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Danija uždraudė 
streikus ir lokautus 

I per metus laiko
Per tą laiką samdytojai nega

lės kapoti darbininkams algų. 
Samdytojai atšaukė lokautą

- - - - - - - - ---- - Copcnhagen, Danijoj, vas. L
_ —Abu parlamento butai priėmė

burgo dekretu. Nauji Vokietijos reich- socialistų vaian^ pasiūlytą bi- 
a a lių, kuris uždraudžia per atei-

nančiite 12 mėnesių streikus ir 
lokautus. Kartu uždraudžiama 
per tą laiką kapoti darbinin
kams algas.

Priėmus bilių, samdytojų 
asociacija atšaukė lokautą, ku
ris turėjo prasidėti šiandie ir 
kuris butų palietęs apie 100,000 
darbininkų. Ginčas tai’p dar
bininkų ir samdytojų bi.Vo ki
lęs dėl algų nukapojimo.

Kad skubiai pravesti tą 
lių, valdžia turėjo susitarti 
liberalų (ūkininkų) opozicijai!’ 
padaryti su ja kompromisą. 
Kompromisas liečia stabilizavi
mą krono iki 670 kronų už $100 
ir sumažinimą 20,000,000 kronų 
taksų ant žemės.

Iš kitos pusės, opozicija pa
sižadėjo remti naują valstybes 
paskoją dėl socialių reformų ir 
viešųjų darbų, kurie yra reika
lingi mažinimui vis augančio 
nedarbo.

Socialistas premieras Staun- 
ing sako, kad tie kompromi
sai socialistams nėra malonus, 
bet jie buvo reikalingi, kadan
gi jie užtikrina, kad 
darbininkams nereikės 
mą kęsti badą. -■ i 
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Reichstagas paleistas prezidento Hinden

stago rinkimai busią kovo 5 dieną

tikra di

Deutsche 
paskelbė,

Berlynas, vas. 1. — šiandie kanclerio Adolfo Hitlerio ka
binetas dekretu paleido reichstagą. Dekretą re’chstago paleidi
mui pasirašė prezidentas Hindenburgas.

Berlynas, vas. 1. —Nors ir 
buvo skelbiama, kad Hitleriui 
nebus suteikta diktatorinių ga
lių ir kad jis bus apstatytas vi
sokiomis kontrolėmis, pradeda 
aiškėti, kad tai buvo netiesa ir 
kad jam bus suteikta galia pa
leisti reichstagą ir paskelbti 
naujus rinkimus, kad jis galė
tų sudaryti reichstage absoliu- 
tę didžiumą vietų.

Prezidentas Hindenburgas ir 
jo artimiausias patarėjas, Franz 
von Papen, buvęs kancleris, da
bar gi vice-kancleris ir Prusi- 
os komisionierius, sutarė leisti 
Hitleriui bandyti nartais rinki
mais gauti reichstage 
džiumą.

šiand’p dienraštis 
Allgemeinc Zeitung
kad kabinetas nutarė paleisti 
dabartinį reichstagą ir paskelb
ti naujus rinkimus kovo 5 d. 
Tas leis Hitleriui panaudoti 
rinkimams visą Valstybės auto
ritetą ir jėgą, kad tik laimėti 
rinkimus. Rinkiniai busią ve
dami obalsiu: “Už Hindenbur- 
gą ir Hitlerį”. Likusios pen
kios savaitės bus sunaudotos 
prisirerrimui prie rinkimų.

Visi ..„ebisi, kad prezidentas 
Hindenburgas sutiko suteikti 
Hitleriui teisę paleisti reichsta
gą, kuomet jis atsisakė tą tei
sę suteikti savo senam drau
gui, gen. Schleicher, kuris ne
gavęs tos teisės turėjo pasi
traukti iš kanclerystės.

Hitlerininkai su atsidėjimu 
dirbs, kad rinkimus laimėti, nes 
daugelis jų yra labai ištroškę 
valdiškų darbų, kurių jie jau 
senai laukia.

Kanclerio rumitose, kuomet 
kancleriu buvo generolas, tar
navo vien civiliniai žmonės ir 
karininkų nesimatė. Dabar 
kanclerio vietą užėmus Hitle
riui, rūmų koridoriai pilni gink
luotų nazių ir greičiau išrodo 
į kariuomenės štabo buveinę, o 
ne į kanclerio raštinę.

Tikroji valdžia betgi yra ne 
Hitlerio, o von Papen rankose. 
Industriniite ir agrarinius in
teresus, kurie nuvertė gen. von 
Schleicherj, atstovauja nacio
nalistų vadas Alfred Hugen- 
berg. Jis yra ekonomijų ir 
žemės ūkio ministeriu, taipgi 
atėmė iš darbo ministerijos ir 
pasiėmė savo jurisdikcijon al
gų departamentą, taip kad jis 
pasidarė tikruoju Vokietijos 
biznio diktatorium. Kaip spė
jama, jis bandys suderinti stam
biųjų dvarininkų ir industria- 
listų interesus.
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4 žmonės žuvo riaušėse
Hitlerininkai visoje šalyje 

rengia demonstracijas ir džiū
gauja, kad jų vadas, pagalios, 
patapo kancleriu. Bet nieku- 
riose vietose demonstracijos pa
virto į riaušes, kur hitlerinin
kai bandė įeiti į darbininkų 
kvartalus. Darbininkai yra rus
tus ir sujudę ir reikia mažos 
priežasties iššaukti aštrią ko
vą. Dar niekas taip griežtai 
nebuvo padalinęs šalį, kaip Hit
lerio patekimas į valdžią.

Keturi žmonės žuvo vakar 
įvairiuose susirėmimuose su na- 
ziais. Breslau žuvo vienas ko
munistas ir du* naziai liko su
badyti peiliais hitlerininkams 
puolus komunistų demonstraci
ją prieš Hitlerio valdžią. Jau
nas komunistas liko užmuštas 
riaušėse Verberte. Po to ko
munistai apšaudė hitlerininkų 
raštinę. Berlyne žuvo policis- 
tas ir hitlerininkas, 12 žmonių 
liko sužeitsa ir 50 areštuota. 
Kruvini susirėmimai įvyko 
Hamburge ir keliuose kituose 
miestuose.

Hitlerį ni n kai demonstr aci j ose 
reikalauja visai uždaryti komu-

Hitlerininkų laikraščiai sako, 
kad Hitleriui patekite valdžion 
daugelis žydų rengiasi skubiai 
apleisti Vokietiją. Valdžia jiems 
netrukdysainti bėgti iš Vokieti
jos, nes to ji ir pageidaujanti.

Streikas Briggs kom 
panijoj tebesitęsia

Kompanija, kuri gamina dėl 
Fordo bodies, bando operuoti 
su streiklaužių pagelba

3*
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana/ 
Šauja:

Galbūt giedra, maža permai- 
na temperatūroje.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 5:-
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bi- 
su

Danijos 
šią žie-

Uždraudė platinti Rau 
donojo Kryžiaus 

žurnalą

uždraudė platinti tarp 
vaikų American Ju- 
Cross News žurnalą 

mėn., nes jame tilpęs 
įžeidžiantis paveiks-

Detroit, Mich., vas. 1. — 
Briggs Mfg. Co., kuri gamina 
dėl Fordo “bodies”, ir kurios 
darbininkai streikuoja, vakar 
pradėjo operuoti su streiklau
žių pagelba. Kompanija sutiko 
išpildyti niekifrius darbininkų 
reikalavimus, bet nesutiko su 
darbininkais, ar jų atstovais 
tartis ir tik pranešė darbinin
kams savo sąlygas ir įsakė pir
madieny gryšti į darbą, nes ki
taip ji pradėsianti samdytis 
naujus darbininkus. Paskirtu 
laiku nė vienas senųjų darbi
ninkų negryžo į darbą. Tada 
kompanija pradėjo samdytis 
streiklaužius, kurių irgi pe tiek 
daUg atsirado. Su* jais ir pra
dėjo dalinai dirbtuvę operuoti.

Šaindie po piet jau pradėjo 
siųsti po kelis bodies į Fordo 
dirbtuves. Du trokus su bo
dies dalimis užpuolė minia 
žmonių ir abiejų trokų siunti
nius išblaškė gatvėje ir dar pa
tį troką norėjo apversti, tik jį 
išgelbėjo policija.

Delei streiko Briggs dirbtuvė* 
se jau kelintą dieną stovi už
darytos Fordo dirbtuvės, nes 
negauna “bodies”.

New York, vas. 1. — Miesto 
mokyklų superintendentas O*- 
Shea 
mokyklos
nior Red 
už sausio 
katalikus 
las.

VVashington, vas. 1. — Som- 
merville, Mass., miesto taryba 
uždraudė American Junior Red 
Cross NewS už sausio mėn. pla
tinti tarp vaikų ir abelnai vi
same mieste, dėl katalikus įžei
džiančio paveikslo.

Tas staipsnis ir paveikslas 
buvo praleistas katalikų redak
torių. s

Katalikiško Georgetown uni
versiteto prezidentas kun. Ne- 
vills, S. J., irgi nemato nė 
straipsnyje, nė paveiksle nieko 
katalikus įžeidžiančio.

Išrodo, kad parapijonys yra 
katalikiškesni ir už pačius ku
nigus.

Plėšikai užpuolė pavie
to raštinę

Ind., vas. 1. — Keturi 
užpuolė Indiana auto- 
laisnių biurą pavieto

Gąry, 
plėšikai 
mobilių 
skyriaus rūmuose Gary ir at
ėmė $8,000. Rumbose taipjau 
yra šerifo raštinė ir du teis- 
mabučiai.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

&

1 varkiu^a xv,vuu aiigiianasių moterų (icmųnsnacija arti
nasi prie valstijos kapitoliaus rūmų, Springfield, III. Moterys 
įteikė gubernatoriui Horner ir valstijos legislaturai reikalavi
mus pagelbos Illinois angliakasiams ir taipgi reikalavo įvedi
mo nedarbo apdraudos ir senatvės pensijų. Demonstracijoj da- 
yvavę moterys sudaro pagelbinę organizaciją prie naujosios 

angliakasių unijos, Progressive Miners of America.

