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Schleicheriui pasi

katauja kanclerystės

I .(tas namo ir rengėsi išplaukti
I pirmuoju galimu laivu. Buvo±=

atsisakė remti ka- 
kad kabinetas, kad 
biudžetą, buvo nu- 
specialius 5 nuoš.

Ambasadorius šaukiamas namoV i

ir Roosevęltas panorėjo pasi
tarti su juo asmeniškai

Junkeriai su industrialista’s nu
vertė von Schleicherj, prie jų 
prisidėjo ir prez. Hindenbur
gąs

Kabinetas norėjo užkrauti nau
jus didelius taksus. Didelė 
demonstracija prieš naujus 
taksus Paryžiuje

Komunistai bandė surengti de
monstraciją prie Japonijos 
konsulato-, bet tapo išvaikyti. 
Apie 200 areštuota

Pirmas ir Didžiausias. Lietuvių Dienraštis Amerikoje
*.......    *....    N —n.............. I. !■■■■■,

Valstybes sekretorius Henry L. Stimson (kaiirėj) ir Nor
mali Dayis, Amerikos delegatas nusiginklavimo ir visose kito- > ♦
se tarptautinėse konferencijose, po pasitarimo apie tarptauti
nę padėtį.
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Vokietijos ir Francijos Kabinetai Nuversti
VON SCHLEICHERJ NUVERTĖ JUNKERIAI, 

0 FRANCUOS KABINĖTA—TAKSAI
Francijos kabinetas 
puolė socialistams į traukus, Hitleris rei 
atsisakius ji remti ’

Pa ryži u s, s. 27. — Po visos 
nakties atstovų buto posėdžio, 
socialistams atsisakius toliau 
kabinetą remti, premiero Juozo 
Paul-Boncour kabinetas liko 
nuverstas 390 balsų prieš* 193. 
Kabinetas buvo nepopuliaria ir 
išgyvavo viso tik penkias sa
vaites.

Socialistai 
binetą todėl, 
subalansuoti 
taręs uždėti
taksus ant visų pajamų. Socia
listai gi reikalavo, kad nuo spe
cialių taksų butų paliuosuotos 
pajamos, kurios nesiekia dau
giau $2,000 j metus.

Nepasitenkinimas projektuo
jamais naujais taksais yra di
delis. Jau kabinetui puolus, 
taksų mokėtojų sąjunga buvo 
surengus didelį pro tęsto mitin
gą salėje visai arti trisienio rei
kalų ministerijos. Į mitingą 
atėjo apie 8,000 žmonių, kurių 
tik nedidelė dalis galėjo tilpti 
salėje. Kiti pasiliko gatvėje ir 
tarėsi apie ėjimą prie atstovų 
buto rūmų.

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kuri grūmoja 
paskelbti taksų streiką ir nu
tarė ją įteikti prezidentui, ka* 
bilietui ir atstovų butui. Išėję 
iš salės todėl visi, dainuodami 
“Marselietę”, patraukė linkui 
atstovų buto rūmų. Jiems pa
stojo kelią policiją. Ištiko su
sirėmimas, kuriame daug žmo
nių sužeista.

Rytoj demonstraciją rengia 
vertelgos, kurie bandys suor
ganizuoti sankrovų uždarymą. 
Stiprios unijos ir valdininkai 
atsisakė priimti algų n u kapo
jimą, kurį valdžia projektavo. 
Tas ir privertė socilaistus atsi
sakyti remti valdžią. Marceilles 
policija rengiasi streikui, jei 
bus nukapotos algos.

Padėtis Francijoj yra labai 
opi ir bus didelio vargo suda
ryti nuają kabinetą. Gal bus 
bandoma sudaryti kabinetą iš 
radikalų ir centro, arba gal net 
ir dešiniųjų partijų.- Tikimasi, 
kad valdžios krizis bus ilgas.

Mexico City, s. 27. — Gauta 
žinių, kad ties San Luis Po- 
tosi po mūšio su valstijos ka
riuomene tapo pakarti 7 bandi
tai. ‘ .

Washington, s. 27. — šian
die apdegė čechoslovakijos le- 
gacija. Nuostoliai siekia $50,000. 
e= =sax

Chicagai ir apiellnkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Lietus ar sniegas ryte, ne» 
* didelė permaina temperatūroj.

gas ir patarėjas yra v/>n Pa
peri. .lam ir norėtų pavesti 
kancler.o vietą. Von Papen jau 
paskirtas ištirti politinę padėlį 
ir jau prieš keletą dienų turėjo 
pasitarimų su katalikų centru 
ir hitlerininkais, ieškodamas jų 
paramos.

Kai tik Schleicher rezignavo, 
tai kanclerio vielos pareikalavo 
Hitleris, kaipo vadas stipriau
sios partijos reichstage. Kad 
sutvirtinti savo poziciją, jis 
tariasi su nacionalistai ir cent
ru gauti jų paramą ir tuo su
daryti didžiumą reichstage. Kiek 
žinoma, centras sutiktų jį rem
ti, jei jis prisižadėtų pildyti ša
lies konstituciją ir išlaikyti par
lamentarę valdžią. Betgi Hin
denburgas yra nepalankus Hit
leriui ir jeigu Hitleris negalės 
užtikrinti didžiumos reichstage, 
jam nėra progos likti kancle
riu.

Socialistai gi laiko pasitari
mus su komunistais apie paskel
bimą generalio streiko, jei kanc
leriui butų paskirtas von Pa
pen ar Hitleris.
; Darbininkų ^unijos jau įspė
jo Hindenburgą prieš skirimą 
tokio kabineto, kuris butų re
akcionieriškas ir nusistatęs 
prieš darbininkus.

Tautų sąjungos darbas su
trukdytas

Geneya, s. .27— ,pelei puo
limo Frahcijbš 7ir Vokietijos 
valdžių ir netikrumo padėties, 
nemažai susitrukdys tautų są
jungos darbas.

Nusiginklavimo konferencijos 
posėdžiai jau nutraukti. Gal
būt bus nutraukti posėdžiai ir 
19-kos žmonių komiteto, kuris 
svarsto Chinijos-Japonijos ka
rą.

Tautų sąjunga taipjau svars
to Paraguajaus ir Bolivijos ka
rą. Svarstomas ir gręsiantis 
kitas įlietų Amerikoje karas,— 
tai Cojbmbia ir Peru karas už 
Amazonės upes portą Leticia. 
Pastarais dviem dviem karais 
yra susirūpinusios ir Jungt. 
Valstijos.

Berlynas, s. 27. — Kanclerio 
gen. Kurt von Schleicher val
džia tapo n t.versta. Nuversta 
junkerių, industrialistų ir mo- 
narchistų pastangomis, prie 
kurių prisidėjo ir prezidentas 
von Hindenburgas, atsisakyda
mas suteikti Schleicheriui tas 
diktatorines galias, kurias tu
rėjo buvęs kancleris von Papen.

Prieky visų tų intrigų ir bu
vo pats von Papen, kuris vėl 
nori atgauti kanclerio vietą.

Schleicheris liko nuverstas 
todėl, kad jis nebuvo užtekti
nai reakcingas ir neįstengė pa
tenkinti paties dešiniojo ele
mento, kuris dabar jaučiasi tiek 
sutvirtėjęs; kad gali diktuoti 
valdžiai. O Schleicheris yra pa
reiškęs, kad jis “nėra nė kapi
talistas, nė socialistas.”

Monąrchistai Sehleięheriu buj- 
vo nepatenkinti todėl, kad jis 
atsisakė laužyti šalies konsti
tuciją ir eiti prie monarchijos 
atsteigimo, ko, matyt, norėtų ir 
prezidentas von Hindenbtfrg. 
Taipgi atsisakė perdaug varžy
ti žmonių laisvę, nes matė, kad 
tai gali iššaukti tik naujus keb
lumus.

Stambieji industrialistai bu
vo jam priešingi todėl, kad jis 
atsisakė leisti jiems nukapoti 
darbininkų algas žemiau pra
gyvenimo normos.

Labiausia Schleicheriu buvo 
nepatenkinti stambieji dvari
ninkai— junkeriai, prie kurių 
priklauso ir von Papen su Hin- 
denburgu. O nepatenkinti to
dėl, kad Schleicheris atsisakė 
visiškai pasmaugti Vokietijos 
eksportą naudai rytų Prūsijos 
dvarininkų, uždarydamas duris 
Vokietijos maisto importui, 
kaip tą darė von Papen. Mat, 
kai Vokietija, kad pakelti savo 
ūkių produktų kainas, uždarė 
duris maisto importui, tai ki
tos šalys uždarė savo duris Vo
kietijos gaminių eksportui.

Bet labiausia junkeriams ne
patiko, kad Schleicheris ne tik 
leido išketli aikštėn tai, kad 
stambieji dvarininkai pasigrobė 
skiriamas ūkininkams pašelpas, 
bet dagi pasižadėjo tą kaltini
mą, kuris sukėlė visoje Vokie
tijoje didelį skandalą, nuodug
niai ištirti.

Be to Schlecheris pykosi su 
hitlerininkais ir nugalėjo tikė
tis gauti jų paramą reichstage, 
taip kad jis butų buvęs nuvers
tas pirmame reichstago posėdy, 
kuris įvyks ateinantį antradie
nį. žinodamas tai, jis ir pra* 
šė prezidento Hindenburgo su
teikti jam teisę paleisti reichs
tagą ir valdyti Šalį pagalba dek
retų, kaip tą darė von Papen. 
Tečiaus Hindenburgas tą teisę 
Schlecheriui atsisakė 'suteikti 
ir Schleicheris buvo priverstas 
rezignuoti.

Kąs bus sekamu Vokietijos 
kancleriu dar nėra aJš^u.Ar- 
timiausias Hindenburgą drau- nušovė Edward Linker, 8 m<

Gubernatorius tyri 
nėsiąs Detroito 

streikus

B

Anglijos ambasado 
rius išskrido pas 

Rooseveltą

Chicagoj išvaikė ko 
numigtų demonstra 

ciją prieš japonus
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Fordas vėl šaukia, 
kad puolama jo 

industrijos
Detroit, Mich., s. 27. — For

das vakar išleido pareiškimą, 
kad vienu ar kitu budu jo dirb
tuves pradėsiančios neužilgo 
veikti. Streikas “body” dirb
tuvėje, kuris privertė užsidary
ti visas Fordo automobilių dirb
tuves, nesąs streikas, bet tie
sioginis puolimas Fordo indust
rijų. Tokia, ;pat ataka buvusi 
ir metai atgal Selden byla dėl 
patento. >

Fordo komp. viršininkai sa
ko, kad darbas Fordo dirbtuvė
se atsinaujins tuojaus, kai pra
dės dirbti Briggs “body” pirb- 
tuvės, gal pirmadieny ar ant
radieny. Jeigu1 gi streikas už
sitęstų, tai gal pats Fordas pra
dėtų dirbti ir “bodies”.

Washington, s. 27. — Sena
torius Black pareikalavo sena
to ištirti Fordo kaltinimą, kad 
niekurie bankieriai ir kompeti- 
toriai nori sunaikinti jo in
dustrijas. Šen Black taipjau 
reikalavo ištirti kaltinimą, kad 
bankieriai valdo visos 
industriją.

Lansing, Mich,, s. 29;—Gu
bernatorius Gomstock įsakė vi
suomenės Saugumo (valstijos 
policijos) komisionieriai Olan- 
der nuodugniai ištirti darbo 
padėtį Detroite, nes gauta prieš
taraujančių žinių apie rūstumą 
padėties.

Streikai yra kilę daugely au
tomobilių dalių ir “body” dirb* 
tuvių, delei ko turėjo užsida
ryti ir daugelis automobilių 
dirbtuvių, kurios negali dirbti, 
nes negauna medžiagų. Del tos 
priežšsties tūkstančiai darbi- 
ninkųx atsidūrė be darbo.

Princeton, Ky. Del nežinomos 
priežasties Mrs. Lonnie Dick- 
son pradėjo čiaudėti pirmadie
ny,—čiaudėti be jokios palio
vos. Išpradžių. čiaudėjo po 20 
kartų į minutę. Po 100 valan
dų tokio čiaudėjimo,, dabar 
čiaupti jau tik 8 kartus į mi
nutę. z

Philadelfchia, Pa., Ricjiard 
Fangellitti, 5 m., žaisdamas re
volveriu ir norėdama įrodyti* 
kad jis gali paspausti gaiduką,

šalies

Bomba suardė namų, 
užmušė moterį

Pa., s. 27.—

* $m’

Reikalauja neleisti 
nukapoti darbi

ninkams algas

Warm Springs, Ga., s. 27.— 
Anglijos ambasadorius Ronald 
Lindsay aeroplanu atskrido pas 
išrinktąjį prezidentą Rooseveltą 

| pasitarti apie busiančias dery
bas dėl Anglijos karo skolų ir 
ekonominių ryšių. Atskrido jis 
kviečiamas paties lAoosevclto. 
Manoma, kad pasitarimas eis 
dėl Anglijos statomos skolų de
ryboms sąlygos, kad ekonomi
nės derybos nebūtų surištos su 
karo skolomis, bet kad jos bu
tų atidėtos iki po pasaulinės 
ekonominės konferencijos.

Rooseveltas pakvietė Lindsay 
atvykti pas jį po to kai suži
nojo, kad Lindsay tapo pašauk-

manoma, kad iškilo rimtų ne
sutikimų dėl busiančiųjų dery
bų ir galbūt pasitarime su 
seveltu tuos nesutikimus 
bandoma išlyginti.

Roo- 
bus

Copenhagen, Danijoj, s. 27. 
—Socialistas premieras Staun- 
ing pareikalavo išleisti įstaty
mus, kurie uždraustų nukapoji- 
mą algų ir neleistų Danijos in
dustrijoms paskelbti lokautą 
100,000 darbininkų.

Jis siūlo, kad dabartinės al
gos pasiliktų iki 1934 ir kad 
lokautai ir streikai per tą lai
ką butų uždrausti, nes ir taip 
šalyje, yra 200,000 bedarbių.

Parlamentas galbūt ir pri
ims siūlomus įstatymus.

Philadelphia,
Eksplozija sugriovė advokato 
John M. Di Sylvestro, pirmi
ninko Italijos Sūnų draugijos, 
asmeniško Muššolini draugo ir 
legalio patarėjo Italijos konsu
lui, trijų aukštų namą, užmušė 
jo moterį ir stržeidė 16 žmonių. 
Tarp sužeistųjų 5 yra Di Šyl- 
vestro šeimynos nariai, o 11 
apieiinkės gyventojų. Spėjama, 
kad buvo (badįtA labai stipri 
bomba ar dinamitas.

