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Vokietijos darbininkai ren 
giasi kovai su hitlerizmu

iui triumfuojant darbininkai skubiai
'rengiasi griežtai kovai su hitlerizmu
Berlynas, s. 31.— Vakar va

kare keli tūkstančiai Hitlerio 
ginkluotų gaujų—“smogiamųjų 
burių“ surengė triumfalę eise
nų Wilhelmstrasse, pro prezi
dento ir kanclerio rumus. Prie 
eisenos prisidėjo ir 2,000 mo- 
narchistų “plicnšalmių“.

Tai bi.*vo hitlerininkų trium
fo valanda, nes jų vadas, Adol
fas Hitleris, liko kancleriu. Bet 
ar ilgai jis juo bus?

Tie, kurie jį pastatė valdžion, 
atvirai sako, kad Vokietijos 
žmonės nepakęs fašizmo ir dik
tatūros. Bet esą reikėjo pa
daryti eksperimentų su Hitleriu. 
Esą reikia parodyti milionams 
jam tikinčių žmonių, kad ir jų 
Hitleris yra tokis pat paprastas 
žmogus ir nieko daugiau ne
gali nuveikti, negu nuveikė ki
ti. Tada žmonės ims atsipeikė
ti ir nuo jo atsimes.

Hitleris, likęs kancleriu, ne
galės daryti vikų ką tik nori, 
nes jis iš visų pusių bus apsta
tytas kontrolės. -Betgi jis vis- 
tiek turės didelių galių, nps jis 
ir kiti hitlerininkai kontroliuos 
stiprių Prūsijos policiją. Gali
ma spėt, kad ir reichstagas jį 
rems, bent per keletą savaičių.

Biznieriai džiaugiasi Hitleriu, 
nes jie ir sudaro didžiausius 
hitlerininkų kadrus. Birža ir
gi pastovi, nes atsidęda ant 
Reichsbanko prezidento Luther, 
kuris paskelbė, kad jis pasiliks 
savo vietoje, nežiūrint ar val
džiai tai patinka, ar ne. O jis 
nedaleisias nupiginti pinigus.
Kuriasi bendras frontas kovai 

su hitlerizmu
Hitleris jau parodė savo na

gus. Jau* tapo konfiskuotas, 
dar jį spausdinant, komunistų 
dienraštis Rote Fahne, kuriame 
tilpo paskelbimas generalinio 
streiko.

Nepavyko komunistams iš
platinti ir lapelius, šaukiančius 
generalinį streiką.

Bet Hitleris susilaukė naujo 
pavojaus, 
munistams 
bendrų frontą 
rizmu.

Jau pirmiau 
ir komunistų 
paskelbimą generalinio streiko, 
jei valdžia patektų į Hitlerio 
ar von Papeno rankas. Hitle
riui gi likus kancleriu tuojaus 
tapo sušauktas Berlyno dirbtu
vių tarybų susirinkimas ,ku
riame dalyvavo apie 2,000 de
legatų, kad prisirengti kovai su 
fašizmu. Susirinkimas išrinko 
penkiolikos žmonių komitetų, 
kuris turės išdirbti tai kovai, 
pienus. Į komitetų įėjo aštuo- 
ni socialistai ir septyni komu
nistui.

Riaušės Berlyne ir kitur
Pirmas susikirtimas su hit

lerininkais, jiems patekus val
džion, šiandie ištiko Charlot- 
tenburg distrikte. Maršuojant 
burini ginkluotų fašistų, į juos 
tapo paleista keli šūviai. Išti
kusiame mūšyje du žmonės li
ko užmiršti ir 12 sužeista.

Keliuose kituose miestuose 
irgi įvyko ginkluotų susirėmi
mų, kuriuose nemažai žmonių 
sužeista.

Darbininkų unijos išleido at
sišaukimų, kviečiantį visus lai
kytis ramiai, nes “nepaprastas 
padėties rūstumas reikaaluja 
visiško ramumo ir pilniausios 
visų disciplinos“.

Pabaltijos šalys su 
sirupinusios hitleri 

ninku laimėjimu
Ryga, s. 31. — Nuolatiniai 

Vokietijos puolimai Versalės 
sutarties ir kanclerio Hitlerio 
ambicija atgauti Vokietijai 
Danzigą ir Klaipėdą,. kelia di
delio susirūpinimo Pabaltijos 
šalyse, kurios yra priešingos 
tokioms vokiečių aspiracijoms.

Latvijos politikas pareiškė, 
kad Latvija rems Lietuvą, jei 
Vokietija pareikalautų Klaipė
dos. Lenkija gi sako, kad ji 
stos karan, pirm negu atiduos 
Vokietijai nors vieną pėdų ko
ridoriaus žemės.

Hitlerininkų pastangos susi
organizuoti Klaipėdoje nuėjo 
niekais ir Lietuvos valdžia areš
tavo ir ištrėmė hitlerininkų 
agitatorius. Bet hitlerininkai 
yra gerai susiorganizavę Tilžė
je ir iš ten bando vesti savo 
propagandą.

Danzige padėtis yra kitokia. 
Čia hitlerininkai 
stiprių organizaciją, 
davinys yra atgauti 
koridorių.

Prieš kiek laiko

turi labai 
kurios už- 

i Vokietijai

Pabalti joj 
buvo pasklydę gandų, kad Lie
tuva slapta susitarė su Lenki
ja dėl bendro veikimo, jei Hit- 

| leris liktų kancleriu. Bet 
Lietuva, taip ir Lenkija 
gandus užginčijo. s 

Hitlerio laimėjimu yra
rusinusi ir Maskva. Komunistų 
partija laiko susirinkimų, kad 
nuspręsti kokių instrukcijų pa
siųsti Vokietijos komunistams.

kaip 
tuos

susi-

Italija priėmė pa 
kvietimą į skolų 

derybas
Rymas, s. 31. — Italijos val

džia šiandie priėmė Jungt. Vals
tijų pakvietimų prisiųsti po 
kovo 4 d. misijų pasitarti su 
prezidentu Rooseveltu karo sko
lų ir ekonominiais klausimais. 
Pakvietimas priimtas be jokių 
sąlygų.

tes I,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras žiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau, galbūt 
lietus ar sniegas.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:- 
03.

Chicago. — Pereitas 
mėnuo buvo šilčiausias 
goję per 53 metus.

sausio
Chica-

Chicago, III., Trečiadienis, Vasaris-February 1 d., 1933
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Vidury: kunigas Lcmuel Conway iš Muncie, Ind., kuris grand jury tapo apkaltintas už kėsini
mąsi išgėdinti 18 metų mergaitę. Kairėj — jo kaltintoja, Helen Huffman, high school mokinė. 
Dešinėj — choro vedėjas ir varginininkas AVilliam F. Aurand, kurį kun. Conway sumušė baž

nyčioje ir tas iškėlė aikštėn skandalą su kunigu.
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. , . Edouard Daladier i H žmonių žuvo snie-
dy2s SInk Jsudarė nauja Fran-
Reikalauja sustab

nejimą už skolas
cijos kabinetą

go pūgose vakari 
nėse valstijose

Pasimirė garsus an 
glų rašytojas John 

Galsworthy

Jis buvo trečias anglas gavęs 
už literatūrų Nobelio dovanų. 
Mirė nuo mažakraujystės

LIETUVOS ŽINIOS
Kiek Lietuvoje žmo 
nių priklauso or

ganizacijoms
Kaimas.—Vidaus reikalų mi

nisterijos žiniomis organizaci
jos tautybėmis susiskirsčiusios 
taip: lietuvių 2,957 su skyriais, 
žydų 419, vokiečių 20, lenkų 
16, rusų 16, latvių 15, mišriųjų 
ir. kitų 239, viso 3,483.

Narių: lietuvių organizacijo
se 161,776; jų tarpe lietuvių 
159,880 ir kt. nežinomų tauty
bių 1,986; žydų 53,647, jų tar
pe žydų 53,547; vokiečių 2,494, 
jų tarpe vokiečių 2,188; lenkų 
3,122, jų tarp lenkų 2,752; ru
sų 2,172, jų tarpe rusų 2,100; 
latvių 550, jų tarpe latvių 542, 
viso 248,087 žmonės.

Pabrėžtina, kad lietuvių or
ganizacijoms priklauso tik apie 
9%, tuo tarpu kai pav., žydų 
net 34,42%. Tas rodo, kad lie
tuviškoji visuomenė yra neor
ganizuota masė.

Turto daugiausia turi žydų 
organizacijos—9,940,551 lt., lie
tuvių organizacijos— 6,990,339 
tl., lenkai 392,317 lt. Bendrai, - 
organizacijų turtas sudaro 21,- 
958,197 lt.

Londonas, s. 31. — šiandie 
jasimirė garsus Anglų rašyto-' 
jas ir dramaturgas, John Gals- 
worth’y, 65 m. amžiaus, laimė
jęs Nobelio 1932 m. dovaną už 
literatu, ą. Jis tuo laiku jau 
sirgo ir negalėjo nuvykti į 
Stockholmų asmeniškai atsiim- 
;i dovanų. Mirė nuo maža- 
craujystės-anemijos, kurią pa
aštrino šaltis.

Velionis Galsworthy yra tre
čias anglas gavęs Nobelio do
vanų už literatūrą. Pirmiau do
vanas gavo Rudyard Kipling ir 
George Bernard Shaw.

Galsworthy pradėjo rašyti 
gana vėlai. Jis baigė advokato 
mokslus, bet advokatūra neil
gai užsiėmė. Jį prie rašymo 
pastūmėjo turbūt pažintis su 
litu garsiu anglų rašytoju, len
tų Joseph Conrad, su kuriuo 
susipažino plaukiodamas po Ra
maus vandenyno Pietų jurų. 
Jiedu* labai daug kalbėjosi apie 
literatūrą ir po kelių metų 
Galsworthy ir pradėjo rašyti 
apysakas. Bet pirmos apysa
kos ir dramos nesusiįaukė di
delio pasisekimo ir tik po dau
gelio metų pradėta į jį kreipti 
daugiau domės. Ypač pagarsė
jo jo visa eilė apysakų, pavar
dytų bendru antgalviu “The 
Forsyte Saga“, kurioj aprašo
mas anglų gyvenimas Anglijoj 
ir išeivijoj.

Jo apysakos ir dramos dau
giausia yra soci/iio turinio. Jis 
dėstė jose prispau*stųjų darbi
ninkų vargus ar kalinių kanki
nimą ir tankiai pašiepdavo tur
čių gyvenimų. Jo dramos “Si
dabrinė dėžutė“, “Kova“, “Tei
singumas“ ir k. padarė didelio 
įspūdžio ir net privertė refor
muoti kalėjimus.

Jis dirbo labai daug ir tas 
galbūt pagreitino jo mirtį. Jo 
viena-kita apysaka yra versta ir 
lietuvių kalbon.

Washington, s. 31. — Sena-, 
torius Robinson iš Arkansas j- Soch|istai atsisakė jeiti j val. 
nešė skubų bilių, kims sustab-. džj h. kabinetas lik tol lai. 
dytų pardavinėjimų farmų is > kygjs> k((| .. rems s<>ci,alistai 
varžytinių už skolas ir paleng-j 
vintų ūkininkams gauti kredi-j 
tų.

Šen. Robinson sako, kad de
lei laiko stokos, vargiai šiame 
kongrese-**praeisi abelnas ūki
ninkų pagelbos bilius, tad jis ton per 

•\° kusio PaulvBoncoįrr kabineto.

* Socialistai vėl nutarė neda
lyvauti valdžioje, nors jiems 
j bu vo siūloma vice-premierystė 
ir 5 ministerių vietos ir lodei,ežero, 
kabinetą teko sudaryti beveik 
iš vienų radikalų, kurie parla
mente neturi didžiumos.

NaUjųjame kabinete Daladier 
yra premieru ir karo ministe- 
riu, užsienio reikalų ministerių 
pasiliko Paul-Bončour, finansų 
—Georgės Bonnet, vidaus 
kalų—Camille Chautemps. 
ministeriai irgi daugumoj 
iš senojo kabineto.

Naujas kabinetas bus 
nas ir nemanoma, kad galės il
gai išslaikyti. Jis priklausys iš
imtinai nuo socialistų paramos 
ir laikysis tik tol, kol jį rems 
socialistai. Delei netekimo so
cialistų paramos griuvo ir Paul- 
Boncbur kabinetas. Nesutiki
mai tarp socialistų ir Paul-Bon- 
cour kilo dėl taksų. Paul-Bon- 
cour norėjo apkrauti nepapras
tais taksais visus gyventojus, 
su kuo socialistai nesutiko —-ir 
jo kabinetas griuvo. Tas pats 
laukia ir Daladier kabinetą, ka
dangi radikaali nežino kaip ki
taip butų galima subalansuoti 
biudžetą, kaip uždedant naujus 
taksus. Prieš taksus stoja gi 
visa šalis. Priešinasi jiems ir 
socialistai. Todėl ir griūna ra
dikalų kabinetai.

Socialistai gi reikalauja su
mažinti ginklavimosi išlaidas, 
paimti valstybės kontrolėn ban
kus, nacionalizuoti geležinke
lius ir apdraudos kompanijas ir 
įvesti 44 vai. darbo savaitę.

Vakar sindikatai, ątambųs 
fabrikantai ir biznieriai laikė 
savo susirinkimą ir prigrūmojo 
uždaryti sankrovas ir dirbtu
ves, jei valdžia uždės ant jų 
naujus taksus. Vėliau įvyko 
smulkesnių biznierių ir fabri
kantų susirinkimas, kuris irgi 
priėmė panašią rezoliuciją 

l‘ '* •»Jk- ir : h iįJlLLifa ..................... .............................