Policija suėmė 56 
žmones komunistų 

susirinkimuose
Chicago.—Policija puolė du 

comunistinių organizacijų su
sirinkimus ir suėmė 56 žmones.

47 žmonės buvo sitfimti Tarpt. 
Apsigynimo susirinkime Forum 
svetainėje, 12i E. 55 St. ir 9 
suimti beadrbių tarybos susi
rinkime 43 10 Cottage Grove 
Avė. Prieš suimtuosius dar į 
nepaduota jokio kaltinimo.

Apdraudos kompa
nija sustabdė far- 

mų pardavimą
New York, vas. L — Pru

dential Insurance Co. paskelbė, 
kad ji sutetabdė pardavimą už 
skolas farmų vipose Jungt. 
Valstijose ir Kanadoje, kurias 
apdirba patys savininkai. Far- 
moms ši kompanija yra išsko- 
linusi apie $200,000,000. >

Mutual Benefit Life Insur
ance Co. paskelbė, kad ji nepar
davinės už skolas Iowa farmų.

Atstovų butas svars 
tys 30 vai. darbo 

savaitę
Washington, vas. 1. — At

stovų butui tapo raportuotas 
bilius, kuris siekiasi įvesti, 6 
vai. darbo dieną ir 5 dienų dar
bo savaitę. Bet nemanoma, 
;ad dabartinio kongreso posė
dyje šis bilius prieis prie bal
savimo. ' ■*’

Vienų metų barnis bai
gėsi žmogžudyste 

' ■ I x
, -----------------------------

Chicago. —- Arthur Taylor, 
3551 S. Linco*/ St., kad už
baigti vienų metų kivirčiuts, 
nušovė August Radįke, 8559 S. 
Lincoln Avė. žmogžudystė {- 
vyko Radtke namuose. Po to 
Taylor pasidavė Brighton Paris 
policijai.

Kane.
4245 Drexel Blvd., du

Delei tokio skir-

$10,000,000 trukumai 
Chicagos vakarų 

parkų taryboje
Valstijos, prckuroras jau pradė

jo tyrinėjimą tarybos veiki
mo. Gal pašauks grand jury 
vesti tyrinėjimus

LIETUVOS ŽINIOS
Atidarytas pirmas 
Liet uvoj popie

riaus fabrikas

Chicago.-- Peržiūrėjimas va
karinės miesto dalies parkų ta
rybos knygų parodo labai didelį 
trukumą, kuris kartais gail 
siekti $10,000,000. Taip nepai
sančiai buvo vedami parkų rei
kalai, kad tą dalyką turės iš
tirti grand jury.

Peržiurėjus tarybos knygas! 
surasta tokių skandalingų da
lykų, kad auditoriai nedryso 
skelbti savo raporto. Paskelbė 
jį tik naujoji taryba, kuriai 
pirmininkauja Harry Joseph. 
Bet dar atskaita nėra suvesta 
iki paskutinės dienos, taip kad 
dar nežinomas tikrasis seno
sios tarybos padarytas defici-' 
las.

Valstijos prokuroras Court- 
ney jau pradėjo tyrinėjimus ir 
jei ras suktybių ir nusikalti
mų, bite pašauktas tyrinėjimus 
daryti grand jury.

Miesto salėj parduo 
darni automobilių 

laisniai

Apkaltino dvi kom 
panijas už prigaudi 

nęjimą per paštą
f Chicago.— Federalinis grand 

jury apkaltino W. D. Boyce 
& Co., 508 N. Dearborn St., 
žurnalų leidėjus ir jos virši
ninkus už naudojimą pašto pri- 
gavingiems tikslams. Iš kiek
vieno apkaltintojo pareikalauta 
ix> $5,000 kaucijos.

Tito pačiu laiku tapo apkal
tinta Helen Dawn Co., 427 W. 
Randolph St., kosmetikų išdir
bėjai ir jos viršininkai. Jie ap
kaltinti irgi už tą patį dalyką.

Abi kompanijos apkaltinta 
todėl, kad abi jos skelbdavo 
laikraščiuose tam tikrus labai 
lengvus uždavinius ir garsinda
vo dideles dovanas už jų išri
šimą. Kada, žmogus prisiųsda- 
vo savo atsakymą, tai jos pra
nešdavo, kad jis yra laimėjęs 
dovaną, tik dar reikia užrašyti 
žurnalų, ar parduoti kosmetikų. 
Taigi jie savo apgarsinimais 
klaidinę žmones.

Kaltinama, kad tuo budu 
Boyce & Co. per dvejus metus 
pelniusi $2,500,000.

Tyrinėtojai sako, kad per 18 
metų šiuo budu iš žmonių buvo 
išviliota Amerikoje apie $25,- 
000,000. ,

Pašovė žmoną ir pats nusišovė
’T-- u

Chicago.—Stephen D 
57 m, 
metai apsivedė su 20 metų me^
gaite.Rųbyi 
tumo amžiuje jiedu negalėjo su
gyventi ir išsiskyrė. Negalėda
mas ją prikalbinti sugryšti pas 
jį, jis vakar Jį pašovė ir leng
vai sužeidė, po to ir pats nusi
šovė

$4.90 už $2,750 morgičių
Ivesdale, III., vas. L. — C. B. 

Gradz turėjo užtraukęs $2,750 
paskolą ant gyvulių ir visos far- 
mos įrengimo. Vakar turėjo 
būti jo turtas išparduotas iŠ 
varžytinių, kad išrinkus pasko
lą. Susirinkę kaimynai už vi
są turtą įsiūlė tik $4.90 ir sko
lintojas turėjo tuo pasitenkinti. 
Paskui turtas buvo sugrąžintas 
farmeriui.

Tai yra pirmas atsitikimas 
Illinois valstijoj, kad tufo budu 
buvo pastotas kelias varžyti
nėms, nors kitose valstijose tas 
y* a plačiai ūkininkų vartoj a-

■ ' ' A......................... ' ' '
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Chicago.—Pirmą kartą mies
to salėje yra pardavinėjami II- 
inois valstijos automobilių lais

niai. Tai yra didelis palengvi
nimas chicagiečiams, nes nebe
reikės siųsti pinigus j SpTing- 
fieldą -ir šaukti kol laisniai at
eina, nes dabar daisniai išduoda
mi tuojaus, sumokėjite pinigus.

Kaunas.—Sausio 12 d. Petra
šiūnuos atidarytas pirmas Lie
tuvoj popieriaus fabrikas, kurį 
pastatė Lietuvos akcine degtu
kų bendrovė. Fabrike pastaty
tos moderniškiausios mašinos, 
naujoviškiausiai viskas įrengtą. 
Fabrikas tą dieną pradėjo ofi
cialiai dirbti. Tufo tarpu gami
na laikraštinį popierį ir vidaus 
reikalų ministerijai pasams po
pierį.

Fabriko vadovybė svečiams 
parodė visą fabriko įrengimą 
ir pademonstravo popieriaus 
gamybą. Fabriko turbinos tu
ri 2,500 jėgų. Tokia jėga galėtų 
tiekti visam Kaunui elektros 
šviesą. Fabrikas per minutę 
pagamina 150 metrų popieriaus.

Vaišingi šeimininkai svečiams 
parengė puošnią vakarienę, ku
rios metu pasakė kalbas fabri
ko vadovybės pirmininkas p. 
E. Galvanauskas, užsienių mi- 
nisteris dr. Zaunius, švedų mi- 
nisteris p. Rentersward, direkt. 
Soloveičikas ir “Eltos” direk
torius dr. Turauskas.

Fabriko valdybą sudaro p. p. 
Galvanauskas, adv. Bataitis, 
adv. Indrišiunas, švedų konsu
las Lietuvai p. Pilbad ir p. Srei- 
deris.

Rusija numato 33,000,- 
000,000 rublių biudžetą

Maskva, vas. 1. —Centralinis 
pilodmasis komitetas baigė savo 
posėdžius priimdamas komu
nistų partijos pasiūlymą suma\ 
Sinti industrializacijos spartu
mą.

Priimtas 1933 m. biudžetas 
numato 35 bilionus rublių paja
mų ir 33 jbiliorius rublių išlai
du. J

Ulsterio geležinkeliečiai 
streikuoja

Belfast, Ulstery, vas.
Vakar sustreikavo 5,000 
nes Airijos geležinkelių 
ninku protestui prieš algų nu-
kapojimą. Geležinkelius ban
doma operuoti su streiklaužių 
pagelba, bet tai nelabai vyksta.

šiauri 
darbi

Galva atidarinėjo bon- 
kas

Mažeikiuose per šventes trak
tieriaus savininkas P. sulygo 
su* pil. X, kad jis išmušiąs į 
galvą dvyliką bonkų alaus. Iš
mušęs kelias bonkas krito ant 
grindų be sąmonės, už valandė
lės atsipeikėjęs pradėjo nesą
mones kalbėti. Nuvežus ligo
ninėn konstatuota, kad esą iš
trenkti iš vietos smegenys ir 
vargiai bus galima pagydyti.

Suvažinėjo žmogų
gilutė.—Gr. 23 d. 20,30 vai. 

buvo sirvažinėtas automobilio 
40 metų amžiaus siuvėjas Jo
nas Brinkis, važiavęs dviračiu 
į Šilutę plentu. Brinkio sūnūs, 
eidamas į Šilutę, sutiko tris 
automobilius važiuojant paei
liui iš Šilutės į Klaipėdos pusę. 
Kiek paėjęs užlipo ant žmo
gaus. Gerai apžiūrėjęs, pažino 
savo tėvą. Prie jo gulėjo ir 
dviratis. Sužeistas ir suvažinė
tas taip, kad nuvežtas į šiltf- 
tės apskrities ligoninę mirė.

S8 g
I TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų g* 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdarą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
Nedeldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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ką: esą
žmogus,
susidraugaudavęs. Įėjęs j užei
gą, jis paprastai mėgdavo iš

ąiafit, ar jis sutiks dalį apdrau 
siaut, ar jis*.sutiks dalį apdraVi
dos paskirti nabašninko palal- 

Dabartiniu laiku Žiliaus kū
nas guli Racine County Court 
House ir randasi šerifo žinioj.

