,541,501.95.

šios Kompanijos Turtas pabaigoje 1932 buvo $3,709,372,- 
425.28, parodęs padidėjimą sumoje $179,250,771.50 per 
1932 m. Nauji investmentai padaryti 1932 metuose siekia 
(langiaus kaip $300,000,000.00 ir cash ant rankų pasidau
gino iki $64,025,923.35.
Atskaičius reikalingas sumas dcl Polisų rezervų ir kitų pri
valumų, ir taipgi po atidėjimui $101,085,950 dėl dividendų, 
ši Kompanija Gruodžio 31 d. 1932 turėjo kontingentinį re
zervą iš $43,000,000, ir perviršį sumoje $240,811,739.47 — 
tai yra viso $283,811,739.47.
Tvirtumas ir saugumas gyvybės apdraudos kompanijos 
gludi išsiplatinimc jos atsakomingumo per daugelį metų ir 
tvirtume jos investmentų, vadovaujamų per ilgus metus*7^
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Morgičių ant Nejudinamosios Nuosavybės mieste 
34.42%; Ūkių 4.38%.......... .........................

Nejudinama Nuosavybė (į; kaitant forklozuotas 
nuosavybes) ............... ............. .................

Paskolos Polisų Savininkams ............... .........
Premijos, pavėluotos sukolektavime .......... 2.01%
Nuošimčiai priklausomi ir priaugę, Nuoma ir tt 2.04%

Prielankus mirtingumo pasireiškimas Kompanijoje šiuose 
1932 metuose, yra pasekmė jos atsargumo vedime reikalų 
ir jos pasidarbavimo sveikatos ir labdarybės srityje.
Per 1932 metus daugelis įžymių šios šalies korporacijų mo
kėjo milijonus dolerių šiai Kompanijai padengdamos savo 
darbininkų grupių apdraudas, Gyvybės, Sveikatoj ir Ne
laimingų Atsitikimų apsaugai, taipgi dėl Senatvės Įplau
kų; ir dėl kai kurių šių kontraktų Metropolitan turės tęsti 
mokėjimus net iki ateinančiam šimtmečiui.
Gyvybės Apdrauda yra vienas iš naudingiausių būdų ap
saugoti savo ateitį, kaip sau pačiam taip ir dėl savo 
šeimos. Per Metropolitan Kompanijų taip apsisaugoja 
maždaug viena penkta dalis Suvienytų Valstijų ir Kanados 
gyventojų.

1

Atskaita už Metus, Užbaigiant Gruodžio 31 d., 1932
(Sųtikmėj su Metine Atskaita Paduota į Neto York Valstijos

Turtas ..................... .............. ....................... $3,769,372,425.28
(Didesnis negu byle kurios kitos finansinės institucijos pasauly) 

Privalumai
Statutinis Rezervas ......
Rezervas dėl Dividendų
mokamų 1933 nuo

Pramoninių Polisų ..... .........  $50,648,419.00
Paprastų Polisų ..........  48,756,772.00
Nelaim. Atsitikimų ir Sveik. Polisų 2,280,765.00

Išmokėtos
padidintos
593,135; Pramoninės, $1,555,395,118; Grupinės (Išskyriant
Padidintas) $146,190,015,
Gyvybės Apdraudos Neišmokėtos

Paprasta Apdrauda ................................  $9,903,141,559.00
Pramoninė Apdrauda (premija mokama

kas savaitę arba kas mėnesį) .......... 6,535,046,064.00
Grupinė Apdrauda ..................     2,542,555,585.00

Apdraudos ant gyvybės, išduotos, atnaujintos ir 
1932 metuose, $3,273,178,268. Paprastos, $1,571,-

Įplaukos 1932 metuose .........
Pasididino įplaukos per 1932
Pasididino turtas per 1932 ..
P a s t a b a— Apvertinimas stakų ir bonų ne papuoląs po
amortizacija, paduoti yra pagal apskaitliavimą Nacionalės 
Apdraudos Konvencijos Konrisionierių.

Viso dar Neapmokėtos Apdraudos ...... $18,980,743,208.00
Priverstinų Polisų (įskaitant 1,349,680

Grypių Certifikatus)
(Daugiaus negu byle kurioj kitoj Apdraudos Kompanijoj pasauly)

Nelaimingų Atsitikimų Apdraudos ir Sveikatos
Neišmokėtos Principais Suma Benefitų $1,345,345,796.00
Savaitinė Indemnizacija ......   12,341,911.00

Dividendas Išmokėtas Apdraudos Polisų Savininkams 
iki šios dienos ir įskaitant jau pareikštus už 
1933 metus

I

Musų Draugija yra Savitarpinė. Mes ne Turime Akcionierių.
Visas jos Turtas yra Laikomas dėl Polisų Savininkų Labo.

$823,137,177.61

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY - NEW YORK
FREDERICK H. ECKER, Prezidentas LEROY A. LINCOLN, V ice-P rezidentas ir Generalis Rodos-Sąnarys.
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Chicagojo — pattu:

Matams ——---------------- 88.00
Pusei mete —------—------ 4.00
Trims m&esiams 2.00
Dviem mėnesiam —
Vienam minosiTil .

Subicription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outelde of Chicaco
88.00 per year in Chicago 
8c per eopy.

Enteted as Secend Clasa Matter 
March 7th 1914 at thc Post Office 
of Chicaffo, UI. onder thc act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien.

8500.

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija _............... - 8c
Savaitei .... ................   18c
Mėnesiui . ........  75c

Suvienytos^ Valstijose, ne Chlcaroj,

Metams--------- ---------------- 87.00
Pusei meta ^-r-_ rr-n.-..........8.50
Trims minėsimas -- -------------- 1.75
Dviem minėdama .... ......... 1.25
Vienam minėsiu!------------------ .75

Lietuvon ir kitur uisleniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................  88.00
Pusei metą.............. .— 4.00
Trinta mlnesiams ---- ------— 150
Pinigus neikia siesti palto Mohey 

Orderiu kartu su atsakymu.

vidąus reikalų nripisteris) pasiūlęs žymiems socialde
mokratams keliauti į užsienius ir išdėstyti savo vien- 
minčiams “tikrą padėtį Vokietijoje”, ir jie, girdi, su
tikę (?). j

Aišku, kad eiti prieš viso pasaulio opiniją negali 
net toki smurtininkai, kaip dabartiniai Vokietijos val
dovai. Jeigu “nacių” teroras Vokietijoje nepasiliaus, 
tąi žmonija žiūrės į Vųkietiją, kaip j barbarų šalį.

Įdomu tačiau yra tai, kad hitlerininkai Vokietijo
je vartoja visai tokią pat taktiką, kaip Rusijos bolše
vikai ir Italijos juodmarškiniai. Kada IJJussolinio įsa
kymu buvo nugalabintas socialistų atstovas parlamente 
Matteoti ir užsieniuose kilo pasipiktinimo audra, tai 
Italijos diktatorius stengėsi įtikinti pasaulį, kaį žinios 
apie tą fašizmo piktadarybę esančios “prasimanytos” 
arba “perdėtos”.

damas apįįnk ant muzikos sė
dynės, lyg tyčia supykęs. Kaį 
jis patėmijo lordą Henrių, jo 
veidai truputį paraudo, ir jis 
tuojaus atistojo. “Atleįskį|e 
man, Baziliau, bet aš nežino
jau, kad jus buvote ne vyj- 
nas.”

“Tai lordas Henrius Wa}įQ-. 
nas, mane senas Oksfordo 
draugas, Dorianai. Aš ką tįk 
pasakojau jam, koks geras no-, 

dabar

Tapytojąs buvo užin)įas 
maišymu dažų ir prirengimų 
šepetukų. Jis atrodė susirupi- 
pęs, o išgirdęs lordo Bęnriau? 

pafėiniji^ią, jis žyg.
1 lųkinlėję

ič “Heųpaų, ąš nprįų
ųžbąigŪi šį ątyai^dą šįgMįp. 
Ar M 91“

KM {^HSyčįąų, £ąd jus $ą,i-

MpęjJEY BYLA

šešioliką metų išsėdėjusiam kąlėjime Tom’ui Moo- 
ney teisėjas Ward davė progos naujoje byloje įrodyti 
savo nekaltumą.