.................... a.............  ■

Varšava.—Lenkija labai no
rėtų įsigyti lenkų kalboj rašy
tą bibliją, kuri randasi Saros- 
patag gimnazijoj, Vengri j o j. 
Dar prieš karą lenkai UŽ ją 
siūlė milioną kronų auksu, o vė- 
liau-rl0,000 akrų Žemės. Bet 
abu pasiūlymai tapo atmesti.
’. j ... ... •:

Prašo $6,535,000 pa 
skolos bedarbių 

šelpimui
Chicago. —- Illinois valstija 

prašo iš Rekonstrukcijos Finan
sų Korporacijos .$6,535,000 pa
skolos bedarbių šelpimui vasa
rio mėnesį. Iš tų pinigų $5,- 
981,780 eitų Cook pavieto be
darbiams, o $553,250 likusiai 
valstijos daliai.

Suvaržo prohibiciįps 
■ agentų veikimą ’

\ * •

Washington, s. 29. — Atsto
vų butas priėmė keletą suvar
žymų prohibicijos agentų veiki
me ir sumažino 10 nuoš. pa
skyrimą prohibicijos vykini- 
mu‘i. Buvo siūloma visai at
mesti skyrimą pinigų prohibi- 
cijai vykinti, bet pasiūlymas ne
praėjo.

Prohibicijai paskirta $8,44,- 
000, vieton rekomenduotų $9,- 
120,000.

Prohibicijos agentams tapo 
uždrausta “tapįnti” telefomi 
vielas (klausytis kitų pasikal
bėjimų telefonu), samdyti “snu- 
perius” 
džios pinigus degtinę įrody
mams prasižengimo.

šiuos atstovų buto nutari
mus dar turi patvirtinti sena
tas.

ir taipgi pirkti už val- 
degtinę įrody- H T

Chicago.—Apie 500 komunis 
tų ir jų pritarėjų šeštadienį 
bandė surengti demonstraciją 
prie Japonijos konsulato, kuris 
randasi Tribūne name, už upės, 
N. Michigan gatvėj.

Demonstrantai atėjo iš vi- 
durmiesčio, bet vos pasiekė til
tą, jiems kelią pastojo apie po
ra šimtų policistų—miesto ir 
Lincoln parko. Pastarieji buvo 
haujoj ‘uniformoj’—dėvėjo plie
nines tranšėjų kepures, kad 
kas galvos nepramuštų ir buvo 
apsiginklavę ilgomis lazdomis. 
Ir policistai veikiai paleido į 
darbą tas savo lazdas, daužy
dami demonstrantams kojas ir 
galvas.

O už tilto, Wrigley, Tribūne 
ir dar vienam triobesyj stovėjo 
pasislėpę ugniagesiai, pasiren
gę demonstrantus pavaišinti 
šaltu vandeniu, jei policija bu
tų jų neatlaikiusi ir jiems bu
tų pasisekę pereiti tiltą.

Bet policija ne tik atlaikė de- 
mettstrantite ir neleido jiems 
pereiti tiltą, bet dar 209 žmo
nes areštavo. Areštavo kiek
vieną, kuris tik pasipainiojo 
policijai ar jai išrodė esąs pa
našus į komunistą. Tarp areš
tuotųjų buvo 23 moterys ir 
merginos.

Išvaikius demonstraciją, areš
tuotieji buvo nuvežti į policijos 
stotis ir buvo iškvosti. Kurie 
buvo tik pakliuvę policijai pra
eiviai, tie tapo paliuosuoti. Bet 
89 žmones liko sulaikyti. Iš jų 
66 yra vyrai, o likusieji yra 
vaikai ar moterys. Iš suimtų
jų apie 50 yra ateiviai ir jie 
busią atiduoti federalinei val
džiai.

Tyrinėja Italijos siunti
mą ginklų Vengrijai

Rengiasi deportuoti at
eivius mūviu žvaigž

des

Dublinas, s. 27. —Iš ikišiol 
suskaitytų balsavimo davinių, 
de Valeros partija jau turi 72 
vietas. Airijos seime, kuris su
sideda iš 153 atstovų. Dar apie 
9 vietas nėra žinių.'

Vienna, s. 27. — Anglija ir 
Francija tyrinėja Italijos siun
timą per Austriją ginklų Ven
grijai. Jos nori tą Vengrijos 
ginklavimą sustabdyti iki j tą 
dalyką dar nėra įsimaišiusi tau
tą sąjunga.

Los Angeles, Cal., s. 27. —į 
Los Angeles atvyko darbo sek
retoriaus Doak pagelbininkas 
Murray W. Garsson. Jo atvyki
mo tikslas yra ištirti ateivius 
krutamu jų paveikslų aktorius* 
aktores ir rašytojus ir depor
tuoti tuos, kurie negali įrody
ti, kad jie turi teisę dar pasi
likti Amerikoje.

Johri' Farrow, rašytojas iš 
Australijos, kuris filmoms yra 
parašęs kelis kurinius; j au ta
po areštuotas už tai, kad buk 
jis nelegaliai yra’ įvažiavęs.

Ištrėmimas laukia ir daugiau 
žvaigždžių ir ypač daugelį ma
žesnių aktorių. ■ 1 ‘ ' 1 J: ' ■ ... 

—im ■ ii niy,ii 11 m    <

. t. , ... ’ ’ j '■ ■ ,■ ” į ' ■■ ■ ' '~ ' r-’ * y

Madison, Minn., s. 27. —Ap|e 
1,500 farmerių neleido parddoti 
iš varžytinių už skolas tris 
farmas.

5 žmonės sušalo Len
kijoj

■■ ■ ' . ■ ■ 5 ' ■' ■ ,
/ y .Iii....................

Varšava, s. 27. — Penki; žmo 
nė, jų tarpe motina ir du vai 
kai, sušalo vakar rytinėj! Len 
kijoj

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai* kurie nėra Ame- £5 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, S 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-|g 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami
S daugelio metų patyrimą Jums pasakys kokių dokumentų 

reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

U.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street



(korespondencijos
Indiana Harbor, Ind

P. D, Kliubo susirinkimas

W

Svečiai

j vieną

nuo

PATOGUMUI NAUJA

yra bergždžias daiktas

IIIIIIIIĮIIH^

atliks tinka- 
tatai parodys

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

susirinkusiųjų
išklausyti jc

WHpe:
WĄĄF

sausio 
malonus

' j y*'-?

vertu steigti naujų 
draugiją?

— politiškus iš 
Mat, Šiandien de

kuris ir gerais

durų sedanas rodantis labai gracioziš 
pigesnis ant $90.00 negu pir

-•i; .

. Manohester, Cfetm.

juk yisį 
lietuvių 

Amerikoj 
Ir tai visai 

Metai iš

PLYMOUTH NUSTATO NAUJA BĖGIMĄ 
SENSACINGŲ NAUJŲ ŠEŠIŲ

’ v.'-: >■' dSh •z-z*’ . V

savo muzi- 
stoti į gar- 
darbą tarpe 
P-le A. Ya-

Yra Puiki Žmogui Dovana 
.Marine Valo, Gydo, Atžvieii' 

na ir Neįrenki a 
Jums patiks jos

Knyga 14 “Eye Care” arhą ISye 
Dykai

I Jus dUtft^y^te jttpt dtlrapa- 
n«ų, Hpęs unąmie skalbiamos 
dWi 4? ęfiia, idu kfejart il-

Tegul naujas civilizacijos 
išradimas suččdina jųsų 
sveikatą ir laiką.

teko girdėti, .musų mic- 
rimtai galvoja

Užima savo vietą naujai iš
rinktas pirmininkas, p. Jonas 
Benkinas. Pasako trumpą pra
kalbsią. Girdi, pirmininko vie
tą jam tenka užimti pirmą kar
tą, todėl galės pasitaikyti ir 
klaidų. Bet laikui bėgant jis 
bandysiąs geriau susipažinti su 
tvarkos vedimu ir vengti į.klai-

svečiai
Gersh, jo

Sekmadięnį 
mane atlankė 
detroi (iečiai: 
moteris ir p-le A. Yanush. Man 
buvo malonu susitikti su p. S. 
Gersh, nes jis yra naujienietis, 
savo laiku buvęs pasekmingas 
kontestantas.

Visi aplankėme S. Taurins- 
kus, ten ilgai, pasikalbėjome 
apie įvairius darbo žmonių rei
kalus ir apie SLA. Malonu pa
stebėti, jogei p. S. Taurinskų 
duktė, p-lč Virginia Taurinskai- 
tė, labai pasekmingai studijuo
ja muziką ir yra pasižymėjusi, 
savo gabumu, taip kad net ar
timoje ateityje turės garbės 
skambinti pianu per CKOK 
Windsor radio stotį. Pats pt? 
S. Taurinskas visuomet yra 
“Naujienų” simpatizatorius, 
skaito taip pat “Keleivį”.

Vėliaus aplankėme mano se
nus draugus J. Andrijauskus; 
ten ^trumpai pasidalinome gy
venimo įspūdžiais. Pagalios, p. 
S. dersh, jo moteris ir p-le A. 
Yanush sutiko manė pavėžėti 
su šaVo Dodge iki mąno tarny-i

bos vietos į prie; AmherstbUflg, 
kur aš žiemos ^metu įdirbupąs 
tūlą, frąne^ą farjnerj vien įik 
už pragyvenimą. - Po Ęą|i$ų, 
vos tjįk ąyg^įžąn išiPękoi^ 
kur praleidau vieną savaitę 
laiko besisyepiųQ(ląmas pgaą gir 
minės ir pažįstamus,T kaip tuoj 
susirgau iriflųe^ą. (Prądžiojė 
dirbau ir vaikščiojau, kol galė
jau, — .pasekmė! ; išsjyysta 
broncho-pneumonia. ' 'Turėjau 
kviesti daktarą, kąs man kai
navo keletą doletiiį,. o ■ ituo pat 
metu nieko. nąuždtotobvytonntik; 
iš sutaupų ^pmpkįjąu dafctar 
rui.

Labai liūdnas mų$ų. darbinin
kų likimas. Mums reikia vieny
bės, glaudžios vienybės kęvoj e 
i»ž , ują»i)ozžro«rt»N',;įmwii'l>uvi-

į i pBftfitijas

Kiek 
uto lietuviai 
apie įsteigimą naujos draugi
jos. Draugija turėsianti būti 
politiška, — laikytis demokra
tų nusistatymo.

Tačiau ar verta tai daryli? 
Tuo klausimu aš ir noriu ke
letą žodžių tarti.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
kad mes jau turime vienuoli
kę visokių draugijų, kurios 
yra pasivadinusios įvairiau
siais vardais. Tokiai nedide
lei kolonijai, kaip musų, tu
rėti tiek daug draugijų yra

SIUSKIT PSK
NAUJIENA S
PINIGUS LIETUVON

perdą ug.
Rodosi, jau laikas butų pra

dėti galvoti apie tai, kaip tas 
draugijas suvienijus 
didelę organizaciją, 
steigti naujas. Mes 
žinome, kad mažos 
draugijėlės visoj 
sparčiai nyksta, 
natūralūs dalykas 
metų ateiviai sensta ir miršta. 
Naujų jėgų iš Lietuvos nebęat- 
važiuoja. Tikėtis, kad prie 
musų draugijų prisidės čia gi
musieji lietuviai ir jas palai
kys 
Jeigu ligi šiol negalėjome jau 
nuolių pritraukti, tai tuo ma 
žiau vilties tėra, kad mes pri 
trauksime juos ateityj.

O jeigu taip, tai kokia pras 
m e yra steigti naują draugiją! 
žinoma, kai kurie gal ir t u r. 
išrokavimus 
rykavimus.
mokratai yra šalies valdovai. 
Prezidento rinkiinuOsė jie nu
šlavė republikonus.' Bet kas 
iš to? Jie dar nespėjo pasi
rodyti savo, darbais. Mes dar 

’ nežinome, kiek jie sugebės 
sutvarkyti šąlies reikalus. Gąli 
juk atsitikti ir taip,’kad jje 
pasirodys dar blogesni ir ,ųž 
republikonus,—padidins žmo
nių skurdą, vietoj jį sumažin
ti. Kas tada? Kokioj šviesoj 
mes pasirodysime?

Visi tada mums galės pri
mesti, jog mes esame žemiau
sios rųšies .oporlpnisl.ai> — tuoj

Sausio 22 d. įvyko viršminė- 
to kliubo susirinkimas. Suęirin- 
kjmui daug svarbių dalykų vi
sai neteko svarstyti. Mat, su
sidėjo gana nepalankios aplin
kybės. Pirmiausiai tenka pa
sakyti, jog pereiti metai buvo, 
taip sakant, savotiškų pervers
mų ir sukrėtimų metai visoj 
šalyj. Rinkimuose prakišo re- 
publikonai. Vadinasi, susilau
kėme naujos administracijos. 
Musų kliube irgi tas pat atsi
tikę: senoji valdyba pralaimė
jo rinkimus. Kliubui dabar va
dovaus nauji žmonės. Ar jie 
tą savo užduotį 
miau, ar ne, — 
ateitis.

Kadangi šiame susirinkime 
naujieji viršininkai turėjo už
imti savo vietas, tad ir aš nu
vykau pažiūrėti inauguracijos. 
Žiūriu, senieji valdininkai kaž
kodėl atrodo neramus, nepaten
kinti, o tuo tarpu naujieji kal
basi su savo draugais ir lau
kia, kada jie bus pakviesti už
imti savo vietas.

Narių susirinkiman susirinko 
pusėtinas būrys. Senasis pirmi
ninkas Jonas Sidauga jau , bu
vo besirengiąs atidaryti susi
rinkimą. Bet štai, kur buvęę, 
kur nebuvęs, prieina vienas bol- 
ševikėlis bedarbis prie pirmi
ninko ir prašo, kad jam butų 
leista pagarsinti savo kromelį. 
Atsiklausiama 
kurie sutinka 
kalbos.

“Bedarbis”/ 
laikais darbo dirbti nemėgsta, 
pradeda kalbėti. Na, tiek to,— 
kaip kas išmano, taip save ga
no. .Jis pradeda kalbėti. > Visai 
mandagiai, stengiasi nieko ne
užgauti. Pasigirsta publikoj ko
vojimas. Žiūriu, skerečiojasi 
vienas žmogelis. Plaukai suvel
ti, atrodo, kad jis jau kelias 
dienas nusišukavęs. Kelnės nu
smukusios, marškiniai išsipešę, 
ir koliojasi jis taip, kaip tik
ras izvozėikas.'Pirmininkas ban
do jį sustabdyti, bet iš to nie
ko neišeina. Tenka pašaukti 
maršalkas, kad išvestų jį lauk 
šviežiame ore atsivėdinti. Kal
bėtojas vėl tęsia savo poterius. 
Bet štai triukšmadaris ir vėl 
atsiranda svetainėj ir iš naujo 
pradeda betvarkę kelti. "Akrai 
susidarė keista padėtis: kalba 
bolševikiška davatka, o tvarką 
ardo katalikiška davatka. Tas 
triukšmadaris kas sekmadienį 
eina į bažnyčią ir meldžiasi, 
kad jam Dievas duotų dvasią 
šventą. Susirinkimuose jis 
lat triukšmauja, o vėliau 
klojasi gatvėmis girtas, 
šiaučius.