—. Korės į>.

Me« išmokinsime į trumpą laiką. 
—_—---—-J» Rašykite dėl

NAUJIENOS
1739 Sa Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

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

Ar ja’i galvojate apie savo dnktera j ateit 
t|f Ką Ji veika kaip užbaigs mokyklą f 
Štai yra proga išmokti d realų dozainlnimo 
arba skrybėlių dirbinio ir turčti gerų už
darbi. T........................
Uždarbiauk besimokindama 
knygutes L. Gausite dykai.
MASTER COLLEGE OF DRESS 

DESIGNtNG. DRESS MAKING, 
8 MILL1NERY 

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Waba$h 9075

lengva bitVo pastebėti pas j 
pltiokštą “pinigų”. Tad jie ga 
Įėjo be jokių sunkumų susi 
draugauti su juo, o paskui įsi 
prašyti į savo automobilių ii 
nužudyti.

IŠ netolimos praeities
Pirmiausiai paimkime ferme

rius ir darbininkus. Paprastas 
darbininkas, dieną išdirbęs, ga
lėjo nusipirkti 10 svarų svies
to, arba 10 tuzinų kiaušinių, 
arba vieną vežimą malkų. To
kie uždarbiai buvo musų apy
linkėj nuo 1927 ligi 1932 mė

šlais laikais žmonės tik ir 
kalba apie depresiją. Kalba ir 

blogi laikai pa- 
visi galės leng- 
Jeigu jau taip 

čia norėčiau ke- 
parašyti apie de-

Tada farmeriai nesiskundė. 
Šiandien, jei kuris darbininkas 
dar dirba, tai už dienos uždar
bį begali nusipirkti 6 svarus 
sviesto arba 7 tuzinus kiauši
nių. Už malkų vežimą jam ten
ka dirbti pustrečios dienos. 
Vadinasi, išeina taip, jog. fa r- 
merių produktai šiandien yra 
daugiau verti, negu prieš keliš 
metus. O tai todėl, kad darbi
ninkai visai mažai beuždirba.

Vištų formelės

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-Febniary 26, 1933 

. . CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Dažnai lankydavo “minkštų 
gėrimų” užeigas.

Detektyvai dabar deda visas 
pastangas patirti, kokioj užei
goj' tą nelaimingą vakarą Ži
lius buvo sustojęs. Jie aplankė 
visas kaimynystės užeigas, bet 
visur gavo atsakymą, jog Ži
lius sausio 19 d. jų vietas ne
aplankęs. Tačiau iš užeigų sa
vininkų jie patyrė kitą daly- 

Žilius buvęs toks 
kad su visais greit

svarsto, kada 
sibaigs ir vėl 
viau atsidusti, 
yra, tai ir aš 
lėtą žodžių 
presiją iš savo patyrimo. Į jo
kius išvedžiojimus aš nesileisiu, 
o tik nurodysiu faktus iŠ savo 
apylinkės.

Visi skundžiasi
šiandien farmeriai dejuoja ir 

skundžiasi, kad jie tiesiog už 
dyką, turi atiduoti savo pro
duktus. Skundžiasi pramoni
ninkai, kad jie neturi užsaky
mų ; skundžiasi darbininkai, 
kad jie neturi darbo. Neatsi
lieka, žinoma, ir biznieriai, ka
dangi jie nieko nebegali par
duoti. Vadinasi, nebegali vers
tis ir pragyvenimą padaryti. 
Ir visi tie nusiskundimai yra 
pamatuoti, visi jie yra teisin
gi. Tačiau pažiūrėkime į neto
limą praeitį, — pažiūrėkime; 
kokia tada buvo dalykų pade-

sandvičių; Burnoj surasta mai
sto pėdsakų.

Lietuvių judėjime neda
lyvavo.

Žilius, kuria buvo žinomas 
kaipo Felix Zelul, galėjo turėti 
apie 45 metus. Paėjo jis iš Že
maitijos, rbdosi, nuo Gargž
dų. Vietom lietuvių1 judėjime 
jis visai nedalyvavo. Ot, šiaip 
tik jis mėgdavo “linksmai” lai
ką praleisti ir draugaudavo 
su visokių tautų žmonėmis, 
kurie jam padėdavo “links
mintis”. Jis turėjo šimto do
lerių vertėsi Lietuvos boną, ku 
rį paprastai su savimi nešio
davo. Tačiau tragedijos dienoj 
tą boną paliko namie, — pa
slėpė lovoj.

Buvęs apsidraudęs ant 
$2,000.00.

Pasakojama, kad žilius dir
btuvėj buvo apdraustas ant 
$2,000. Apdraudė esanti užra
šyta broliui, kuris gyvena Lie
tuvoj. Esą, tapo pasiųsta tele
grama broliui į Lietuvą, klau-

Eikime toliau. Musų apylin
kėj tarp darbininkų buvo visai 
paprastas dalykas steigti vištų 
farmeles. Būdavo darbininkas 
kur nors priemiesty j nusiperka 
sklypelį žemės ir pradeda au
ginti vištas. Pats jis eidavo j 
dirbtuvę, o žmona prižiūrėdavo 
vištas ir augindavo daržoves. 
Visi sakydavo, kad laikyti to
kias farmeles pilnai apsimoka.

Maistą vištoms ant savo ma
žo sklypelio jie negalėjo užsi
auginti, — turėdavo pirkti iš 
miesto. Už 100 svarų specialio 
vištoms maisto jie turėdavo 
duoti apie 10 tuzinų kiaušinių 
arba tris vištas. Šiandien 100 
svarų to maisto atsieina tik 
pusketvirto tuzino kiaušinių 
arba dvi vištos, šiuo atžvilgiu 
darbininko padėtis pagerėjo.

Bet štai prasidėjo “streikai”. 
Darbininkas neteko darbo. Jo 
kišenės pasidarė tuščios. Ne
bėra pinigų vištoms tinkamą 
maistą benupirkti. Vištos tuoj 
streiką skelbia, — nebėdeda 
kiaušinių, ir daryk ką nori. Jo
kiais argumentais paveikti jas 
negalima. Viską arba nieko, — 
toks jau vištų natūras. Na, o 
kadangi bosas tų reikalavimų 
negali išpildyti, tai jis turi nu- 
sibankrutyti.

Visai kitoks reikalas yra su 
tais, kurie vištų reikalavimus 
pajėgia išpildyti. O tai gali pa
daryti tik stambesnieji* ferme
riai, kurie patys užsiaugina pa
kankamai maisto. Jeigu, saky
sime, farmerys pajėgia užlai
kyti 1,000 vištų, tai jis gali vi
sai neblogai verstis.
Kodėl miestiečiai bėga į farmas

Na, pakaks apie vištas. Pa
nagrinėkime dabar kitą klausi
mą, — miestiečių bėgimą j 
farmas. Apskaičiuojama, kad

Lavonas buvo baisiai sužalo
tai ir pusiau nuogas 

žilinus lavoną surado far- 
ilierys William Rieser apie 7 
vai. ryto. Lavonas buvo pusė
tinai' sužalotas ir gulėjo krau
jų’ latake. Drabužiai buvo nuo 
jo nudraskyti. Matomai, žmog
žudžiai su atsidėjimu ieškojo 
pasl&iitlįr pliiigų. Tyrinėjimas 
parodė, kad Žilius tapo nužu
dytas tuo laiku, kai jis valgė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BAtHS .miuimmi7 3514-16 W. ROOSEVELT ROAD

i arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902
„ Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7 v. y. .

vyktų j 
valstijoj 
lengvatų 

IPfCvyz- 
“town- 

keliams 
taisyti. Keliai taisoma pinigais, 
kurie surenkama iŠ gazolino 
taksų. Vadinasi, kurie daugiau 
automobiliais važinėja, tie dau
giau ir turi mokėti, šiaip fer
merių mokesčiai bandoma kiek 
galima labiau sumažinti.

štai kodėl aš ir sakau, jog 
bedarbiai daug geriau padary
tų, jeigu jie vyktų apsigyven
ti į farmas. Jie pasiliuosuotų 
nuo miesto durnų ir daugelio 
rūpesčių. Fermų pardavinėjimu 
aš neužsiimu, todėl niekas man 
negali primesti agentavimą. 
Kai prieš kelioliką metų išvy
kau i fermą, tai beveik nieko 
neturėjau, šiandien turiu far-

Daktaras
<•

Kapitonas 
Pasauliniame kare

.lapoti® p kniW’ rihiiflj<$ nri'ieŠfriS Shanhai’«wan.a Kairėj
bortas' prie Shanhaikwan miesto

Tf'iVn!’■' .............

d a uff'* jkalbąnftt; apie F elfikso 
ž: i I i a u s 11 u žii0ynia-;5i Vi&bfc’ abi?

laikraštiš naįb, jogš Žalius 
b' d$! shvo š bosiu Wąp j iš 

•. nįšfbtlnvęs kišenėj 
ei} “scėp'bk; piii^
” — netikrų banknotų, ku

riuos artistai vartoja scenoj. 
Tais scenos pinigais jis visur 
mėgdavo pasišvaistyti ir pasi
rodyti. Kiitf nors piktadariai, 
matomai? tatai pastebėjo ir 
nužudė Feliksą, manydami, 
kad jis turi labai daug pinigų.
Kaip Žilius pateko į žmogžu

džių rankas,
Feliksas Žilius gyveha adrė- 

aii 71£> Madsen court. Saūšio 
19 dieną jis gavo iš Standard 
liejiniai'*#!®*
Grįždamas namo iš darbo, 
sustojo maisto krautuvėj ir su
mokėjo savo skolą, — $1.38. 
Namo sugrįžęs, jis pavalgė va
karienę. Neužilgo atvyko jo 
draugas Stanley Orban. Žilius 
būtinai užsimanė gauti “bute
liuką” ir pasilinksaifinti. Jis 
padavė pinigus savo draugui 
ir prašė jo, kad atneštų sky
stimėlio. Tasai griežtai atsisa
kė. Tada Žilius užsivilko ap
siaustą ir pareiškė, kad jis 
pats eisiąs nusipirkti inunšai- 
no. Tai buvo jau 10:30 vai. 
vakare. Išėjo ir daugiau nebe
grįžo. Ant rytoj aun jo kūnas 
buvo surastas netoli Rapids, 
ant 38 kelio. .