Paryžius, s. 31. — Buvęs 
karo ministeris, Edouaid Da- 

: ladier, Herriot radikalų-socia- 
listų partijos,... vadas, 
naujų

siūlo skubiai priimti nors 
bilių, kuris yra tik dalis ūki-j 
ninku šelpimo programo; arba Į 
kad priimtų Hull bilių, kuris 
siūlo paskelbti dviejų metų mo- Į 
ratoriumų farmų morgičiams ir 
kad Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. paskolintų farmeriams 
$1,000,000,000, kad jie galėtų 
prasistumti iki geresnių laikų, 
nes kitaip 4,000,000 farmerių 
negalės sumokėti savo taksų, 
delei ko žemdirbystės apielin- 
kėse turės bankrutuoti valstijų 
ir pavietų valdžios.

Vėl apkaltino Mun 
cie merą ir tris 

valdininkus
Jie yna kaltinami kolektavę pi

nigus,. iš ugniagesių, kad ap
siginti nuo pirmesnių kaltini
mų

Muncie, Ind., s. 31. — Meras 
George R. Dale ir kiti trys val
dininkai, jų tarpe du mero žen
tai, liko apkaltinti grand jury 
už suokalbį papildyti krimina- 
lį nusidėjimų. Prieš .juos iš
nešta 26 apkaltinimai.

Be mero dar liko apkaltinti 
jo žentai—miesto kontrolierius 
Hollyway ir ugniagesių depar
tamento sekretorius Butts. 
Taipgi apkaltintas ir miesto ad
vokatas TaUghenbaugh.

Visi keturi yra kaltinami, 
kad jie bandę iškolektuoti iš 
kiekvieno ugniagesio po $10 
“apsigynimo fondan”.

Tas “fondas“ buvo skiriamas 
apgynimui mero ir kitų val
dininkų, jų tarpe ir policijos 
viršininko,, kurie yra apkaltin
ti ir nuteisti už peržengimų 
prohibicijos įstatymų.

sudarė 
rancijos .kabinetų, vie- 

šeštadienį pasitrau-

rei-
Kiti
yra

silp-

Buffalo, N. Y., s. 31.— Jo
seph Minor liko užmuštas kai 
sprogo bomba,' kuri neži
nomo piktadario buvo paslėp
ta po automobily. Bomba buvo

d. nuplakę Mrs. Ola Bell Gil- taip sujungta, kad ji sprogo
[liniai liko užmušti,

Jacksonville, Fla., s.
Jury išteisino penkis žmones, 
kurie buvo kaltinami spalio 18

31
Aj

San Francisco, Cal., s. 31.— 
Kiek žinoma, jau 11 žmonių 
žuvo sniego pūgose tolimuose 
vakaruose, kurios uždarė kelio
se vakarinėse valstijose kelius 
ir užklupo ant tų kelių dauge
lį automobilių, šimtai žmonių 
liko išgelbėta iš sniego pusnių 
šiaurinėj Californijoj, kur du 
žmonas ižuvo pūgose.

Daugiausia pūgos užkluptų 
buvo San Bernardino kalnuo
se, 75 m. nuo Los Angeles, kur 
šimtai 
žiemos

automobilistų suvažiavo 
sportui ant Arrowhead 
Juos ten ir užklupo pu-

ga.
Sniego plūgai sunkiai dirbo, 

kad atidaryti kelius įr prista
tyti maisto sniego užpusty
tiems žmonėms. Plūgai išgel
bėjo apie 2,000 žmonių, dauge
lis kurių turėjo nušalusias ran
kas ir kojas.

Idaho vos spėjo atsikasti ir 
atidaryti kelius, kaip nauja pu- 
go vėl kelius uždarė.

Vietomis traukinių vaikščioji
mas, delei sniego gilumo, yra 
apsistojęs.

Lietuvis nušautas 
einant skersai 

gatvę
IT&n Mountai, Mich. s. 31.— 

Dan Vanturis, šaučius, liko nu
šautas einant skersai gatvę 
Breitung miestelyje. Už kelių 
minučių tapo areštuotas Brei- 
tungo karčiamos “savininkas, 
George Caron, kuris, pasak po
licijos, jau prisipažino nušovęs 
Vanturį.

Cicero nubalsavo iš
leisti paskolos bonus

Chicago.—Vakar Cicero prie
miestis balsavo delei išleidimo 
paskolos bonų sumoje $750,- 
000, kad išmokėti valdininkams 
algas ir padengti kitas miesto 
išlaidas. Nežiūrint susidariu
sios stiprios opozicijos, pasiū
lymas išleisti bonus praėjo 8,- 
288 balsais prieš 5,354.

Penki žuvo Kanadoje

^alifax, N. S., s. 31. —Snie
go pūga, kuri buvo užklupus 
pajūrio provincijas jau apsi

■ m V ■ '■ 4^:
Golsom Prison, Gal., s. 31.— 

Nuslinkus žemei vietos kalėji
mo akmenų daužytoje, trys ka- tojo. Pūgoje betgi žuvo penk

Pasigenda laivo su 70 
_ . žmonių
Norfolk, Va., s. 31. — Armi

jos kasikas Čhinook, kuris tu
rėjo atplaukti į čia iš Philadel- 
phijos, yra ieškomas pakraščių 
sargybos laivų. Ant laivo buvo 
apie 70 žmonių. Jis nepasirodė 
ir Hampton pertakoje ir sar
gybos laivai išplaukė jo ieškoti.

Reikalauja antrą cuk
raus fabriką statyti 

Šiauliuose
V ■ t.^..  : ‘ -

..Šiauliai.—šiomis dienomis į- 
vyko Šiaulių žemės ūkio tary
bos valdybos posėdis, kuris, be 
kitų nutarimų, nutarė reika
lauti vyriausybę neatidėlioti su 
antrojo cukraus fabriko staty
ba ir statyti jį ne kur kitur, o 
Šiauliuose. Jei vyriausybė ne- 
apsiimtų ,tai tarybos valdybos 
nuomone fabriką turėtų pasta
tyti cukrinių runkelių auginto
jų draugija. (Lygiai to paties 
nori ir Panevėžys). \

Rado šuliny žmogaus 
lavoną

Šiauliai.—Gr. 17 d. anksti ry
tų Žagarėje vienam senam šu
liny rastas prigėręs žiūriu kai
mo gyventojas Aleksas Kaika- 
ris, apie 70 m. amžiaus senis. 
Spėjama, kad čia butą nelaimin
go atsitikimo.

Bedarbiams šelpti pas
kirta 80.000 lt.

Kaunas. —Ministerių kabine
tas iš valstybės iždo lėšų 1933 
m. bedarbiams šelpti (ne vie
šiems darbams) yra paskyręs 
80,000 lt.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

išvažiavimai dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, ® 
kaip kada užtrunka apie G mėnesius laiko. Todėl tuo- įS 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

į- , Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami® 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų g*

• reikės ižvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. ®

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

staro. paspaudus starterį
‘ .■ ‘.l»: ’A-ft iii-.' ,- I.. 1 '
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NEW YORKAS IR 
JO YPATYBES

kiausi. Durys vėl užsidarė, šį 
kartą tikrai pastebėjau, kad 
durių Čia niekas nedarinėja,— 
jos pačios slankioja su laiku. 
Aš prisiminiau, kad vos keli 
metai atgal Čia prie kiekvienų 
durių stovėjo žmogus ir jas 
atidarinėjo ir uždarinėjo.

(Bus daugiau)
Rašo A. J. Viznis.

Kam nėra žinomas New Yor
kas? Kas nėra bent kg nors 
girdėjęs apie New Yorką ir jo 
garsias savybes, bei kas nėra 
New Yorke bent kartą savo 
gyvenime buvęs?

Ir man daug kartų pirmiau 
teko New Yorke būti ir vi
suomet aš žiurėjau į jį kaipo 
į stebuklų miestą. Visuomet 
jis man atrodė misteriškas. Jo 
ypatybės daugelį viliote vilio
ja prie savęjf; viliojo jis ir 
mane per daug metų. Esu 
daug skaitęs ir daug girdėjęs 
apie New Yorką ir jo nesu
prantamas daugeliui savybes. 
Žingeidumas man dažnai kuž
dėjo važiuoti į tą stebuklų 
miestą apsigyventi, kaip kad 
daugelis man žinimų, pažįsta
mų ir net pirmesnių gyveni
mo draugų persikėlė gyventi į 
tą didmiestį ir jame dingo, 
tapo užmirštais, šį kartą ir 
aš nusprendžiau išbandyti sa
vo drąsą ir savo laimę, kuri 
mane perdaug metų viliojo į 
New Yorką važiuoti ant ilges
nio apsigyvenimo ir tik, tur 
būt, dėlto, kad susidarė tam 
tikros priežastys, kurios, taip 
sakant, privertė ką nors dary
ti, idant surasti laimę, kurios, 
mes visi geidžiame ir jos ieš
kome.

Į New Yorką žmonės būriais 
plaukia, ieškodami sau lai
mės ir čion jie visi pasineria 
sutirpsta aplinkybių bangose, 
tankiausia laimės nesuradę.

Kaip daugeliui, taip ir man, 
New Yorke vietos netrūksta, 
bet laimės surasti... tur būt, 
butu lengviau verbliudui1‘fsws-z' 
ti per adatos skylutę, arba ak
lai vištai surasti grūdas, negu 
darbo žmogui šiuo depresijos 
laikotarpiu surasti laimę — 
darbą. Kadangi darbininko 
žmogaus laimė priklauso nuo 
jo darbo, todėl šiuo laiku mi
lijonai skurdžių, kartu ir aš 
pats, bastomės gatvėmis ieško
dami laimės — darbo, kurio 
jokiu budu ne tik gauti, bet ir 
pirkti nėra galima.

Nors Ncw Yorkas savo ypa
tybėmis Jabai skiriasi nuo ki
tų Amerikos didmiesčių, vie
nok gyvenimas tikrenybėje 
kuone visur vienokis. Skurdo 
visur netrūksta, netrūksta jo 
nė New Yorke.

Jau esu minėjęs, kad pirma 
daug kartų teko New Yorke 
būti, bet tik kaipo svečiui, to
dėl viskas negalima buvo su
prasti. šį kartą aš pradėjau 
kiek daugiau pastebėti ir tą 
didelį skirtumą abelname 
New Yorko žmonių judėjime, 
pfie kurio man reikia bent 
kiek prisitaikyti. Mat, ir sena 
patarlė skamba: kuomet esi 
Ryme, tai daryk kaip rymie
čiai daro. Bet aš esu ne Ryme, 
lik New Yorke, todėl turiu 
pasekti New Yorko papročius 
ir jų etiką, turiu taikintis prie 
visko, kad bent kiek pasekus 
newyorkiečių pėdomis, — bent 
tiek, kad nebūti visai grino- 
riuin. Geriau sakant, kad susi
maišyti su vielos žmonėmis 
bent tiek, kad nukreipti kilų 
dėmesį nuo savęs, kad nema
nytų, jog esu kokis farmerys. 
Daleiskimc: New Yorko kaip 
vyrai, taip ir moterys daugiau
sia nešioja juodus odos apau- 
tuvus; mano gi buvo rudos. 
Tas, ! uprautama, jau ir suda
rė skirtumą ir bile kas gali 
lengvai pastebėti ir žinoti, kad 
esu nepriklausantis New Yor
ko gyventojams. Kadangi aš 
esu atviras, todėl ir norėčiau 
pasidalinti pirmais New Yor
ko įspūdžiais, kuriuos aš įgi
jau.

New Yorkas yra didelis ir 
jo rubežiai platus, todėl man 
teko apsigyventi Brooklyno

Sudaužytas Burlington pasažierinis traukinys, kuris ties Donnelley, Iowa susidūrė su kitu tos 
pačios linijos traukiniu. Nelaimėje žuvo penki žmonės ir 28 liko sužeisti.

čiau namų stogai ir jų kami
nai slinko pro šalį. Gatvės tie
sios; namai vieno stiliaus, 
greit tilinko artyn ir vėl sku
biai bėgo tolyn. Traukinys pil
nas žmonių, vieni jų sėdi ir 
snaudžia, kiti skaito laikraš
čius. Kiti stovi įsikibę į prisi
laikymo įrankius. Traukinyje 
yra daugiau vietos statiems, 
negu sėdintiems; aš irgi sto
viu, įsikibęs į storą apskritą 
geležį, kurios vienas galas at
sirėmęs į traukinio grindis, o 
kitas į lubas. Traukinys vėl 
sustoja, durys vėl atsidaro, — 
čia būrys naujų pasažierių, 
tarpe kurių ir jauna graži pa
nelė. Kadangi sėstis vietos ne
buvo, tad ši gražuolė įsikibo 
į tą pačią geležį, kur ir aš lai

kuomet skaisti saulutės šypsą 
netikėtai skverbėsi pro langą 
į kambario vidų, atremdama 
savo spindulius į veidrodį, 
kabantį skersai kambarį ant 
sienos, pastebėjau liepsnojan
tį atspindį pavidale gafciro. 
“Giedra lauke šį rytą,” prabi
lo į mane mano geresnė puse. 
Sutikau su jos pareiškimu. 
“Giedra ir oras šiltas,” pridū
riau jai. Galop abudu sutiko- 
va važiuoti į New Yorką, t. y. 
į Manhattan. Manhattan yra 
New Yorko širdis. Tai yra sala 
tarpe upių ir Atlantiko okea
no. šita salukė turį savo isto
riją, apie kurią gal vėliaus 
pakalbėsime. Dabar gi skubiai 
ruošėmės į kelionę.

Gaspadinė, pas» kurią gyve
nome, sako: “Ar turite įvalias 
nikelių — penkgrašių, nes ni
kelis New Yorke yra tokis pi
nigas, su kuriuo gali toli nu
eiti, ir jis visur tinka. Čia, ant 
laimės, pakeičiau pusę dole
rio į nikelius, kurių viso 10. 
Dabar ji sako: “Jus esate tik
ri newyorkiečiai, nes turite 
nikelių.” Gerai, važiuojame į 
New Yorką.