šiaip taip pasisekė likviduo
ti triukšmą ir užbaigti kalbą. 
Atsidarė formalia susirinkimas. 
Raštininkas Matulevičius per
skaitė nutarimus iš pereito su
sirinkimo. Su mažu pataisymu 
priimama. Pirmininkas papra
šo, kad sekretorius pakviestų 
naująją valdybą. Visi naujieji 
viršininkai sustatoma prie sie
nos. Man net plaukai ant gal
vos atsistojo. Na, sakau, bus 
čia egzekucija. Paskui dasipro- 
tejau, jog tai daroma tuo tiks
lu, kad prisaikinus naujuosius 
viršininkus.

Tačiau jokios priesaikos ne
buvo. Senasis pirmininkas, ap
leisdamas savo vietą, pasakė 
trumpą atsisveikinimo ,kalbą. 
Tarė ačiū visiems kliubiečiams 
už padėjimą jam per trejus 
melus kliubo reikalus tvarkyti. 
Nelabai maloniai pažiurėjo į 
vieną ir į kitą pusę, kur sėde- 
jc korespondentai. Mat, jie ret
karčiais parašydavo apie tai, 
kad susirinkimai nėra vedami 
taip, kaip jie turėtų būti veda
mi. Tačiau tokių dalykų pasi
taikydavo gana retai.

į kairę ir j dėžinę pusę, bet yra sulai
komas viršutinio šmoto.- Del mountingų 
vartojama vien guma ir todėl inžino pi
gimas yra labai švelnus ir: visai ne tyri 
vibracijos.

Naujasai nelankys New Plymouth že
lių -framas yra daug tvirtesnis ir nėra 
taip .sunkus. Liupso wheeUngo vienutė 
ir kontrolė yra pagerinti ir ne taip 
komplikuoti.

Body Komfortas ir Patogumas
Visos priešakinės sėdynės yra, lepgvai 

reguliuojamos. Priešakinis kotpftarpnen- 
tas yri padarytas Ubai patogus, tam
prus, kad vėjas ųfįficų. *r grindys storai 
apklotos.. Guminis mat pumąlšitu garsus 
ir apsaugoja nuo šaRio. ,Sėdynių > pa- 
duškos yra graliai pasiūtos ir apsiūtos. 
Automobilius yra ‘ taip subudavotas, kad 
jame nesigirdžia jokie išlaukiniai garsai. 
Stiklai yra saugus ir galima įsigyti Dup- 
late saugus stiklus dėl kitų dalių auto- 
mobiliaus už mažą primokėjimą.

Visas duris galima uždaryti išvidaus, 
jeigu norima apsisaugoti reikalui esant 
nuo plėšikų. Net ir dešinio šono duris 
yra uždaromos, rankieną lengvai gali
ma apsukti, ir dėlto vagims sunku bus 
sugadinti spyną.

Radio aytena yra įbudavota viršuje 
visų uždarytų automobilių. Yra taip 
subudavotas, kad jame galima padėti 
elektrikišką jį Phiko Transitono Radio. 
Visos emaliuotos dalys yra padarytos 
taip, kad jos nerūdys. šoniniai run- 
ning boards yra apkaustyti plienu ir

Windsor, Ont.
Canada '

Perkame JUetuvęs Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
ParaSmebaiškus, .
Išverčiame Dokumentus,
Trirettgiame Igąlįojimus, 
Išpijome Sftv; Valstiją pilietybes 
apWkpcijas. />/

ukščiau. < įj

įmokėti,,o> kitus po $1,00; i savaitę

Einama prie bąliaųsj gaąpado- 
riaus raporto. Jį išduoda p. 
Stasys Barzdys. Visų ausys’ iš
temptos. Visi kliubiečiai įdo
mauja patirtų kiek deficito bu
vo. Laikai juk sunkus, į paren
gimus mažai žmonių tesilanko. 
Bet štai siurprizas: p. Barzdys 
pasako, jog balius kliubui davė 
$112 gryno pelno. Visi nariai 
suužė, kaip žvirbliai, ir rankų 
plojimu išreiškė savo patenki
nimą.

Reikia tiešą pasakyti, jog 
p. p. Barzdys ir St. Simonas 
pasirodė esą puikus rengėjai. 
Balių rengime vargu kas kitas 
galėtų pavaduoti p. St. Barzdį. 
Jis su visais palaiko kuo ge
riausius santykius ir prie visų 
moka prieiti, štai kodėl jis ir 
padaro tai, ko kitas negali pa
daryti.

Nariai gaspadoriains buvo 
tikrai dėkingi. Tačiau pirmi
ninkas pamiršo jiems tarti 
ačiū kliubo vardu. Well, naujas 
žmogus ir neturi patyrimo. Iš 
viso jam nelabai tesisekė susi
rinkimas vesti. Vienok dūliai to 
perdaug jį kaltinti negalima: 
kai kurie politikieriai statė vi
sokias kliūtis. Manau, kad tie 
netikslumai su laiku išsilygins, 
ir viskas bus gerai.

Kliubictis.

417-21 So.T^stedStreęt
Tel. BČULEVARD 8167-^-4705

\A(ąžiuajaųt į. rpąno fyirnybos 
vfetą, ilgąi Ralbčjąųsisu p. S. 
Gerąh ąpie įvairius gyvenimo 
klausimus.; Papikajbčjim^ p. S. 
•Gersh yza mąndągys ir drau
giškas, savo nusistatymuose 
•yra pastovus ir -kupinas rimtų 
lir sveikų minčių ’ darbo žmonių 
gyvenimo - klausimus sprend- 
džiant. Malonu turėti naujienie- 
„čįy tarpe Įp. S. Gersh, nes jis 
yra energingas, darbštus ir 
akyvus; jis visuomet yra pasi
rengęs intensyviai, įdirbti musų 

(RMbįągo Įdauba „žmonių gynėjo 
r—jdfafltfiščlo- “Nąujienų” labui.

NMlMįU pąstebėgi, jogei p-le 
A. ‘ Yanush yra gabi pianistė, 
ateityje išvysčiusi 
kos talentą galės 
bingą kultūros 
Amerikos lietuvių.
nush yra populiari inteligentė 
lietuvaitė; nors ji yra gimusi 
Amerikoje, bet labai myli lie
tuvių gražias dainas ir lietu
vių muziką. —G.- J. Yurk.

Nuolatinis grąžys fpjęogrąmas‘Nedėlioniis AVGFL 970 kil 
.nuo 1 iki 2 valandos po pietų.

1420Akįl. Jietvergais nuo 7:30 vakare.
9J0; kil. Pdtnyįipinis .nuo po, pietų.

NAUJASAI PLYMOUTH šešių convertibk coupe su gražiu tailpred viršų nu 
lenktu taip, kad jo visai nesimato. Kuomet viršų pakelsite, jisai - jus pilnai ap 
saugos nuo blogo oro ir vėjo. L .

Nofcth i Stokota, yalsljjps 
torįus\\W. i •$. vM>artip,)kkyšąs\ MU1 • 
stijos^senatuippaamlėiresflliupif , fW,
ją, <kad ido valpjŲdų įjaiko
nuo i Jupgt. vVatatįjų, lir sūduvy h ( 
tų savo vNąfotMbę, ĮipaUhdamp? 
nuošaliai s8 i rytines vxaleįua^ ' 
kurios .pralubusios <kaina 
valstijų. Esą at^imotUftipsvMalh 
sti jps) .pasilaikytų vveliaMųszšMai^ 
gždes, >o vy tinės v valstijos ,. ga- 
linjįps ipaflilnikvti .dryfe, kbui- 
rių jus ?yxa milnai uužtopatou? 
sios ^ktiminaliatų Mlinių i «urj 
bai yra įdvyžėti). vNpi*s » 
lyrąąs Jįko ^atmestas, betvvtogiS 
jis į tapo įtrauktas į prętnkQW 
ir šukelė mamažą sensapjją- J 

baudoine -prisiplakti .priei tų,, 
kasi ląimi.

Tokiais .sunkiais hlaikaift! 
man atrodo, nėra jokio išroka- 
vipio steigti naujas organĮza-, 
cijas ir krauti ant žmonių nau
jus mokesčius. Tai tiesiog ne
išmintingas dalykas. Geriau 
rimtai pagalvokime apie palai-: 
kymą senųjų draugijų. 'Pi
gios rųšics politikavimu mes 
nieko daug neatsisieksime.

— Jūsų praugas.

Naujasai > Plymouth šešių, kuris da
ro pirmą savo pasirodymą Automobilių 
Tarodojc šią sąvaitę, ir vėl nustato nau
ją bėgimą pigiausiųjų kainų rinkoje.

Taįp kaip ir originalis Plymouth, du 
metai atgal davė pirkėjams šių kainų 
rinkoje pirmąjį Floating Power automo
bilį — ,tąjp yra ir naujajai Plymouth 

Šešių, vienas iš pastebėtiniausių žemų 
įainų automobilių 1933 metais.

Visai naujas pradedant nuo bum- 
perio iki bumperiui ir nuo viršaus iki 
tairų, naujasai šešių turi gilų radiato
rių, platų, gilų frontinį ir užpakalinius 
fęnderjus, konstruktuotas taip, kad už-, 
dęngia chasis ir paslepia gazolino tanką. 
Keturi body styliai dabar pąrodomi au- 
jpmobilių parodoje bujiness coupe, mm 
.fale Iseaf;, coupe, keturių durų sedanas ir 
convertibk coupe.

70-A r kliu Pajėgos Šešių- 
> f I

Naujajai, Plymouth šešių pasiūlo dar 
pirmą „Kartą šešių cylinderii| Floating 
Power inžiną pigiausiųjų kainų rinkoje. 
Naujasai inžinas yra mountintas su gu
ma, dviejuose vietose ir tuomi išvystytas 
70 arklių pajėgos. Naujasai Floating 
Power inžino mountingai savo dezaine 
yra truputį skirtingi, bet ne savo prin
cipe, Naujasai dezainius galėtų būt ge
riaus suprastas jeigu apvest,umete savo 
vaidentuvėje ratelį, šmotas gumos pa
dedamas ant žemesnės dalies ratelio. 
Mažesnis šmotas gumos padedamas ant 
viršutinės ratelio dalies, kairioje pusėje, 
ir panašus šmotas gumos ant dešinės ra
gelio pusės. Ir taip inžinas gali linguotis mounted su guma

; valyto s#ą«o} oO (tflarbo
.įgftrinti

. i >1Į .m. i. nyi.iįįįii.i LUB-'IJl. t----------------

Jos.F.Budrik,!!L
Kęatifu^ Radįo/ Elek,trikiniių šaldytuvų, Rekordų

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
, (COOK BQQK) .

ĮSIGYKITE TUOJAUS j
Kainatik$1.00

Ką tik naujai atspausdintą.
PrisiuASąme pąštu. >

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

GHICĄGO. ILLINOIS

SLtdiSas Pradėti
TAI JPYTH

* f ’L*’ * j^s^^ąpysile Landrės Bilas.

>4 < -', y,, -'

met U nutariąu. išbimdytl lųkąroi 
Paln-Expellerl ir Ištrynus sutinusias 
vietas tris kartų# VdienV-tiwlw< 
•utinienas pranyko ir. mano vyras

sų namuose' drapahas .pi
gi aus, geriaus ir balčiaus.

Naujos *1933 Elėktrikmes
Plaunamos .Mąšipos po

'11

> |

p

4

y—Ii

rj .__ *

r.4J, » v*

NAUJASAI PLYMOUTH Šešių keturių 
kus kontūrus. Šis modelis apkainuojamas $545 
mesnieji modeliai.

' ''/f;'-?



Pirmadienis, saus. 30, .1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Fra. Gregaliunienes 
mokinių apysakaite 
transliuos iš WMAQ
P-nia Gregaliunienė mokyto* 

jauja De Paul universitete, 
jos mokinio kūrinys padarė 
gilų įspūdį į “Daily Netvs” 
redaktorių /. P. Lally.

Kiek laiko atgal Chicagos 
dienraščio “Daily News“ lite- 
ratinis redaktorius J. P. Lally 
perskaitė trumpų apysakaitę, 
kurių parašė vienas, p. Fran- 
ces Gregaliunienės, De Paul 
universiteto mokytojos moki
nys. Apysakaitė padarė į jį gi
lų įspūdį ir jis nusprendė, kad 
butų gerai jų sudramatizuoti 
ir transliuoti per to paties 
dienraščio radio stoti W. M. 
A. Q.

Nutarta, padaryta. P. F. Gre- 
galiunienė, 2720 East 76th St., 
kartu su savo klasos mokiniais 
jų transliuos ketvirtadienį, va
sario 2 d., 6:45 vai. vakare.
Mokytojauja De Paul Vniv.

13 metų
Apysakaites turinys paimtas 

iš universiteto studentų gyve
nimo. Jos vardas “Your Order, 
Sir.“ •

P-nia Gregaliunienė mokyto
jauja De Paul universiteto 
komercijos kolegijoje per pas
kutinius 13 metų. Ji dėsto pa
mokas biznio, korespondenci-

RATmENOS, Cffiefifg, Tll.
i********

Naujas lietuvis pro 
fesionalas - J. J.

Šlakis
Vakar baigė optomelrijos 

kolegijų.

Jo šeimynoje yra trys kiti 
profesionalai, adv. A. A. Šla
kis, Dr. JL. P. šlakis, dantis^ 
tas—abu broliu, ir Dr. S. A. 
šlakiene, adv. šlakio žmona;

J. J. šlakis nėra vedęs ir gy
vena kartų su motina, 6714 
Chappel avė. — A.

boms susitarti, vienų darbų už 
baigti ir kitų pradėti sekmin

Vakar vakare Joseph J. šla- 
kis 33 metų, užbaigė Northern 
Illinois Collegc of Optometry, 
gavęs diplomų ir Optometri- 
jos daktaro laipsnį. Iškilmės 
įvyko St. James Church, 4611 
Filis avc.

Kudirkos Draugija 
nutarė prisidėti prie 

Keistučio Kliubo
Tarp norlhsidiečių ir SouŲisį* 
(liečiu narių ėjo smarki kova.

Dr. V. Kudirkos Dr-ja buvo 
gana populiari. Ji turėjo kele
tu užkvietiiųų dėl vienijimosi, 
bet vis radoh pas nekurtuos 
narius egoistinių minčių. Iki 
l(|32 metų, pagal narius, pro- 
porcionaliai išpuolė apie JfMO. 
Dar dabar yra narių, kurie 
mano, kad ir toliau galima 
butų gyvuoti.