r 5 w
vMML HMT Specialaus 

■ Rosi jot

VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS

NAUJIEM
7. ’ 173^ So. Halsted St

r 
į tiltriiš bhnk 

; j t -. -
rėilMdBVęš, iOW4ąį jo' “pldės”

vi- 
tiblAš (^vi^; Kas jį

gailėjo' iMifiany- 
jbg^jiš stF1 sd*vinlinešiojasi 

labili' dtiiig
Kaip jis gitiėjd biiii nii^udylas 

lietėkIjH'at' ■ dįri? viįftikiuš 
sbėjĮibjibtnšį daiijiiiraD daiktas, 
šakb' ji'ė;. kW ■ '■ p’aėmė
taksi kaftte iF nn^lįŽia^b kur1 
nors į loliinės,hę landynę. 
(Įiihgi1 alkblibto įlakbj'ji^ 
darydavęs’ Jatiai šneki: 
draugiškas, tai greit su visais 
susipažindavęa

Perkame Lietuvos LaišVėš Bonus,
Išpildome Blankas,
ParašomeLaiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Į^sdiojimuS?
Išpildome Suv^ Valstijų pilietybes 
aplikacijas.

0i r— '. —* ............. .

< OUR OFFICE

PATOGUMUI
, .. I . u- i

per dabaftfnp depresijos* laiko
tarpį apie ViėttaK' irfllib^ai mies
tiečių išvyko apsigyvenii far- 
mose. Jeigu .depresija tęsis ir 
toliau, tai miestiečiai dar spar
čiau pradės kraustytis į far
mas.

Prieš kiek laiko man teko su
sitikti su vienu Chicagos biz- 
nieriu,' kuris trokii j mūšų apy
linkę atvežė savo giminaitį be
darbį. štai ką‘jis man pasakė: 
ešą, Chicagoj yra nemažai dar
bininkų, kurie per savaitę tik 
10 dolerių teuždirba. Už butą 
jie turi mokėti mažiausiai 15 
dolerių per mėnesį. Vadinasi, 
per metus žmogus uždirba 
$520, o už butą sumoka $180. 
Visiems kitiems reikalams lie
ka $320, 
elektrai, gesui, etc. Taip daly
kams esant, tiesiog nėra jokio 
išrokavimo mieste gyventi. Juo 
labiau, kad farmoj viena kar
vė, 25 vištos ir sklypelis žemės 
su daržovėmis gali žmogų la
biau aprūpinti maistu, negu 10 
dolerių per savaitę mieste.

Tegul skaitlinės kalba. Vidu
tiniška karvė per dieną duoda 
10r kvortų pieno. Už kvortą pie
no Chicagoj mokama 9 centai. 
Vien tik už tiek pieno, kurį ga
lima gauti iš vienos karvėsi, 
reikėtų per šešis mėnesius iš
mokėti $240 su viršum. Vidu
tiniškai imant, višta padeda 
120 kiaušinių. Jeigu skaityti 
tuziną po 18 cenfų? tai iš 25 
vištų susidarys apie $45. Vie
nas akras gali duoti 48 dolerių 
vbfrtČs bulviųf Nk, o kur dar 
burokai, kopūstai, cibuliai, ro
pės, pupos, tomatčs, salotai ir 
kiti dalykai?

Iš aukščiau pasakyto nesun
ku suprasti? kad farmoj žmo
gui daug lengviau verstis, ne
gu mieste.

KttF išėltiš?
y - šiandi^^e^^į?ris^a^’ 
ma milionai bedarbių, kurie 
kenčia didžiausį skurdą. Kai 
kurie jų yra senyvi žmonės ir, 
kaipo tokiems, jiems sunku ka
da nors bebus gauti darbas 
fabrikuose. Ten jų vietas už
ims jaunieji, kurių yra pakan
kamai daug. Kur jie turės pa
sidėti ?

Mano manymu, jie daug ge
riau padarytų, jeigu 
farmas. Musų bent 
fermeriams teikiama 
ir jų būklė gerinama, 
džiui, dabar kiekvienas 
ship” gauna pinigų

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJ AUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atšįa'usdirrta;
Prisiunčiame

reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
įasbptingas ligas. <"

išgydė tūkstančius ligonių
Kasdie nuo Į 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
ę<awford

GYDO VISAS LIGAS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. < 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jumS gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų 
dykai. OFISO VALANDOS: L___
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. P 
4200 West ^6 St._______ kampas Keelęr

10 valandos ryto iki 1
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Marijampolė

Kodėl Prarastas VilniusTarnas užmušo tarnaitę Antrą kart nuodijosi
liepa

NAUJIENOS
Plėšimai eina dažnyn

OiiįiOOsi

THROAT

NIEKADA

MILTĄ

Niekas 
terpen-

ma 
nių 
vai

Gruodžio 21 
Šilutės apsk.

Rudis
Ligo- 

ligoni-

tUcidn Naujienų Bendrovė 
Siųskit money orderį

MUSŲ DUONA 
TURI DAUG 

DAUGIAU SKONIO
NEGU JŪSŲ

DABOK M A Ž O
VAIKO 
' . ’......................   4 T ’

VERSLAŽENKUO

Baktys 
prie siuvamo-

kO

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę,

darbini n- 
viso 

susi-

UTĖNA
toli Užpalių rasta pakelyje mui
lo akmenėliu apsinuodijus 18 
metų mergaitė. Atvežta į Už
palių, policijų, parašė, kad esan
ti Urbonaitė Aldone iš Pane
vėžio miesto. Paskutiniu laiku 
tarnavusi Nemeikščių km., Ute
nos vaisė. Nuodijusia dėl netu
rėjimo paso, dėl ko negaunanti 
tarnybos. Nuvežta Utenos aps. 
ligoninėn pasitaisė ir buvo iš 
ligoninės išleista. Gr. 5 d. vėl 
netoli Ušpalių paėmė tų pačių 
nuodų, tik dabar matyti dides
nę dožų. Vėl nuvežta j Utenos 
apskr. ligoninę.

Lietuvos Naujienos

Be knygų, be duonos ir be 
bų eina mokslan.

Dikšų samdiniu, 
kelias dešimtis ha 
ir yra nepersenai

KLAIPĖDA. - 
d. Grabučių km 
tarnavęs už bernų pas ūkinin
kų šnelų Evaldas ■ Moselaitis

PAŽIŪRĖKITE 
GAr PUIKIUS 

kuriuos mes

AR MILTAI TURĖTŲ BŪTI 
BALTINAMI AR NE?

I VPATIN. 
kepalus, 
gauname

1739 So. Halsted Street 
CHICAG0, ILL.

sau
Ceresota Miltai,
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LISTERINE 
relieves

Elektrofikuojamas 
kaimas.

pėnų kaimus, kur bent 
kiemų įsivedė elektrų.

Reikia manyti, kad 
bėgant elektros šviesa 
naudotis ir kiti 
miestelio, kaimai, 
štupėnai, Smilgiai

Listerine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jusųl 
gerklę, kada bakterijos j) su- 
skandina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga m- 
prileidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 % žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., Sr. 
Louis, Mo.

Naudotojams Baltintų* Miltų: ' •
Kepimo nepasisekimai, kuriuos jus 
kartkartėmis turite — susmegus 
duona, kieta pašteto pluta, sukepę 
cukrainiai... Ar jus esate tikros, 
jog tas nepaeina nuo miltų, ku
riuos jus naudojate?
Baltinti miltai, kaip žinote, jums 
nėra pristatomi NATŪRALIAME 
stovyje. Chemikališku budu jų na- 
turalė spalva buvo permainyta... 
kad padarius juos ATRODYTI bal
tais. Gudriu baltįnimu net ir pras
čiausi miltai gali būti padaryti at
rodyti lygiai kaip aukštos rųšies 
įhiltai.

Reduces COLDS

66%

LTlNTp 

Raudotojos

žė jai j galvų. Apsvaigo. Re- 
inušdamas numetė ir sudaužo 
žibiu tu vę. Tamsoje Mis. dar du 
smūgius sudavė jai, bet kur 
pataikė, nežinųs. šeimininko 
šnelo nebuvo namie. Moselai
tis areštuotas?.

Kaikurie miesto beturčiai 
leidžia savo vaikus mokslan 
nors ir neturėdami lėšų kny
goms, maistui ir rūbams.

Kiek Marijampolėje 
gyventojų?

1926 metų pabaigoje prave-

KUPIŠKIS. — 
metais elektros 
ninkas, “šviesos 
p. Nochemas šmidtas 
dingai sutvarkė elektros laidų 
tinklų: senus stulpui pakeitė 
naujais, pertempė laidus ir 
paderino pačių šviesų.