Einame ir prieiname prie 
traukinio, kuria iškeltas aukš
tai ir reikia laiptais lipti apie 
25 pėdas. Visi skubiai lipa. Ma
no geresne pusė ir gi neatsilie
ka, bet man iškart kojos žen
gė gana drąsiai, bet akys buvo 
pilnos žingeidumo ir norėjo 
pastebėti žemyn, kas ten daro
si. Ir va čia vargas, — kojos 
neteko drąsos lenktyniuoti^ 
su kitais, — žengė labai at
sargiai nuo laipto ant laipto 
vis aukštyn. Su dideliu vargu 
pasiekiau viršų, kur jau stovė
jo traukinys, į kurį visi sku
biai bėgo, rodos, norėdami 
vienas kitą pralenktu Galop, 
ir aš bandžiau jiasiekti N;ew 
Yorko papročius, bandžiau 
žengti kiek greičiau, nežino
damas, kodėl visi taip skubiai 
bėga. Maniau, kad žmonės yra 
taip pripratę arba čia tokia 
newyorkieeių mada. Bežen
giant skubiai vėl mano akys 
nori išmieruoti aukštį, bet čia 
matosi tik namų kaminai ir jų 
stogai. Mat, platforma yra pla
ti ir žemai negalima nieko 
matyti. Ant laimės, pribėgame 
prie traukinio, kurio durys 
yra šone, gKslankstis lygus su 
platforma, taip kad nereikia 
nė aukštyn, nė žemyn žengti 
ir greitai gali įeiti į traukinio 
vidų. Bet čia, ant nelaimės, 
mums pribėgus prie traukinio 
durių, durys ėmė ir užsidarė, 
ir dar taip keistai, kad sunku 
buvo ir pastebėti, kokį žmogų 
prie tų durių ’ uždarymo. Na, 
kad ir pykti ant ko nebuvo 
galima, nes durys pačios už
sidarė be žmogaus rankų. 
Durys susiglaudė — suėjo į 
krūvą ir, va, aš ir mano gero-

yra uyoytojaus Specialisto preskripcija. ku
ri suteikia geresne sveikatų, damriaus spė
kų. ir daugiau* gyvumo tu katarsiams vyrų 
ir moterų virė keturiasdešimta arba ketu- 
riiisdešinits penkių metų amžiaus. Jūsų 
vaistininkas parduos jums vieno mėnesio 
vartojimui NUGA-TONE tabletkų už vienų 
doleri, tikrieji yra pilnai raranluoli —ne
priimkite užvaduotojus — jus galite gauti 
tikrąsias.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1923 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Ralph “Buddy” Conrad, Jr., 
14 metų, iš Lynn, Mass., kuris 
pasimirė Lynn Isolation Hospi- 
tal. Jo mirtis iššaukė rimtus 
kaltinimus tai įstaigai, nes kal
tinama, kad jis miręs po to, 
kai jį įstaigos slaugė du sykiu 
labai skaudžiai nuplakė. Mirties 
certifikatas sako, kad jis mi-

Stambus Nebojimas
yra ireran terminas tiems vyrama ir mote
rims. kuriems stokoja tyrumo ir spėkų — 
yra tik pusiau tiek tvirti, kiek jie turėtų 
bu H ,______________________ _________

Nuža-Tone

dalyje, pas amerikietį tūlam ręs nuo inkstų ligos, prie ko 
laikui, štai vieną gražų rytą, prisidėjo ir sumušimas.

I^aiKas Pradėtipo šimts

TAUPYTI!

$5.00 jmokėti, o kitus po $1.00 į savaitę.

SULIG PRISAKYMO

PATOGUMUI

NAUJA

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

uai HĮffnnt

WHFC
WAAF

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

> Musu chė- 
aurado sustata

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CIHCAGO,' ILLINOIS '

FRED V. MAGUIRE 
MABEL G. REINECKE 
HARRY A. LIPSKY

Commissioners

ir durys žino, kad mes 
nauji iš kur tai atsi- 

inanc

JEIGU NE 
į knygas ir turėti teisę balsuoti Aldermonų rinkimuose 
Vasario 28,1933, yra tuojiaus nueiti į ofisą Board of Elec- 
tion Comniisšioners, Kambarys 308, City Hali tarp 9 valan
dos ryto ir 9; valandos vakare byle dieną (išskiriant šven
tadienius ir kįtas šventes) iki ir įskaitant Vasario 8 d., 
1933. "... ;.... ' .....

Legislatura tik dabar išleido Patvarkymą sulig kurio pa
naikino registraciją, kuri turėjo būt atlikta Antradienį, 
Sausio 31, ktad sutaupyti taksų mokėtojams expensus nuo 
šio registravimo.

Tai bus jūsų vienintelė pjroga užsiregistruoti, jeigu jus 
dar nesate užsiregistravęs savo dabar gyvenamoje vietoje.

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

EDMUND K. JARECKI 
Couifty Judge,

JOHN Sį RUSK
County derk

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 kil 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų. » 

1420 kil. Ketvcrgais nuo 7:30 vakare. 
910 kil. Pėtnyčiomis nuo 4 po pietų.

AR JUS ESATE UŽSIREGISTRAVUS 
BALSUOTOJAS?

tai vienintelis būdas kaip jus galite patekti

traukia sunkius traukinius, 
Lengvai galėtų sakyti tikybi
nis fanatikas, kad čia veikia 
velnio jėga. Gi mokslas 
mums nusako, kad tai elektros 
jėga, kuri traukia, stumia, ke
lia ir spaudžia, kaitina ir šal- 

žinias iš- 
mažą

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mfesųi iš pažiūros 
daiktu. š ;
TAI yrą piuku jeigu gali taip 

padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienęk, dažnai koka ,, mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenOroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tąrpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. 
įnikai pagalios c.,;
kurs ištikro šveičia nedrasky
dama? dantų emalcįs — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo U- 
rištas.

Pidetė tūbą Listęrine dantų 
tepalo kainuoju tik ^5 centai; 
gausite pbr j&vo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai CdM Saint 
Louis, U. S. A.

Perkame Lietuvos Laisves Bonus,
Išpildome Blankas, ' ' • ■
Parašome Laimos,
Išvertame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

do, šviečia 
nešioja po pasaulį per 
laiko dalelę, vieną tūkstantinę 
sekundos dalelę, oro bangomis 
keliauja tuksiančius mylių. Ji

taip pat nusikaltėlius mirtim 
nubaudžia.

Tokios mintys man skverbė- 
galvą, bestovint ir nelau

kiant kito traukinio. Va, čia 
ir traukinys-, — durys atsidarė, 
žmonės skubiai stūmėsi lauk 
iš traukinio; kiti vėl skubiai 
lenda į traukinį, — kartu ir 
mes.

Durys vėl užsidarė, trauki
nys pradėjo slinkti ir vis grei-

laikas 
durys užsidarė ir atrau

ni cs

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

ji pusė pasilikome, o trauki 
nys nusibeldė sau.

Na, mistinu sau 
pypklių, čia yra kas norai ne
aišku. Atmenu, kad vos laip
tais užlipęs, aš ir mano geres
nė pusė abudu įstumeine po 
nikelį į plyšį ir lindome pro 
tokį ratą, kaip ir kiti. Vienok 
kiti jau traukinyje sau važiuo
ja, o mes stovime argi ne špo
sas? Va, tai tau ir Nexv Yor
kas 
esame nauji iš kur ta 
beldę paklydėliai. Pas 
visi kilo klausimas, kodėl tos 
durys užsidarė ir kas jas už
dare, kad žmogaus ten nebu
vo. Aš net pradėjau pykti, tik 
nežinojau ant ko tą piktumą 
sumesti, nes priežastis to vis
ko buvo nesuprantama. Štai 
mano geresnė puse, atgavusi 
kiek kvapą, ir sunkiai alsuo
dama nuo skubąuš' laiptų ko
pimų ir vėliaus «ft.'4hhtlš .bėgi
mo prie traukinio pratarė: 
“Va, tai ir pasivėlinome. Mat, 
traukinys nelaukia 
atėjo 
kinys eina, o mes stovime.” 
Na, mislinu sau, klausimas iš
rištas: laikas duria uždarė ir 
traukinys nuslinko sau. Jįickas 
čia nėra kaltas, kaip tik lai
kas. Reiškia, kad nevisi mes 
su laiku galime suspėti, f

Čia ęnan prisimena tas sku
bus visų bėgimas į tą traukinį, 
kad suspėti su laiku, kuris 
bėga be galo skubiai, žmonės 
čia žino savo laiką, -r~ jie bė
ga, kad suspėti pasiekti tą 
vietą, į kurią jie keliaują. 
Traukinys ir jo durys eina su 
laiku, atsidaro ir užsidaro lai
kui priėjus. Traukinys suside
da iš šešių vagonų ir visų du
rys vienu kartu užsidaro ir 
vienu kartu atsidaro. Čia yra 
kokia lai nematoma jėga, ku
ri pakeičia žmogaus jėgą ir 
darinėja tas duris, stumia įr

hs.F.Budrik,!"!’
Krautuvė Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų

Jus sutaupyrite ant drapa
nų, nes namie skalbiamos 
drapanos tveria du kart il
ginus.

Tegul naujas civilizacijos 
išradimas sučedina jūsų 
sveikatą ir laiką.

Tegul mašina plauna jū
sų namuose drapanas pi
gi aus, gerinus ir balčiaus.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos Mašinos po

$49.00 
ir aukščiau.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.



Trečiadienis, vas. 1 d., 1933 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuvos Naujienos
Pigiau, kaip automobiliu!
Lapkričio mėn. paskutinė- 

i mis dienomis lėktuvas buvo 
i mėginamas. Susirinko nemaža 

Lėktuvas — vienvietis, kaštu- žmonių. Tačiau oras buvo blo- 
vęs apie 4,000 lt. Pirmas toks gas, putė smarkokas vejas 
darbas Lietuvoj: Lėktuvas ai- vieta mėginti

vežtas į Kauną ir čia bus nelabai tinkama. 
išmėgintas.

Ūkininkas pagami 
no lėktuvą

o 
tiųp pat buvo 

Gal <1(4 (o, 
gal iš dalies ir dėl lėktuvo kal
tės mėginimas nevisai nusisc- 

nuo žemėsKad išmokslinti konstpfhk- kr 
toriai gali sukonstruoti lėk- vėjas lėktuvą nubloškė žemyn, 
tuvą. mes tai žinome. Tačiau,!Jis kiek nukentėjo.- Sulūžo 
kad Lietuvoj ūkininkas pasi- propeleris.
gamino lėktuvą, tai yra sensa- P. Tomkcvičius lėktuvą at- 
cinga ir reta naujiena. i vežė į Kauną remontuoti. Jį 

P. Vaclovas Tomkevičius,, apžiūrės musų aviatoriai spe- 
gyvenąs netoli Papilės mieste-i eialistai. Jeigu bus surasta de

fektų, tai jie bus pašalinti. 
Lėktuvas iš geležinkelio sto
ties šiandie pervežamas į Lie
tuvos aero klubo angarą. Atre
montavus ir peržiurėjus lėktu
vą jis bus mėgintas Kauno 
aerodrome.

P. Tomkevįčius skraidyti 
moka, nes jis šiemet baigė 
Lietuvos aero klubo suruoštus 
civilinių lakūnų kurstis ir yra 
gavęs pirmąjį lakūno brevet.

Jis pasiryžęs dar šiais me
lais pradėti statyti jau didės-

jo paties konstruotą lėktuvą, 
kurį trečiadienio vakarą atve
žė į Kauną. Musų bendradar
bis turėjo progos su p. Tom- 
kevičium pasimatyti ir\ pasi
kalbėti apie tą darbą^Auris 
sukėlė nemažo įspūdžio musų 
aviatorių sferose ir kuris ke
lia visuotinio susidomėjimo.

pusantrų metų.
Mintis jį dirbti gimė sekant 

aviacijos pažangą ir stebint 
jos laimėjimus. Jis jau sienini 
seka aviacijos literatūrą. Ka
dangi. neturint reikalingų ži
nių, negalima buvo lėktuvą nė 
pradėti dirbti, p. Tomkevi- 
čius užsirašė klausytoju į vie
ną Paryžiaus už akių dėstymo 
mokyklą ir korespondencijos 
būdų gavo žiu iii iš aerodina
mikos. Pradėjo gaminti busi
mojo lėktuvo braižinius, nuo
lat rašinėdavo Lietuvos aero
klubui, laiškus, teiravosi, kur 
galėtų pirkti būtinai reikalin
gų lėktuvui dalių. Lėktuvo 
braižinius matė ir pulk. Gus
taitis ir apie juos nepareiškė 
pesimistišką nuomonę. Sava
mokslis konstruktorius važinė- 
'• po kaimus rinkdamas visai 
i: džiūvusių pušinių lentų.

Jis tuo liksiu apvažiavo
tris d e ši m t s k a imu.

“Nusikaltėlis 
sąžine”

su

Buvęs Kražių pašto viršinin
kas atėjo prašytis į kalėjimą.

apie

pra-
dėjo lėktuvą dirbti.

Dirbo pats vienas, be jokios 
svetimos rankos pagalbos

Visas lėktuvo dalis padarė 
pats. Tiktai motorą ir propele
rį išsirašė iš užsienio. Visas 
lėktuvas jam kaštavo apie 3,- 
800 litų, neskaitant darbo.

Lėktuvas yra vienvietis, 
sporto reikalams skirtas. Jis 
sveria 200 kilogramų. Spar
nai turi 9 metrus ilgio, o lie
muo (fuziliažas) 514 metrus. 
Motoras yra 16—20 arklio jė
gų stiprumo. Apskaičiuota, 
kad 100 kilometrų nuskristi 
kaštuos apie 8—9 litus.

Eat this fine 
cheesefood 

oftener!