Tom Mooney buvo apkaltintas dėl žmogžudystės, 
sprogus bombai San Francisco parodoje, kur buvo už
mušta 10 asmenų. Nuteigtasis ir jo draugai iš karto 
pareiškė, kad tą kaltinimą sufabrikavo organizuotųjų 
darbininkų priešai, kuriems rupi suardyti darbininkų 
judėjimą. Prasidėjo kovą dėl Mooney paliuosavimo. į 
ją ilgainiui buvo įtraukti platus darbininkiškos visuo
menės sluoksniai taip Amerikoje, kaip ir kitose šalyse. 
Mooney byla pagarsėjo visame pasaulyje.

Laikui bėgant išėjo į aikštę, kad svarbiausieji pro
kuratūros liudininkai buvo davę kreivus parodymus 
teisme. Kai kurie jų ir patys prie to prisipažino. Bylos

Lygiai taip pat elgiasi ir Maskva. Visus, kurie 
smerkia Rusijos diktatorių terorą, sovįetų valdžia ir 
jos agentai vadina “šmeižikais”. Panašiai, kaip kad da
bar Hitlerio komisarai kviečia užsienių koresponden
tams aplankyti kalėjimus ir įsitikinti, jogei suimtieji 
“nacių” priešai nebuvę sumušti arba kankinami (tų 
vietų, kur kaliniai yra kankinami, hitlerininkai, žino
ma, nerodo), taip ir Rusijos bolševikai daugelį kartų 
vadžiojo atvykusius iš užsienių turistus po savo “pa
vyzdingus kalėjimus” ir įrodinėjo, kad tenai viskas esą 
kuogražiaūsioje tvarkoje.

Smurtininkai visuomet bando apdumti pasauliui 
akis. Bet tik silpno proto žmonės gali jiems duotis ap
gauti. Nei Hitleris, nei Stalinas, nei Mussolini neleidžia 
laisvai kalbėti tų salią gyventojams. Jeigu diktatoriams 
nebūtų reikalo savo piktadarybes nuo pasaulio slėpti, 
tai jie nesupintų spaudos ir žodžio laisvės!

peržiūrėjimo viešai pareikalavo, galų gale, net ir pats 
teisėjas, kuris nuteistam jam paskyrė bausmę. Tačiau 
visos pastangos atnaujinti bylą buvo bergždžios,. ka
dangi Californijos valdžia ir teismai buvo užsispyrę 
nenusileisti.

Kodėl gi dabar staiga puputė kitas vėjas? Be abe
jonės, svarbiausia priežastis yra ta, kad po kovo mėn. 
4 dienos, naujai administracijai užėmus vietą, liberališ- 
kesnė dvasią ėmė reikštis ne tik federalinėje valdžioje, 
bet ir valstijose.

Senoji Tom Mooney byla nebus peržiūrėta. Bet nu- 
teistamjam yra keliama nauja byla dėl to paties daly
ko, už kurį jisai buvo nubaustas. Jeigu jam pavyks įro
dyti savo nekaltumą šitoje byloje, tai tada bus aišku, 
kad jisai buvo neteisingai nuteistas ir pirmojoje bylo
je, ir gubernatorius galės jį paleisti iš kalėjimo. Nu
teistojo advokatai tikisi laimėti. . • '

Oscar Wil(Įe Verte A. Kartanas

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

POLERIS IR LITAS

Paskelbus bankų moratoriumą Amerikoje iy už
draudus išgabenti į užsienius auksą, dolerio vertė Eu
ropoje buvo žymiai nupuolus. Lietuvos laikraščiai rašė, 
kad Kaune už Amerikos dolerį tuo laiku buvo duoda
ma tik 9 litai.

Bet paskui doleris vėl ėmė kilti. Nežiūrint į tai, 
kad embargo (išvežimo draudimas), dar nėra nuo auk
so nuimtas, Amerikos popierinis pinigas tuojąųs po 
bankų atsidarymo pabrango. “Liet. Žinios” savo kovo 
|4 d. laidoje rašo, kad

“Lietuvoje bankai už (Jęįerį moka 9 su puse 
iki 9 lt. Lietuvos bankas (emisijos bąp-
kas.
60 centų.
Lito vertė, palyginant su doleriu, laikinai buvo pa

kilus dėlto, kad litas yra padengtas auksu. Lietuvos 
emisijos bankas leidžia apyvarton tiktai tiek litų, Jtiek 
jisai turi atsargoje aukso arba geros svetimos valiu
tos. Auksą Lietuva iki šiol gaudavo daugiausia iš ame
rikiečių, kurie nuolatos siunčia pinigų savo giminėms. 
Be šitos amerikiečių paramos Lietuvos litas vargiai 
butų galėjęs |š$Įląiky£i.

Doleris betgi, matyt, netrukus vėl pasieks savo pil
ną vertę: 10 Lietuvos litų.

“N.” Red.) dabar už dolerį moka 9 litus ir
•

"NACIAI” NUSIGANDO PASAULIO PROTESTU

Kad ir labai galingu statosi Vokietijos Hitleris, 
prpfeątai, kiįg yįsą^e pasaulyje prieš tero

ru, jį nųgąsdjnę. Į?ąts Hitleris ir jo leitenantai deda 
vjsąą pastangas įtikinti užsienių opiniją, jpgei spaudi 
p^^eŠimąi apie žydų pogromus, sočią,istų įr kppiunis-' 
tų žudymas if kitus fašistų saųvajes ąfctūą Vo^etįijoje 
esą “prąpipianyti”. ’ - ę ‘

K$d pasaulis tąis pwlagiii#ąig yaJfiŽiflS 
ip#js tikėtų, tai ji mis^ypė ir įąi kurias Vokietijos jžy- 
cĮų organizacijas tpįegfj^piojti i F jog“
žinių? apie “nacių" £er<jf£ ‘-'pelėtos”. Be tų?
ijit^ninkai daro, j

'jps Hit-
wi jje tur^sjj nu-l 

kentėti už tai, ką rąžo apje jo vai^žjo? spurtą socialis-
* y • *' ~ i. . z/irr. .. .l.

ipąjs tikėtų, tai ji p, 
cĮų organizacijas tpį

tįus, kad jie sulaik 
lyse nuo “šmeižimą?

4
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(Tjgsinys)
“A, mano brangus Baziliau, 

tai kaip tįk todėl aš ir galiu 
jausti. Ištikimieji tegali jaus
ti tik meilės mažmožius: tik 
neištikimi težino meilės trage
dijas.** Ir lordas Henrius pa- 
sičąięp gražią sidabrine kre- 
butę užsidegė cigaretą ir pra
dėjo rūkyti jausmingai paten
kinta išvaizda, lyg jis butų ap- 
skjeipbęs visą pasaulį yienu 
sakiniu. Girdėjosi šlamėjimas 
čirškiančių žvilrblių iš žvil
gančių ievos lapų, o mėlyni 
debesų šešėliai, lyg kregždės, 
sekė vienas kitą per žolę. Kaip 
puiku buvo darže! O, kaip 
malonus buvo kitų žmonių 
jausmai! — Daug malonesni, 
jam atrodė, negu jų idėjos. Jo 
paties siela, o jo draugų ais
tra — tie tai yra žavėjanti 
dąįktai gyvenime. Užsįpiąstęs, 
jis tykiai sau džiaugėsi, kad 
pavėlavo nuobodžius pietus, 
išbuvęs perilgai su BaziĮiųm 
Qlvąrdų. Jei jis butų nuėjęs 
pas sayo tetą, jis tikrai butų 
susitikęs ten lordą poodbodį, 
ir visos kalbos butų buvę apie 
penėjimą beturčių įr apie rei
kalingumą pavyzdingų prie
glaudos namų. Butų sakoma 
pamokslai apie dorybių reika
lingumą, kurių prisilaikyti jų 
pąčių gyvenime ųebuvo jokio 
reįkąlp. TurHngieji butų kal
bėję apie taupumo vertę, 
o nieko neveikiantieji butų 
įsisiųagįnę įrodyti rĄikųlįpgu- 
iną darbo. Tai buvo žavinga, 
kad 
Jam 
dos, 
Jis, 
tarė
aš ką tik atsiminiau.’*