Visos gatvės puikiai nušvie- 
steįs, be to elektros šviesa pa
sinaudoja netik miestelio gy
ventojai, bet naujai pastatyto
ji geležinkelio stotis ir Račiu-

Pirmų Kalėdų dienų apie 19 
vai. pas pil. Tamašauskų Vin
gių g-vėje užėjo į svečius pil. 
Bražas. Svetingas šeimininkas 
pavaišino jį degtine, bet, ma
tyt, neįtiko, nes svečias pasi- 
tvėrė kirvį, kuriuo perskėlė 
Tamašauskui pakaušį ir nu
plėšė vienų ausį.
O čia panelė vyrui* iš pasalų 

perskėlė \pakaušį,
Krim. polic. duotomis žinio

mis prieš pat Kalėdas Lygu
mų miestely pil. Jonui Moru- 
nui beeinant vakare namon 
kažkas iš užpakalio smogė 
jam kirviu į galvų. Morkūnas 
susmuko vietoje, o piktadaris 
pabėgo. Bet policijai pavyko 
jo asmenybę išaiškinti. Tai pa
sirodė tūla panelė Čeluorytė, 
kuri prisipažino užpuolusi 
Morkūnų vedina keršto, nes 
turinti su juo sųskaitų. Mor
kūnui jos smūgio padarytas 
sunkus sužalojimas.
Grąsinclamas žudynėmis, rei

kalavo 3,000 litų.
Gruodžio 13 d. Barvainių 

kaimo. Stačiūnų v. gyv. Juo
zas DikSas gavo anoniminį 
laiškų, guriame buvo reikai.au-

Šiais 1933 
stoties savi- 

ministeris” 
pavyz-

Bet nesitikėkite gauti iš tokių mil
tų vienodai puikių išdavų, NEĄP- 
VYLIAMO pasisekimo, kokį jus 
visada gaunate su NEBALTIN
TAIS Ceresota miltais!
PAGAMINTI IS RINKTINIAUSIŲ

KVIEČIŲ
Ceresota .Miltai VISUOMET buvo 
NEBALTINTI miltai. Tai neaskir- 
tįnaš mišinys rinktiniausių šiaurės 
kviečių—tikrai 'atatinkamas įvai
rumas, kad davus jums geras pa
sekmes VISUOSE jūsų kepiniuose 
—kiekvienų kartų. Būdami nebal
tinti, jie priduoda viskam, ką tik 
jus kepate, šių puikių kviečių gar-

N E P A K U OJ A M A KITOKIU UŽVARDINIMU 

...iįlEAPf.......
VYLIAM!

keli nuaugę vyrai 
kai, mergaites, vaikai, - 
12 žmonių, kurie buvo 
rinkę kų tik užbaigę liuobų.

Išbėgiojus iš grįčios ten bu 
vusiems, plėšikai pali 
Radviliškio pusę nieko 
ėmę.

Gelžkelio gydytojas 
suteikė pirmų pagelbų. 
nis vežamas į Šiaulių

laikui 
prade.4 

artimesni prie 
kaip Auk-

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi Šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šių labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
1. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

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

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

karai, o valstiečiams
IV. Kunigų fanatizmo politika

V. Vargas migino! Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus j nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINĄ TIK 25 CENTAI.

"RADVILIŠKIS. — Gruodžio 
17 d. apie 19 vai. živonų kai
me trys ginkluoti plėšikai už
puolė ir keliais šūviais sun
kiai sužeidė, plačiai žinomų 
kaipo gerų žmogų, pavyzdingų 
ūkininkų, kooperatininkų, sa
vivaldybininkų ir gerų meiste
ri — siuvėją Povilą Raktį. Plė
šikai įpuolę pareikalavo kuni
go Andriulaicio kailinių (filt
rus), kurią siuvo 
dirbo su kitais 
jo stalo, kuomet plėšikai pu
si beldė i duris, įpuolė ir pra
dėjo šaudyti. Baktys gynės, 
paleisdamas į plėšikus kelius 
šūvius iš revolverio.

Buvo pilna grįčia žmonių,

Statys naujų tiltų
Atsiradus daugybei bedar

bių, miesto savivaldybė susi
rūpino jiems darbo parūpin
ti. Tuo tikslu gruodžio 12 d. 
buvo sudaryta Speciali komi
sija, kuri apžiūrėjusi Nevėžio 
upę nutarė per ją pastatyti 
dar vieną tiltą jungiantį sena
miestį su naujamiesčiu. Tiltas 
bus pastatytas ties Smėlynės 
g-ve ir ties pratęsta Povilo 
Puzino gatve. Prisiruošiamie- 
ji tilto statymo*, darbai turi 
prasidėt netrukus.

Taip pat neužilgo bus pra
dėtos daryti krantinės iš sena
miesčio pusės. Tam tikslui ku
rija paaukojo 1 ha žemės. 
Žemės ūkio draugija pardavi

nės pieno produktus.
Gr. 11 d. valdybos posėdy 

buvo nutarta artimiausiu lai
ku įsteigti pieno produktų 
parduotuvę, kurios panevėžie
čiai jau seniai laukia. Toliau 
bus einama prie pieninės įs
teigimo.

Draugija kas mėt stiprėja, 
šių metų apyvarta siekia apie 
4 su

Terpentinas Greit 
Sustabdo Šalti

Krutinėję.
Seni rydymo budai yra seriauai. 

iki Šiol neišrado nieko reresnio už 
finą, kuria sėkmingai palengvina Salti krū
tinėj. Jiaai tnojaua pataiko | "skaudamą 
vieta.” auSvelnlna užsidegusias plėves ir 
iSvalo oro praėjimua.

Bet terpentinas turi būt grynas, ir jiaai 
turi būt tinkamai aumaiSytaa nu ointmentu 
>4 mentolio ir kamparo. Toki tinkama mi
lini jus kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporizinjr Ointment. vaistai nuo Šal
čio kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metų.

Jeigu jus krūtinėn (trinaite Turpo Vaporiz- 
ing Ointmenta ir įkvėpuosite Šiltus garus nuo 
Turpo Electric Vaporizer, jus galite sustabdyti 
byle Salt] su vienu tritmentu. Visas 
iStaisymas — |skatant Turpo Elec
tric Vaporizer ir stiklinę su Turpo Vapor- 
izing Orslment kainuoja tiktai 08 centus. 
Nusipirkiftp pas savo vaistininką Šiandie. 
Grąžinsim^ pinigus, jeigu busite neužganė
dinti.

jama nevėliau kaip gr. 22 d. 
nunešti ir padėti po Stačiūnų 
vargonininko kūtės pamatais 
3,000 litų arba Dikšas su žmo
na busią nužudyti, o jų turtas 
— sudegintas.

Dikšas tų pačių dienų gau- 
tųjį grųsinantį laiškų įdavė 
policijai, kuri ėmėsi ieškoti jo 
autoriaus. šiomis dienomis 
Šiaulių kriminalinei policijai 
pavyko išaiškinti, kad laiško 
autorium yra Juozas Mykolas 
Bučyj, gyv. Šiauliuose, Saldu- 
vės g. 9 n r. Kvočiamas 
prisipažino norėjęs 
maįs išvilioti iš Dikšo pinigų 
O kad lįikšas turi pinigų —jis 
žinojęs, nes jis savo laiku tar 
navo pas 
Dikšas turi 
žemėn ūkį 
grįžęs iš Amerikos.

Ručys pasodintas į kalėjimų 
o kvota pasiųsta teismo tardy- 
tojui.

Apie Radviliškį šį rudenį 
buvo ir daugiau apiplėšimų, 
važiuojančių keliu.

Seni žmonės. pasakoja, kaxl 
per bloguosius metus 1867 — 
1868 m. badas buvo didelis. 
Nuo prašančiųjų duonos jau
nų vyrų ir mergaičių, senelių 

neužsidaryda- 
vo nuo ryto lig vakaro, bet 
nesigirdėję ne vieno užpuoli
mo ir apiplėšimo.

Plėšimai buvo labai paplitę 
baigiantis vokiečių okupacijai. 
Susitvėrus pirmesniems vals
čių komitetams, plėšimai buvo 
visai aprimę.

Dabar vėl prasideda, kas 
kart drąsesni ir žiauresni už
puolimai. Reikia susirūpinti 
sodžiui apsigynimu, o ne bė
gioti iš išgąsčio kai užpuola. 
Ne baime, bet drąsumu tegali- 

apsiginti nuo blogų žmo- 
kurie nori be darbo leng- 

gyventi.

ciją Marijampolėje buvo 10,- 
361 gyventojai. Nuo to laiko 
Marijampolės mieste oficialės 
registracijos nebuvo. Kadangi 
Marijampolėje į metus priau
ga apie 500 asmenų, tai per 6 
metus turėjo priaugti apie ir vaikų dury 
3,000 asmenų, ypač cukraus 
fabrikui įsisteigus. Dabar ei
nant nauju miesto planu nori
ma prijungti kareivinių ir ki
tus prie miesto rajonus, tai 
ateinančiais metais turėsime 
Marijampolėje apie 15 —- 16,- 
OOO gyventojų.

8 metai katėjimo dėl 
samagono

Apygardos teismas gr. 16 
d. Sasnavos vai. pil. V. Bridžių 
nubaudė 8 met. s. d. kai. už 
tai, kad užkluptas varant “sa- 
niagoną” sužeidė eigulį.

“NEBALTINTI!” SAKO NESUSKAITOMOS CERESOTA NAUDOTOJOS, “NEBALTINTI CE 
RESOTA MILTAI NEAPVYLIAMOMS PASEKMĖMS IR DAUG GARBESNIAM SKONIUI!’

dų NATURALIŠKĄ skonį. Ir jųs 
stebėsitės skirtumu savo kepime! 
Tokie minkšti, puikios sudėties, 
kepalai. Tokios sluogsnįuotos, len
gvos paštetų plutos ir lengvi kaip 
plunksnos cukrainiai.
Ceresota kainos dabar yra žemiau
sios istorijoje. Taigi įsigykite 
maišelį šiandien 
725 W. 15th Street, Chicago.

Jus galite greitai su
žinoti, ar jūsų miltai buvo baltinti 
ieškodami žodžio t(BLEACHED'\ 
kurį įstatymai verčia, kad butų 
atspausdintas ant kiekvieno mai
šo arba ryšulio.

Neapleiskite Savo Inkstų!
Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Pustės 

Nereguliarumais,

JEIGU jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis j f

nuvargusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną deki . J c
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų. 
nevilkinkit.

Vartotojai visur atsideda ant Dt>anĄs
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų.
Rekomenduojamos visoje šalyje.