Butų klaida laukti rytojaus, 
šiandien nieko neveikiant, an
ksčiau sueisime į didesnį bū
rį ir turėsimo geresnes pasek
mes ateityje. — J. G-

P-lė Antonina Budo- 
vičaite atsišaukite

Prašau p-lės Antaninos Bu- 
dovičaites, kuri kiek laiko at
gal gyvulio 1530 So. 49th avė., 
Cicero, III. tuojaus atsišaukti 
pas Marę Jurgelionienę 1739 
So. Ilalsted St. nuo 2 vai. po 
piet. Yra labai svarbus reika
las. —M. J.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj
—..........   h 2* y

DOUBLE
ACTING

Greitu laiku planuoja laiky-J draugijos 
ti valstijos egzaminacinės ta

ms ir atidaryti 
centre su senu 
per paskutinius 
praktikavo.
J. J. šlakis bu-

Paskutiniame Dr. V. Ku
dirkos Draugijos metiniame 
susirinkime įvyko tikras vir
vės traukimas tarp soųthę ie
čių ir nortbsidiečių, kurį lai
mėjo southsidiečiai.

Dalykas ėjo dėl prisijungi
mo klausimo.

Jis svarstyta gana ilgai. Bu
vo siūlyta penkios draugijos, 
Tam tikslui išrinkta komisija 
nesusitarė, nepadarė bendros 
išvados. Vietoj buvo reko
menduotos tik dvi didžiausios 

Savitarpinės Pa
šalpos Draugija Northsidėje 
ir Keistučio Klįubas Brighton 
Parke, Southsidėje. Abidvi 
draugijos yra tvirtos finansiš
kai ir skaitlingos, nariais. Na
riai, kurie buvo nusistatę už 
vienų kurių pusę, Taikėsi gerai.

Ėjo smarki kova, bet did
žiuma balsų southsidiečiai lai
mėjo. Nutarė vienytis su Keis- 

Valdybos 1933

Serga 8-ni “Teisybės 
Mylėtojų” Dr-jos 

nariai
Sekretorius Narkis ragina drg. 

juos aplankyti.

ofisų miesto 
draugu, kuris 
kelius metus

1917 metais
vo įstojęs į J. V. armijų ir su
pirmu kariuomenės! kontin
gentu išvyko į Franci jų. Grį
žęs iš karo lauko, tęsė mokslų 
aukštesniojo mokykloje, ku- tučio Kliubu. 
rių baigęs įstojo į kolegijų, ir metams nerinkta; dabar lieka 
jų vakar baigė. abiejų organizacijų valdy-abiejų organizacijų valdy-

■ifiTBAKING 11
W nVP0WDER M

Pastebėkite puikią tel- ■ 
l< . • » kaip piragai M g » laikoti švieži. 

f SAMEPRlą Į
4OYEARS i 

25ounces forl54'

Ar jnu Rnlvojatn aulo anvo dnfctrtri atnt. 
t|? Kr) ji vr-ika kaip ul.baina mokykla? 
fitnl yra projrn Hmoktl drebių Ųrminiriimo 
arba akrybrlh) dirbimo ir turėti gota ui- 
dnrb|. Mea iimokin*imA 1 trumpą laika. 
Uždarbiauk bemokindama. Rąžykite dėl 
knygntea L, Oaunlte dykai.
MASTER COLLEGE OF DRESS 

DESIGNING, DRESS MAKING.
« MILLINERY

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Wabash 9075

DR. ŠIMANSKIS
• . , * • >' •

Paskilbęs pasauly žolių
ir kronišky ligų > 

specialistas
Pagydo Tukstaniius Žolėmis 

Pastebėtina nauja kombinacija gyvybę 
suteikiančių Žolių ir Elektriški Treat- 
ntentai padaro tūkstančius kenkiančių 
sveikais. ' Daugelis, kurie buvo labai 
liguisti pasveiko. Nežiūrint kokius vais
tus jus nevartojote be pasekmių, bai 
yra nauja viltis dėl jus. Dr. P. B. Ši
manskis paskubęs specialistas, sūnūs Mo
tina Helena, garsios per 70 metų Žolių 
Specialistės, 1869 N. Damen Avė., Chi- 
cago, III., pasiūlo įrodymui, kad jisai 
gali jums pagelbėti.- Jus kviečiąmi dėl 
Ėgzaminacijos', Konsultacijos ir neįkai
nuojamo patarimo Dykai. Jus išmoksi
te kaip jus patys namie galite pasigy
dyti tik už keletu centų į dieną. Be ope
racijos, be ligoninės. Nelaukite l$omPU’ 
Racijų, tokių kaip vėžys, džiova arba' 
kitos neišgydomos ligos. Ateikite 
jaus su šiuo skelbimu, ąrba rašykite "dėl 
išmėginimo dėl Žolių Treatmento prisių- 
sdami 25c. dei persiuntimo išlaidų.

Jonas Jokubonis, 1 
Mylėtojų Dr-jos narys, 
Drexel avė., tapo 
randasi Burnšidc 
9437 Langlcy avė.

Apart to serga 
riai: Pranas Druktenis, 4625 Motina Helena Žolių Toniko No. 
e * tz i 1 dėl visos šeimos. Geriausias nebrangusSo. lroy,st., Kazimieras Va- 'daktaras jūsų namuose šiandien. Vartokite 
’l • a • 1^ rt 1" T • • ’ • • * v • • . e • .

Nau-1-30-33.

6308 
sužeistas ir 
ligonini tyj,

sekanti na-
- — tz • • * | 1 v‘sns šeimos. Geriausias nebrangus

- '» Kazimieras daktaras jūsų, namuose šiandien. Vartokite
laitis, 3306 Union avc., Pranas P tuojaus nežiūrint ką neturėtumėte. 
Shusko, 11325 Yalc avc., Karo
lina škutiene, 10419 So. Stąte 
st., Adelė Mockiene, 1727 
Union avė., Ignacas Dačiolas, 
2312 So. Leavitt st. ir Ant. 
Jankantis, 3227 Emcrald avė.
Gcislino, kad draugai-es juos 

aplankytų,
—St. Narkis, 

T-bės M-jų Dr-stes sekretorius.

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

I

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUfl GOVERNMENT

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

na

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

- GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sjieciatiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo^ odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, serklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti; ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukstanČins ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis I 
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 
; Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 

seredomis iki 7 v. v.

PLYMOUTH SIX 495
■MMMNam

7,000 vai. darbo pa
švęsta “Pirmyn” 

‘Laimos’ pastatymui

ŽIŪRĖKIT I ŠIAS NAUJAS KAINAS
4-DURŲ SEDANAS DABAR $90 MAŽIAU

VadovaujaAutomobilių
jos, anglų kalbos ir trumpų 
apysakaičių rašymo skyriuo-

bet jo 70 arklių pajėgos motoras geriau- 
i.n& vienas

IR DAUGIAU BE PRISTATYMO Iš DIRBTUVĖS. PARSIDUODA 
. ■ ■ 1 . -. • .

PAS 7,232 DESOTO, DODGE IR CHRYSLER DYLERIUS.

4-Durų Sedanas $545, .Coupe su užpakaline sėdynė 
$525, Pakeičiamas Coupe $565, Bizniukas Coupe 
$495. Visos kainos be pristatymo iš dirbtuvės. Kai
nos už pristatymų mažos. Labai patogiomis sąlygo
mis išinokėtinai, dalimis. Floating Power. Free 
Wheeling (Liuosratis), lengvas gyrų permainymas, 
dengti automobiliai pritaisyti ir įvestos vielos dėl 
Philco Transitone radio priimtuyo,< nedūžtantis 
stiklas priešakiniame lange. Pridėjus $8 galit gauti 
ir automatiškų chitch.

nepildai 292 die
ni, arba devynius mėnesius ir 
tris savaites, su kaupu.

Ir choras ir orkestras mažu 
mažiausiai turėjo 25 repetici
jas, kurios paprastai užtruk
davo po dvi Valandi ir į jas 
atsilankydavo virš šimtas cho
ro ir orkestro narių. Kiekvie
nas narys repeticijoms pašven
tė 50 valandų, o šimtas — 5,- 
000 valandų! Į tų skaitlinę, ta
čiau, nėra įtrauktas laikas, ku
rį pastatymo prirengigmui ati
davė kiti asmenys, vienu ar 
kitu budu padėdami rengė
jams. Pridėję laikų, kurį pa
šventė “Laimai“, režisoriai, 
mokytojai ir kiti, gausime di
džiulę 7,000 valandų skaitlinę!

O kiek laiko nariai praleido 
važinėdami gatvekariais, pla? 
tindami bilietus ir transliuo
dami per radio! Skaitlinė butų 
tikrai imponuojanti.

Tai buvo nepaprastai didelis 
darbas jauniems, čiagimiams 
lietuviams—scenos mėgėjams, 
bet lietuvių visuomenė, skait
lingai atsilankiusi į auditorijų 
vakar parodė, 
darbą įvertina.

Bedak tori us J. P. Lally, 
kalbėdamas su “N.“ korespon
dentu pareiškė, kad mokytoja 
tvarkys visų apysakaites tran
sliavimų ir paruoš trumpų 
muzikalį programūlį.

“Your Order, Sir” tilps “N.“ 
pirmadienio vas. 6 d. numery-

Darbavosi repetieijose, studi
javo roles, platino bilietus: 
vakar lietuvių visuomenė 
tinkamai jų pastangas įver
tino.

7,000 valandų darbo “Pir
myn“ choro nariai, Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestro 
nariai ir mokytojai’ pašventė 
priruošdami Audrano operetę 
“Laimų“ pastatymui Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Pasinaudodami aritmetika 
pamatysime, kad 7,000 valan
dų sudaro

SešiaisCilinderiaisirsu 
Floating Power nuo 
$7O iki $90 mažiau!

PIRMIAUSIAI, Plymouth įvedė naujus modelius, 
kurie toli gražu pralenkė kompeticiją. Erdvus 

... greiti... saugesni -... ekonomiškesni operuoti.
' * ''' ' * ’ i ' i

Kokios išdavos? 30,000 automobilių buvo* pasiųs
ta iš dirbtuvės 30 dienų paskelbus.

Kokybė ir kiekybė sudaro vertybę. Todėl Walt0r 
P. Chrysler sumažino kainas $20 ir $30 nuo gruod
žio 16 d. Bet i atsiminkite, Jog kada jus eisit į Auto
mobilių Parodų — Plymouth taupumas tik praside
da su jo .pirkimo kaina. 1

Plymouth, inžinerijos mokslo taip subudavotas, ti
kslu panaikinti visų bereikalingų automobįliąus svo
rį ... kad butų ekonomiškiausias Šešių cilinderių 
automobilius žemų kainų rinkoje.

Turėkite minty, jog naujojo Plymouth kainos į- 
ima" ir vadinamųjį Floating Poįver... patentuotus 
motoro pamatus, o ne tik guminius resorus arba 
paduškaites. (

Ir jo Saugi Plieno Konstrukcija ... savo rūšimi 
prilygsta naujiems geležinkelio plieno -vagonams, 
kurie daug geresni už senoviškos: mados ir konstru
kcijos vagonus. ■ ..L/,,.,,. ■.

Jiįs kartu gaunat ir Hidraulinius Stabdžius ... 
švelniausius, tobuliausiai veikiančius stabdžius, var
tojamus kelyj'.' ■ j 1 ;

. ... • i,....’!,,'.. ' i 1

Plymouth, ne tik DIDELIS, tikras’ šeimynos auto
mobilius.
šiai veikiantis šešių cilinderių klasėje 
jam neprilygsta. .

Peržiūrėk i t visus tris ... važiuokite visuose trijuose 
... palyginkit visų trijų kainas, priskaitant ir prista
tymų. . . ir tegul geriausias automobilius laimi. Prie 
progos verta priminti, jog galit. lihsipirkti savo 
automobiliui leidimo numerio lentelę ir daug gazo
lino pinigais, kuriuos sutampysite.

MIM

"V'1.', .

Parodoje

rvvmri 

FLOATING 

kP0WL'Rj



greičiau suvapėjo, negu paša-

Marcb

savo oponentams

sšito fakto ne

nepadoriai apverstas

yvem

POLITINIAI KRIZIAI EUROPOJE kapitalistiškas perviršio krizis,

Apžvalga

Kad pamatyti, .ką .tu paša

VISO

JAU: PERVIRŠIS AR TRUKUMAS?KAS G

vo

—Ar .nori, kad aš 
sejoną ir rykšte

18.00 
4.00 

■fr.OO 
1.50

į. Ne gana to, kad 
įšaukė kruviną pi- 

tarpe Vokietijos

alvotai pasielgsi? 
►alti dantys sužibę

Pub. Co., Ine.
„JI M DtrMt

—(Reiškia, tai tu nužudei 
Ivarta?

Šaknys to. priešingumo tarpe perviršio, vienoje pu
sėje ir skurdo antroje pusėje yra prekių paskirstymą 
distribucijoje. Jeigu tie, kuriems trūksta duonos, rūbų, 
namų ir kitokių! reikmenų, galėtų kokiu nors budu įgy
ti šitų dalykų tiek, kiek jienis reikia, tai perviršis pre
kių bematant išnyktų, ir darbai vėl pradėtų eiti visu 
-garu.

ienos eina kasdien. ilsldriant 
Kėnius. Leidita Naujienų Ben- 
1780 8. Halsted SU Chteago, 
letenas Rooeeveh 8800.

darbininkus ir 
į ginkluotą sukilimą 

kuri

“—T,U, tėvas Mįgueli.
“.čia aš atsikėliau.; jipkabi- 

aiau rankomis jo kaklą; atsi
sėdau jam .ant kelių.

“Aš kalbėjau jam į ausį, vi
sai tyliai, taip kad jis vos ga
gėjo ^girdėti ir, galimas daiktaSr 
abejojo mano pasakojimo tei
singumu. Aš jam pasakiau:

“—Padaryk taip. Nuduek ko
kį nors rytą, kad tu važiuoji į j* 
turgų, ir pasakyk, jog pasilik
si mieste nakvoti, j) pats rsti- 
grjšk. Bet niekam nepasirodyk. 
Tegul niekas, Dieve apsaugok, 
tavęs nemato per Visą .dieną. 
Ypač Jzabelą. Ypač Cherardo.

“-Ką
murmėjo jis ir jo akys .sužibė
jo, kaip seno vilko.

“—Niekos Aš nieko* nesakau. 
Aš tik patariu tafl padaryti 
tai. Ir, kada aš padėsiu* lempą 
ant palangės, tu tuoj eik j 
Cherdrdo kambarį. Supratai, 
tėvas Migueli?.. Neužmiršk su 
savimi pasiimti brauningą, nes 
Cherardo yra labai įsimylėjęs.,, 
visko galima tikėtis...

—Išmokau, išmokau.
.Ji .atmetė ^alvą; jos žibantys 

Įplaukai išsidraikė, kupini kve
pėjimo, kuris ėjo iš pušių ir 
kmynų. Ji svaįgo nuo jo ar
tumo ir jautė, iad štai ji tuoj 
sudribs ant Ženlės.