“Ką atsiminėt, Henriau?”
“Kur aš esu girdėjęs Pp- 

pianų ęrayjausl vapdą.’’~
.“Kur-gi Jai biiyo?” 

kiek susiraukęs . flaĮhyąr/įą?. ;
■ .“NebiikMc tųjks pjtyąs, jlą-, 

zUį?u. Tąj mąųų
lij, pųuią Agotą. >
^radusi Yy-
ją, kuris įųyę papkėjįs jai 
pageihęti Ęasd Ir ,9 var
das fcuyęg Grayjus..,
Aš. turiu MjisakyĮi, Jįi ’ " 
ko npsak^ m 
mą. ^otęrįšl 
^ro^Q, ai^a 
mškės npų 
W Ji? ^9 
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Vaizdavau

to viso!jis išliko nuo 
besvajojant apie tetą, ro- 
idėja puolė jam į galvą, 
atsigręžęs į Halhvardą, 
“Mano ‘brangus drauge,

nešiojančiu akinius, tiesių plo
nų plaukų, baisiai kregždžiuo- 
to veido, ir trepsiančiu savo 
didelėms kojoms^ Kad aš nors 
bučiau žinojęs, kad lai buvo 
jutų draugas;’*;

“Aš esu labai linksmas 
jus nežinojot.”.

V “Kodėl?” >
“Aš nenoriu,' kad jus 

t ik t ūme t jį.”
“Jus nenorite, kad aš 

tikčiau su juo?”
“Ne.”
“Ponas Dorianas Grayjus 

yra studijoj, gerbiaiųafįįs” ta
rė įeidamas daržan tarnas.

“Dabar jus . turėsite piane 
perstatyti jam”, juokaudaina- 
sis šuktelėjo lordas Henrįus.

Tapytojas atsisuko į tarną, 
kuris stovėjo mirkčiodamas 
prieš saulę. “Paprašyk poną 
Grayjų palaukti, Parkeri:” 
aš busiu pas jį už keletos mi
nučių.” Vyras linktelėjo ir 
nuėjo taku. Tada jis pažvelgė 
į lordą Henrių. Dorianas 
Grayjus yra mano brangiau
sias draugas,” tarė jis. “Jis yra 
paprasto, bet puikauu budo. 
Jūsų teta buvo gana teįsįnga, 
ką ji sakė apįe jį. Nesugadin
kite jį. Nebandykite pąįrąųk- 
ti jį savo įtakon. Jūsų įtaka 
butų lapai blogą. Pasaulis yra 
platus ir jame randasi daug 
stebuklingų žmonių. Neatim- 
kite to vieno dsmens nuo ma
nęs, kuris, suteikia mano me
nui visą žavingumą, kokį jis 
(įabar turi; 'manų" ipeniška>s 
gyvenimas priklauso nuo jo. 
Klausykite, Henriau, aš pasiti
kiu jumis.” Jis kalbėjo labai 

ir žodžiai, atrodė, 
įšlrąukiąųiį įš jo 

patiep valią.
nesąmonę jus kal- 

Henriųs, 
f ‘ ' -

kad

susi-

susi-

lyg bąlu 
prieš jo

“Kokių
bątc I” tarė lordas

»•- ųasiėiųęs P>- 
yar<ta,‘už rapkos, yeįk nuyędė 
jf'i

II. .

H

įėję, jie pmųptė Dorittuą 
Grgyj'b Jjs pėdėje pyle njįąo, 
jo fltigara j yąriy^ąjpą? 
topių Schuinann’o "Miško y«i- 
zdąi”. .tiąjte 
ipan, Baziliku,” jis ėukHėjo.

.wi» ?“* m >
“Tas pfirdaiiap ^ųo to, kaip 

jąs pozuosite, Jiąi)dj,e, Pų- 
“t ęfwmtr|ąf)gi>”
’f W; “9; w. WVW;

..................
esant sutvėrimu, vaizdo,

gražų- 
pranta'

ikinas, su

♦

zuotojas jus -buvote, o 
juo sugadinote viską.”

“Jus nesugadinote 
smągumą sustikti j— 
Grayjau,” tarė lordas 
rius, žengdamas priekyn ir iš
tiesdamas ranką. Mano tetą 
dažnai yra kalbėjusi man 
apie jūs. Jus esat vienu iš jos' 
išrinktųjų, ir, aš prisibijau, 
vienu iš jos aukų, taipgi.’*

“Aš esu ponios Agotos juo
dame sąraše šiuo laiku, atsakė 
Dorianas, juokinga atgaįlos 
išvaizda. “Aš prižadėjau jeiti 
klįuban Vaitčcpely su ja pra
eitą antradienį? ir aš, ištikro, 
visai pamiršau apie tai. Mes 
butumę sykiu skambinę due
tą — tris duetus, aš tikiu. Aš 
nežinau, ką ji man sakys. Aš 
perdaug bijau atsilankyti pas

“A, aš sutaikysiu 
mano 
jums. Ir aš nemanau, kad bu
tų lųbai svarbu jūsų nebusi
mas ten. Klausytojai greičįąų- 
sįa mane, kad buvo duetą,o. 
Kai teta Agota atsisėda prie 
piano, ji sukelia veik ti,ek 
triukšmo, kiek du žmones.”

“Tai yra labai baisi kaįba, 
apie ją, ir nevisai gražu man,” 
juokaudamasis atsakė Docįa- 
has.

Lordas Henrius žiurėjo į ji 
Taip, jis buvo nuostabiai pui
kus, r'Jvėlųiąi Išriestom ra u •; 
doųpjn Jųppn), nuoširdžjopi, 
mėlynom akim, ir su šiurkš
čiais, lyg auksas, plaukaįs. 
Buvo kas nors jo veide, kas 
vertė tuojau juo pasitikėti. 
Jo veide buvo visas jaunystes 
atvirumas, taip pat ir yįąa 
jaunystės aistri nekaltybė 
Jautėsi, kad jis laikėsi nesu
teptas nuo pasaulio. Nėra kb 
stebėtis, kad HMhvardas gar
bino jį.

“Jus esat perdaug žavėtinas 
užsiimti labdarybe, ponas 
Grayjau — per daug žavėti
nas”. Ir lordas Henrius parp
to ant kilimo ir atsidarė sayo 
cigare!ų dėžutę.

mąų 
jus, ponąs 
rdas Heh-

jus su
teta. Ji gan atsidavus

Lordas Henrius Šypsojosi ir 
žiurėjo į Dorianą Grayjų. “Ar 
ųian reikia apleisti ponas 
Gralyjąų?” jis pąkląųae.

$ę Jordb henriau, pra
šau neikite. Ąš kad
Pazijių? yrą yieųąjpę įš jo ^ų- 
rųgU5įU puotaikų; o aš nega
ilų pą^ęsti jį, kai jis rūgsta, 
prįe to, dar aš noriu, kad jus 
pąsakytumėt mąn, kodėl ąš 
neturėčiau užsiimti labdary
be.” t y:

Aš nežinau, ar aš pasakosiu 
jums apįe tai, pone Grayjau. 
Tai yra taip nuobodi tema, 
kad reikėtų rinitai kalbėti 
apie ją. Bet bukite tikras, aš 
nepabėgsiu, kai jau jus/ prašėt, 
kad pabūčiau. Tikrai, jus ne
paiso!, Baziliau? Jus dažnai 
esat šakę man, kad jums pa
tinka matyti pozuotojus, 
šnekučiųpjančįus 
nors.’*

piyarjąs sukando 
“Jeigu Dorianas nori, 
ųjų, kad pąsilikįt. Rorii _ 
mųpyųiąi esti privalus visiems 
išskiriant jį patį.”