Doan’s Pilis

Bučys 17 metų amžiaus, nužudė Emi- 
grųsini- Jijjį Plantušaitę, 30 m. amžiaus, 

kuri pas šnelą tarnavo tarnai
te. Pl-tė buvo minėtos dienos 
vakarą nuėjus į tvarią karvių 
milžti. Atėjo ir Mos-tis, Pradė
jo kivirčytis. Plantušaitė pasa
kė MoselaiČiui: “Tu esi durnas 
v.aikas” ir, pagaliau nu&avusi. 
nuo kojos klumpę, metė į j j. 
Prasidėjo muštynės, M-čiui pa
vyko P-tę apversti ir griebęs 
bulvių kasimui nagiukus dro-

Bite
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didžiausiųjų' naujosios gadynės* 
mokslo teorijų yra evoliucijos 
teorija, kurios autorius buvo 
Charles Darwin. Bet kada pra
dėjo ta teori j a. būt populerizuo- 
jama lietuvių spaudoje, kiek 
talžęs ir- neapykantos išliejo 
kunigai 
šytojų, 
nčmsl

Taigi 
kunigų 
tokių, kaip Lemaitre, visai ne
pateisina kunigijos, kaipo luo
mo.

ant laikraščių ir ra
ktine- ją aiškino žmo-

tas faktas, kad 
pasitaiko mokslo

tarpe 
vyrų

“NEPIRKITE Iš UŽSIENIO”

PROFESORIAI ESĄ AMERIKOS “NELAIMĖ”
.... —■ ..n .V........... . ......

Chicagos stock-yardų kompanijos prezidentas, F. 
H. Prince, tik-kų sugrįžęs iš Europos, pareiškė spau
dos atstovams, kad Amerikos nelaimė tai — universi
tetų profesoriai. Jie esą ‘‘bailiai. ’ ir jų įtaka valdžioje 
atnešusi daug nelaimių šiam kraštui.

“Tik atsiminkite”, sako Mr. Prince, “tuos keb
lumus, į kuriuos mes buvome įvelti prieš dešimtį 
metų, pasidekojant profesorių įtakai, ir jus supra
site, kad juo greičiau mes nuo tos įtakos pasiliuo- 

) suosime, juo bus geriau.”
/ Skerdyklų finansininkas, tur būt, čia turi galvoje 

prezidento Wilsono laikus, kada Amerika įsivėlė į Eu
ropos karą ir paskui leido Franeijos militaristajns pa
diktuoti nevykusią. Versalės,taiką; Tai buvo, beje, dau
giau, negu 10 metų atgal į o prieš 10 metų * nieko ypa
tingo neatsitiko, dėl ko Amerikai šiandie reikėtų 
juoti. *

Woodrow Wilson buvo istorijos profesorius.
Mr. Prince, matyt, nepatinka, kad ir busimoje

mokratų administracijoje vienas profesorius turės di
delės įtakos, būtent, prof. Moley, kuris važinėjo su 
Roose veltu j konferencijas Baltam jame Name.

Bėt to biznieriaus įsivaizdavimas apie profesorių 
“kenksmingumą” yra, žinoma, nieku nepamatuotas. 
Tarpe jų>be abejonės, pasitaiko ne tik bailių, bet ir dar 
blogesnių\ipų. Tačiau netikusio elemento-galima-užtik
ti visose profesijose.

Amerikos valdžioje, iš tiesų, turi ne perdaug, bet 
permažai įtakos mokyti žmonės. Valdžia greičiaus pa
klauso stambios korporacijos atstovo, kuris mokėjo 
“padaryti” milionus dolerių; negu mokslo vyro, kuris 
gyvenimo faktų tyrinėjimams ir galvojimui pašventė 
savo amžių. Bet kur valdžia atsidūrė, beklausydama tų 
stambiųjų biznierių?

Šiandie tie biznieriai ne tik valdžiai negali padėti; 
bet patys laukia iš jos pagelbos.

dė

dė

į Apžvalga Į
y. u . . .. I-

TUŠCIA- PASAKA^

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo įdėtas Belgijos mate
matiko, kunigo* George La- 
maitre atvaizdas, pažymint; kad 
tas asmuo yra vienas didžiau
siųjų mokslininkų pasaulyje. 
Pamatęs tą žinią, “Darbinin
kas” dabar rašo, kad mums 
“atsidarė akys”, nes mes vi
suomet prikaišioję kunigams 
atsilikimą nuo mokslo, tamsu
mą ir prietarus, o čia pasiro
dė, kad esama ir kunigų, pasi
žymėjusių moksle. Girdi:

“Po šio įvykio, reikia ti
kėtis, ‘Naujienos’ gal nustos 
pltauškusios (!—-“N’.” Red.)' 
visokius prasimanymus,. jog 
mokslas su tikyba nesutai
komi, jog katalikų kunigai 
tamsunai ir t. t.”
Kai dėl “pliauškimo”, tai 

pliauškia pats “Daibininkas”, 
kuris tokius niekus rašo apie 
“Naujienas”. “Naujienos” nie
kuomet nesakė, kad kiekvienas 
kunigas būtinai turįs būti tam- 
sunas ir paskendęs prietaruo
se. Mums taip pat, kaip ir ki
tiems, yra gerai žinoma, kad 
tarpe dvasiškių pasitaiko ir ap
šviestų žmonių arba^ gobių ra
šytojų, poetų, ir. net mokslinin
kų. “Naujienos”, pavyzdžiui, 
rašė apie didelį lietuvių*, filolo* 
gą (kalbininką), nabašninką 
Jaunių; jos minėjo, kaipp stam? 
bų Lietuvos poetą,* kun. Mai- 
lonį-Mariukeviči^* ir t.s t.

Bet visa* kito dalykus- yrą; 
kunigija.* kąjpiFtąm tityagr luta 
mas, arba »o<*ga»įzadjau Ir* čia

“Darbininkas” gali kad ir da 
taip protestuoti, o jisai nenu- 
neigs to fakto, kad kunigija 
pasirodė, kaipp mokslo ir min
ties pažangos^ priešas.

štai, imkime tiktai Išpanijų, 
kur kunigai turėjo didesnę ga
lią ir ilgiau viešpatavo,. negu 
kurioje kitoje Europos šalyje. 
Kiek* jie tenai i pasidarbavo 
mokslui? Jie ne mokslui tenai 
darbavosi, bet laikė žmones 
tamsybėje. Kada1 bažnyčios vaL 
džia Ispanijoje buvo neribota,' 
tai ji buvo įyedUsi inkviziciją 
“heretikams” persekioti. Vė
liaus, kada jau nebuvo galima 
visai užslopinti * apšvietę,* tai 
kunigai ir minykai paėmė į sa
vo rankas mokyklas, kad joks 
laisvesnių pažvalgų mokytojas 
negalėtų prieiti prie liaudies.* 
Koks to rezultatas? O gi toks, 
kad 45 nuošimčiai Ispanijos 
gyventojų pasiliko analfabetai, 
iki nebuvo nuversta monarchi
ja.- Sodžiuje, kur kunigus įtaka 
buvo didžiausia?, analfabetų 
skaičius siekė net* 90 nuošim.-* 
čių.

Tuo gi tarpu, kada* mokslas 
Ispanijoje šitaip buvo slopina
mas, tai kunigai godžiai* gro
bė į savo rankas krašto turtus. 
Apskaičiuojama, kad apie treč- 
dalys visų Ispanijos turtą — 
žemių, trobų, aujcso ir. t. t., 
priklausė bažnyčiai tuo laiku, 
kada įvyko revoliucija prieš 
karalių Alfonsų^ i

Bet, galų , galeli paimkime tik 
mūsiškius, lietuviškus > kunigė
lius. Tiek Lietuvoje, tiek čia, 
Alnerikoje, jie visuomet niekb 
no, smerkė ir šmeižė' laksvos 
jniptįes šalininkus.. O'jąkltik 
EWžyta, laisva mintis ga- 

styti mokslį arba eĮti k^r

Amerikos Hearsto laikraščiai 
dabar veda smarkių propagan
dų po obalsiu “Buy American”. 
Hearstas šitų neva patriotiškų 
idėjų pasiskolino iš anglų, ku
rie jau seniai bando pataisyti 
savo šalies biznį, ragindami 
žmones pįrkti tik Britanijos 
imperijoje pagamintas prekes 
(“Buy British”). Bet pasirodo, 
kad panaši propaganda paskli
do jau ir Lietuvoje. Todėl čia 
bus ne pro šalį paduoti, kų sa
ko apie obalsį “Nepirkite iš 
užsienio” žinomas Lietuvos vei
kėjas, inžinierius V. Bielskis.

žemiau perspausdiname 
jo, “Socialdemokrate” tilpusj, 
straipsnį po antrašte “Nepir
kite iš Užsienio”.:

Tokį “šūkį iškėlė smulkioji 
buržuazija, ir ne tiktai musų, 
bet ir kitų kraštų.

Musų valstiečiai per vietos 
savivaldybes ir suvažiavimuo
se reikalauja iš valdžios už
drausti automobilių ir kitų pa
našių “prabangos” daiktų įve
žimų. Laikraščiuose, skaitome, 
kad ekonomistų susirinkime 
Kaune vienas inžinierius, net 
profesorius, siūlo apdėti akme
nines anglis taip aukštu mui
tu, kad jos negalėtų konkuruo
ti su durpėmis, kurių gamini
mas dėl tam tikrų priežasčių,- 
apie kurias aš čia neminėsiu 
(apie jas savo laiku esu rašęs), 
apsieina - brangiai .* ir negalikon- 
kuruoti su akmeninėmis angli
mis. atvežamomis iš tolimų 
kraštų ir apdėdamomis ir da
bar aukštu muitu ’ (pusė anglių 
vertės kasykloje): Jis, mato
mai, užmiršo pamatinį politinės 
ekonomijos dėsnį, kad viena iš 
svarbiausiųjų , sųlygų* pramonei 
augti yra žaliavos, o pirmoje 
eilėje kuro prieinamumas. Vėl 
vienas ir žemės Ūkio Rūmų 
šulų siūlo taip sutvarkyti < Lie
tuvos ūkį, kad nereikėtų < įsi
vežti svetimų prekių, kad: Lie
tuva sudarytų* atskirų, save 
pasitenkinančiu> pasauliu. Jis, 
matomai, nori pamėgdžioti kai 
kuriuos Anglijos politikus, ku
rie norėtų * sudaryti iš Anglijos 
Imperijos tokių pat1 vienetų, 
tiktai jis užmiršta,* kad’ Ang
lijos imperija yra įsiplėtusi po 
visų* pasaulį, kad- jos * gyvento
jų skaičiuj siekia 460 milijonų 
žmonių, kas sudaro truputį 
pažiau, negu y4 viso pasaito 
gyventojų (visame pasaulyje 
apie 2 milijardu gyventojų). 
Bet ir Anglijoje daugelis rto 
tų politikų ekonomistų * šitų su
manymų 1 laika apsurdišku, ir 
nedrąsus pirmas žingsnis prie 
to sumanymo įvykdymo Otta- 
wos susitarimų pavidale buvo 
sutiktas pačioje: Anglijoje ifi 
kolonijose nelabai palankiai. 
’ Bet gal tas, kas netinka di
džiulei Anglijos valstybei, tin
ka pasauliniam nykštukui — 
Lietuvai?