—Tu neprivalėjai meluoti. 
Kada aš davęs paklausiau, ar 
ji tavo meilužė, tu neprivalė
jai meluoti.

—Kas galėjo manyti, kad tu 
taip <neąp$

IvanOs 1
jo; ji -tarė

—Aš padaryčiau tai ir dar 
karią.

Tas nenuolankus pasiryži- 
tnas *privertė jį baimingai susi
traukti. Jis valandėlę susimąs
tė, o paskui pasiūlė jai:

—Tu eisi su manim?
—Kur?,
—Nežinau. J pasaulio kraš

tą. Toli 
nieko nėra. Ant visados

Naktis sklido. Viena kita 
žvaigždė, labai skaisti, visiškai 
sudegusi, krito į medžių tankui 
myną. Buvo galima matyti;! 
kaip ji ritasi, žibėdama mie
gančios gamtos tyloj.

ijis pažiurėjo į ją. Jis pažiu
rėjo; ją žvilgsniu, kuris skver
bėsi j pačią gilumą. Taip pa- 
prastai vyras žiuri į jam pri- 
klaušahčią moterį, kuomet jis 
stengiasi višnu žvilgsniu nusi
nešti su savim mylimosios šie-1

Mažiau kaip prieš pusantro mėnesio Francijoje 
nuvirto Herriot kabinetas, kuomet parlamentas atsisa
kė pritarti valdžios nusistatymui, kad reikia užmokėti 
Amerikos dalį skolos, pribrendusią gruodžio 15 d. Da
bar parlamentas nuvertė Paul-Boncour kabinetą, pasi
priešindamas naujiems mokesniams, kuriais valdžia 
siūlė padidinti iždo pajamas ir sumažinti deficitą.

Valdžios krizis grasina taip pat ir Vokietijai, ku
rios prieš dvejetą su viršum mėnesių turėjo atsistaty
dinti Von Papenas ir jo vietą užėmė generolas Von 
Šleicheris. Reichstago (parlamento) dauguma yra Šlei- 
cheriui priešinga. Jisai buvo laikomas “stipriu žmo
gum” Vokietijoje, kuris per pastaruosius dvejus metus 
vertė ir statė ministerius. Bet kada jisai pats atsistojo 
valdžios priešakyje, tai jam ėmė sprūsti dirva iš po ko
jų. Telegramos iš Berlyno praneša, kad Von Šleidberio 
kabinetas jau tapo nuverstas. Iš ko bus sudaryta nau
ja vyriausybė, kolkas dar niekas negali atspėti.

Šis valdžių nepastovumas didžiausiose Europos 
kontinento šalyse yra ekonominio krizio pasėka. Val
džios nuolatos keičiasi, kadangi nė viena jų nestengia 
sumažinti nedarbą, atgaivinti krašto pramonę, pagerinti 
ūkininkų padėtį, sutvarkyti valstybės finansus.

Tie patys vargai, kaip žinome, spaudžia ir Ameri
ką. Čia valdžia taip dažnai nesikeičia, kaip Europoje, 
dėlto, kad. čia kitokia sistemą. Bet dalykai Amerikos 
politikoje yra susipainioję ne mažiau, kaip kitur.

Iš ekonominių ir politinių krizių pasaulis neišbris 
tol, kol neims sutartinai veikti visos didžiosios šalys. 
Tie kriziai yra 
visą pasaulį.

nuo visų; ten, kur

kuris neturi kur dėti .savo javų ir yra priverstas juos 
šerti gyvuliams arba, jais krosnį kūrenti; ar blogiau

--Kodėl įverti mane .trik 
fti faį» kas- jau pasibaigė ? 
—nežinai, kodėl? 
—Nežinau, Ivana?

‘Jta moralo mane išvyti iš 
kambario, kadangi .aš jam 
kliudžiau (kada tėvas Mįgu- 
<dis veda sąskaitas, jis paši
ldam neprieinamas žmogus), 
ibet čia jis staiga atmetė galvą 
iir pažvelgė (į mane <taUj, lyg 
nurijo įmesti savo plunksną* 
itieaiai man :į .akis.

“Aš pradėjau Juoktis. į

“jis pgklausč maUęs, lko aš 
Juokiuosi.

'“Aš pradėjau juoktis (dar 
garsiau.

“Jis tarė 
pakeičiau 
.duočiau tau pajausti, kurie, 
jnudvjejų iiš galvos išsikraus-

—-Reiškia, jeigu aš bučiau 
pasakęs tau nors žodį, nors 
Vieną žo^į...

—Tąip, to būtų pakakę. Jei
gu tu būtumei davęs suprasti 
nors vienu žodžiu, aš tuoj bu
čiau jam atsakiusi... Kodėl fu 
nieko nesakei?

—Tu gerai džinai kodėl.
—Pamotė Izabele nenorėjo?
•—Tylėk. Niejkuomet dau

giau .nebetark jos vardą* Jos 
vardas atskambėjo.. Jos var
das neleidžia man į tave žiūrė
ti ir tave paliesti, Ivanu.

—Aš norių .žinoti 4ar vieną 
,dalyką ir daugiau niekuomet 
apie tai noboprjsįmiusiu.

-Ką?y
-Buvai tu .pirmas ar Ji bu- 
pjjrma?
-Nė .aš.
—Ji tau- vis ,dar labai pali-

Kas pasidaro su išpusta pūsle, kada baksteli į ją 
adatos smaigaliu, žino kiekvienas: oras iš pūslės išsi
veržia laukan ir ji subliūkšta. ,

Panašiai atsitiko su daugeliu didelių turtų Ameri
koje, kuomet atėjo depresija. Štai vienas įdomus pavyz
dys. Pernai mirė turtingiausieji Chicagos moteris, gar
siojo Rockefellerio duktė, buvusi McCormicko žmona. 
Ji paliko savo draugams ir vaikams daug visokio tur
to — žemės, namų, “stakų”, žemčiūgų ir t. t. Spaudoje 
buvo rašyta, kad tas turtas, nežiūrint į kainų puolimą 
dėl depresijos, esąs vertas apie 40 milionų dolerių.

Bet vėliaus pasirodė, kad McCormickienės paliki
mas yra apkrautas morgičiais ir įvairioms kitokioms 
skoloms. Perkratę jį visą, ekspertai randa, kad tas mil
žiniškas turtas šiandie, gal būt, nieko nevertas. Nabaš- 
ninkės paveldėtojai, kuriems ji paliko stambiausias da
lis savo lobių, pernai jautėsi laimingi, kai buvo paskelb
tas testamento turinys; o dabar jau jie nelabai tenori 
tą palikimą ir imti.

Daugelis milionų turtų Amerikoje šiandie yra to
kioje pat padėtyje. Gerovės laikais jie buvo pripusti 
oru. Depresijos adata juos pradūrė, ir ne vienas buvęs 
milionierius dabar galvoja, iš kelinto aukšto šokti per 
langą.

duonos; kąsnį atėmė komisarai, taip kad >'Jisai turi ba
dauti arba ubagauti? A «

Kas yra blogiau: ar kada prekėmis užverstos krau
tuvės ir sandėliai, bet daugeliui žmonių jos neįperka
mos, kaip kad dabar yra Amerikoje? Ar kada prekių 
visai nėra ir negalima gauti nė už pinigą, fkaip Rusijoje?

Šitie palyginimai vargiai bus '‘bolševikiško rojaus” 
naudai. Jeigu bolševikai ir giriasi, kad jų šalyje darbo 
produktai esą teisingiau paskirstomi, negu kapitalistiš
kose šalyse (kas yra labai abejotina), tai pas juos dar 
nėra išspręsta gamybos problema. Kas iš to., kad* “tei
singai” skirstoma, kuomet nėra kas skirstyti!

DĖL LIEBKNECHTO IR 
LUXBMBURGIENĖS 

ŽUVIMO

yąs buvo laimingas au Ja? ' 
. -v4š .nieko nežinau, ji man 
niekuomet .nieko nesakė.

(Bus daugiau)

Tas žodis buvo ištartas taip, 
kaip kinžalas atkreiptas į au
kos širdį, Kada jokio išsigel
bėjimo nebera.

Cherardo pažiurėjo į na
mini; į tolokai esančius baltus 
namus, kur už lango gulėjo la
vonas 

taukŠtįelninkai.
Jis .palietė savo dešinę ran

ką, Ją vielą, .kur pasiliko ;dėgis 
.Uuo karšto kraujo.

Jis ,pradėjo galvoti apie bai
lę nabašninkę,kuri buvo .įdėta 
į šaltą iš ąžuolinių lęntų su
kaltą dėžę. O ta dėžė buvo iš
klota melsvu aksomu.

Jis pažiurėjo <dar kartą ir 
dar kartą.

Jinai suprato ir tarė:
—Čia nėra nieko, kas butų 

mudviejų. Ir tu ir aš buvova 
tik du keleiviai, <lu svetimša
liai tuose namuose.

Jis tylėjo.
Kur tai toli buvo žmogus— 

senis, gal būti, nelaimingas 
žmogus, kuriam nieko pasau
lyje nebeliko, nei dabar, nei 
rytoj, niekuomet.

Tada jis paklausė Ivanos:
—Ką darys Miguelis, kada, 

sugrįžęs atgal, pamatys, jog ir 
tu išėjai? *

Ivana atsakė:
—Tu ^rui žinai, kad Migu

elis manęs nemyli. Jis pasiūlė 
mane pirmam vyrui, kuris ga
lėjo jam duoti saują aukso. 
Geriau eiti su .tavim, Cherar- 

. do, negu būti neištikima ki
tam žmogui. Aš niekuomet nc-

; busiu Sisto Amona.
—Kodėl tu davei pasižadėj i-

Bet būna ir kitokios rųšies krizių. Amerikos pilie
tinio karo metu, pavyzdžiui, sunkus pramonės krizis 
ištiko Angliją. Ne dėlto ištiko, kad Anglijos fabrikan
tai neturėjo kur dėti savo prekes, bet dėlto, .kad jų fab
rikams pritruko žaliavų (medžiagų) : dėl karo nupuolė 
medvilnės gaminimas Amerikoje, ir milžiniška audimo 
pramonė Anglijoje tapo suparaližiuota. Krizis čia įvy
ko ne dėl perviršio, bet dėl trukumo.

Tokios pat rųšies krizį, tik daug didesniu plotu, 
šiandie pergyvena sovietų Rusija.

Aklieji Maskvos garbintojai diena iš dienos pasa
koja, .kad Rusija tai — vienintelė šalis, kurioje nėra 
krizio. Bet tai netiesa. Krizis Rusijoje siaučia jau ne 
pirmi metai, nuolatos vis aštrėdamas, ir jisai, gal būt, 
tenai yra dar skaudesnis žmonėms, negu kitose šalyse.

Tik jisai yra ne perviršio, bet trukumo krizis.
Rusijos žmonėms trūksta maisto

gali užginčyti nė patys bolševikai, kadangi (duona tenai 
yra dalinama sulig kortelėmis, ir daugelis žmonių nė: 
tų kortelių neturi teisės gauti.

Rusijos gyventojams miestuose trūksta butų, 
trūksta kuro, trūksta elektrikos šviesos, trūksta batų 
ir rūbų, trūksta muilo ir šimtų -kitokių dalykų, kuriuos 
ir biedniausias žmogus kultūringose šalyse kasdien 
vartoja.

Rusijos ūkininkams per visus bolševikų viešpata
vimo metus truko ir šiandie tebetrūksta pramonės pre
kių (geležinių daiktų, audeklų ir t. t), o pernai metais 
ėmė reikštis sodžiuje net ir aštrus maisto trukumas.

Visam kraštui, pagalios, trūksta geležinkelių ir 
plentų, trobų mokykloms, ir t. t. žodžiu, trūksta kuone 
visko, kas yra reikalinga kultūringam žmonių 
mui. Tik žvalgybininkų ir “leninizmo” propagandos tai 
Rusijoje yra daugiau, negu reikia.' Šituos “produktus” 
ji net apsčiai eksportuoja į užsienius.

Dabar klausimas: ikas yra geriau arba, tikriau sa
kant, kas yra blogiau 
ar bolševikiškas trukumo krizis?

Visi šiandie žino, jogei pamatinis ekonominio kri
zio (arba depresijos) pobūdis kapitalizmo šalyse yra 
tas, kad jos turi perviršį įvairių prekių. Ne absoliutiš
ką perviršį, bet reliatyvišką, arba palyginamą, perviršį, 
t. y. prekių yra perdaug ne iš viso, bet perdaug paly
ginant su tuo, kiek jų perkama. į

Kuomet yra šitoks prekių perviršis, tai kainos puo
la ir gamyba stoja* Darbininkai netenka darbo. Tiems, 
bizniems, kurie aprūpina darbininkus įvairiomis gyve
nimo reikmenimis, sumažėja pajamos. Sumažėja paja
mos ir profesionalų, ir visų kitų žmonių.

Tuo budu susidaro bendras krizio vaizdas: vieno
je pusėje visokių gerybių perdaug — antroje pusėjei 
skurdas ir badas!

Tai yra kontrastas, kuris puola į akį kiekvienam. 
Jo, kad ir kas noitėtty apgalėtų paslėpti* Bet taip 
yra aišku, kame jo šaknys.

Ne gamyboje! kadangi prekių, kaiįj minėjome, yra 
perviršis.

Kasmet sausio • menesį 
pasaulio komunistai mini 
kietijos “Spartako Sąjungos” 
vadų, Karolio Liebknechto ir 
Rožės Luxembtirg, mirtį, šita 
proga jie visuomet išpila kibi
rus šmeižtų ant Vokietijos so
cialistų, kurie, girdi, tuodu re
voliucionierių “nužudė”.

Bet šis priekaištas socialia* 
tams yra ‘melagingas. Dieb* 
knechtą ir Luxemburgienę Nu
žudė armijos karininkai/kuo
met juodu buvo suimti, malši
nant “spartakiečių” sukilimą 
1919 metais. Valdžia »ne tik 
.nebuvo Įsakiusi tiems karinin
kams žudyti suimtuosius be
laisvius, bet ji, patyrusi apie. 
Jų piktadarybę, ^Viešai Ją pa
smerkė jr davė policijai palie
pimą. padaryti aštrų tyrinėjimą' 
ir pristatyti nusikaltusius ka-' 
rininkūs teisingumo organams.'

(KokiQse;ąplinkybese taš žiau
rus Lfdbknechto ir >Uixeipbur- 
gienes nugalabijimas įvyko? '

Jisai įvyko pUietfouo karo $ą- 
’lygceė, kurį pradfctojė 19i9 me
tų iškaukė ie Aėmu-
nistai;

Komunistai nuta

88.00 
4.00 

____ _ 2*50 
Pinigus reikta dusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

—Kodėl tu norėjai būti ma^ 
ntt? •

—Dėl tos paprastos priežas-i 
tie, kad aš norėjau, idant joki 
kita moteris nebūtų tavo.