Romanuose kai kada skaito
me arba kino filmuose kar
tais matome, kaip koks norą 
nemažbs nusikaltėlis, kurio 
nusikaltimas teismo organų 
nebuvo tačiau susektas, “sąži
nės graužiamas” ateina pats į 
teismą ar policiją ir visame 
kame prisipažįsta. Tokios sce
nos atrodo mums nerealios ir 
galimos tik knygose ar ekra
ne. Kad sąžinė “graužtų” tik
rą, gyvą nusikaltėlį, ypač šiais 
laikais — nenorime stačiai ti
kėti. O tačiau pasirodo, kad 
gyvenime ir netgi šiais laikais 
nusikaltėlių “su sąžine” vis 
dėl to esama. Va:

Nelabai senai vieną dieną. 

atėjo į Šiaulių apygardos teis
mo prokuratūrą 

pagyvenęs žmogus ir paprašė 
kad pasodintų jį į kalėjimą, 
nes jis padaręs nusikaltimą, 
už kurį, kaip B. Statute nu
matyta, baudžiama grasos ka
lėjimu.’ Prokuratūros nariai šį 
keistą prašymą išklausė, bet į 
kalėjimą, žmogutis nepasodino. 
Pasirodė, kad ir į kalėjimą 
pasodinti žmogų nėra taip pa
prasta ir lengva — reikalinga 
atlikti tam tikra procedūra, 
formalumai.

Prokuratūra keistam prašy
tojui pasiūlė nueiti pas teismo 
tardytoją ir jam savo pra
šymą pakartoti. Tik su moty
vais, nes be rimtų motyvų ir 
svarbių priežasčių nė ^šitoks 
prašymas negali būti paten
kintas.

Žmogus, pabėdavojęs, kad 
be formalumų, be vaikščioji
mo nuo “Ainošiausl pas Kai- 
pošių” nė į kalėjimą negali, 
norėdamas, atsisėsti, nuėjo pas 
teismo tardytoją p. Jonkų.

Čia paaiškėjo, kad keistas

■

MfesMARYSlMFSON ,R«KSiMFSO3sJEND of "I/AST MILE'
, ir jos vyras R. J. Simpson, kurie yra nuteisti nužudy-
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kaitimo — išeikvojimo daly
viai ir kaipo tokie, privalo 
drauge su juo.už nusikaltimą 
prieš įstatymus atsakyti. Išeik
vota suma 9,250 litų turinti 
būti išieškota solidariai iš jų 
visų trijų, nes jie šiuos pini
gus išlošė. Jis pats Danilevi- 
čiiif\ neturįs iš ko 
padarytų nuostolių
Jis savo elgesį apgailestaująs 
ir tik

valstybei 
grąžinti.

prašąs atiduoti jį teismui, o

Mary Simpson iš Homer, N. Y
mui elektros kėdėje kovo 2 d., už nužudymą josios pavainikio kūdikio. Ji ištekėjo už Simpsono 
nepasisakydama jam, kad ji turi pavainikį kūdikį. Bet vyras vistiek apie tai vėliau sužinojo 
ir tarp jų iškilo barniai. Kad pašalinti nesusipratimus abu sutarė kūdiki nužudyti. Jie kūdikį 
nunuodijo ir pametė pelkėse, kur po kelių mėnesių medžiotojai rado kūdikio lavoną. Abu žu
dytojai turintys 10 metų vaiko protą. Viduryje: jų gyvenimo pabaiga — mirties kamera.

Mrs.

kalėjimą.
Šilą viską Danilevičius 

tik žodžiu papasakojo, bet ir 
surašė į atskirą pareiškimą, 
kurį įteikė teismo tardytojui 
drauge su suklartuotų perlai
dų sąrašu. Tardytojui nieko 
neliko, kaip tik patenkinti 
“keistą” prašymą — pasodinti 
“nusikaltėlį su sąžine” į kale-

ne

j imą. Byla bus svarstoma 
Šiaulių apygardos teisme, re
gis, sausio menesį. —P. K.

Geriausias dm Reumatilkti 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus man* kankino rrans- 
tUmas. Pagaliau ai iiglrdau apie 
Pata-Expell«ri Ir nusipirkau Jo boa- 
ką. Pirmas ii si tepimas juorni mo
mentaliai suteiks palengvinimą, iš
naudojus Jo vieną bonk* galėjau at
likti visą savo kasdieninf darbą be 
tokios pagalbos. Dabar jau neturiu 
Jokių galimų savo •ąnarluos*.’’

j. a
Buffalo. N. T.

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

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

du vaiku.

.aš t o viršininku

prašytojas yra pil. Adolfas 
Danilevičius, 46 m. amžiaus, 
lietuvis, katalikas, vedęs, bet 
išsiskyręs, tių

Buvęs Kražių

ir tik nesenai iš šios tarnybos 
atsisakęs. Prieš pat atsisakant 
jam iš tarnybos jo įstaigoj bu
vo padaryta revizija ir viskas 
rasta geriausioj tvarkoj, tačiau 
jo sąžine vistiek nerami, nęs 
jis padaręs tarnybinį nusikal
timą, kurio revizija nors ir ne
pastebėjo, bet kuris neduoda 
jam ramumo. Sąžinės graužia
mas jis ir atėjo prisipažinti, 
kad, būdamas Kražių pašto 
viršininku, išeikvojęs 9,250 li
tų valdžios pinigų.

šiuos pinigus jis pralošė 
kortomis. Pralošė dėl savo sil
pno budo ir nesusivaldymo. 
Lošti jis nemėgęs, bet kiti, par 
žinoję jo budo silpnumą, įvai
riais budais sumasindavę ir 
įtraukdavę į lošimą. .Jis — 
auka piktos valios žmonių iš
naudojusių negeram jo silp
nybę. Jis kaltina tris piliečius', 
tris dvarininkus: Zigmą Go- 
tautą iš Rukšnių kaimo. Kal
tinėnų valse., Praną Starodom- 
skį iš Užkalnių k., Kražių v. ir 
Stasį šipylą iš Gretiškus kai
mo, to paties valsčiaus, šie

trys bičiuliai,
pasak Danilevičiaus, akiplė

šiškai prie jo lįsdavę, išnaudo
davę jo silpną būdą, stengda-

Skirtumą, pasisavindavo ir 
juo dengdavo kasos trukumus. 
Tokiu budu

suklastojo jis 42 perlaidas- “Kodėl Prarastas Vilnius”
davo.

Iki 1929 metų jis pralošęs 
jiems kortomis visas savo su
taupąs ir daug skolintų pini
gų. Kai savų pinigų netekęs, 
o pasiskolinti taip pat jau pa
liovė gavęs, ėmęs lošti valdiš
kais pinigais). 1929 metais va
sario 16 d. per

šventę

1,400 
valdiškų pinigų. 1930 ir 
metų įvairiais laiko tar- 
Gotautui ir šipylai — 

4,000 litų, šiemet prieš

Danilevičiaus žodžiais, gerai 
žinojusi, kad jis darąs nusikal
timą — lošiąs valdiškais pini
gais, o tačiau nepaliaudavusi 
jo gundžius. Atsinešdavo deg
tinės, rodydavę jam tūkstan
tinius banknotus ii’ taip susi
viliodavę lošti.

Jis pas juos lošti ( niekuo
met neidavęs, o visuomet jie 
pas jį ateidavę. Todėl, Danile
vičiaus įsitikinimu, visi 

trys dvarininkai
yra sąmoningi padaryto nusi-

nepriklausomybės

pralošęs Stradomskiui 
litų 
1931 
pais 
apie
pat Velykas Šipylai pralošė 
1,600 litų, o balandžio 3 ir 4 
d. Gotautni — daugiau, kaip 
2,000 litų. Viso valdiškų pini
gų jis pralošė 9,250 litų. Kad 
išlyginti susidariusį tuo budu 
kąsoje , trukumą, jis ėmė klas
toti pinigines pašto perlaidas*. 
Priimdavo iš piliečių pasiun
timui (daugiausia įvairioms 
įstaigoms ir bankams) vieno
kias sumas pinigų, o adresa
tams pasiųsdavo visai kito
kias — žymiai sumažintas

Ar jau galvojate apie savo dukters atei
ti? Ką ji veiks kaip užbaigs mokyklą? 
štai yra proga išmokti dresių dejsaininimo 
arba skrybėlių dirbimo ir turStl frerą už
darbi. Mes išmokinsimo į trumpą laiką. 
Uždarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knygutes L, Gaubite dykai.
MASTER COLLEGE OF PRESS 

DESlGNING, DRESS MAKING, 
U MILLINERY

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Wabash 9075

parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. ,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.
IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI. . ■ *

Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

u

Stateville ir Joliet, III., kalėjimuose tapo įsteigta kaliniams augštesnė korespondentinė mokyk
la, kurioj kursus gali imti tik baigę nemažiau kaip “high school”. štai vieni iš trijų tosios 
mokyklos “profesorių” (iš kairės į dešinę): Richard Loeb, mokyklos direktorius, nuteistas vi
saip amžiui kalėjiman už nužudymą Chicagoje vaikiščio fiobby Kranks; Edward Dillon, apiplė- 
šinėjęs turtuolius, .buvęs Kansas universiteto studentas; ir Mark Oettinger, klastuotojas, ku
ris dėsto matematiką.

wissig,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame^ kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
. NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 

' Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Nedėliotais pro 10 ryto iki 1 vai.
/ Tel. Crawford 5573

IN OUR OFFICE

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 1 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė.

(TRIPIE mis)

Nt-MU-bėtlna, kad milijonai žmo
nių mėgta Kruft Velveeta ... 
aptfitrpk duoną, suslpjauatyk ar
ba virk att Juo.

švelnus, tikanut, 11 gero Ched« 
dar aitrio padarytas. SuvIrSkina 
taip lengvai kaip pienas. Vžglr- 
tas Amerikos Medikais* Maisto 
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk dar vieni) surj pas sa
vo ariMternlnka Šiandie.

eta
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RET KIEK VERTAS «RUBMS?

SKOLŲ NAŠTA

Šiandie jau visi supranta, kad aršiausia kliūtis biz
niui atsigauti yra skolos: pramonės korporacijų skolos, 
geležinkelių skolos, farmų morgičiai, namų savininkų 
morgičiai ir t. t.,;,, /’

Atrodo keistas dalykas, bet yra faktas, kad gero
vės laikai buvo įsiskolinimo laikai. Iki pabaigos 1929 
metų visi brido į skolas — bizniai ir atskiri žmonės. 
Kompanijos vertėsi pasiskolintais iš bankų pinigais, 
geležinkeliai leido bonus; privatiniai asmens pirko į 
skolą, ‘"lengvais išmokėjimais”, rakandus, automobilius, 
radio setus ir rubus. Paskolintais pinigais buvo stato
mi dideli apartamentų namai, privatinės rezidencijos, 
hotėliai ir teatrai. Paskolas traukė farmeriai, pirkda
mi žemę ir mašinas lauko darbams. Tokiu pat budu 
miestai ir šteitai tiesė gatves ir kelius, statė tiltus ir 
darė kitokius taisymus.

Ta skolų našta pasidarė, galų gale, perdidelė. To
dėl atėjo depresija. O kai depresija atėjo, tai skolos pa
sidarė visai nebepakeliamos. Jos buvo užtrauktos, pa
siremiant daug aukštesnių pajamų pagrindu, negu da
bartinis. Kada išlavintas darbininkas uždirbdavo vidu
tiniškai po 50 ar 60 dolerių per savaitę, jisai galėdavo 
išleisti nuo 500 dolerių iki 1,000 mokėjimui už savo na
mą arba įvairius “prabangos” dalykus, kaip automo
bilius, radio ir t. t. Bet kuomet milionai darbininkų 
tapo išmesta į gatvę, o kitų uždarbiai sumažėjo per 
pusę arba daugiau, tai neišmokėtos skolos už pirktas 
gerovės laikais nuosavybes ir daiktus prislėgė visus, 
kaip akmuo.

Depresija dėlto ir tęsiasi iki šiol, kad ta skolų naš
ta dar nėra tiek sumažėjusi, kad ji butų žmonėms ir 
bizniui pakeliama, t. y. kad ji atatiktų dabartinėms pa
jamoms.

Skolos per paskutinius trejus metus ėjo mažyn. 
Viena, dėlto, kad prasidėjus depresijai, žmonės ėmė 
mažiau pirkti ir stengėsi išmokėti už tuos 'daiktus, ku
riuos jie buvo pirkę seniau. Antra, daugelis žmonių ir 
biznių vienu arba kitu budu nusikratė nuo savo skolų: 
dalis perėjo per bankrotą, kiti sugrąžino atgal ką jie 
buvo pirkę, dar kiti išsiderėjo palengvinimų iš savo 
kreditorių. Kadangi dauguma skolų buvo paimta iš 
bankų, tai šitie skolų likvidavimai bankus skaudžiausiai 
palietė. Todėl tokia daugybė bankų užsidarė. Vien tik 
Chicagos distrikte jų užsidarė apie 140!

Bet skolos dar nėra sumažėjusios tiek, kad jas ga
lėtų atlaikyti nusmukę darbininkų uždarbiai ir biznio 

"pelnai. Farmų morgičiai sodžiuje ir namų morgičiai 
miestuose yra peraukšti, kada ūkio produktų kainos ir 
namų rendos yra nupuolusios. Geležinkeliai nestengia 
mokėti nuošimčių už savo bonus. O kuomet, to rezulta
te, yra nusmukusi tų bonų vertė, tai keblioje padėtyje 
yra bankai, kurie juos laiko.

Šitoje srityje turės būt kas nors padaryta, idant 
galėtų pasitaisyti ekonominė krašto padėtis. Jeigu ne
bus nieko daroma, tai biznio bankrotai, bankų užsida- 
rinėjimai, farmų išpardavimai už skolas ir namų at
iminėjimai už morgičius tęsis toliau, iki skolos išsily
gins “naturališku budu”. Bet tai kaštuos daug Vargo 
kraštui, ir likvidacijos pabaigoje Amerika bus žymiai 
nupuolusi ekonomiškai; žmonių gyvenimo lygmalė bus 
pasidariusi daug žemesnė, negu kad buvo per paskuti
nius 15 metų.