Nustokime pirkti iš užsienių} 
Kam įvežti iš užsienio audimus, 
jei galima gražiai pasigaminti 
į)as save, kiekvienoje grinelo- 
je. Kam pirkti benzinų ir žL 
pajį! Automobilių ir motorų, 
kaip, prabangos dalykų, nerei
kia, o šviesai galimų sunaudo
ti šakaliai (balanos) i dar tųri- 
pae pušy įr bęrįįy šakaliams’ ga
minti. Nėra reikalo'pirktiplie- 
ninių plūgų iir akėčių i galima 
pasigaminti medinius žambrius

laikus aš dar gerai atsimenu. 
Būdamas 6-7 taetų, aš vasaros 
metu ėjau “žąsų ir kiaulių pul
kininko” pareigas, o žiemos 
metu “švietimo^ ministerio” pa
reigas. Didelėje grįčioje rudens 
ir žiemos vakarais susirinkda
vo visa šeimyna. Pavakarienia^ 
vę ir pagiedoję karunkas, visi 
ėmėsi darbo. Moterys šukavo 
ar verpė linus ir vilnas, vyrai 
suko virves, gamino medinius 
virbalus akėčioms ir dantis 
grebliams, tėvas su gabesniu 
stalio ^darbams bernu taisė ir 
dirbo naujas akėčias, žamb
rius ir vežimų dalis. Kad ne
būtų nuobodu, pradėdavo pasa
koti pasakas arba dainas* dai
nuoti, o aš turėjau rūpintis 
apšvietimu, turėjau savo laiku 
uždegti naujų šakalį ir, išme
tus iš žibintuvo degantį šakalio 
galų, •įdėti jo vieton naujų ša
kalį. Kada buvo šukuojami li
nai ir pilna grįčia buvo paku
lų, reikėjo atidžiai žiūrėti, kad 
šakalio nuodėgulis nepaliktų 
ant aslos neužgesintas — leng
vai galėjo užsidegti pakulos. 
Tam tikslui prie žibintuvo ant 
aslos pripildavau vandens ir 
nuodėguiėlius įmesdavau į par 
darytų purvų (asla buvo be 
grindų). Apie 9 vai, visi ėjo 
gulti, o tuoj po vidurnakčio vi
sa šeimyna ėjo spragilais kul
ti ; iškultus grūdas tėvas išvė- 
tydavo — jokių arpų ar fuch- 
telių nebuvo.

Kai kurie talentingi rašytojai 
taip gražiai moka atvaizduoti 
šitų gyvenimų, kad šita idilija 
traukte traukia prie savęs*, bet 
tie, kam teko jį pergyventi, o 
paskui paragauti kito gyveni
mo, mielu noru prie jo negrįž
tų.

Atsisakę nuo, pirkimo iš už-

sienių, mes * turėsime grįžti prie 
nurodytos idilijos, šitas ekono
minis “savipasitenkinimas” ne 
dabartinių galvočių išgalvotas. 
Jis buvo pas mus, jis buvo ati
tinkamoje ekonominio gyveni
mo stadijoje pas kitas, dabar 
net kultūringiausias tautas, ir 
vadinosi natūralaus ūkio gady
ne.

Kiekviena šeima, kiekviena 
ekonomija (dvaras su visais jo 
plote gyventojais) stengėsi pa
gaminti sau viską, kas jai'rei
kalinga. Natūralaus ūkio gady
nė surišta su baudžiava. Eko
nomijos gyventojai buvo pri
rišti prie dvaro, klebonijos ir 
karčiamos. Apie karčiamą pa
minėjau ne juokais. Karčiama; 
vaidino svarbių rolę. Kai kurie 
dvarai turėjo gavę nuo karalių; 
privilegijas z bravorėliams ir 
karčiamoms laikyti. Tokias pri
vilegijas gaudavo ir kai kurie 
vienuolynai bei klebonijos. Man 
teko matyti ir skaityti anų lai
kų dvarų su karčianininkais' 
sutartis. Jose, tarp kitų, punk
tų, buvo ir toksai: “Visi eko
nomijos gyventojai; artimiau
siųjų nuo karčiamos 
(kaimai išvardinti) 
pirkti gorimus tiktai 
karčiamos. Jei kas, be
mijos leidimo, nusipirktų gėri
mų iš kitos karčiamos, tai lais
vas žmogus . privalo sumokėti! 
25 auksinus baudos, o bau
džiauninkas gauna 25 bizunus’Ų 
Klebonijos ir vienuolynai gau
davo privilėgijąs, kad jų kar- 
čiamose be jų baudžiauninkų 
turėtų teisės gerti degtinę, alų 
ir midų ir kitų dvarų baudžiau
ninkai, atėję į bažnyčių.

Šitokia tvarka, kaip jau aš 
minėjau,' buvo1 ne tiktai pas; 
mus, bet1 ir- kituose kraštuose;

kaimų, 
privalo, 

iš šitos? 
Ekono-

dulkes- renkasi ir apsistoja. 
Per keletą metų, susiformuoja 
tiršta, lygiai molio košelė, me
džiaga, kuria vadiname ausų 
vašku.

Iki tas vaškas nepripildo lin
dynės arba kanalo ir neuždaro 
girdėjimų, tai-žmogus mažai 
atkreipi# dėmesio. Vienok jis 
jaučia kękj i tai nemalonų. įspūdį, 
lyg. užimą, sunkumą, skaudėji
mų? ar niežėjimų^ nuo erzinimo 
plėveles išorinėje lindynėje. 
Per ilgus laikui vaškas vis dau
giau renkasi,, neprileidžia oro 
ir ventiliacijos. Kai kurie ligo
niai girdi patys savo balsiu o 
kartais jaučia smarkų skaudė
jimų. Judinant apatinį žanda- 
kaulį, kalbant ar valgant jau
čia diegimų; Kitus ligonius nuo
latos gižena sausas kosulys ir 
verčia< vemti.' Taip kankinamas 
žmogus per keletu metų apsi
pranta ir mano, kad turi- būti 
iki visai apkursta.

Apkurtimai dažniausiai pa
sitaiko vasaros metu, kada be- 
pimaudanL įsilieja vandens į 
ausis. Sušlapęs vaškas išbrink- 
sta ir pripildo išorinę lindynę, 
ir neleidžia oro bangoms pasie
kti bubnelio arba vidurinio gir-

---------- -----  
dėjimo aparate, 
kurtęs žmogus 
negali suprasti, Skus atsitiko 
su jo girdėjimu. O tai papras
tas atsitikimas: susikuopęs 
vaškas- pripildė ir užkimšo išo
rinę ausies lindynę.

Be vaško, daug kitokių me
džiagų ausyj* atrandama kaip 
tai: guzikų;- koreliui žir
nių, pupų, grudų, paišiukų, 
degtukų, popintos, vatos ir pa 
gobios pasitaiko rasti įvairių 
Vabalų* ir kitokių* daiktui ži
noma; yra daug ir kitokių ap- 
kurtinio pųicžasčių, apie ku
rias čia nei nekalbu.

Gydymas toks: reikia, vaš
ką i&nilL išvalant švariai 
ąųsis ip gįrdėjjjmas atsitaisys. 
Turiu pasakyti, kad ausų iš
valymas* nėra taip lengvas, 
nes reikia imti laiko ir atsar
giai atlikti, kad* nepažeidus 
bubnelio, ir neužnuodijus vi
durinės ausies. Po išvalymo 
reikia įlašinti antiseptiško 
skiedinio. Nepatartina pačiam 
ligoniui į ausį kaišioti špilkų 
pr kitokių įrankių, kuriais ga- 
fįma perbrėkšti švelnią plėvę 
arba* perdurti bubnelį ir už
nuodyti* visą girdėjimo apara
tą.

Netikėtai ap- 
su'sirupina ir

' G uido da Verona. 
r,

VerlS^ A.
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AUSŲ HIGIENA^ IR APKUR- 
TIMO PRIEŽASTIS

Rašo Dr. A. L. Yuška
Ausis yra specialia girdėji

mo organas, kuris pagauna oro 
bangas ir pasiunčia į smegenis. 
Tokiu būdu supaižindina mus 
su aplinkybėmis. Be girdėjimo 
sunku butų perduoti ■ savo min
tis. Negirdėtume dainų, muzi
kos, kalbų, radijo programų1 ir 
kitokių pasilinksminiinų. Ne* 
girdėtame ir Įjavojįngų- garsų, 
puo kurių.! pavojus gręsia > musą 
gyvybei, kaip* tkit traukinio 
varpo skambėjimo, autbi^bihb 
triubos ir ugniagesių sirenos: 
Dėlto svarbu-, ir naudinga-* yra 
susipažinti < su ausies anatome 
ja ir kaikUriomis- apfchrtipio 
priežastimis.