—uBet Juk ji jau nebuvo ma
ino, Ivana. Jeigu aš galvos nę- 
itekau, ‘tūi tas atsitiko prieš 
dvejetą įmetu, kada aš dar ne- 
-hĮMl^aji tave, tik vieną tave,1 
Jvana.

—0 dabar išmokai mane my
lėti? . • '

—Taip mudviejų dabar stovi 
.numirėlė, Ivana.

“Bet ji pakratė galvą ir vėl 
paklausė:,

—O dŪbar išmokai ?
tjherardo užmerkė akis; jis

vo pasekėjus 
kareivius 
prieš revoliucinę valdžią, 
buvo įsteigta nuvertus monar-| 
chiją Vokietijoje. Tą valdžią 
rėmė milžiniška dauguma įVo- 
kietijos darbininkų. Reiškia,' 
komunistai pakėlė ginklą prieš' 
darbininkų daugumą.

Aiškus dalykas, ikad daugu
ma negalėjo ir <net neturėjo, 
teises pasiduoti ikomuništiškai 
mažumai, užsispyrusiai su' 
ginklo pagelba įvykinti .savo 
valią. Kilo kova, darbininkai 
ir sugrįžę iš karo ifrtfntų kar- 
reiviai stojo savo valdžią ginti. 
Bet socialdemokratų vadai/ ku
rie stovėjo tos 'Valdžios prieša
kyje, dėjo visas' pastangas lik
viduoti konfliktą ;gewuoju; Daug 
kartų jie mėįfino (derėtis siv 
sukilėliais, nurodinėdami jiems; 
kad tas tarpusavinis, brolžudiš
kas darbininkų karas gali pra
žudyti revoliuciją. Tačiau ko
munistų vadai, kurstomi Mask
vos bolševiku, nenorėjo taikos.

Kova (tęsėsi. ^ittMliioti komu*, 
nistų būriai .užpuldinėjo vai- 
įdžios įstaigas ir socialdemokra
tų bei profesinių .sąjungų cent
rus.- Komunistui šiandie 
kjroko^lib ,j f1ą|ąrąsj'kdėĮ,Li$H 

f'. ? iirį
mirties,’ bet kiek jie patys už-

natizuota ginkluotą gauja už
puolė karo ministerį socialde-, 
imokratą Neuringą, parmušė jį, 
nutempė j upę Elbą ir skęstan
tį sušaudė iš revolverių ir šaiu- 
tuvų!

Panašus žvėriško smurto žy
giai buvo daromi ir Berlyne. 
Tačiau socialdemokratai darbi
ninkai stengėsi savo jėgomis, 
.atsiginti nuo komunistiškų ruž-f 
puolikų. Socialdemokratinė vai-, 

Į džia nešaukė kariuomenes į pa-i 
gelbą, kol buvo vilties, kadi 
darbininkų masių pasipiktini-^ 
mas komunistų smurtu privers 
juos padėti ginklą. Bet komu
nistų ginkluoti būriai, vykin
dami strategišką savo vadų 

Lplanąj staiga užpuolė ir užėmė 
visas laikraščių spaustuves 
redakcijas Berlyne.

Komunistų tikslas buvo užim- 
Lti burną
Liaudies Įgaliotinių valdžia <da 

hir tuomet (bandė geruoju priei
ti prie taikos. Jvyko (derybos 
su sukilėlių vadais. Ir .kas pa- 

l.sirodč? Komunistai sutiko ;iš- 
ptraukti savo ginkluotas jėgas 
iš visų laikraščių redakcijų, 

Lišimant įtik Vieną “Vorwaerts”, 
socialdemokratų partijos cent- 
ralinį organą. Vadinasi, komu
nistai (pripažino spaudos' laisvę 
buržuaziniems liberalams, kle
rikalams Ir monarohistams, bet 
atsisakė ją grąžinti socialde- 

Lmokratams!;
Tada pasidarė >aiškii, kad su 

ta iš proto išsikrausčiusių 
smurtininkų gauja susikalbėti 

Lnegaiima. Berlyno darbininkų 
organas ‘Worwaerts” turėję 
•kurį laiką diti slaptai (nes jo 
redaktoriams grasino mirties1 
pavojus iš komunistiškų tero- 
hristą pusės1) . Bet -valdžia tuo*1 
met pasiuntė prieš sukilėlius 
•reguliarę kariuomenę, ir ši 
urnai su jais apsidirbo. Kariuo
menei malšinant sukilimą, ir 
įvyko tas žiaurus aktas, kurio 
rezultate Liebknechtas ir Rožė; 
Luxcmburg, pakliuvę nejais-’ 
.vėn, neteko savo gyvybių. Kaip! 
minėjome, šitą biaurų «darbą 
sauvališkai atliko aipnijos kari
ninkai, ' kurfe4^šUp^intama, ne
turėjo jokios teisės žudyti su- 

;įimtus belaisvius. 1 
I Bet kruvinam pilietiniam ka

re šitoki dalykai yrą beveik ne
išvengiami. Kalte už tai, kad 
jie įvyksta, puola ant tų, kurie 
pilietinį karą iššaukė. Tą krau
jo praliejimą Berlyne ir kituo- 

Įse Vokietijos miestuose iššau
kė komunistai. Todėl komunis
tai ir yra atsakomingi už Lieb
knechto ir Rožes Luxemburg 
mirtį.

Reikia dar pridurti, kad ant 
komunistų puola ne tik mora
liška, bet ir politiška atsako
mybė už jų žuvimą.

Liebknechtas ir Luxenibiir- 
gienė buvo priešingi sukilimui. 
Komiinistų organizacija, “Spar
tako Sąjunga”, kuriai juodu' 
vadovavo, laikė suvažiavimą 
iarpe Kalėdų (19(18 m.) ?ir 
Naujų Metų ir svarstė, kdip 
“spartakiečiai” (komunistai) 
privalo elgtis link demokratinės 
respublikos; .kurią paskelbė so- 
.cialdemokratinė Liaudies įga
liotinių valdžia. LiebknecįUaa 
su Luxemburgiene stojo nž 
respublikos rėmimą ir dalyva
vimą Steigiamojo JSeimo ritiki-; 

Į muose. Bet suvažiavimo dangų* 
ma šitą taktiką atmetė ir nu- 

‘thrė eiti ALehinO ’kdliil”, i. *y.- 
Klintis ginklo. Rėžė Luxemburg: 
dar suštiko saVo oporientafms:

“Draugėj, mašininės ka- 
nuoles pridš lygaus balsavimo 
teisę tai bltigas abatais!” 
Tačiau (‘spartakiečių” idaugu* 

ma jos neklauso, ir Rože Lux* 
.emburg .kartu su >Liebknechtu : 
pasidavė suvažiavimo daųgu- 
mai. Juodu paskui dalyvavo su
kilime, nusilenkdami partijos, 
disciplinai, ir užmokėjo savo 
•gyvybėmis 40 bęproUšką 
partijos politiką. '

Tai šitoki yra istorijos fak
tai. Bet kopiųpistai da ir šiąn- 

_ r . Ldie Juos faktus bągMdižkai Jšs 
$tai tflt VieiiaS'LkraĮpo, melagingai ‘kaltindami 

‘ - - 'Rožės
Lieb-

(Tęsinys) ;
Ant mano kelių gulėjo. 

Siuvinys* ir aš siuvant 
tttrsi ’fiidko ypatingo nebūtą 
ntaHtiię. Aš jam pasakiau vi-: 
sai Varniai; štai kaip ir dabar 

‘kalbu į taVe:
M . ,

“<—Tu tiesiog esi išsikraus- 
uęs tiš (galvos, vargšas MUįgu^

tų idūtbitflhką partijas įddijį

ryškus pavyzdys: DrezdeneIsociMldemokratus už 
(Saksonijoje) komunistų sufą- Luxemburg ir Karolio
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CHICAGOS
ŽINIOS

Šiandien reikalaiis 
grand jury apkaltin
ti Stevensų šeimynų
Trys šeipiynos nariai sugriovę 

$150,000*000 Illinois Life In
surance bęndrovę.

šiandien valstijos prokuroro 
asistantas W. A. Bittenhouse 
kreipsis j apskričio grand jury 
reikalaudamas išnešti apkaltini
mą prie tris Stevensų šeimynos 
narius už Illinois Life Insuran
ce Company, $150,000,000 ben
drovės nubankrutavimą.

Jie yra J. W. Slevens, 80 me
tų, buvęs apdraudos bendrovės 
ir viešbučių Stevens ir La Šalie 
tarybos pirmininkas ,E. J. Ste
vens, dabartinis viešbučių me- 
nadžeris ir R. W. Stevens .bu
vęs Illinois Life prezidentas.

Jie kaltinami bandymu pasi
savinti $1,000,000 bendrovės pi
nigų.

Du Stone bendrovės vir
šininkai 5 metams poli

cijos priežiūroje
Federalis teisėjas VVilkerson 

vakar nubaudė du Stone bend
rovės viršininkus M. W. George 
ir G. A. Coleman, pavesdamas 
juos penkiems metams polici
jos priežiūrai. Pirmiau jie bu
vo nuteisti 2 m., kalėjimo. 
Stone bendrovė, subankrutavo 
1930 metais, nu’nešdama $14,- 
000,000 investorių pinigų.

III. Emergency Reljef 
ieško paskolos iš R.F.C.

VVilfred S .Reynols, Illinois 
Emergensy Relief Commission 
sekretorius* vakar'išvažiavo į 
VVashingtonų reikalauti iš Fe- 
deralės rekonstrukcijos korpo
racijos $6,535,030 paskolos be
darbių šelpimui vasario mėnesį.

Žmogus užmuštas prie 
ir Halsted

šeštadienį vakare automobili
stas Sam Peterson, 1504 W. 13 
Street, prie 45-tos ir Haltsed 
gatvių kampo užmušė žmogų, 
apie 65 metų amžiaus, žmogaus 
pavardė nežinoma.

Areštavo kunigą už pinigų 
išeikvojimą

šeštadienį vakare policija su
areštavo kunigą L. Eugene 
VVettling, 39 m., 1598 Oak Avė., 
Evanston, kuris kaltinamas iš
eikvojimu pinigų filmų bendro
vės Rcligiuos Films Corpora
tion, kuri buvo organizuojama 
tikslu nufilmuoti Palestiną, bet 
niekuomet to nepadarė.

JONAS BERTAŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 27 dieną. 10:10 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs apie 40 ’ 
metų amžiaus. gimęs Lietuvoj, 
Skruzdinė kaimas, Laukuvos par., 
Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 25 met.
Paliko dideliame nubudime bro

lį Feliksą, ciocę Elzbietą ir dėdę 
Sįreikius ir dėdienę, o Lietuvoj 
motiną ir dvi seseris Barborą it 
Zofiją.

Kūnas pašarvotas randasi 4516 
► So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utafrinke sau
sio 31 dieną. 8:00 vai. ryto iŠ ; 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 

j iš ten bus nulydėtas į Šy. Kazi
miero kapines.

Visi af a. Jono Bertašiaus gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami , dalyvauti 1 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.;

Nubudę liekame,
■y

Brolis, Cioci, Didi it Dėdienė

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard ■ 
5203. 1

■MUM

Tarp iGhicagos 
Lietuvių

Ragina suaugusius 
lietuvius lankyti va

karinę mokyklas
Antms semestras prasideda 

vas. 6t d.; registruotis galima 
nuo pirmadienio, iki vketviuha- 
dienio.

Chicagos mokyklų taryba 
praneša lietuviams, kad aritras 
semestras šešiose vakarinėse 
mokyklose prasiloš vas. 6 d. 
Užsiregistruoti galima nuo pir
madienio iki ketvirtadienio, 
tarp 6:45 ir 9:45 vakare. Ka
dangi taryba nužiūri, jog į va
karines mokyklas įstos didelįs 
skaičius mokinių, ragina visus 
užsiregistruoti kuo anksčiau
siai.

Vakarinės pamokos bus dės
tomos šiose mokyklose:

West Side
Ąustin, 231 North Pine Avė.
Crane, Oakley . and Jackson 

Blvds.
South Side

Englevvood, 6201 Stewart 
Avė.

Fenger, 112th ir Wallace Sts.
North Side

Lake View, 4015 N. Ashland 
Avė.

Schurz, 3601 Milwaukec- Avė.
Mokyklos akredituotos

Visas informacijas studentai, 
planuoją lankyti vakarines mo
kyklas, gaus pus tų mokyklų 
registrams. Įstojant reikia už
simokėti $5.

Tų šešių vakarinių mokyklų 
kreditai yra lygus dieninių mo
kyklų kreditams ir juos pripa
žįsta aukštesniosios mokyklos, 
kaip universitetai. Be kursų, 
priruošiančių universitetui, dės
toma radio, šilumos^ ventiliaci
jos, biznio, aeronautikos ir lino- 
tipo naudojimo painokos. Be to, 
suaugusiems, kurie dar nėra 
užbaigę pradinių mokyklų bus 
dėstomi, kai kurie tų mokyklų 
kursai.

Dėstoma anglų kalbu 
svetimtaučiams

Tose šešiose mokyklose
gi veikia skyriai, kuriuose sve
timtaučiams dėstpmos anglų 
kalbos pamokos. Chicagos mo
kyklų taryba ragina visus lie
tuvius nemokančius anglų kal
bos — į skyrius įstoti. Pamo
kos dėstomos veltui. Informa
cijų galima gauti mokyklose ar
ba nuo mokyklų tarybos, 228 
N. La Šalie St. • .

Ryt Cicero piliečiai 
balsuos $750,000 
bonitklausimu

^inigąi bus skiriami 
miesto darbininkų -algas ir 
pžaUlkuaia^ ^Kaitas.

Rytoj, ,sąu‘sio 31 $.,<vhn Či- 
cejąo.piliRČiąi ~ mo-

I kėtpjai fladės ‘įYes” t^ha-“No” 
ant baliotų, kurie .nųlftips ar 
miestelio valdžia išleis $7ĘO,()()0 
bpnų^ąrnnp.

Jęigu ppUiačipi jparpdys ,.sayo 
sutikimą rytojaus ,balsavimuos te, 
miesto valdyba išleis bonus, kąd 
“atmokėti užsilikusias policistų, 
gaisrininkų, valdininkų ir dar
bininkų algas ,be to, išlyginti 
sąskaitas su įvairiais biznie
riais, kurie pristato miesteliui 
gazolinų, anglis, šviesą etc.,” 
kaip sako valdžios atsišaukimas 
į balsuotojus.

taip-

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

ANELEJA MIKODEIKIENĖ 
po tėvais Čiutaviėytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau- ■ 
šio 29 dieną, 12:00 valandą die- B 
nos 193 3 m., sulaukus 59 metų ■ 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Kauno ■ 
rėd., Telšiuose.