Reikia manyti, kad iki to neprieis. Kongresas, val
stijos, ir miestai jau svarsto, kaip išnarplioti tų «kelų 
klausimą, nelaukiant, iki viskas pateks į ‘"receiveFių” 
rankas. Taip, atstovų butas Washingtone tik-ką prizmė 
Mių, kuriuo suteikiama teisė skolininkams redkalaUti 
skolų sumažinhno arba prailginimo, šito sumanymo 
tikslas yra baugiausia padėti geležinkelių kartipani- 
jjoms, bet jisai yra įprjtaikomas ir kitoms korporaci
joms, o taip pat dr atskiriems asmenims.

Tuo pačiu laiku Chicagoje vienas teisėjas pasiūlė, 
kad Circuit ir Supetior teismai Cook kauntėje nUtąi*tųr 
sulaikyti per tam tikrą laiką namų pardavinėjimus 
(“forclosures”) už morgičius. Iš New Yorko ateina ži- 

. nia, kad viena didelė ąpdraudos kompanija nutarė ne , 
pardavinėti Iwos farmų už skolas. Nebraskos guber
natorius paskyrė tam tikrą komitetą, kuris rūpinsis 
išlyginti, farmerių skolas, kooperuojant su jų kredito-

Fašištų vadas -Hitleris 'pata
po Vokietijos kancleriu, bet 
diktatoriškos -galios jisai dar 
peturi. Jam 'bus keblu toje vie
toje išsilaikyti, nes jeigu jisai 
rems dvarininkų interesus, !tai 
juo nusivils tos masės, kurios 
tiki jo “revoliucinėmis” dekla
macijomis; o jeigu jisai ban
dys patenkinti radikališkus ele
mentus savo partijoje, tai ji
sai susipyks su baronais, kurie 
turi daugumą vietų kabinete.

Hitleris, matyt, nori joti 
dviem arkliais. Jo vidaus rei
kalų ministeris Frick pareiškė 
spaudos atstovams:

“Mes nedarysime jokių 
eksperimentų politikoje arba 
ekonomijoje. Mes norime 
gyventi taikoje ir sutikime 
su savo kaimynais. Mes no
rime taikos ir ramybės ša
lies viduje, kad biznis galė
tų atsigauti ir kad mes tu
rėtume laiko perorganizuoti

Frick, be to, pasakė, kad esą 
melas, jogei Hitleris nepaisy
siąs konstitucijos.

“Hitlerio vyriausybe”, ta
rė jisai, “yra pasiryžusi lai
kytis konstitucijos, nesiim- 
dama tokių priemonių, kaip 
bėdos stovis.”
Antroje pusėje tačiau, kitas 

Hitlerio leitenantas, Goebbels, 
tvirtina, kad Vokietija per 60 
dienų pavirsianti “fašistiška 
valstybe”.

“Tiesa” džiaugiasi, 'kad S0-; 
vietų Rusijoje ’Hpdkdlta” sočia-- 
lė apdrauda. Sako:

“Priimtoj rezoliucijoj apie 
naują penkių metų planą pa
žymima, kad šiais metais so^ 
ciales apdraudos reikalams 
■bus išleišta iki Įl;616;000' 
rublių, tai yra ant 19.8 nuo
šimčių daugiau, negu buvoj 
socialei apdraudai išleista 
1982 metais?’
Bet kiek verti <tie vienuolika 

su puse milionų rublių, to ko
misaras Siurba nepasako.

Visi keliauninkai, kurie lan
kė Rusiją, sako, kad bolševi
kiškas rublis šiandie yra ver
tas apie 2 centu amerikoniš
kais pinigais, t. y. 25 kartus 
mažiau, negu auksinis rublis. 
Padalinkite Siurbos paduotą su
mą į 25 dalis — kiek bus? Ly
giai 464,640.

Vadinasi, jeigu skaityti ame
rikoniškais pinigais, tai sovie
tų valdžia paskyrė socialei ap
draudai 464,640 dolerių per 
metus! Įsivaizduokite, koks tai' 
neapsakomas duosnumas: So
vietų Sąjunga turi apie 160 
milionų gyventojų, ir jų socia
liems reikalams (pašalpoms li
goje, senelių aprūpinimui, ir 
užlaikymui įstaigų, kurios tais 
dalykais rūpinasi) skiriama vi
so — 464,640 dolerių, t. y. ma
žiau kaip 3 centus per metus 
kiekvienam gyventojui!

O bolševikiško “darbininkų” 
susivienijimo organas gėrisi, 
kad sovietų valdžia esanti to
kia gera darbo žmonėms. “Sa- 
laveišių” arini j a ;>Amerikoj e iš
leidžia šimtą kSrtų didesnes 
sumas, negu ta/(kurią paskyrė 
Stalinas. ' i

tiek maisto. Betrūksta tik to, 
kad pašalpa butų visiškai su
stabdyta, —- tąsyk tikrai susi
lauksime bolševikiško rojaus.

Pagalios, kodėl komunistai 
su tokiu atkaklumu reikalau
ja, »kad bedarbiai gautų “cash”, 
vietoj maisto .produktų? Aš 
manau, kad tai nėra didelė pa
slaptis. Bolševikiškiems va
dams užėjo labai liesi metai. 
Aukų 'hėbėra kur gauti. To
dėl jie ir lenda į bedarbių tar
pą, tikėdamiesi vieną kitą

centą almužnos gauti. Kaip 
Lietuvos ubagai, jie duonos 
abrąku ir lašinių bryzu nepa
sitenkina, — jie būtinai nori 
gauti “cash”. štai kodėl jie 
ir deda visas pastangas, kad 
bedarbiai butų pinigais šelpia
mi. Mat, tarp bedarbių gali 
atsirasti ir tokių minkštašir
džių, kurie gautus centus au
kos bolševikiškiems vadams, o 
patys pasistengs labiau suverž
ti diržus, kaip kad Rusijoj da
roma.* — Senas Atnanas.

fGuido da Verona. Verte K. A.

GYVtĮJt} ŽMONIŲ PRAGARAS

kad sutartis yra 
įstatymas, 

niekam
kurio 
nepri-

(Tęsinys)
Ne, suprantama, jusi to ne 

žinote.
Žinokite, 

Vienatinis 
prisilaikoma
klausančioj žemėj.

Nelaimė tam, kas sulaužo 
ją, nelaimė tam, kas negerbia 
sutartis. Išdavystė, prigaudi- 
nėjimas baudžiama mirtimi. 
Jeigu nuskriaustasis) pats ne
turi jėgų nužudyti, apie tai 
pasirūpina tas, kuris vėliau 
ateina, nežiūrint, kas jis ne
būtų.

Kerštas užrašytas. Jis šven
tai pildomas. Nuo jo niekur

neužklumpa šiandien, tai už
klups už metų laiko, už dešim
ties metų.

Taip buvo ir su anglu 
wes!, Peknubo išdaviku.

Peknubas, mirdamas, 
savo odos maišo užrašė
wes vardą ir padėjo ženklą, 
kuris pasakė visą 
jos istoriją.

Dawes grįžo su 
gaiš turtingas ir

Da-

ant
Da-

jo tragedi-

nais.

KĄ ŽMONĖS MANO
Komunistai prieš 

bedarbius
. Pastaruoju laiku komunistų 
vadovaujamos bedarbių tary
bos dažnai pradėjo kelti revo
liucijas prie bedarbių šelpimo 
stočių. Jie neva stato tam tik
rini reikalavimus, kad page
rinti bedarbių būklę. Tikru
moj gi jie daugiau žalos pa
daro, negu gero. Ir tai pilnai 
sutinka su jų obalsiu: juo blo
giau, tuo geriau. Jiems, mato
mai, rupi išprovokuoti bedar
bius ,kad jie kiek galima dau
giau keltų suirutes. O tai ga
li privesti prie to, kad bus at
imta pašalpa. Tokiame atve- 
jyj išbadėję bedarbiai gali 
įpulti į desperaciją ir stoti į. 
komunistų eiles.

Kitokiu budu komunistai ne
gali prie minių prieiti. Juo 
tolyn, tuo labiau krinka jų ei
les. Bedarbių tarybų įtaka ir
gi silpnėja, i 
laiku, kuomet
kure bedarbių komitetas, ku
ris per trumpą laiką išaugo į 
didelę organizaciją. Ir tas ko
mitetas gana sėkmingai dar-A 
Luojasi. Jei kurioj šelpimo 
stočių pasireiškia ndtikšlųirtų 
•ir -trukumų, tai komitetas ttioj 
stengiasi 'tą reikalą sutvarkyti. 
Ir paprastai padaroma viskas, 
kas galima padaryti,

Tuo tarpu į komuninių rei- 
•kalavimus 'beveik jokio dėme
lio nėra kreipiama. } O tai dėl 
■tos paprastos priežasties, kad< 
jie elgiasi visai ne Ikįaip civi
lizuoti žmonės. Jie suorgani
zuoja ‘būrį ir ateina |prie šelpi
mo stoties, kur pradeda" kelti 
triukšmą, kaip laukiniai žmo
nės. Patriukšmavę jie išsis
kirsto, o tuo viskas)' užsibaigia. 
Paskui jie giriasi: girdi, .žiu-

dabartinių
Chicagoj susi-

rėkite, kaip mes narsiai kovo
jame už jūsų reikalus!

Vien tik triukšmavimu jie 
dabar nebepasitenkina: prie 
šelpimo stočių pradėjo sakyti 
ir spyčius. Kada policija pa
reikalauja jų išsiskirstyti, tai 
jie bando ir pasipriešinti. Pa
darinys, žinoma, įvyksta susi
rėmimas ir dažnai nukenčia 
visai nekalti žmonės.

Na, ir kodėl komunistai tiek 
daug triukšmauja? Ko jie 
labiausia reikalauja?

Pirmiausiai jie reikalauja, 
kad bedarbiai butų ne maistu 
šelpiami, b pinigais. Man te
ko matyti komunistiškų lape
lių, kur reikalaujama bedar
bio šeimai 25 doleriai per sa
vaitę, penki doleriai ekstra 
kiekvienam vaikui, apmokėtas 
butais anglys ir t. t.

Ar tie reikalavimai yra pa
matuoti, —'tegul palys skaity
tojai sprendžia, i Aš manau, 
kad jie yra tiesiog kvaili.

Ir ką komunistai f ^u savo 
kvailais reikalavimais ir triuk- 
šmavimais laimėjo? Tegul 
kalba faktai. Roselando dist- 
rikte prie šelpimo stoties ran
dasi didoka 'svetainė, kurioj 
gali sutilpti keli šimtai žmo
nių. Pirma be joUių klinčių 
žmones galėdavo, fiueįti j vidų 
ir šiltoj vietoj laukti savo ei
lės. (Kai čia kelis kartus bol
ševikai sukėlė triukšmą, ztai 
bedarbiai nebeįleidžiama į vi
dų, neatsižvelgiant ’į ,lei> kaip 
biaurtts oras yra lauke.

savo drau- 
berupestin- 
Buenosi Ai

res ir nusipirko ten palocių. 
Paskui į San Francisco, ir nu
sipirko didelę plantaciją. Pas
kui į New Yorką, ir turėjo vis
ką, ką jis norėjo turėti.

Kartą vakare jis išėjo iš te
atro ir sustojo užsirūkyti ei- 
garetą. Tuo tarpu ėjo pro šalį 
žmogus su užgesusiu cigarctu 
burnoj ir tarė: “Matches?*. 
Tuo pačiu momentu indėnų 
peilis, peryėręs Dawes’o ger-

durbiai -turi Stovėti *eRęj gtit-, 
ve j ir laukti -savo kalei nos. I 
jviįty ijlėi^tfmatįk kpobu! su- 
sVkį '’i r, įtai j0os dtrupiai dabo
ji policija.

Vadinusi, ačiū koimmisituiii^ 
čia dabar tapo įvesta tokia pat 
tvarka, kaip Rusijoj, kur $mo- 
Hčš eilėse turi ' per kelias va
landas laukti, kįtd gauti šiek

■ ■

klę, prikalė jį prie durų, kur 
jis stovėjo.

Ir žmogus su užgesusiu ci- 
garetu nuėjo savo keliais, o 
Dawes’o lavonas vis dar kram
tė dantyse degantį cigaretą.

Taip, jei kerštas užrašytas, 
tai nuo jo nėra išsigelbėjimo.

Toks nepermaldaujamas įs
tatymas Žemės, kuri niekam 
nepriklauso.

—o—

kui su mulais, ant galo, pėsti; 
tolyn, tolyn, tolyn...

Tai siaubas; tai kliedėjimas; 
nebėra daugiau maisto, laips
niškai pradeda gesti šviesa; 
saulė pasilieka užpakalyj, — 
ten, kur žmonės.

Suneš kaukia dėl alkio. 
Žmonės dėl skausmų.

Via eina, eina...
Veltui.*
Tikslas vis dar toli. Vis dar 

toli. Tarp akmenų ir sniego. 
Beveik tamsoj. Netekdami jė
gų. Su nušalusiomis rankomis 
Su sužalotomis kojomis. Dau
giau nebežiūri vienas į antrą. 
Nekalba daugiau. Neįmano
mas nuovargis. • Didžiausias 
neapkeritimas tarp žmonių. 
Palapinė. Išganinga ugnis, ku
riat būtinai reikia duoti mais
to, nes priešingame atsitikime 
—mirtis.

Vis eina; vis eina...
Bet tikslas toli. Vis dar to

li.
Eina. Despcratingi, jėgų ne

tekę, vos'gyvi, stumiami nenu
galimo instinkto, kuris verčia 
juos, kaip pamišėlius, pramu
šti gyvenimo sieną...