Lordas Henrius pasiėmė 
skrybėlę ir pirštines. “Jus bai
siai spaudžiate, kad pasilik
čiau, Baziliau, bet man tikrai 
reikia apleisti. Ąš pasižadė
jau susitikti žniogų Orleanųo- 
Se. Ligi pasimatymo, 
prayjąų. Ątąiląnkykite pasi
matyti SU niąnįm pątrą nors 
pųpięįj gątyęje.* Aš
beypik visada esu pąpiie pen
ktą yalaųdą. Parašykit man, 
kąda jus atsilaikysite. Aš la- 
bąį gaįįėčiąu nepamatęs jūsų, 
jųins atsįlapkiųs’”

“Baziliau,” šefakė Dorįa nas 
Grayjus, “jeigu įordas Hen
rius Woltdnds eina, aš taipgi 
eisiu. Jus visada esat susi
čiaupęs, kada7 tepate, o tada 
esti bąįsiąi nuębodu stovėti 
ant papėdės įr užsilaikyti ma
lonioj išvaizdoj. Prašykite jį 
pasilikti. jtp rplkająu j u.” '

“Neikite, JJęųyįau, patenki
nimui Doriano, ir patenkini
mui manęs,” tarė Hallwardas,

Įira- 
ad

SU
besi- 
kuo

lupą.
žino-

oriano ūž

P9Ue

ątidžiaį žiurėdamasi į atvaiz
dą. “Tai beveik tiesa; aš ųc- 
jcalbu dirbdamas, ir nesiklau
sau taįp-gi. Tur būt, esti bai
liai nuobodų nelaimin
giems pozuotojam^ mui‘ 
Jaujų jųsų pąsįĮjĮuic.”

“O kaip bus su mano žmo
gum Orleąnuoąe?”

upsjj.ųokė. “Aš 
nc^nanau, Jcąd tas audąrylų

«w»
vėl, l|enriau. O da^ar* l)or,a‘ 
nąi, ĮĮpkjte ąpt papėdė? ’F l)cr” 
daug nesijudinkite. Visai ne
klausykite, ką lordas Henrius 
sako. Jis patraukia savo blo- 
gon įtakon visus savo drau
gus, išskiriant mane vieną.” 

> i • »

Dorianas Grayjus užžengė 
ant garbės papėdes, lyg jau
nas graikų kankinys, ir davė 
ženklą lordui Henriui, kad jis 
nevisai buvo patenkintas; lor
das gana patiko jam. Jis buvo 
taip nepanašus į Bazilių. Jie 
sudarė malonų kontrastą. Ir 
jis .turėjo taip puikų balsą. 
Po kelių minučių jis tarė jam, 
“ar ištikro jūsų įtaka yra 
taip bloga, lorde Jlenriau? 
Ar tiek jau bloga, kiek Bazi- 
lius sako?”

Tokio daikto, kaip gera įta
ka visai nėra, pone Gyayjau. 
Visokį įtaka yra neųiorališka 
—nemprališka iš moksliško 
atžvilgio.”

“Kodėl?”
“Už tai, kad patraukti as

menį savo įtakon reiškia ati
duoti jam'savo sielą. Nes jis 
nebemąsto savo paprastu pro
tu arba nebedega savo papras
ta aistra. Jo dorybės nesti 
tikros. Jo nuodėmės, jeigu to
kių daiktų yra, esti skolintos. 
Jis palieka aidu kieno nors 
muzikos, aktorium rolės, kuri 
ne jam buvo parašyta. Tiki- 
las gyvenime yra lavinimas 
savęs. Tobulai atsiekti savo į- 
gimtą natūrą — dėl to tai mes 
yisi esame čia. Žmones bijosi 
palys savęs. Jie užmiršta auk- 
ščiausį iš visų privalumą — 
privalumą, priklausantį jiems 
patiems. Žinoma, jie vra lab
daringi. Jie maitina išalkusius 
ir pridengia elgetas. Bd jų 
pačių sielos badauja ir yra 
nuogos. Narsumas apleido 
musų rasę. O gal mes niekad 
nei neturėjome narsumo. Did
žiausia baimė draugijos ‘ tai 
pagrindas moralėj o didžiau
sia baimė Dievo — tai paslap
tis religijos — šiuo du daiktu 
ir valdo mus. O visgi_ “ (Bd )
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Antradienis, koVo 28, 1938

CHICAGOS 
ŽINIOS

tei. James W. Stevens ir jo 
sūnūs James W. Stevens Jr. yra 
kaltinami nubankrotavimu Illi
nois Life Insurance Co., $150,- 
()()(),000 bendrovės. Raymond 
Stevens irgi apkaltintas, nusi
žudė ketvirtadienį.

Siuto $120,000, kad jį
»<«...!♦ »V | 1—išimti is kalėjimo;

neapsigaukite!

Plėšikas sužeistas laikė 
užpuolimo; išgelbėjo 

$15,000

Kai kurie chicagiečiai gavo 
laiškus iš Ispanijos, kuriuose 
tūlas “turtingas” ispanas siū
lo $120,000 tam asmeniui, kuris 
j j išgelbės iš kalėjimo. Laiškai 
adresuoti iš Vilasar de Mar, Is
panijos. Jeigu įgausite tokį 
laišką— neapsidžiaugkite! Tai 
tik naujas “skymas“ pasipini
gauti.

“Geradaris” gavęs jūsų “su
tikimą” jį iš kalėjimo išgelbėti, 
paprašytų pasiųsti jam pinigų 
“ant rankos” ir tiek apie jį ir 
tegirdėtu mete.

Vienas plėšikas buvo sužeis
tas, o kitas pabėgo, kuomet jų 
pasikėsinimas apvogti Com- 
merce Armored Car Proteėtion 
Company ofisą, 211 W. Wacker 
Drive nepasisekė. Jie užklupo 
įstaigos savininką su šautuvu, 
bet šis pasirodė gudrus ir vik
riai manevruodamas plėšiką nu
šovė. Kitas nusigandęs pabė- 
bo. Pašautasis yra Jack White, 
4619 South Troy SI.

“S’pose my face iš dirty, wliat 
business is if of yours? You 
aro not my father,” our Albi
na was saying. And for an an- 
swer she receivesį “No, būt 
Fui bringing you up”’... In- 
vestigating, we find that Fe- 
lix Budrik has decided to for- 
ever reniam u bachelor... Lotš 
of luck to you, Felix... And 
Naujos Gadynės has invited 
all of the chorus to their car
ui vai nexl Saturday at the 
old stamping grounds. And

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

re-

how we Will elose vvithout 
any lašt line. You have heard 
from.

THE SINGING FOOL.
fi-ai.aw.iiM.

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roo.eveit 7532

Lietuviai Gydytojai
Rt* 6600 South Artnian 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR» P. Z* ŽALA TORIS 
dY&YTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

1821 So. HalMd Stcnt 
CHICAGO, ILL.

Dienos metu užpuolė 
pasiuntinį ir at

ėmė $1,800
tJrąsųs plėšikai užklupo Black- 

hawk kabareto darbininką ei
nantį į banką

Keturi vyrai vakar apie pie- 
metų, Black ha wk kabareto 133 
meų, Blackbawk kabareto 133 
Nori h VVabash avė., darbinin
ką, kuomet jis išėjo su $1,800, 
nešdamas juos į First National 
banką, ir atėmė pinigus. Kuo
met Becker pasipriešino, jie 
smogė jam per galvą su revol
veriu ir pabėgo automobilyje. 
Policija nepajėgė jų pasivyti.