Paliko dideliame nubudime vy- ,■ 
rą Adolfą ir dukterį Stellą.

Kūnas pašarvotas randasi 2052 jB 
W. Coulter St.

Laidotuvės įvyks ,seredoj, vasa- B 
rio 1 dieną. 8:30 v a f. ryto iš na- B 
mų į Aušros Vartų parapijos baž- B 
nyčia. kurioje atsibus gedulingos -B 
pamaldos už velionės , sielą, o iš į B 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. B

Visi a. a. Anelėjos Mikodeikie- I 
,nės. giminės, ^raugai ir pažystami! B 
esat, ppoįnfdžiai. kviečiami dalyviu- B 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas- B 
kutinį patarnavimą ir atsisveikini- ll

Nubudę liekame.
Vyras ir Duktė. jįl

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Sydewicze, Tel. Cicero 294. ;B

I. u •' 'ii1'?:" !■!! J y?. ,'Z.I 1. '.Į—

Ų.ųyO skelbjuina, „kad 
kliubas bus lietuvių, bet da
bar jau permainyta planas, 
priimama į narius visį nepai
lsau t tautybės,^ Kliubas..darbuo
sis vien sporto srityje.

Lietuviu Nąino Bendrobės 
valdyba šiepis metams yęa iš
rinkta iš šių bendroves, narių:

P, Razanskas, pirm.,
. J. Kirkus, raštininkas,

V. Prušinskas, kaąierius.
— U titanas.

skaitys, užtikrina jų įdomumą 
ir naudingumų.

Paskaitos bus laikomos Gar- 
lield 'Park Refectory, Wash- 
ngton Blvd. ir Hamlin Avė. 

Madison gatvės gatvekaris pri
veža beveik j vietą.

Paskaitos įvyks šiomis die
nomis:

• Vasario 1, 10, *21, 27 ir kovo 
8 d., — 8-tą valandą vakare.

Garfield Pk. konser
vatorijoje skaitys 
agronomijos paskąit.
Lies darželių, gėlių, pievų, va

zonų ir kitus klausimus

Su trečįąęhemu, vasario 1 d., 
Garfield Park Gpnsęrvatory žy
mus agronomai ir gėlininkai 
pradės skaityti serijų ilius
truotų paskaitų apie, daržus, 

Iš. paduotų skaitlinių, .aplin- gelęs, pievas, medžius, vųzonu's 
11— 1 • • 1 — • 1 I ’ - . * r .

kybės, kurips Privyto (.miesto 
valdybą griebtis šio sumanymo 
yra štai kokios: dėl legalių ke
blumu §u Gook apskričio neju; 
dinamo turto asesmen|ų sųyėįa- 
vimo, į miestelio .iždų (pęįplau- 
kė $2451,553.27 1928, ’ 1929, 
1930 ir 1931 mokesčių .

Neturėdamas įpalukų,. mies.te- 
lio iždas negalėjo .patikti są
skaitas ir apmokėti algas, t ku
rios dabartiniu laiku yra užsili- 
kusios šešius mėnesius. Skolų 
yra $551,680,52. Be to ,mieste
lis turi išlindęs mokesčių varau-, 
tų už $1,066,957.58.

Užtrauktą $750,000 skola 
miestelis planuoja atmokėti iš 
tų nesumokėtų mokesčių, ku
riuos tikisi gauti vėliau.

Dauguma miestelio bizųierių 
organizacijų ragipa bąlpuotojus 
balsuoti “taip”, bet Cicero lie
tuvių Jmproyęment .Rlįubas, 
mitinge kuris įvyko pereitų sa
vaitę parapijinėje svetainėje, 
valdybos pranešime rekomenda
vo

,ir kitus su agronomija surištus 
kląusipius.

. Paskaitęs bus pritaikintos ir 
skiriamos, tieips, kurie turi dar
želius prie lįąmųjr yra suinte
resuoti jų pagerinimu .

Patartina - visiehis lietuviams 
į tas paąkąitas atsiląųkyti, ,nęs 
įžanga veltui ir kompetentiški 
agronomai, kurie paskaitas

Graboriai
Telefonas Yardj 1138

Stanley P. Mažeika
Grabęrįus įr

? Rfodifnį^a .Kųijly^a Dpyapai 
Turiu automobi)ttis visokiems reika

lams. .Kalpa., pritinama
3319 Aiiburii Avenue 

; į CHICAęp^^L. \

I. J. ZOLP

balsuoti “prieš”.

Ęosriand
Trumpos žinutės.

“Ali $port” naujai. ;orgąni- 
zuojąmąs kliubas Jaiko susi
rinkimus ketvirtadienio vaka
rais Strumilos svetainėje. Mi
nimo kliubo organizavimo 
priešakyje stovi Stasys Balčiu-

Tel. BoųkyMd/,5203 ,ir 8413 
13Oq. 49rtt.

Tel. Cicero j 372,4. ^Koply^A dy.^i

8 d
Vasario 8, 6, 8, 18, 15, 17, 20, 

23, 24, kovo 3, ir 6—2 vai. po 
pietų.

Ekranas ir Teatras
CIVJC OPERA HQUSE — 

-“Song. of the Ęlame” —pas
kutine .diena. Ryt— “The De- 
3ert Sųpg”.

COI4£>EUM—šiandien ant^ą 
valandų po pietų atsidaro 1933 
metų modelių AUTOMOBILIŲ 
PARODA. Įžanga 55 c.

CHICAGO—Ruth Chatterton 
—“Frisco Jenny”; Ed Lowyy, 
Cliff Edwards, Easy Aces Vin
cent Lopez—orkestro dirigen-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Graooriąi

su4 Mae West,

tas, Hildgarde, ir t.t.— vodevi
lis.

RŲOSEVELT —“She Done 
Him Wrong”
Gary Grant etc.—šlamštas.

McVIGKERS—“Billion Dollar 
Scandal”— Gonstance Cųmm- 
ings—Robert Armstrongu Olga 
Baclanova .

Lachavich ir Sūnūs
LJĘ^UVIS j GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse Jųiopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
* SKYRIUS:

1489 S. 49 Ct., Cicero, III.
■|T«1. Cicere 5927

. •/. • ■ ■ ■■
Tel. Repu^ic 3100-3101 

KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Grąborius

. 2506 Meptw st.
Nuliūdimo valatąlpje patajnaųju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama, pagar
ba nulydžių. Lamini pojhio rietą.

J. F.««US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAĮ3QRIUS CHJGĄO0J & 

pegu} kąl Jjtad 
“n

S-MUSKUDAS
GRABORIUS I

' /Piir?JRoQsėvelt 7532

T

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
■gą komfortą 
■| skutimus 

namie

(PROBAK MADE)

Lietuviai Gydytojai

W GĖLININKAS
VESTUVĖMS, < BANKIETAMS
IR PAGRABAMS VAI^j^I

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DAįjg.

3324 S. Auburn Avė, Tel.

Seniausiair Didžiausia
LIEJU VIŲ

GRABORtUĮSTAraa
BUDEIKIS ir l"“**.į

.pįb kainomis už . aukšto* pjšie. palaiį^ą. jįįwl&» į 
nopikuojiune už atvežimą .mirusio žmo«ai» lMĮ^Į|»«fS 
įstaigą-U bile kokios miea^p dalie*..

Reikalui esmt, musą ą^tomobiliM M
.namus ir; atveš j. musą ištaigą, kur galŠfiUe) pwnąt»tiė#-1 
džiausĮ paąirinkimą grabų^ir kitų rolltymąįir! 
tarnavimą jpms visai niąko nereikės

J tai, ur jąs ^Rir^te, ,aą,ne. |
EŲPJEĮĘĮS yra vienatinis lletuvią

^lk|a.an»buianee,(patarnaKlwą pudek«Briu<>t«T1“ . 
, tarnautoju. Pykai Keturips Modernišlą>s Koplyžios Pžli

ETOSUI pirm negu kreipeitše kur

■ETimE? Iftf I C& JEn<VM SSs I I

4605-07-<South Ęermitagė Avenue
VWreM9Wl: VĄRDS 1741 Ir 1741
. '• ■ »• ' I

■w-r—*t-*—i ji——— i. m   i,.   .i i iii ii

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Ątttįiian Aotnąt 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Haltttd Strttt 
ęHięĄGp, ILL.

DR. M.T. STRIKOb’ĮS 
jib pnsvBOM

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni it patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare v 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

(Jtarninkais, Ketvergais it Subatomu 
2420 W. Matųuittt Rd. irti Wutitf> ’Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panediliais, Seredomū ir Pčtnyftomis 

1821 So. Haltttd Strtit

[R BALSAMUOTOJAS 
,raži ^koplyčia ..dykai

J^hjme >Ęoųlevąrd 4139 
A. MASALSKIS 
; Musų rjęįataipaviiąas lai- 
•dotuįėse ir ',kokiaįne rei- 

’ kale jvisuom * ' 
„ringai ir n 

ucl> v Kad i 
įid* 
rių. .

brangus to 
teturime iš

Midwife
Naujoj vietoj 

6109/ South Albany 
: Avenut

Pbone
H^nlock 9252 

J?atarpauja prie gim- 
jdymą, duodu mas- 
Jiage, , eleetrie treat- 

U ment. ir magnetic 
U blĄnkfts ir t. t. 
ĮMotepms ir mergi
nom | patarimai do-

dy;tojai

OPT.
,WTuyis jspecialistas 

r^ritpgrips .a^ų ^ippimą, koris esti 
" piitV galvos, judėjimo, svaigimo 

temimo, ųctyuotumo, skaudamą 
trįĮti, nuįipa kataraktą, atsitaiso 
egystę ir, tolitegystę. Prirengia 

akinjps. sykuose atsitikimuose 
aYių>as1darpXa& su elektra, paro- 

jražįaasias , klaidas. Speciali atyda
iąųia f smpkyklorv vaikus. Valan
ti 1,0 ■••,'8'. v* tfedėliomis pagal
Amjų: kaipos per pusę pigiaus. 

kaip r buvo , pirmiau.
J9w?ly „atsiturimą ąkys ati. 

i taisomos be akinią. i Kainos pi- 
' giau kaip pirmiau. v'

4712 South Ashland Avė. 
Pbone Boulevard 7589

^teisinga

. ■ <"'!'""         ' -  n. y ■■'ir'"?1

dr.g/sėrner
t-ier s jųgiv specialistas 

'■ Purinui 
KonjphkuotupM 

Atsitikimuose

r marš 

kampas Halsted>St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iMx* 

Nfdtlippii fino 10 iki U

Pbone Canal 6122

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

. Valandom 1—3 ,ir 7-^-8 
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Rtsidincija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Griic <1 Europos ir c ii oraktikaoja 
senojoj viltoj. ‘ 

VALANDOS: 10-12 A.. M. 2-6 P M 
7-9 P M. Sekmadieniais ir ketvįrtadi* 

niai| pagal susitarimą.

- 3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

A. M0NTVID, M. D.
W«st Town State Bank?.BJdi 

24(Q0 iffdifon St.
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

. Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų b 

nedėlioms pagal susitarimų
.............    "T"' . -

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenne

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bos atidarytas it paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

' DENTISTAS 
4847 W. 14th Ąt 

Ck.ro. III.

Ofiso tel Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Aveąue

A. L Davidonis, M.D 
49J0 So. Michigan Avehue 

. .... K.«ny?o<>d ,5107.t • 11-i» A
VALANDpSi V ,

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

apart loentadiirAo it ketvirtiditnio 
-------- -------------------------- «-------------—---------------

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wettern Avtnut 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 (,iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai yakaro

Įvairų^ Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m* 
tus kaipo patyrts gydąųojas chirurgas b

Gydo staigias ir. chroniškas ligas, vytų 
morenų. ii. taiką. pagaL naujinsiąs 
todu»'.X-Ray k kitprin* elektros prie 
taisos. -

Ofisas it Laboratorija:
1025 (V 18tžr St., netoli Morgan St 

.Valapdps: nuo 10—12,,pį^ų b 
nno. 6 iki 7:30. vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Ctntral 7464

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. .ir Ofisas 2359 So. Ltavįtt St. 

' ' Canal 0706

Dr. J. J. Kowąrskąs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South t Athland Ava., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS..

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų figų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryt* nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki* 8:30 vai 
vajęųro .Nedėk . nuo 105 iki 12 v. rfjeių 

Pbone Midway 2880

Office Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYQYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bes. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO. v

Telefonu Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
46J1 South AMapd Ąįįfptta 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dienų. 2 Iki 3 po piM

7 iki 8 vai. Nedėl. ųno lO ikl ii 
Rez. Tebphoųe P|aza ^Q0

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. ,35th St 

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

.Nedėldjeniais pagal sutarti*

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEL!S
756 W. 35th St

fCot. of 35th 8 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 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
1343 South Haltttd Strttl 

TeL Boulevard 1401

S

; .į- .j į -į T (

Dr. Suzana A. Šiokis
Vaikų ligų Sptciaįifti 

4145 Archer Avė*
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki

■ KKraiaii.
Rjx, Tel. HYDB PARK 3305

—eąm—   I mm     IĮ II   ei irt        y .

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. T* Drezd 9J?!

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spttįialittu to<gs ffių it tĮtuttįfįų^įijfų 

3102 So. Haįted Si. 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 tjto. 2-rr4, 7—*9 v.v
Nedėliotu it AttptadipąUu

■ - Advokatei "''Wį'1'

A. A. S L A KIS 
Advokatas 

iįittto Ofiįt/u 77 W. Washingtpn 
Room 905 Tel. Dearbųrn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po l>ietų ‘

Vakarais: Utarn. ir K«v.—6 .iki, 9, jai 
4145 Atchtr Aut. Tol. Lafaytttt /3>7

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS .ADVOKATAS

.Telefonas Boosevelt ~
Namai: 6459 S. RŪUnįo,. Kėtvęrro ir 8

■ ■■■ ■■ 1 -■ 1—.... —-■■■ 1. iii.ii

JOSEPH J. GRISU
Uętiivis Advokatas

4 6Tel/8?ii e^rd^loO 

Jta. 6515 So. RockiotU 8t^



Pirmadienis, saus. 30, 1933

Atmetė reikalavimą persvers 
tyti A. Bojalos bylą

* 4

Probate teisinas galutinai priėmė Bojalos 
testamentą užtvirtinimui; visi Boja- 
lienes advokato kaltinimai atpuolė

Trys žymus rankos rašto ir rašomųjų mašinėlių 
. šrifto ekspertai figūravo byloję

Probate teismo teisėjas Oscar 
Caplan penktadienį rytą atme
tė Antano Bojalos žmonos A. 
Bojalienės, Lietuvoje, advokato 
reikalavimus antru kartu per
svarstyti bylą dėl jo testamen
to, dėl kurio per kurį laiką tarp 
advokatų ir testamente minėto 
adv. Sliwkcs ėjo ilga kova. Bo- 
jalienę byloje atstovavo adv. 
A. Olis.
Priėmė testamentą patvirtini

mui
Tuo pačiu laiku teisėjas pri

ėmė Antano Bojalos testamen
tą patvirtinimui ir paskyrė adv. 
Ju’rgį Sliwką, 738 W. 18th St., 
jo vykintoju.