Paskui užstoja žiema. Nie
kam nepriklausomos Žemės 
durys užsidaro ilgesniam lai
kui nei pusmečiui visokiai 
gyvybei. /

Reikia pasilaidoti po snie
gu. Laukti. Nenumirti, jeigu 
galima nenumirti. Gyvybė iš
sisunkia lašaš po lašo, tamsoj, 
ledų dykumoj...

Nėra nieko daugiau, nieko...
Tai Žemė, kuri niekam ne

priklauso.
Laivas plaukė tarp žvaigžd

žių, ir tie
pamišėlio, kaip klausosi pra
našo.

Sraigto 
kyla garsi muzika į erdvę, ku
ri yra papuošta briliantais.

Kelionė dar buvo begalinė, 
bangomis, kurios vis labau ži
bėjo deimanto spalvomis, tarp 
amžino vėjo muzikos.

Prigavingos žvaigždės žiu
rėjo į prigavingą žmonių ke
lią į nepasiekiamą laimę. Tų 

. pamišėlių akyse jura pamažu 
pradėjo virsti į milžinišką 
aukso ratą.

(Bus daugiau) . \

Laivas plaukė tarp žvaigžd
žių, jura, kuri atrodė lyg iš
virkščias dangaus skliauto at
vaizdas.

Sir Tanias Tenga visuomet 
buvo klausytojų minios lydi
mas. Išblyškę, įtempti veidai, 
kuriuose akys žibėjo godumu 
ir nesistebėjimu.

Jis kalbėjo apie pasakingą 
žemę, neįmanomai tolimą, kur 
ir dešimties Žmonių, gal būti, 
pasieks 'tik vienas, iš šimto 
šunų, gal būt, nei vienas; tik 
aras, 'kai užstoja vasara, dasi- 
gauna ten, o paskui grįžta at
gal-

Reikia eiti, eiti, eiti...
Savaites, mėnesius, ištisus 

metus... <
Tolyn, vis tolyn...
Ten, (kur niekas, nežino ke

lio, išėmus indėną ir jo karin
gus šunis, kurie nakties tam
soj instinktyviai atspėja kelią 
į niekam nepriklausomą Že
mę.

Ir Tanias Tenga pasakojo, 
kaip ten eina, kaip sunki ke
lionė už kelių savaičių prade
da pakirsti silpnesniuosius.

Iš pradžių su arkliai^ pas? Boston, Mass.

pamišėliai klausėsi

užimas kilo, kaip

BOSTONIEČ1Ų ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St.,
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3638 So. Wallace St. 
Tel Yards 4996.

Chicago, III.
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MfHO
LIETUVIŲ VALANDA

Lietuves Akušeres

6109

p:e»

Advokatai

rius Eudėikis. Tel. Yards 1741

Ragina Joniškiečių 
L. K. Kl. susirūpinti 
t. kapinių klausimu

[silaužė pečius nuriedė
jęs laiptais tris aukštus

M. Jurgelionienė at
stovauja lietuvius 
Chi. Friends of Music
ši moterų organizacija planuo

ja sukelti $100,000 muzikos 
paviliono pastatymui Pasau
linėje Parodoje

Namų Tel. Hyde Park 3395

Kazimieras Banaitis ap 
muštas piktadario

Mano ofisas vėl 
entus 

nio

Butkaus - Kaminsky 
auto koliziją matęs 

atitaiso klaidą

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Td. Doulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
TeL Repnblic 9723

Pereitą sekmadienj teko klau
sytis lietuvių radio programo 
iš stoties WCFL, nuo 1 iki 3 
vai. po pietų, kurį davė Jos. F.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

522 West 18 
šiomis dienomis įsilau-

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

kiekvieną dieną nuo 9 iki 
j. Taipgi 

4 iki 8 vai vakare. Utaminkata ii

dą, dėlto, kad jis privažiavęs 
“Tlirough-Street” nepadarė jo
kio sustojimo. Nei vienas šo
ferių nebuvo sužeistas.

“Matęs atsitikimą”

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Tdefona. VirglnU 0036

.$5, K. Strak 
$20, M. Paugienci — $5 

$50, nuo vaka

Jonas Čepaitis,

Misi u i pa 
$61.25, našlei A 

$100, našiai- 
$10, Oak Fo-

ANTANINA KUINIENĖ 
po tėvais Norbutaitė 

Persiskyrė su Šiuo pasauliu sau
sio 29 dieną, 1:15 valandą po 
piet 1933 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Tauragės apskr., 
Skaudvilės parap., Kalniškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 26 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Antaną, 2 dukteris Bernice ir 
Stellą, 4 sūnūs Viktor, Antaną, Jo
ną ir Juozapą, 4 brolius Antaną, 
Joną, Kazimierą ir Stanislovą Nor- 
butus ir.gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6101 
So. Green Sc. Tel. Normai 2478. 

Laidotuvės įvyks ketverge vasa
rio 2 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į “Our Lady of Solace” pa
rapijos bažnyčia, 62 ir S. San- 
gamon St., kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos uė velionės sielą, 
o iŠ ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. ,

Visi a. a. Antaninos Kuinienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Broliai i» Giminės,

Savitarpinės Pašalpos, bolševi
kai atėjo organizuc^i, pliš lai
kys, kad pervedus Kudirkinę j 
Keistučio Kliubą.

“Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos buvo der
giama įvairiais budais. Pats 
autorius straipsnio pripažįsta, 
kad ėjo karšta kova. O kam bu
vo reikalingas tas karštumas? 
Buvo reikalinga ve kam: gel
bėti esantiems “tavorščiams” 
Keistučio Kliube, kad jie grei
čiaus galėtų užsirioglinti ant 
Keistučio Kliubo gyvybės spran
do. Tai ve kur “tavorščiauU” 
J. G. yra paslėptas džiaugs
mas, bet jis to “Naujienų” skai
tytojams nepasako, jų tikslas 
yra dumti lietuviškam svietui 
akys. “Jeigu ‘tavorščius’ J. Gi. 
turėtų nors biskį sarmatos, jis 
nelystų su savo veidmainiškais 
raštais į “Naujienas”, bet eitų 
pas Bimbos “gazietą”, bet pas 
juos kaip ir pas jėzuitus tiks
las pateisina kovos priemones”

—“Kudirkietis.”

Lietuvis
GRABOIUU6 IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai., 1
12 ryto (išskyrus seredomis)
n no •' ZZ 2 
Ketvcrgai*.

Rez. Tel HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
atidaryta* ir pači' 

priimsiu pradedant nuo pirmadie< 
sausio 15 dienos. 1933 

DR. A, J. GUSSEN
DENTISTAS

4847 W. 14th
Cicero, III.

Joniškiečių L. K. Kliubas sa
vo gyvevimo laikotarpyje yra 
gana daug nuveikęs labdary
bės ir kultūros srityje, kaip pa
rodo šie pavyzdžiai, sako kliu
bo korespondentas “R. Š.”

urodę į kliubo nuveiktus 
darbus labdarybės ir kultū
ros srityje.

Chicagoje yra susidariusi 
moterų organizacija, “The Clib 
cago Friends of Music”, kuri 
planuoja sukelti $100,000 fon
dą ir pastatyti Chicagos Pasau
linėje Parodoje nuolatinį muzi
kos pavilioną, kuriame kiekvie
ną vasarą butų rengiami sim
foninės muzikos koncertai.

Organizacijos priešakyje sto
vi Mrs. Joseph Cutiahy ir Mrs. 
Frederick W. Upham. Į ją yra 
įtrauktos visos moterų organi
zacijos Illinois valstijoje.

Nuo lietuvių Chicago Friends 
of Music dalyvauja Marija Jur- 
gelionienė. Organizacijos cent
ras yra—kambarys 1124 Mon- 
roe Building, 104 South MichL 
gan Avė.

The L. U. C. will have a 
“speciial” meeting, Thurs. eve., 
Feb. 2, ’33 at the Lithuanian 
Consulate at 7:30 P. M. at 201 
N. Wells St.

Pleąse do not fail to come I 
Seę-y, A. Kairis.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 Węst 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ta su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel, CanaI 0402 
CHICAGO.

šios savaites pradžioje Kazi
mieras Banaitis, 42 metų, 2010 
West 24th St., buvo skaudžiai 
sumuštas, kuomet dėl kokių 
ten priežasčių susibarė su ne
žinomu asmeniu, netoli 2040 
Coulter St.

Nelaimė įvyko sausio 23 d- 
prie 31 mos ir Throop yidvių

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos, skaudėjimo* svaigimo 
akių . aptemimo, nervuotunąo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giąu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Mrs, ANEUA K. JĄRUSH 
Pbysical Tberapy 

® Midwife 
Naujoj vietoj 

South Albany 
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja p tie gim
dymo, duodu mas- 
sige, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets. ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai;

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjio ii Europos it vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T«L BOULEVARD 9199

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po . pie tų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Pranas Janas
Place.
žė pečius, kuomet paslydo eida
mas trečio aukšto laiptais na 
me, 1648 Cullerton St., ir nu 
sirito iki pirmo aukšto.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!! - 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard l|01

STANISLOVAS VITIKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 29 dieną, 11:30 vai. ryte 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Šakėnų parap., Ši- 
manausko kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus..
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marcelę ir dukterį Marijoną 
Lietuvoj, o Amerikoje draugus if 
pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi 2506 
W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks petnyčioj. va
sario 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Panelės §v. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtai į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vitikaitis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Antanas Petkus, Tėl. Cicero 
859-J ir 2109. .

Pbcne Boulevard 70<2

DR. ę. z. VEZELIS 
' Dcntistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street

Kaip kliubas šelpė narius 
aukavo labdarybei

Prieglaudai suvargusioms 
neliams Joniškyj, pasiųsta 
$10, moksleiviui F 
aukauta — 
Burnickienei 
čiui Misiūnui 
ręst prieglaudos lietuviams

. MONTVID, M. D.
Wc*t Town State Bank Bldg. 

2400 W Madison St.
I iki 3 po pietų. 6 iki 8 *ak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Brun*wick 0597

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

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistu* oda* ^ligų ir venerBtkų ligų 

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street 

Vai.: 10—II v. ryto. 2-4, 7—9v.s 
Nedėliomis ir šventadieniai* 10—2.

A. Ančiutei 
relio kliubo bedarbių naudai 
— $118, J. Butaučio naudai — 
$31.62. Viso labdarybės ir 
šelpimo tikslams kliubas yra 
išdalinęs $557.87. Be to, kliu
bas paaukavo “Žemaičiui” $10 
ir $10 lietuvių lakūnams.

Kliuban taipgi surengė eilę 
įvairių parengimų, kuriuose 
Joniškiečiai linksmai ir nau
dingai praleisdavo laiką.

Vasario 5 d. įvyksta metinis 
susirinkimas

Joniškiečių kliubas jau yra 
pilnai pribrendęs steigimui lai
svų kapinių Lietuvoje. Jau
nutis Kupiškėnų kliubas yra 
pasiryžęs įsteigti ne vien ka
pines, bet ir liaudies namus.

Joniškiečių kliubas turėda
mas gerų veikėjų ir stovėda
mas stipriai finansiniai lengr 
vai galėtų tai padaryti. Šis 
klausimas turėtų būti iškeltas 
metiniame kliubo susirinkime, 
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 5 d., 1:30 po piet, G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 South 
Wood St.

Kiek laiko atgal “Naujie
nose” tilpo trumpa žinutė apie 
automobilio nelaimę, kurioje 
figūravo du lietuviai J. But
kus, 10324 South Lowe Avė., 
ir Emilija Kaminsky, 1619 So. 
49th Avė.

Nelaimę matęs, šiuomi nori 
atitaisyti kelius išsireiškimus 
žinioje ir sako.

“Sausio 23 d., Emilija Ka
minsky, Cicerietč važiavo su 
Marmonu. Ji įvažiavo į For-

Ofiso tel. Prospect 1028
Rez. it Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

CanaI 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šventadieniais pagal susitarimo

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
1439 S, 49 Ct., Cicero, III.

Tek Cicero 5927

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikiipuoie

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
' kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Dr. C. K. Oauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomu 
2420 W. Marųuette Rd. arti Ws«tern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomi* ir Pėtnyčiomia 

1821 So, Halsted Street

Ofiso ir Rez« Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEOS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

$10, sužalotam seneliui Bar- 
dauskui — $5, B. Briedienės 
(Northside, jau mirusi) nau
dai surengtas vakaras — $95, 
sirgusiems nariams — p. Ma- 
chikevičienci

ONA BUKAUSKIENE 
po tėvais Greiciukė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
tikėta mirčia sausio 29 dieną, 10 
valanda vakare, 1933 m., sulau
kus pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr.. Gaurės parapijos, Bur
biškiu kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Vikto'rą, 3 dukteris Frances, 
Oną Menzer ir Bronice, žentą Jo
ną Menzes, 2 brolius Nikodemą 
ir Antaną Greičius, brolienę Oną 
Greičius, anūkę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3363 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 2 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Bukauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Broliai,
Brolienė, Žentas ir Anūkė.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riu* S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138. ______

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060; Valandos 9—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedeiio. Seredos Ir Pčtnjrčiojs vak. 0 Iki U 

Telefonas Roosevelt 9090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarninko, Ketverto ir Bubate* vak. 7 Iki 8 
Telefonas BepubMo 9800

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
nc8u kk* todėl* kad 
priklausau prie gra» 

hų išdirbystėa 
OFISAS.:

668 W. 18th Street 
Tel. CanaI 6174

SKYRIVŠ: .
3238 S. HaJsted St^ 
Tel. Vktory 4088.

wio't.i ».r   y■»"rTi'n

Pbone CanaI 6122

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

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So Richmond Street 

Telefoną* Republic 7868

Telefoną* Yards 0994

Dr. MATO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 1D iki
Rez. Telepbone Piaza 3200

DR.DERZMAN
BTJTTCJTTrtG

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydrtoja* chirurgą* ta 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausių* m* 
todu* X-Ray ta kitokie* elektros pri* 
taisos.