Policija ieško tirto Alfred 
Peluso, nužudyto Frank Inter- 
lande draugo, kuris yra įtaria
mas turėjęs bendro su žmogžu
dyste. Frank Interlandc, už
laikęs “beauty shop” prie 39 
South State street, bu‘vo rastas 
rave prie Stony Island ir 154- 
tos vakar ryą. Manoma, kad 
jį nužudę gengsteriai, norį už
kovoti tą biznį.

Teisėjas Edmund Jarecki, ku
ris serga, eina geryn. Jis guli 
ligoninėje po priežiūra Dr. 
Hardi.

Sekmadienį mirė bankieriaus 
Jesse Dingos žmona. Jis yra 
teisiamas už netikslumus biz
nyje. Jo bankas, Binga State 
Bank yra užsidaręs.

Komisionierius James P. Ali
niai! perorganizavo detektyvų 
biurą sujungdamas visus biu- 
il's i keturias sekcijas.

Policija tebeieško ki* 
nomatografo unijos 

vadą Maloy

Insullų byla atidėta iki 
balandžio 27 d.

Llewellyn A. Banks (kairėj), 62 m., reformininkas ir 
daktorius iš Medford, Oregonu kuris ’ užmušė Medfordo kon- 
stabelį George »P. Prescott (dešinėj). Prėscott liko nušautas, 
kai jis bandė įteikti Banks’ui warrantą, kaltinantį, kad Banks 
vasario 20 d. iš Jackšdn pavieto, Ore., teismo vaultų pavogė 
ir sunaikino 10,000 balotų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

8307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

0R.M.T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAn 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valaados ano Ž iki 4 4 lk>

« vai vak. NedSUomls pasai •■tarti 
Oriso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 19$0

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rnidmiįt 6628 So. Richmond Streat

Telefonas Repnblic 7868

Graboriąi

Chicagos policija tebeieško 
Motion Picture Operator’s uni
jos biznio vedėją Thomas E. 
Maloy, kuris slapstosi dėl tirto 
Oserio nužudymo unijos buvei
nėje. Fred Oserį, iš uni jos pra
šalintą operatorių, nušovė or
ganizatorius Kaip O’Hara, ku
ris dabar yra suimtas. Jis prisi
pažino Oserį nušovęs— bet tai 
padarė apsigindamas. Jis sako, 
nušautasis norėjęs jį nušauti.

Vakar kriminalio teismo tei
sėjas John Prystalski atidėjo 
Samuol ir Martin Insullų bylą 
iki balandžio 27 d. Nei vieno 
apkaltintųjų Chicagoj pakol kas 
nėra. Prokuratūra mano, kad 
jie “bus čia už mėnesio laiko.” 
Samuel Insull yra Graikijoje, 
o Martin Insirtl—Kanadoje.

Sprogimai kabarete pa
dare $20,000 nuostolio

Advokatai statys sa
vo kandidatus į 

teisėjus

Naktį, iš kovo 26 į 27 d. Cafe 
De Alex kabareto virtuvėje į- 
vyko keli sprogimai, kurie da
vė pradžią gaisrui padariusiam 
apie $20,000 nuostolio dango
raižiui prie Clark ir Randolph. 
gatvių.

follwed. And nbw jtišt as we 
hear froni Satan that the 
wages of si n are ak<o going to 
be reduccd, E. 1). steps in and 
()._ K’s. 3.2% Iriger... Prospcrity 
after having searched for cor- 
ners in the round house for 
four years, conies out “slop- 
pingly wet...” Of course, it is 
only right that F. D. should 
get the first ease of that pre- 
cioua, foaniy, brown liquid. 
Būt is he also getling two haiii 
saiuhviches, three “namie 
raugintų agurkų” and a half 
dozen olives?... Won’l it be 
great to šit down of an even- 
ing and munch pretzels, sip 
beer, and “work out” jig saw 
puzzles... And then graridmoni 
\vill bring out her old croched 
basket vvhich we haven’t seen 
since the days before tlife me- 
morable “18111”... Again we 
will have khitted socks, hoine 
made aweaters, and stocking 
caps... Pop Will take out his 
tin pail and semi little Aldonii 
to the corner for a nickcl’s 
worth • of the aforemenlioned 
foamy fluid... We’ll take the 
concertina down from the 
shelf ahd start out with a 
brisk polka or probably “suk- 
tiniš”. Then all of the board- 
ers will come home and in- 
vite their giri friends... Moli! 
will call the neighbors to come 
over for a friendly chat... Al
dona will go out again, thiš 
time to got a quarter’s wortli 
of lager... Everyone will be 
frappy. Ėveryone wiil say

that Roosevelt is a swcll guy... 
Aiid old limes will be back 
witii us oncc more... And 
wheh Sutiday rolls iifoiind, the 
kids are packed into (he rear 
scat, hibih diid įydp tSke their 
places up frbnt and we all go 
to the Lithuanian Auditorium 
to hear another concert... Tliis 
time it is the Stcphcns’ con
cert (to be held Suiidiiy, April 
2nd)... Mr. Charles F. 
Stcphcns rehdėrš Severai very 
good nunibera bii his Stradi- 
varius... Mrs. Alice Stephens 
gives su a demohstration of 
ho\v beaiitifully a human 
voice can be... And Georgie 
Stephens ticklcs the ivories... 
Ėriday cvening the kids board 
a car and go down to Paliilis 
hall to atlend Pirhiyn rehear- 
sal... There thcy fihd that (bis 
Lilhuahiari chorus is dėVotlng 
all of their liinc to a hewly 
translated operetta “Pėpita”... 
All hands are oh dcck bxčcpt 
John jViilter. ktė fihds that lie 
canhot hreak ’ away from that 
Western thriller... Vytautas 
Beliajus annouhces that thč 
gi ris bailei group is learnirig 
much in littlė time... Ali clio- 
risterri cry dut that tliey waiit 
another Pirmyn party liko he* 
lašt one... And then one day 
\Vhen.we werė downtown and 
entered all elevator in the’ 
Pittšfield buildihg who should 
we ineet būt Albina T of gig- 
gle fanic. in eariiest čonvėrsa^ 
tion \Vith the elevator boy;

w„ . ------- . .................... ,..... .
'iii Z. ti j**. M'b.r J -A- i ■ - M jt** J' ■'■-**

Telefonas/Varde 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 1 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Aveime 
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette j 5 72 

J, Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagojc 

ir ^pielinkejc. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Tėvas ir Sūnūs Juozas

EUDEIKIAI
GRABORIAI

30 metų patyrimo graboriavime

Ypatiškas, Simpatingas Laidotuvėse 
Patarnavimas

5340 So. Kedzie Avė.,
Tel. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Sptcialittl 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nno 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais b 
Ketvetgau.

Rez. TeL HYDB pARK 3395

uetuviai (vydytojai

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct. 
Tel. Cicero 37Ž4. Koplyčia dykai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

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

nio, sausio 15 dieno*. J933 
t DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Lachavidi ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale jneldžiame atsišaukti, o mrisų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23td PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, BĮ. 
Tei. Cicero 5927 

" h t « '■ į <. f", « . . • « z .e e

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwauktt Avtnut

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. Ė KADŽIUS
Pigiausias lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidottivėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklaušati. priė gra

bų išdirbystėa

OFISAS:
r 668 W. 18tli St.

Tel. Canal 6174

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjift O Buropot it cil prtiktikaojt 
ttnojoj virtoj. 