Savo laiku Bojalienės advo
katas A. Olis ,darė skandalin
gus kaltinimus, kad Antanas 
Bojala buvęs nužudytas asme
nų, kurie tikėjosi iš testamento
pasinaudoti. Jam buvo suteikta įnešti prieš Julijų Savicką,

to ekspertus, ku’rie palygino A. 
Bojalos parašą testamente su 
kitais jo parašais įvariuose do
kumentuose ir rado, kad para
šus buvo autentiškas.

Atpulė ir kiti kaltinimai
Tuomet Bojalienės advokatas 

pareiškė, kad Antanas Bojala 
pasirašė tuščią testamento for
mą, ir kad tekstas buvo įrašy
tas vėliau. Tam tikshri į teis
mą buvo pakviestas rašomųjų 
mašinėlių šrifto ekspertas .1. 
W. Culpepper, kuris savo laiku 
figūravo panašioje rolėje Loeb 
ir Leopoldo byloje. Jis mėgino 
įrodyti advokato kaltinimų 
singumą 
daryti.
♦

Pinigai

8000 parašų. Matomai depozi- 
toriai, kurie turi mažas sumas 
depozitų, visai nepaiso, nes 4ir 
pas dabartinį receiverį . nepri« 
davė savo skundų (claims) virš 
4000 ypatų. Atrodo, kad rei
kiamą skaitlių parašų surinkti 
nebus galima, nors valdyba dė
jo visas pastangas, garsindama 
laikraščiuose ir per radio, 
depozitoriai rašytųsi.

Į komiteto atsišaukimą, 
depozitoriai, kurie jaučiasi 
Universal banko vedėjų 
skriausti, priduotų skundus 
mitetui, iki šiol atsišaukė 
keturi asmenys. Bet iš tų 
nekurie atsisako liudyti, o
skundai atrodo neturį' dideles 
vertės ir abejotina, ar su jais 
pasisektų išreikalauti nuo 
States Attorney Grand Jury 
tyrinėjimo.

States attorney yra prižadė
jęs viską peržiūrėti, kada gaus 
nuo statės auditoriaus raportą, 
kurį dabar gamina specialis 
šėrininkų receiverio auditorius.

Advokatas šlakis prisiuntė 
raštišką raportą ir atsiprašė 
už negalėjimą 
rinkime.

Banko turto 
kas likviduota,
dentų receiveris nepaskelbė.

iPaaiškėjo, kad “Vilnis”, 
“Draugas” ir Stulpinas atsisa
ko sugrąžinti komitetui blan
kas su parašais prašalinimui 
receiverio.

Nutarta apmokėti Stulpinui 
išlaidas, padarytas sekretoria- 
vimo laiku ir pareikalaut? pro
tokolų iš pirmesnių komiteto 
susirinkimų, kartu ir minėtas 
blankas.

Suteikia valdybai pilnas Jga- 
liavimas toliaus veikti pagal 
geriausias jų išgales depozito
rių naudai. —Re,p.

AR - - -' *' '. "'
■ ATSIMENATE?

■r .............

Pasikėsino nušauti 
lietuvį Antaną 

Bouliną
CLASSIF1ED ADS

Taipgi

kad

kad 
esą 
liu
ko- 
tik 
jau 
kiti

dėt nepajėgė to

eina Bcjalienei 
Radžiui

kaltinimai buvo

proga pristatyti liudininkus, 
bet kadangi jie tų kaltinimų 
nepajėgė įrodyti, teismas juos 
atmetė.

Ekspertai rado parašą tikru

Tas pats advokatas vėliau 
tvirtino, kad paskutinis Bojalos 
testamentas yra suklaustuotas. 
Teisėjas Caplan tuomet pakvie
tė j teismą H. A. Rounds ir S. 
O. Levinson, žymius rankos raš-

tei- 
pa-

ir

1720 
S. Union Avė., ir J. Jasinskas, 
3700 S. Honore St., kurie tes
tamentą pasirašė kaipo liudi
ninkai, bet ir tie atpuolė.

Sulig testamento, $50 velio
nio pinigų eina našlei Bojalie- 
nei ir po keletą dolerių trijiems 
vaikams ,kurie visi gyvena Lie
tuvoje. Likusieji pinigai—ski
riami graboriaus Radžiaus, 668 
W. 18th St., žmonai, p. Radžie- 
nei.

VAKAR PRIEŠ TŪKSTANTINĘ MINIA VY 
KUŠIAI PASTATYTA “LAIMA”

- J 4 A

“Pirmyn” choras vėl pasižymėjo; pastaty
mas ypatingai geras vaidinimo atžvilgiu

Didžiulė minia sausakimšai užpildė Chicagos 
Lietuvių Auditoriją

“Laima”! Ir atnešė ji lai
mę vakar į Chicagos Lietuvių 
Auditoriją, kur “Pirmyn” cho
ras ją pagaliau pastatė išsiilgu
siai ir suinteresuotai miniai 
žmonių.

O kaip suinteresuota “Lai
ma” buvo lietuvių visuomenė, 
parodė pilnutėlė svetainė, kurią 
virš tūkstantis iš visų kolionijų 
atsilankiusių lietuvių užpildė 
sausakimšai.

Susirinkusieji ilgu1 delnų plo
jimu’ išreiškė savo pasitenkini
mą šios trijų aktų operetės da
lyviams ir režisoriams ,kuomet 
paskutinės trečio akto finalės 
gaidos nuskambėjo ir užlaida 
nusileido paslėpdama su publi
ka atsisveikinančius artistus.

Muzikaliu atžvilgiu “Laimos” 
pastatymas buvo gan vykęs. 
Trukumų buvo galima pastebė
ti iš orkestro pusės.

Jeigu kurie solistai kartais 
nebūdavo labai tikri savęs, jie 
visus trukumus su kaupu ati
taisė vaidinimu, kuriame lengvai 
buvo galima įžiūrėti rūpestingą 
prisiruošimą ir daug, daug dar
bo iš režisorių p. K. Jurgelionio 
ir Noros Gugienės pusės.

Muzikalę dalį vykusiai 
rengė K. Steponavičius — 
ro ir orkestro vedėjas .

Ir Betina — (A. Salaveičikiu- 
te) ir Rokas — (B. Liudkevi- 
čius) ir Pilypas — (Pranas Ja- 
kavičius) ir visi kiti, turį svar
besnes roles — V. Tarutis, O. 
Skeveriutė ,J. Romanas — pa
sirodė artistais, iš kurių amato- 
riškirmo pėdsakai gali pranykti 
labai lengvai ir be labai didelių 
pastangų iš režisorių N. Gugie
nės ir K. Jurgelionio pusės.

Atsiminus, kad ir choras, ir

cho

artistai, ir 
mėgėjai -- 
mą galima

orkestro nariai tėra 
“Laimos” pastaty- 

paskaityti pilnai

Iš Universal State . I
banko depozitorių 
kom. susirinkimo

Įvyko penktadienį vakare; val
dyba patiekė raportą

Penktadienį, sausio 26 d., 
Universal kliube įvyko Univer
sal State banko depozitorių ko
miteto susirinkimas. Dalyvavo 
viso 13 narių.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad peticiją prašalinimui 
dabartinio receiverio pasirašė 
virš 1200 depozitorių, kurie at
stovauja daugiau kaip du treč
daliu banko depozitorių. Bet 
kadangi viso depozitorių yra 
apie 11000, tai kad prašalinti 
receiverj reikia surinkti apie

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

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svari)

ton raio: *A| 
nti svarumu— 

~_  savaitę ir 09*
iMFkaip Jf iT reSomTOdudU;*. A _

■

ką, kurte* 
kainuoja. 

„ ___ ___________ Amerikoje
imitacijų ir jus turite saugoti

So^uschen stikle karlto vandens 
pusryMuo — tai n» saurus bud 
nerrafaus riebumo ir viena bonl fe i K",S,1s?A£ff,1

Jetra WJ>! 
yra yaaru
— pinigai

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 30 d., 1915 m.

Piktadaris, žinomas vardu “Er
nie” paleido | jį revolverio 
šūvį vakar rytą.

Pabrangs Duona

(CH1C A G O) — C h i vagos du o- 
nkepiai nutarė nuo panedėlio

dalyvauti susi

iki šiol mažai 
todėl ir divi-

nos kainą.
Už 5r bdkaniuką reiks mo

kėti ,6r, o už ilOę bdkhniuką— 
V2c. J

Duonkepiai taip nutarė dėl
to, kad labai pabrango inilldi.
Pilkalniuose liko tik 300 mote

tų ir va’kų.
LONDONAS - Ileuterio te

legrama iš Petersburgo (da
bar Leningrado) praneša, kad 
rusai padarę baisių nuostolių 
Pilkalnių gvenlojams ir Pil
kalnių garnizonui. Iš šešių 
tuksiančių gyventojų Pilkal
niuose paliko tik trys šimtai 
moterų, vaikų ir senių.

“Naujienose” 14-ka 
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 31 d., 1919 m.

Užmušta lietuvaite

Užvakar rytą (sausio 28 d.) 
visu smarkumu bėgęs automo
bilius mirtinai suvažinėjo lie- 
luvė Oną Strazdai t ę prie Ibtos 
ir Michigan gal vės. Onos lavo
nas atiduotas pas graborių 
Jubzą Kadžių — kertė 18 ir 
Union gatvių.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

___________.................... . .......—______

MADOS MADOS MADOS

me-

Augesnei moterei išėjimui suknelė. Gražiai atrodys jeigu 
. ■; i. r " ' ----- —

42-ir 44 colių per krutinę.

Norint kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno* pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kanu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Depu, 1739

Halsted St.. Chicago. 01.

2553 — Augesnei moterei išėjimui suknelė. Gražiai atrodys jeigu bus 
pasiūta iš vienos spalvos materijos. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40,

NAUJIENOS Pattrąn Dept.
1739 S. Halsted St., Ghicago, UI.

Čia įdedu 15 etatą it prašau at>
, ■■

siųsti man pavyzd} No 

Mieros per lemtini

(Miestas ir vaisi.)

Turtinga gražuolė, p-lė Marie 
Ann Dubois, 19 m., iš AVorces- 
ter, Mass., sausio 4 d. su tri
mis draugais - - E velyti Becker, 
Dwight L. Pierce ir John Mack- 
lin automobiliu išvyko j New 
Yorką ir prapuolė. Nup jų iš-- 
vykimo apie visus keturius ne
gauta jokios žinios.

Vakar anksti rytą, kuomet 
Antanas Boulinas, 20 metų, 
4342 So. Hermitage Avė., sto
vėjo netoli krautuvės po adre
su 4521 So. Hermitage Avė. 
tūlas piktadaris išsitraukė iš 
kišenio revolverį ir paleido į jį 
kelius šūvius.

Vienas tų šūvių sunkiai su
žeidė Boųlino koją. Joe Šimkus, 
4529 So. Honore st., tuo jaus 
sužeistąjį nugabeno pas dakta
rą Lownik 1800 W. 47 st.

Kodėl piktadaris norėjo nu
šalti Antaną Bouliną neteko 
patirti, žinoma tik tiek, kad 
jis yra plačiai žinomas toje 
apielinkėje vardu “Ernie”.

Business Service
_ - . L?*?. - - -.,

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

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

»»■■■■ Q.... .
— _________________

"O*"""—

RETA PROGA
Su labai dideliu troku važiuoju apie 

250 mylių į North Wi$consin. Jeigu 
kam kas reikalinga yra nuvežti, pada
rysiu už pigią kainą. Apleidžiu Vasa
rio-Feb r u ar y 1 d.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 
817 W. 34 St. 

šaukite Boulcvard 9336 
--O—

Trys vaikai užmušė lietuvių 
vaiką.

(CHICAGO) — 10 melų vai
kas Stephen Durai], 733 West. 
14//1 Place, vakar prisipažino 
policijai, kad jis su kitais 
dviem draugais pereitą gruo
džio mėn. užmušė 10 metų lie
tuvį vaiką Vladą Videiką, 733 
IV. 14/r PI. Videikis su $9 duo
tais jam užmokėjimui už gd- 
zą gruodžio 17 d., pabėgo ir 
kada jį užmušta, miegojo dar
žinėj užpakalyje tuščio namo, 
prie 1464 So' Peoritt St.

Automobilio sužeis 
tas lietuvis Karolis 

Kiškunas
Pereitos savaitės pabaigoj 

CJievrolet automobilius sužeidė 
lietuvį Karolį Kiškuną, 40 me
tų amžiaus, 3612 So. Emerald 
Avė., kuomet šis ėjo su rišu- 
liu rankose netoli nuo 34-tos 
ir Emerald gatvių kampo.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

VACUM VALYTOJAL HOOVER:
Modelis 102’ — $2.00 Mds. 103 -

$3.00; Mds. 105 — $5.00; Mds. 541 
— $6.00; Mds. 543 — $10.00; Mds. 
700 — $20.00; Paskirasis Modelis 
725 — $35.00. Wbolesale ir Retail.

7521 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po piętų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių . 
Mokykla

3106 S. Hąlsted St., 
CHICAGO, ILL.

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

CLASSIFIEDADS.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Educational

ATYDA
SOUTH ^IDĖS MERGAITĖS

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS 

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ
$2 ĮMOKĖTI

$3.00 į savąitę' .
Mes turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
KAS SAVAITĘ, kas duoda galemybės 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota)

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mortgicius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite j Naujienas

Financial - •

________ Finansai-Paskolos

MOKSLO KNYGA (The Book of 
Knowledge) Du vyrai turinti patyrimą 
pramoninėj apdraudoj arba panašų par
davinėjimo patyrimą gali padaryti ge
rus ryšius su seniai įsteigta firma. Nau
jas pardavinėjimo planas. Reikalaujame 
paliudijimus. Mr. Morris, 307 No. 
Michigan Avė. Kambarys 609.

—O—

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RUSIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulinės, baltos pelės. Bantams 
(gaidžiai), paaugai, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAt PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Exchange—Mainai
IŠSIMĄINP Wisconsin farma 40 

akerių ant Chicagogs propertės. šaukite 
Spaulding 2396. ‘ '

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

APDRAUDA

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi- 
nigus į Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

Nuo ugnies,
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt. 

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iŠ bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St. 
netoli Wood 

Phone YARDS 3895

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb. ir mainymui visokios rūšies pro- 
persiu, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai nameli ar kokį bizni ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos ištaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir te. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas“. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayėtte 0455

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

jau pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad Tamsta
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą

■ daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą. '

—Ačiū už komplimentus
* miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž

mirškite, kad NAUJIENŲ

, pasakykite savo pažįsta-

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

M