Ofisas ta Laboratorijai
1025 (V. I8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 «r Centrai 7464

Užmokės bedarbių narių 
duokles

Susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad visos komisijos ir 
valdyba išduos plačius rapor
tus apie finansinį stovį ir vei
kimą.

Bedarbiai kvięčiąmi atsilan
kyti, nes jų duoklės bus išmo
kėtos- iš tam įikro fondo. Be 
to, nariai raginami atsivesti po 
naujį narį. Duokles metams 
yra $2. Mirusio nario arti
miems iždas išmoka $50, nu
perka vainiką ir palydi į ka
pines, Kliubas taipgi rūpi
nasi narinio ir juos šelpia įvai
riais budais.

R. S„ Narys.

—r-1*!  "'-.'-Į 1   

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dęųivčse ta Hokiąme rei
kale yisjaųmet eąti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
laįutL užlaikymui »ky- 

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
ntluo valandos ano 2 iki 4 Ir 0 iki 

R vat vak. NedSUomfa pagal aatertl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Sudriko radio ir rakandų krau
tuvė, 8417 S. Halsted St.

Programą išpildė žinomi ra
dio - dainininkai Kazys Pažers- 

moterų 
duetas ir kiti. Taipgi Budriko 
akordinistai sudarė gerą ir 
smagią muziką.

Beje, buvo pranešta, kad ki
tas dainininkų ir muzikantų 
kontestas įvyks šį vakar, va
sario 1 d., Mark White Square 
svetainėje. Visi gali dalyvauti 
konteste. Įžanga veltui.—V.

įvairus Gydytojai
- w-*1zw*^^*»*«vn**«**W<»*R*R>****I^U*l|FW»»W**R»**»i^*lW^^i*U**^****^* 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėiioj pagal sutartį

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIH ĮSTAIGA
EUDEIK1S Ir vėl nustebiu publika <u 
mis kainomis ui aukštos 
nsrokuojame ui atvežimą mtaiata kana į mur
jftteigą iš bila kokios miesto MltiK

Reikalui esant, mūšų ąutoinobtttas aivaMra | jfcaa 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dfr 
džiausi pasirinkimą grabų, ir kitų reikmenų ir ui tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėtią ne&urfat 
j tai, ar jus ką pirkaite, aij ne.

EUDEIKIS yra vienatinis Metuvių gmborius, kuria 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DW 
šermenų. Pašaukite EUlDEIKį pirm negu kreipsitės kur 
kitur. ''■■■' ■

EUDEiKiS
JŪSŲ GRABORĮU^Uį ;

v Didysis Ofisus

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonui: YARDS IMf ir

Oratoriai
Telefonas Yards 1138 

StanleyJB. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

tuutuviai gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ta nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 84 &3

Lietuviai Gydytojai
Rex. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. AąL. YUSKA 
2422 W. Marouette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandų* nųp 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ta 7-9 po pietų, seredoms po pietų Ii 
&^,W>«dėlioms pagal susitarimą. -L,

.... - .....

Trečiadienis, vas. 1 d., 1933

CHICAGOS
ŽINIOS

Pasako kodėl Kudir
kos draugija jungia- 

^sijirie Keistučio Kl.
“Ku&rkietis” nurodo j paslėptą 

tikslą ir pavojų Keistučio 
Kliubui

“Naujienų” pirmadienio lai
doje, “tavorščius” J. G. džiū
gauja, kad “Kudirkinė” prisi
dėjo prie Keistučio Kliubo. “Aš 
neturiu nieko priešingo Keis
tučio Kliubui. Kliubas geras, 
pažįstu jame stambesnius dar
buotojus: J ūsą, Buišą ir keliatą 
kitų” sako “Kudirkietis”, ku
rie yra sąžiningi veikėjai ir 
geri Kliubo ugdytojai. Bet 
“tavorščius” J. G. džiau’gsme 
gludi paslėptas tikslas.

“Juk ir žvirbliai ant stogų 
čirškia, kad bolševikų tikslas 
yra užkariauti Keistučio Kliu- 
bą. Kudirkos Draugijoje yra 
kaip tik daug bolševikiško ele
mento”. Atėjus į Keistučio 
Kliifbą, jų spękos dar daugiau 
sustiprėja. Ir tai, kur tiktai 
galima, bolševikai varo agitaci
ją už Keistutį su paslėptu ti
kslu, kad sužvejotas žuvis at
eityje sukišti į savo varžą.

“Tiesa, dar šitoje valandoje 
bolševikai Keistučio Kliube, yra 
mažumoje, bet laipsniškai daro
si didžiuma. (Plačiau apie tai 
skaitykite kitame straipsnyje, 
rytojaus “Naujienose”— “Bol
ševikai Planuoja Užkariauti 
Keistučio Kliubą). Pereitame 
Kudirkos Draugijos susirinki
me, kada ėjo klausimas apie 
prisidėjimą prie Keistučio arba 
Chicagos Lietuvių Draugijos

ONA KALINAUSKIENE 
po tėvais Lietuvaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 dieną. 12:45 valandą 
po piet, 1933 m., sulaukus 19 
metų amžiaus, gimus Chicagoje, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime tė
vus, dukrelę, brolius Vytautą 22 
m.. Joną 16 m., seserį Susanna 20 
m. ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 1213 
No. 34th Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
vasario 3 dieną, 1:00 po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Onos Kalinauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

-Nuliūdę liekame,

Tėvai, Duktė, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.



m Trečiadienis, vas. 1 d., 1933

NORTHWESTERN BANKAS SKOLINGAS 
DEPOZITORIAMS $7,453,550

AR - - -
ATSIMENATE?

VYTAUTAS ZERE 
NI-BELIAJUS

zikos
carą.

linksmai praleido va-

Cibulskio i yra seni 
jienų” skaitytojai.

Senas Antanas.

PRANEŠIMAI CLASSiHED ADS.

Noel State Bank skolingas $3,241,347 
o Division Bank—$614,539

Ruvęs valstijos bankų- audi
torius šiomis dienomis skelbė 
visų užsidariusių Cook apskri
čio bankų raportus. žemiau 
paduodame balansus tų ban
kų, kuriuose žuvo didesnis 
skaičius lietuvių pinigų:

Division State Bank
Turtas — $1,137,990.
Pinigų ant rankų — $27,256.
Nuostolis verčiant turtų į pi

nigus $136,686.
Skolų atmokėta — $116,292.
Depozitoriams atmokėta 

(15%) — $57,865.
Depozitoriams dar priklau

so — $614,539.
Rcceiverio alga — $2,257.
Raštinė — $8,483.
Legalūs išlaidos
Įvairios išlaidos — $6,678.
Northivestern T rust and 

San ings Bank
Pinigu ant rankų—$370,927.
Turtas — $9,593,491.
Nuostolis verčiant turtų į 

pinigus — $298,514.

Skolų atmokėta — $510,951.
Depozitoriams atmokėta 

(25%) — $2,346,140.

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vas. 1 d., 1919 m.

- $1,335.;

$75,494.
$84,637.

Kramolos malšintojai” 
veikia 

redaktorius

Praneša apie svar
bias permainas re- 
gistrac. rinkimams

— $7,453,550.
Rcceiverio alga — $12,000.
Raštinės išlaidos
Legalūs išlaidos
Įvairios išlaidos — $40,223.

Noel State Bank
Pinigų ant rankų—$275,614.
Turtas — $4,810,942.
Nuostoliai verčiant turtų į 

pinigus — $28,855.
Skolų atmokėta — $474,183.
Depozitoriams atmokėta — 

(10%) — $346,158.
Depozitoriams dar priklauso

— $3,241,347.
i

Rcceiverio alga — $10,694.
Raštinės išlaidos — $51,397.
Įvairios išlaidos
Legalūs išlaidos
Ryt “N.” tilps Ridge State 

Bank, Central Manufacturing ir 
Marquette State bankų rapor
tai.

$16,844.
$65,919.

J. F. Radžius, G. Slif- 
ka ir J. Savickas te
bėra prok. rankose

Lankydamas technikos mo
kyklų Valkauskas lošė footbolą 
ir ritosi. Jo tėvai pp. Šalkaus
kai irgi priklauso prie Joniškie
čių kliubo.—J. Butautis.

Dalykas galįs išsiaiškinti šian
dien, pareiškė prokuroro asi- 
slanlas Monahan.

Nurodo būdą atgai 
vinti gazu užsinuodi 

jusius žmones

Hornerio užtvirtintas įstatymas 
panaikina registracija alder- 
inonu rinkimams. 

■ *

reni-Beliajus yra

Dr. A. J. Karaliaus “Namų 
Daktaras” pataria duoti ligo
niui tyro oro ir laikyti jį ant 
kojų iki atsigaus ,

irTankiai tenka , nugirsti 
skaityti laikraščiuose, kad per 
neatsargumą ar neapsižiūrėji
mą žmonės palieka nepilnai 
suktus gazo ragelius savo 
muose. Ypatingai tankiai 
pasitaiko einant gulti.

Iš neužsuktų rageliu pamažu 
sunkiasi nuodingas gazas, kurį 
žmonės įkvėpuoja ir kartais 
miršta.

už-
na- 
tai

Bojalos 
ir kaltinimais,

Cook apskričio prokuratūra 
vakar pareiškė, kad tyrinėji
mas. dėl kurio yra sulaikyti J. 
F. Radžius/ Q68 W. 18th St., 
adv. George Slifka ir Julijus 
Savickas, 738 West 18th St., 
dar nėra baigtas ir todėl gali
mas daiktas, kad suimtieji as
menys išbus prokuratūros ran
kose kuri laikų.
Dalykas "esąs labai įdomus”

Tarp kito ko, nurodė kad da
lykas “esųs labai įdomus”. Jis 
rišasi su Antano 
testamentu
kurie buvo išnešti prieš nuim
tuosius Probate teisme, laike 
bylos dėl testamento autentiš
kumo.

» . ■ ‘ 
J. Jasinskas sako jį t ardę apie 

testamentą
Jonas Jasinskas, kuris buvo 

pašauktas kaipo liudininkas į 
prokuratūra, nurodė, kad jį 
tardė apie testamentą ir keis
tas Antano Bojalos, Radžiaus 
dženitoriaus mirties aplinky
bes. Jis buvo rastas kanale, 
netoli Lockporto ir to apskri
čio coroncris paliko atvirą 
nuosprendį.

Jonas Jasinskas buvo pirma
dienį paleistas, o kiti trys bu
vo tardomi toliau.
Tardymas esąs investigacijos 

biuro kap. Gilbert rankose 
Visas dalykas, kaip pareiškė 

prokuroro asistentas Monahan, 
kuris pirmiau sako vedęs ty
rinėjimą, esųs atiduotas į pro
kuroro investigacijos biuro 
viršininko kap. Gilbert ran
kas.

Dr. A. J. Karaliaus “Namų 
Daktaras”— knygja sveikatos 
klausimais, nurodo sekantį bū
dų gazu apsinuodijusius asme
nis atgaivinti:

“Paliuosuok drabužius, duok 
tyro oro ir vedžiok ligonį (ne
duok gulėti). Duok Soda Phos- 
phate kokį šaukštų į stiklų van
dens, arba sodos vandens, už 
5 minučių amonijos spirito su 
vandeniu. Laikyk ligonį ant 
kojų kol atsigaus. Jei ligonis 
nealsuoja, tai atsteigk alsavi
mų nurodytu budu. Jei kiek 
ilgiaus ligonis buvo be sąmo
nės, tai labai sunku atgaivinti. 
Pulmotoras tokiuose atsitiki
muose puikiai veikia.”

Pašto pranešimas 
persikėlusiems į nau

jus butus

Jis buvo spe- 
kad iškone- 
tos srovės, 

Kiir-gi dau-

Metropolitan Co. investigato- 
rius prokuratūroj

Prokuratūroje teko matyti 
Metropolitan Insurance Com- 
pany investigatorius Gregorson 
ir du lietuviai advokatai, kurie 
atstovavo Bojalienę, Lietuvoj 
gyvenančią Bojalos žmoną, 
Probate teisme.

Asistentas Monahan toliau 
nurodė, kad visas dalykas ga
lįs išsiaiškinti šiandien.

Ragina tuojaus pranešti laik
raščių administracijoms apie 
adresų permainą; formą tam 
tikslui galima gauti nuo laiš
kanešio

Chicagos paštas praneša, kad 
prisiartinant persikėlimų sezo
nui laikraščiai ir pats paštas tu
ri daug stfnkumų su siuntiniais 
tiems asmenims, kurie persikė
lė į naujus butus, bet nepra-

F. Šalkauskas Jr., baigė 
technikos mokyklą

Joniškiečių kliubo narys Fr. 
Šalkauskas Jr., 18 m., .šiomis 
dienomis baigė keturių -" metų 
technikos kursą ir, kiek pasil
sėjęs stos j universitetą, kur 
ruošis inžinieriaus profesijai.

LIETUVIŲ *ŠOKĖJŲ GRUPĖ PASI
RODYS MILDOS TEATRE

Sekamą šeštadienį, vasario 4 d., Mil
dos teatre. 3140 S. Halsted st.. pasi
rodys lietuvių šokėjų grupė, kuriai va
dovauja H. Chunick. šokėjai išpildys 
keletą grupinių šokių. Priegtam bus 
rodomas garsinis filmas “Mask of Fu 
Manchu”.

Tikiėtai iškalno pardavinėjami Nau
jienose, 1739 So. Halsted st.. pas p. J. 
Budrik, 3417 So. Halsted st., ir Uni- 
versal Shoe Store, 3265 So. Halsted St.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, Chicago, Illinois, 
laikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
vasario 1 dieną, 7:30 vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

-Visi namų savininkai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug svarbių 

kuriuos būtinai turime aptarti 
esate užsilikę su mokesčiais, ma- 
apsimokėti ant šio susirinkimo.