VALANDOSi 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P. M, Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St
T*I. BOULEVARD 9199

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

2400 W Utuiitoh 8t.
Vai i iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DK HERZMAN
- tš RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomas pet 25 ah 
rus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i- 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vytų 
pjotejų it. vaikų pagal naujausias me 
codus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos

Ofisas it Laboratorijai
1025 W. ISth St.» natoli Uorgan Si 

Valandos: ntto 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 *ųl. vikaro 

Tel. Cinai 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Park 6755 Ar CebtrtU /4o«

Lietuvės Akušerės

Chicagos advokatų organiza
ciją Bar Asociation ieško auto
rizacijos išstatymui savo kan
didatų į Circuit teismo teisė
jus. Rinkimai Įvyks birželio 5 
d. Advokatai suteikė savo in- 
dorsavimą kai kuriems teisė
jams, bet sekančius kandidatus 
neindorsavo: George F. Rush, 
M. Feinberg, John R. Caverly, 
David M. Brothers, Harry M. 
Fisher ir Stanley II. Klarkows- 
ki.

Atėjo į krautuvę pa
prašyti maisto; mirė 
išmestas per duris
Vakar 27 metų bedarbis atėjo 

į Margaret Hartford krautuvė
lę, 1158 West 51st street ir pa
prašė maisto arba dešimtuko. 
Krautuvėje buvęs mašinistas 
Jack Williams jį stūmė per 

, duris. Bedarbis parpuolė ir 
perskėlė galvą j šaligatvį. Ne
trukus mirė.

Stevensų byla atidėta 
. - - visai savaitei

Traginga Raymond W. ’Ste- 
venso mirtis ir James W. Ste- 
venso liga sutrukdė bylą, kuri 
vakar turėjo būti tvarstoma 
prieš teisėją Philip L. Sullivan. 

K Teisėjas atidėjo ją visai savai

PIRMYN
SHARPS and FLATS

The stock erash in 1929. Re- 
ceiverships, bread lines, bank 
failurės, and unemploymerit

BLADISLOVAS PETKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 26 dienų, 10:25 valųndų ryto 
1933 m., sulaukęs 24 metų am
žiaus. gimęs Chicagoj.

Tėvai paeina iš Kvėdarnos 
miesto.

Paliko dideliame nuliūdime mo-» 
terį Helen.) po tėvais Jokubaus- 
kaitę. I dukterį Elenorų, sūnų 
Tadeušų, tėvų Tadeušų ir motinų 
Onų ir keturias seseris, Kazimierų, 
Annų. Stanislavų ir Albinų.

Kūnas pašarvotas randasi* 725 
W. 17 Place, Chicago.

Laidotuvės įvyks kovo 29 die
nų, 8 vai, ryto iš namų į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus nu-« 
lydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bladislovo Petkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini
mų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, 
Tėvai ir Seserys.

Supus,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, Tel. Canal 3161. (

PATARNAVIMAS DIENI IR NAKTĮ
J. E. EUDEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su sdVO puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ii* žertomis kainomis.
Kadangi J, ir. EJtideikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, 0 turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. K Eudeikte yra vienatinis lietuvių grit- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma,% grabų, o tik Vi dalį reikia 
iš kitur pridėti, tuo budu sutaupymas pir
kėjams yra kuodidži&ušias<
Niekur kitur negausite tokidš gferos gra
bų vertės Už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai. įrengtos 8 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šetįnehų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šiš įs
taigų. >

1 F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

blDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
V i, i Telefonai YARDS 1741—,1742 CHICAGO, ILL.

2. A i 1 į. O 4 t AuM i .. ,U ,4- .4 » Ut

įŠ&jrįfe

Mrs. ANEL1A K. JARUSH
Pbysical Therapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phohe 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose dr li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
mėni ir taagnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
hom {tatailmai do
vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotmiio, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystg. Prirengia 
teisingai akintas. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pust pigiaus, 

. kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akiniu. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard *7589

sę 
rIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Įhbki. PatyjrteM 

Komplikuotuose 
Atsitikimndn

(iš it n Akinių Dirfetuvi

kampas Halsted St.

Ii'

U. Z;

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

tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

tpart fventaditnio ir kttvirudhnio

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4442 South We»ttrn Avtnu» 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W, 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 30 Olėtai

OFISAS
4729 South AMofid Aoe., 2 Itibaa 

CHICAGO. DLL. ‘ 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 iii rytė. btro 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro JMedėl. nuo .10 iki 12 f. dieni 

Phone Mittay 2880
------------ :------------........ —„„..aį,,..

Telefonas Yatdi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aoantu 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pl» 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haltttd Strrtt 

Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 70<2

JLr JtCu Zi« V IliZuctLiJLM
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,4142 Archer Avenue 
telefohie Virgtaia 0036

A-A.

DR. A. L. YUSKA

Va’Mndoe nU6 9 iki ii ryto, nno j-4 
k 7-9 po jiietų, seredoms po tfetg h 

fttdlltoifii gigai susltariftii

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojo ii Chirurgas 

Specialistas odoh ^tfyų U ifenetUkų lifa 

3102 Sa Halsted St 
kampai 31# Štrtet

Va!.: 10—f ' 
Nedėliomis

. - ■iii

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 17 IV. VJashington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Montoe Št.. ptta Clark 
Telefonas State 7600: Valandos P—5 
Węfet Side: 21S1 W. 22nd St. , n

PanedCHo, Seredos ir PŽtnyMoa vak. 6 iki Q 
Telefonas Roosevelt 0000

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarninko. Ketverto ir. Subatos vak. 7 iki 0 

Telefonas Republic 0600



Rengiasi darbininkų 
šventės-Pirmos Ge
gužės paminėjimui

LSS. centralinė kuopa šaukia 
narių susirinkimų penktadie
nį, kovo 31 d.

rengia prakal- 
iškilmes, 

vieną, kad parodyti 
savo jėgą ir solidu-

lietuviai turime da-

porto Lietuvių bedarbių susi
rinkimas. Organizatorius ir 
centro atstovas praneša, kad 
susirinkime kalbės atstovas iš 
ekzekutyvio Chicago Workers 
Committee on Unemployment 
komiteto. Bridgeporto bedar
biai jau turi ganėtiną skaičių 
narių sudarymui tos organi
zacijos lokalo ir su šiuo susi
rinkimu įteiks savo aplikaciją.

Susirinkimo šaukėjai pagei
dauja, kad atsilankytų j jį kuo 
didžiausias skaičius bedarbių 
ir šiaip asmenų, kurie intere
suojasi bedarbių ir visų darbi
ninkų reikalais. Jokios įžangos 
nebus. Kiekvienas lietuvis dar
bininkas ir bedarbis turėtų su
sirinkime dalyvauti.

buvo 
vieto
siu ar-

Ii ligoninėje. Bot p. Bcrtcher 
neturi sci kuo apmokėti ligo
ninės sąskaitą, (University of 
Chicago hospital), kur dukre
lei buvo padaryta operacija). 
E. Bcrtcher butų labai dėkin
ga geraširdžiams lietuviams, 
jeigu jie ateitų jai į pagelbų.

K.

pins jus su visomis geriausio
mis knygomis ar geri augi u 
dienraščiu Amerikoje —“Nnu- 
ienomis.”

Senas Petras.

PRANEŠIMAI

Antradienis, kovo 28, 1983 
■«■■■■——i ■ n i

CLASSIFIED ADS
Furnished Rooms

RENDON didelis apšildomas kamba
rys. Vyrui arba vedusiai porai, ant 
pirmų lubų 4518 So. Mozart St. Atsi
šaukite bile kada.

—O—

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

M^*^^^^^****^**^^^^*,W«lWX*^^'l*^*M"***^**^»i*W**lWWW^^»

REIKALINŲAS geras vyras ant ūkės 
dirbti, katras gerai supranta visą ūkės 
darbą ir gali karves milžti, $10.00 į 
mėnesį. Girtuokliai ir tinginiai neat
sišaukite. A. S. 19 N. Lathrobe Avė.

Svarbiausia viso pasaulio 
darbininkų šventė Pirmoji Ge
gužės jau nebetoli. Tų dienų 
visi darbininkai parodos savo 
solidariškumų,
bas, demonstracijas, 
buriasi į 
pasauliui 
riškuma.