Rašt. S. Kuneviče.

Wardo Liet. Pol. ir Pai. kliubo 
susirinkimas įvyks p. M. Bagdonienės 
svet., 1750 S. Union Avė. vasario 1 d. 
1933, 7::30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų dėl aptarimo. Sekr.

Lietuvių Republikonų Centralinė or
ganizacija Cook County, Šaukia pusme
tinis susirinkimas, kuris įvyks 2 d. va
sario 8 v. v. po antrašu 2608 47th t., 
Chicago.

Kliubų atstovai jūsų atsilankymas ant 
sekančio susirinkimo yra būtinai reika
lingas, nes ant šito susirinkimo bus iš
rinktas vice pirmininkas ir bus išduotas 
valdybos raportas ir kiti svarbus klau
simai bus rišami.

Taipgi kviečiame tuos kliubus, kurie 
da nedalyvauja Centralinėj Organizacijoj, 
atsiųskite atstovus, kurie parneš jums ra
portą apie lietuvių judėjimą politikoje 
dabar, ir ką tikisi nuveikti ateityj.

Taipgi išgirsite ant šito susirinkimo 
ką lietuviai veikia Tarptautiškoj Fede
racijoj, kuri yra susitvėrus iš 22 tautų 
ir lietuvis atstovas yra išrinktas Federa
cijos valdyboj, niekad pirmiau lietuviai 
nėra nuveikę tokį milžinišką darbą 
tikoj. Paul P. Barsheack, P.

238 kuopos S. L. A. mėnesinis 
rinkimas įvyks vasario 3 d., 7::30 vai. 
vakare, K. Gramonto svetainėje, 4535 
So. Rockwell St. Visi priklausantieji 
malonėkite atsilankyti į susirinkimą. Bus 
pateikti paaiškinimai buvusio 6 Apskri
čio konferencijos, ir kurie esate užsi
likę su mokestim malonėkite atsilyginti, 
kad nebūtumėt suspenduoti.

G. Povilaitis rašt.

St.

PIGIAU negu renda, 7 kambarių re
zidencija, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garadžius, lotas 50x125. Kaina 
$4500. Didžiausias bargenas kokį jus 
kada nors matete. 3641 -W. 64th St.

Educational 
Mokyklos

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj. 
Įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę. Dar
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock 5702

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

APDRAUDOS PARDAVĖJAI, paty
rę, ex-debit vyrai, pardavinėti, koketuo
ti kas savaitę, ligos, pramonės ir acci- 
dent apdraudą.

Atsišaukite
MR. BEVAN, 
Kambarys 200 

43 E. Ohio Str,

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA Šeimininkės pagclbi- 
ninkė, kambarys, valgis ir primokėsiu. 
Atsineškite paliudijimus, 102 South 
Hamlin Avė. M. Liebman.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narine 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 Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Miscellaneous 
įvairus

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ.
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus. dantis, laikrodėlius, lombardo tikie- 
tus.

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances
Pardavimų! Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė su kambariais, arba parduosiu fik- 
čerius ir staką ant greito ir teisingo pa- 
siulimo. 3342 So. Halsted St. «■»

Real Estate For Sale 
r Namai-žemi _ Pardavimui

554 W. 44th St. 2 flatų medinis 6 
ir 6, cementų blokų basementas. karštu 
vandeniu apšildytas, aržuolo grindis ant 
1 lubų. Paaukausiu už $3500. Šau
kite savininką Boulevard 6207.

BUNGALOW — Naujas 5 kamba
rių, mūrinis $4,950; fumace šildo
mas, 57th Place arti mokyklos, gatvė 
išmokėta, nėra morgičių. Tikras pir
kinys. Atsišaukite.

4213 So. Halsted St.

reikalų, 
ir kurie 
lonėkite

2Qto

Vytautas 
pasižymėjęs šokėjas. Jo specia
lybė — orientališki šokiai, šia
me paveiksle jį matote apsiren
gusį indusų šokėjo kostiumu.

Vytautas yra lietuvio valstie
čio sūnūs. Gimė ir užaugo Su
valkijoj, netoli Marijampolės. 
Jo motina yra kilusi iš Mažo
sios Azijos. Tuo faktu Vytau
tas ir aiškina savo palinkimų 
prie orientališkų šokių.

Amerikon Vytautas Beliajus 
atvyko prieš devynerius metus, 
neturėdamas dar nei šešiolikos 
metų amžiaus. Kadangi dar 
Lietuvoj pas jį pasireiškė di
delis šokėjo talentas, tai Ame
rikoj jis pasiryžo šokių srity j 
ir toliau lavintis. Neilgai tru
kus jis prasimušė sau kelių ir 
tapo profesionalis šokėjas. Chi- 
cagoj ir aplinkiniuose miestuo
se jis yra daug kartų pasiro
dęs kliubuose,., viešbučiuose ir 
teatruose.

Tarp lietuvių jis pirmų kar
tų pasirodys “Naujienų” kon
certe, vasario 26 d., išpildyda- 
mas kelis šokius.

Vytautas Zereni-Beliajus yra 
ne tik gabus šokėjas, bet ir ta
lentingas rašytojas. Jis turi 
parašęs keletą desėtkų trum
pų apysakų iš rLietuvos gyve
nimo. Rašo jis Rangiausiai ang
liškai, kadangi fplanuoja trum
poj ateityj savo apysakų rinki
nį išleisti anglų kalba. Tai gal 
bus pirmas apysakų rinkinys 
iš Lietuvos gyvenimo anglų kal
ba.

Mums smagu Kpranešti, kad 
jo apysakos bus spausdinamos 
ir “Naujienose”. Pirma apysa
ka A Lithuanian’s America 
bus atspausdinta anglų kalba, 
o kitos — lietuvių. Kadangi 
jis pažįsta lietuvių kalbų, tai 
ir savo apysakas pats prirengs 
spaudai.

Prie progos reikia pasakyti, 
jog per kelis paskutinius me
tus p. Vytautas Zereni-Relia- 
jus buvo nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas. Na, o nuo dabar 
jis pasižšdėjo būti ir nuolati
nis musų bendradarbis/ — ra
šyti “Naujienoms” apysakas.

Suinmit, 
Stickney 

miestuose

įstatymas

Evergrcen 
ir Morton 

ir miesteliuo-

suteikia teisę

Board of Election Commis- 
sioncrs praneša, kad sulig 
nauju įstatymu, kurį penkta
dienį užtvirtino Illinois guber
natorius Horner, precinktų 
registracija aldermonų ir ki
tiems 1933 metų rinkimams 
yra panaikinama Chicago, 
Chicago Heights, Berwyn, Ci
cero, 
Park, 
Grove 
se.

Bet
kiekvienam neužsiregistravu
siam balsuotojui, tęsia komisi- 
onierių pranešimas, užsiregis
truoti komisionierių raštinėje, 
City Hali, kambarys 308, nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Įstatymas taipgi suteikia tei
sę balsuotojams 
užsiregistravimą 
cinkto į kitą, 
jurisdikcijoje.

poli- 
S.

SUSI-

perkelti savo 
iš vieno pre- 
komisionierių 
Registruoti ir 

užsiregistravimus perkelti bal
suotojai turės teisę iki vasario 
8 d., 9 vai. vak.

Pranešimas toliau sako, kad 
balsuotojai, kurie nebus užsi
registravę, negalės dalyvauti 
aldermonų, ar kituose šių me
tų rinkimuose.

(Rašo
Grigaitis): Tos juodosios spė
kos, kurioms stovi ant kelio 
"Naujienos”, matomai, nesi
liauja veikusios.

Užvakar (sausio 30 d.) vėl 
gavau iš "U. S. Department of 
Justice” kvietimą ateiti "svar
biu man ir valdžiai reikalu.”

Nuėjau. Klausiu, koks yra 
tasai reikalas... Gaunu atsaky
mą, kad "Naujienos” esančios 
kaltinamos skleidimu... bolše
vizmo!

Man pasidarė pikta ir juo
kai, girdint tokį kaltinimą. 
Klausiu ir vėl: Kuo remdamo
si valdžia daro tokių keistų 
priekaištų "Naujienoms”, ku
rios per keletą metų neatlaid- 
žiai ir nuosakiai kovojo prieš 
"bolševizmą,” "aidoblizmą” ir 
panašios rųšies apsireiškimus.

Vienas dalykas esąs tas, kad 
"N.” skelbė rusų agitatoriaus 
Sloklickio prakalbas. O tas 
Stoklickis tai — ■ "bolševikų 
lyderis” Chicagoje — ar ne
tiesa?

Bet su skelbimais laikraščio 
redakcija neturi nieko bend
ra; o agituot už tokius elemen
tus, kaip Stoklickis, niekuo
met neagitavo
daliai pakviestas, 
veiktų socialistus 
kurią gina "N.”... 
giaii jūsų faktų?

"Mes turime,” sako valdžios 
atstovas, "keletą lietuvių ver
tėjų, kurie pridavė ištraukų iš 
Jūsų laikraščio, dr tenai para
šyta tokių dalykų, kad toliau 
jau vargiai galima eiti.”

"Bet ar Jus skaitėte ištisai 
tuos straipsnius, iš kurių tos 
ištraukos yra paimtos?” klau
siu valdžios atstovo. Ne, jisai 
jų neskaitęs. Bet ant "N.” 
nuolatos eina skundai. Dauge
lis girdi, laisvę mylinčių lie
tuvių šioje šalyje" (many li- 
berty loving Lithuanians in 
this country) kreipiasi į Jus
ticijos departamentą ir reika
lauja, kad "N.” butų sustabdy- 
tos... z

Tada paklausiau valdžios 
atstovo: "O ar tamstai neteko 
girdėti, Jcad aršiausieji "N.” 
priešai yra tie elementai tarpe 
lietuvių, kurių vienminčiai 
Europoje vos keletas mėnesių 
atgal darė sutartis su kaize
riu, kad pavertus Lietuvą Vo
kietijos provincija? Tų Lietu
vos pardavikų darbus "N.” 
pirmutinės iškėlė aikštėn, ir 
jos daugiausiai prisidėjo prie 
išjudinimo Amerikos lietuvių 
kovai su jais. Tai tų gaivalų 
rėmėjai Amerikoje dabar va
dina save "liberty loving Lith
uanians” ir neša skundus ant 
"Naujienų”...

Valdžios atstovas pagalios 
užreiškė, kad jisai džiaugiąsis, 
jog turėjęs progą išgirsti "an
trą pusę istorijos,” ir aš išė
jau.

Ant nelaimės, Justicijos de
partamente, yra tokia tvarka, 
kad jisai nepasako skundikų 
vardų. Todėl aš jų nežinau. 
Bet pas mane nėra abejonės, 
kad tai yra tie patys sutvėri
mai, kurie visose lietuvių ko
lonijose užsiima "kramolos 
malšinimu,” skųsdami progre- 
syves musų organizacijas, ar
dydami soc. prakalbas ir me-.

r denunciacijomis

Švedai šoka lietu 
viškus šokius neblo 

giau už lietuvius
Taip bent patyręs Senas An 

tanas atsilankęs pp. Cebuls 
kių namuose, Roselande.

Cicero
Jaunos lietuvaites šokėjos

Pereitą ketvirtadienį Cicero 
Mokykloje mokiniai surengė 
programą, į kurį atsilankė ne
mažas skaičiui tėvų.

Programe be kitų, dalyvavo 
dvi jaunos lietuvaitės šokėjos, 
Sofija Kartkus ir Genovaitė 
Bernotauskas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žinonljnH bloRiauslo priešo, plau
čiu uždegimo! Laikykite gavo vidų* 
r lūs lluosai, reguliariai vartokite

TR1NERIO KARTŲJĮ VYNĄ

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

nešė laikraščių admmistraci- tagingomis denunciacijomis 
įduodami kalbėtojus į polici- 

Tuo tikslu paštas yra išleidęs jos rankas...
— *’ Ypatinga tų sutvėrimų "ma-

B”. Jas galima gauti nuo kiek- tonr yra atkreipta link Chi- 
----- :J*1 * . Jeigu pla-|c^os Lietuvių socialistų dien-

t man,

joms apie naujus adresus.

tam tikras atvirutes “Form 22- Ypatinga tų sutvėrimų "ma*

-vieno laiškanešio.
nuojate persikelti arba jau per- Į DeĮ fų skundų 
sikėlete, gaukite vieną ar ke- redaguojant "N.” jauJeko ąpię 
lias tų kortelių, ifsako praneši-, pustuzinį kartų turėti "inter- 
mas, ir jas išpildę (seną ir nau-1 vieiv” su Justicijos Dept. Ačiū 
ją adresą) pasiųskite laikraš-, jų pastangoms, vyresnybė visą 
čiams, kuriuos prenumeruojate laiką kabinosi prie "N” pik-

švedai nei kiėk neblogiau už 
lietuvius šoka lietuviškus šo
kius, kaip paaiškėjo sekmadie
nį, sausio 28 d., Roselandiečių 
Petro ir Veronikos Cibulskių, 
10506 Indiana AVe., suruošta
me šeimyniškame vakarėlyje.

Roselande gyvena nemažas 
skaičius švedų ir jie tankiai 
dalyvauja lietuvių parengi
muose, gerai su lietuviais su
gyvena. į

Sekmadienį vakarą p. Cibul
skių namuose buvo susirinkęs 
gražus .būrelis svečių, kurie 
gausiai vaišinami ir šokdami 
jirie lietuviškos armonikos mu-

čšhu, negu prie kokio kito Ue-\ 
tuvių laikraščio,

"Laisva ” o^ kaip "laisva” 
butų Lietuva, jeigu tenai įsi
galėtų tokia "kramolos mat- 
iintojų” veisU!...

Vacek & Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, Že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdraiida ir tt.

LAIVAKORTfiS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekiusl

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

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St

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

Taip,

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

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

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