Ir mes
lyvanti drauge su visais pašau 
lio darbininkais tos dienos pa
minėjime. O kad tai tinkamai 
prisirengti tai ChicagOs lietu
vių LSS. centralinė kuopos val
dyba šaukia susirinkimų penk
tadienį, kovo 31 d., “Naujie
nų” rūmuose. 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes laikas yra 
trumpas. —Valdyba.

Reikalauja $10,000 
už žaizdas paneštas 

auto nelaimėje
Lietuvaitė Beatriče Bukauskis 

skundžia teismui “kaltinin
kų” P. J. Haney.

Šiandie įvyksta Brid- 
geporto lietuvių be
darbių susirinkimas
Kalbės atstovas iš ekzekutyvio 

Chicago W atkers on Unem- 
ployment komiteto.

19 metų lietuvaite Beatriče 
Bukauskiutė, 6631 So. Hoyne 
avenue, šiomis dienomis užve
dė bylą Circuit teisme prieš 
tūlų P. J. Haney, kuris jų sun
kiai sužeidė automobilio nelai
mėje. Ji reikalauja $10,000 at
lyginimo už žaizdas ir žalų jos 
sveikatai,
nelaimė padare.

Ji sako savo deklaracijoję, 
kad vasario 12 d., 1931 metais 
ji važiavo automobilyje su tū
lu Jonu J. Dopkumi. Prie 77 
ir Ashland gatvių kampo P. J.

nervams, kurių

šiandien, Fcllowship House, 
831 West 33rd Place. 7:30 va
landa vakare įvyks Bridge-

“Niekur Kitur Kaip Tik Šiame Outlete” 
Jus Galite Rasti tokias

Sensacingas Kokybės!! 
Milžiniškas Sutaupąs!!

NAUJI PAVASARINIAI

KAUTAI
Vertės 
iki 6.98

“Visi Turi Būt Išparduoti
Šiame Outlete”Pirkite dabar, sutaupykite

ant Sales Taksų

Jeigu jus esate taupi, jeigu jus norite 
gauti geriausį stylių, jeigu jus vertinate 
savo dolerius, dešimtukus ir centus, 
ištirkite šį

Sensacingą tfW8W IŠPARD AVIMA11 JjI Tūkstančiai

Depositas palaikys jū
sų Kautą iki 

Velykų 
O 

SKUBINKITĖS! 
O O 

SKUBINKITĖS!

Haney, važiuojąs labai neat
sargiai, nekreipdamas domės į 
signalus ir pats neduodamas 
jokių signalų, įvažiavo į J. J. 
Dopkaus automobilį, kuris ap
sivertė.

Ji, sako Bukauskiutė, 
sunkiai sužeista. Keliose 
se nulaužti kaulai, arba
kini sužalotos kai kurios kūno 
dalys, kaip žandas, nugarkau
lis, etc. Ji išgulėjusi ligoninė
je ilga laiką ir gydymasis jai 
kainavęs $500.

Pirmiau, 1931 metais dirbusi 
Boston departamentinėje krau
tuvėje, bet dabar neturi jokio 
užsiėmimo. Už sužeidimą rei
kalauja iš P. J. Haney $10,000.

P. J. Haney, apskųstasis, 
kaip pasirodo, yra nepilname
tis, neturi 18 metų.

Atvažiavo į konkur
są su automobiliu; 

vagiliai jį pavogė
Povilas Antanonis, 6404 So. 

Rockwell st., sekmadienį atva
žiavo į konkursą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje du savo 
automobiliu, “Oaki'a|nd” mo
delis 1927 metų — 4-rių durų 
sedanas. Jį pastatė prie šiaur
ryčių Halsted ir 32-tros gatvių 
— kampo.

Už kelitj valandų išėjęs iš 
salės važiuoti namo — auto
mobilio neberado. Jeigu kam 
teks panašų automobilį kur 
pa temyli — prašo pašaukti 
Hemlock 2624.

Tik šešios dienos be
liko iki Steponavičių 

koncerto
Koncertas įvyks sekmadienį, 

balandžio 2 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

mate

Sala- 
kaipo

Anelės Salaveičikiuitčs-Stepo- 
navičienes, Kazio Steponavi
čiaus ir Jurgio Steponavičiaus 
bendras koncertas įvyksta šį 
sekmadienį, balandžio 2 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted street.

Kiekvienas Chicagos lietuvis 
pažįsta pp. Steponavičius, ne
kartą girdėjo juos koncertuose, 
vakarėliuose ir nekartą 
juos operetėse.

Lietuviai pažįsta- Anelę 
veičikiutę-Steponavičienę,
dainininkę, be kurios teįvyksta 
retas koncertas Chicagoje; Ka
zį Steponavičių — kaipo smui
kininką, Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestro dirigentų 
ir “Pirmyn” choro vedėjų, o 
Jurgį Steponavičių — George 
Stephens, kaipo pianistų ir 
“Stephens Revelers” orkestro 
vedėjų. Trys muzikališki vie
nos šeimynos nariai.

Programas, kaip teko patir
ti, susidėsiųs išimtinai iš nau
jų kurinių, kurie lietuvių kon
certuose, berods, ikišiol nebuvo 
girdėti.

Be Steponavičių koncerte da
lyvaus ir Chicagos Lietuvių 

I Simfonijos orkestras. —Z.

Polo Kautų Neturtinga lietuveSezono Naujausia Sensacija! | sa”^

Pirmą Syki Pasiūlyta
Outleto Kainomis

Šimtai kitokių išėjimui ir sporto Kautų 
naujausiomis spalvomis ir paskiausiais 
padabinimais. »
'APRENGIATE VISA SAVO SEIMINĄ

ANT VELYKŲ”

Čebatukai dėl vi
sos šeimos už 79c 
99c, $1.39 ir $1.69

500 dresiųEXTRA SPECIAL 
dėl Moterų. Merginų ir Mergaičių. 
Didžiausias bargenas kada nors pa
siūlytas. Kai kurios truputį netobu
los, bet yra tikras bargenas 
už tiktai .......................... .........

CHICACO M Al L ORDER CO
HĄRRISOH6P.
Atdara kasdien nuo 8 iki 6 vai. v ak. Ketvertais ir Seitadieniais iki 8:80 vak,

Pasaulines Parodos 
komitetas šaukia 
chorvedžių susirink.

l,Pasaulinės parodos lietuvių 
sekcijos programų komisijos 
pirmininkai J. P. Varkala šau
kia visų Chicagos lietuvių chor
vedžių susirinkimų ketvirtadie
nį, kovo 30, d., Univcrsal Kliu- 
bc, 814 
vakare.

Chicagos lietuvių chorų 
prašomi susirinkime 

dalyvauti, nes numato- 
kad reįkėš apkalbėti eilė 

reikalų liečiančių , Lietuvių Die
nų Parodoje, tarp kito ko, tos 
dienos dainų programų.

vedėjai 
būtinai
ma,

Neturi iš ko užmokėti ligoni
nei; pirmiau šelpė kitus ne
turtingus lietuvius.

Chicagos LSS. Centralini kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
31 dieną, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Taigi draugai būtinai atsilankykite j šį 
susirinkimą, nes turime labai svarbių 
reikalų apsvarstyti, o ypatingai, turime 
tinkamai prisirengti prie pirmosios ge
gužės. Kviečia Valdyba.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino, 
merginos ar ženotai porai. Apšildomas, 
nebrangiai. 7029 So. Artesian Avenue, 
Tel. Hemlock 6564.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikią

West 33rd Street, 8 v.

Peter Conrad
Fotografuoju jusą na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Senas Auksas 
OldGold

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

MERGAITĖ abelnam namų darbui 
vieną dieną j savaitę. Ateikite dėl pa
sitarimo trečiadieny, 1:30 vai. po piet. 
858 W. 33 St.

--------- O---------

REIKALINGA mergaitė prie abelno 
namų darbo. Turi turėti liudijimus. 
Labai geri namai, maža mokestis, šau
kite Crawford 5824.

Sako, Chicago val
giai susilauksianti 
5-ių centų alaus

Ir federale, ir valstijos ir mie 
si o valdžios krauna mokės

Chicago vargiai sulauks 5 
centų alaus, spėja bravorai ir 
atsidarančių užeigų savininkai. 
Įvairios valdžios dalys žiuri į 
alų kaip “gelbėtojų 
nansinių sunkumų ir 
krauna mokesčius.

Štai federale valdžia 
$1,000 už leidimų nuo bravo
rų, $50 nuo urmininkų ir $20 
nuo užeigų ir kitų vietų, par
duodančiu alų detaliai. Be

iš jų fi-
visos

ims

duodančių alų detaliai, 
to, ims $5 nuo statines.

Chicagos miestas ims $300 
nuo įstaigų parduodančių alų 
detaliai. Ar inis mokestį tie
sioginiai nuo alaus dar neži- 

. . <•■.(. ■■■ ma.
O Illinois valstijos guberna

torius šiomis dienomis riejosi 
su Chicagos aldermonais ir ki
tais viršininkais 1 dėl valstiji- 
nių alaus mokesčių. Jis užsi
spyręs reikalauja, kad ir val
stija 
aukso kalno 
$100 leidimą nuo detalių par
davyklų ir, be to, 2 centu nuo 
galiono.

Sujudo, sukruto Chicagos 
aldermonai gavę tokį guberna
toriaus pareiškimą ir vakar 
išvažiavo į Springfieldų pro
testuoti.

Bravorai tuo tarpu spėja, 
kad naktį, iš balandžio 6 į 7 
d. pristatys alaus Chicagos 
gyventojams už $4,000,000 -— 
apie milijoną “keisų” ir 12,000 
statinių. Viešbučiai, valgyk
los, kaberetai rengiasi alų — 
“aunu palaidūnų” grįžtant, po 
trylikos metų 
sutikti.

pasinaudotų iš “naujo
- alaus. * Siūlo

iškilmingai

Galite pamatyti visų 
Lietuvą tik už- $1.00
Amerikiečio Dr. Margerio 
knyga “Amerikiečio Įspūdžiai

. Lietuvoje”

Su stipriais

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Inkorporuotas / 
1642 West Division St. 

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

Help VVanted—Male-Female 
Darbininką Reikia

REIKALINGA virėja vyrą arba mo
terį nuo 25 iki 35 metų. Kambarys ir 
mokestis. 5702 W. 65 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA grosernė ant biznia- 
vos gatvės, labai gera vieta, labai pigiai. 

5752 S. Racine Avė.

Prisirašykite į musą spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

WALKATHON
VOROS GALI ATSIŠAUKTI DABAR 

NORTII RALI, UOLINEI M 
Wnbnsli A ve. ir Ifith Nt.

LEO. A\ SELTZERIO DIDELIS

Visų Tautų Kontestas
Jus turite būt (dmęn toj Saly, kuria repre-

Hcntuojate. AtHineftkitc h| Hkclbima 
ir PASISKUBINKITE

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai nameli 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 i— "Greitas ir 

, Teisingas patarnavimas".
Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 

PAUL M. SMITH « CO.
REAL ESTATE — LOANS — 

INSURANCE
4425 South Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

PARDAVIMUI kampinė grosernė — 
gera vieta dėl saliuno — 5 kambariai 
pagyvenimui. 2 mašinom garadžius. Ren- 
da pigi. Priežastis, turi du bizniu. 4159 
So. Rokwedl St. Atsišaukite 2614 W. 
42 St.

Exchange—M ainai
5 KAMBARIŲ

karštu vandeniu šildomas, 2 karų gara
džius, 
Kas iš 
duosiu

mūrinis bungalow

mainysiu ant nedidelės farmos. 
lietuvių farmerių suteiktų žinią, 
atlyginimą.

K. P.
7200 So. Wood St..
Tel. Republic 8114

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

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

paint]

PERSIAALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

AnslaHUKoklte nuo persISaldlmo re* 
Kullnriai išvalydami savo vidurius l 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra- 
Salinkite nuodijančių medegųt Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

KC bakihg 
POWDER 

/ ŠAME PRICE \ 

yAS42YEARSAG0V< 
Ii 25»lt««fer25t A

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

Garsinkitės “N-nose”

CLASSIFIEDADS
Tankiai girdime gerašir

džius žmones duodant pagal
bų neturtingiems su pastaba, 
kad
gali būti; kai 
duos”.

Tie žodžiai 
singi. Štai 
Bertcher,

“kada norą ir man taip 
reikės jis man

kartais yra tei- 
lietuvė ' Elena 

3221 LoWe avenue, 
1-mame aukšte, savo laiku šel
pė neturtingus anglimis, mais
tu, ete, Ji užjausdavo netur- 
tingietns. Bet dabar likimas 
ir ją pastatė sunkioje padėty-

Jos jauna dukrele serga, gu

Tai didelė, graži ir savotiš; 
ka knyga apie Lietuvą, kur: 
turi net 429 puslapius, 
daug paveikslų, 
audeklo apdarais ji kainuoja
$1.50, o popierio \apdarais -r- 
$1.00.

Tai yra Dr. Al. K. S. Marge
lio įspūdžiai Lietuvoje, ku
riuos daktaras parašė grįžęs 
Amerikon. Kurie norėtumėte 
įsigyti tų ar kitų kurią knygą 
kuri randasi “Naujienų” ar 
“Aušros” knygyne ar užsira
šyti “Naujienas’* ar “Keleivį” 
pašaukite Senų Petrą, pa
skambindami telefonu Roose- 
velt 8500.

Gavęs . pašaukimą Senas 
Petras tuojau atvažiuos pėkš- 
čias s,u ąavo krautuve ir apru-

Financial
Finansai-Paskolos

l-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas Kolektavimas — 
Adjustmentai

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

For Reni

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 ti

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

Real Estate For Sale 
PardavinĮUj

PARDAVIMUI — 
BARGENAI

Tai yra gal paskutinė proga nusipirk- 
panašius bargenus.
$100.00 cash likusius išmokėjimais

kas mėnesį nupirks dviejų augščių mū
rinį namą. 2 flatai. Kaina $3200. Sa
vininkas priims $1000 bondą arba tuš
čia lota kaipo dalinį {mokėjimą.

$100.00 cash likusius ant išmoklėji-. 
mo nupirks gražų cottage su dideliu lo
to priemiesty,, Kaina $2500.

$150.00 cash likusius po $25 į mė
nesį nupirks dviejų augščių namą su 
cottage užpakaly. Kaina $2200 ant 
Morgan St. arti 18tb St. Savininkas 
priims real estate Bondą kaipo dalį {mo
kėjimo.

FRANK J. PETRU, 
1443 W. 18rh St.. 

Telefonas CANAL 0806

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSE KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago, 111.

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.

FARM A 80 akrą Wis. su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijom, preina prie 
upės, mainys ant namo. 120 akrų farma 
Mich. su budinkais, gyvuliais mainys 
ant namo.

Bungalour 6 kambarių Marąuetre Paęk 
parduos pigiai arba mainys ant lotų ar
ba morgičių.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė. Virginia 0757

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yrii gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį. skelbimų 
daug mažiau^ Jeigu dėsite jį keletu 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

RENDON gera vieta dėl alynes yra 
dideli ir patogi svetainė. Pagyvenimui 
kambariai it; garadžius 2301-03 W. 22 

I PI. labai prieinama kaina.
Kreipkitės:

Lietuva Bldg. & Loan Ass'n. 
4600 So.Wood St.

Lafayette 6393
<i.'l'VI1 v: ,< i 1 , i'. ; ...' i * '■

ROOSEVELT ggQQ
skelbimus priimame nuo pai ryto iki 8 valandai vakaro.