Ausų? anatomija^ arba* girde- 
j įmo aparatas; susąla iš* drie- 
jų daMų.t Pį>u«>Ji ’ dalis pagauna 
pro, o antroji pasiunčia į 
smegenis. Pirmoji dalis suside
da * iš - išorines lindynės, viduri
nes ausies, ir trubelės, kuri su
jungia vidurinę ausį su ausies 
šnerve: Išorinė ausies lindynė 
yra apie vieno colio gilumo. Ga
le tos lindynės yya plona švel
ni plėvelė vadinama batonėlis. 
Tas bubnelįs atskiria išorįnę 
Ihidynęv nuo vidurinės ausies,

Be* daug kitų, organų, vidurį11 
nėje< ausyje taipgi randasi gbh 
dėjimo dirksnio galūnės, ^s 
mažytis dirksnis arba nerias 
vadinas antroji ausies dališ* įr 
sujungia vidurinę ausį su gąfe* 
vos smegenyse pąčiu girdoj 
centru. Tokiu budu, oro baivgjtys* 
įsigauna į girdėjimo cenitaątf 
jei girdėjįmo dirgsnis pakrik 
ką, tai girdėjimas visiškai pvą^ 
nyksta. Be,t; kokis horp; 
Vidurinėje f ad$rje. įj pa^j^įąt 
ir žmogus į dalinai krba lai! 
apkarsta, > tak1 d^rąait pastan
gas, dar yra vilties išgydyti.

Thrpe vidurinės ausies ir no-
Nuosakiai; eidami šituo k^lįtu,. gįęsį, Šnervės kaą'te! yra*' kanalas, 

mes pj^isim# pri* k^>pųs' Waplwai«- trubele.
tm sum mokslo pažangą. Viepa-1 mus* buw prifeš 50* metą; T&osJ;' ‘Pei’- vįsjgiatiim <oray ii4

* : ‘ v v'--'" :

išvėdina ausies kamarėlę. Dėl 
palaikymo sveikų)- 'ausų, išvedi-! 
nimas būtinai reikalingas per 
Ęustachian trutoelę. Jei nosies 
šnervėse pasitaiko uždegimas; 
slogos ar kitokios negeistinos 
ligos, tai Ęustachian trubelė į-i 
sigauna • į vidurinę ausį ir . pa4 
voj ingos bakterijos arba ligų 
perai. Užsinuodijusi trubelė sih 
tinsta, vidupys kąnalo sumažė-J 
ja;arba vis,ai»užsixįaro. Dėl sto? 
kbs oro vidurinė ausis lieką 
neišvėdinta, kas pagamina gei 
rišusią dirvą, tėn bakterijoms 
kągti ir bujoti/ Kada visa aut 
^iš užsinuodijau, pūliai greitai 
l'enkasi ir pripildo kaule tu’št 
jumąrir kurios negali išeita 
įTokiu budu pasidaro didelis 
įpąutkmas ant dįrksnių ir paf 

nepakenčiamą skaudei- 
jįmąš’ Ligoniui besikankinant- 
|)pr kelto dienas; plonutė plet 
vele pasigadina, pūliai .per bu‘br 
įielj i prasiveržia į išorinę liriį 
dynę,, o iš ten?' čionai laukan}. 
Kada * vidurinis spaudimas aut- 
$yje pasiliu0suoją> tai skaudėj in 
mas greitai sumažėjai
į Apkurtimas priklauso nu’o 
to, kieto- išsiplėtojęs užnuodija
mas padaro žalose O kaip kaf 
da užnuodijamas paplinta pą 
visas ausies kaulo tuštuma^, 
(ęeles) ir jei neteikiama pa}- 
fote- gVOitol paniekia smeget 
|^,l^s«reišW!P<hvojų. Tokiuo 

a^Hikimutose dažnai reiką- 
liągą opęrąrijąv

ŠyeiKV žmogaus išorinėje atf-' 
iięs-li’n^nėjė'-urbia kanale yra 

mąžų1’ gručioiiukų vadina- 
pijįtį tankinėmis (sebaceous) 

i J kiurių nuolatųs 
ŠUlhktoi: skystimas. Tas skysti-' 

- visados* džiūsta palikdą*;
tirštąją dalį medžiagoj, 

a^ątįųto žąndakamio |r 
raumenų judėjimas* iš 'lirijdyu^s 
išvaro laukan. Bet kai kuriuose* 
atsitikimuose dėl perąišaldymę, 
idegiųię ir kitokių priežasčių* 
lindynėje susirenka tiršto skys
timo daugiau, negu4 apatinio*; 
žandikaulio judėjimas pajėgia 
prašalinti. Drėgnoje vietoje oro

(Tęsinys)
Viskas aplinkui* liepsnavo 

tuo pasibaisėtinu- geltonu ži
bėjimu:' kiekviename daikte, 
kiekviename šviesos* atome 
blizgėjo metalo įniršimas, ku- 
ris* viską. sudegina, viską už
griebia? viskių? sugtonžo;,meta
lo,*, svaiginančio ir žiauraus, 
dievingo: ir paiieikįo, kuriame 
susikaupia* visa* begalinė tuš
tybe, visas begalinis-gyvenimo 
siautėjimas.

Kiekvienamatrodė, kad: jis 
gramzdina > savo kibias rankas 
į i užkerėtų U nepagaunamų 
medžiagą, ir pila sau į kišenes, 
pripildo skrynias^ sugniaužia, 
ant galo,*, saujoj i tų pekliškų 
pasaulio poezijų, dėl kurios 
pasireiškia neištikimybė, dėl 
kurios1 meluojama, dėl kurios 
žudoma...

Dar. ne... Dar ne...
Gal būt;. rytoj... ,
Kashžino... GaB būt, ten...

: Žėmėj, kuri* niekam* hepri* 
klauso.

C Kartą' vakare Thmas Tenga, 
ant galo, atidarė savo paslap
tingą čemodaną iši tamsios o- 
Uos. Jis^ kalbėjo apie porą, va- 
landųv* neatgaudamas kvaĮX), 
apie niekam nepriklausančios 
Žemės stebuklus.

Vandenynas atrodė lyg bc- 
gąlipis įkaitintos-.lavos laukas. 
Jame buvo 14ąs jai magnetinio, 
kokia tai tropjšką beprotybė, 
gurios Įjungi atsbnųšė mir- 
gųjiųojiap^pi, atmosferoj.
I Kjriįyięųa^ prikėš Moiuassn-

; iš mUkm. žiežirbų, Vi- 
|ps slėgė mUžmiškos pašvais
tės sunkumas. Laivas* su triu- 
|<įšwh ir kauį|Įpu,.lyg.|jausda
mas *ži|H)nų.ilšinimą, su baisiu 
letumit pįaukė per svaiginantį

• IK Tarnas^ Tenga,* žmoguj 
kuris* žinojai kė&ą; .kuris kar* 
tązbuvo pasiekęs*' pusiaitkelį, 
liųU’StyJojąs bendros viltijes, uli- 

apl galo,'savų, paslaptin
gą, iš. tamsios odės, čemodaną^ 
fcurs/ ka^žinp, įįęk-jau kortu 
iipkeliavo iiasaulį.
, Puvo jąp pusiaunaktis, bet 
pįctfąs • negalėjo 5 micgoUHAnt 

susirinko , visu miiyaį 
jį'uri - alšięįiMtfriu' ir: tyJiui 
klaupėsi dvįejų* žpmypų ppfe*

uuskųstas* vęidąs^ -r-. view ir 
Jup. ėfllftu ke*
liaujantį i»g«pią..irx}yasižkk ^- 
su aukštyn bėgančiais anta> 
k'iais irvsū nK)iigoliška> tipo 
akimis,- atrodė, višai nežinoję 
heb l&trščiev nei miego.1 Sunki 
kietionė' nei kiek- j ne vargino. 

1 RMūrlos ' dčšimfys anlfame

laipsnyj piety platumos, kada 
Visi Buvo beveik* nuogi, jis vis, 
dar dėvėjo' savo ilgą in šauną 
švarką^- kuris, tiesa, buvo at- 
uegiotas.- Tuo savo švarku Ta
nias Tenga tarsi norėjo nuste
binti’ šio’ pašauta - galinguosius, 
b laikui* atėjus; — savo duo- 
IfiMtoį.*.
. Pablo ir Antunita, jauna po
ra-iš Kastilijos, kuri apsivedė 
prieš pat laivo išplaukimą, sė
dėjo apsikabinusi su tokiu 
švelnumu, kurį pagimdo pasa
kojimas apie stebėtinus ir di
dingus dalykus. Ji sėdėjo prie 
p#t Tarno Tengo kelių ir su J 
didžiausiu atsidėjimą klausė
si. Kiek toliau buvo Chcrardo 
ir Ivana, o užpakalyj jų visi 
kiti, visi, kurie galėjo supras
ti* Tarno Tengo kalbą. Tenga 
kalbėjo neįmanoma argenti
niečių-- tarme, o paskui’ savo 
žodžius vertė į mišinį įvairiau
sių kalbų.
; Jjs' ištraukė iš čemodano 
nedidelį rutulėlį: ir pradėjo jį 
vynioti.
♦ Po popierių buvo dkarelė; 
jis išvyniojo ją; viduryj buvo 
skuduras; jis atrišą jį; seka
mas įlenktuvas buvo surištas 
kebliu mazgu; jis tą mazgą iš
painiojo; paskui iš sudėvėto 
Silūro jis ištraukė pailgą ži- 
bančio putnago nuolaužą, ku
ri'visa buvo išvarstyta aukso 
išbrizgoini.% saules spindu
liai daugelio tūkstančių metų 
senumo akmenyj: auksas, au
ksas; auksas!

Jlą tarė:
—Šiai kas* surandama že

mėj), kuri niekam nepriklau
so.* Suradus' gyslą, galima jo 
l>risikaup4i tiek*, kiek nori, ir 
tai> labai* lengvai.* Ten nuo že
mės yrb renkamai aukso smė
lyj į1 odos*> maišelius, panašius 
į. tuos, kuriuose jus laikote ta- 
l>aką itypikei.

• “Jįs,’ gal4 būt; rengiatės ga
minti kavą? kirsti cukrines 
nendres? ženklinti jdagais lau
kinius arklius?.daryti įpiuvius 
kaučuko inedžiuorė? rausti 
plugu nedėkingą žemę, iš ku
rios jus negalėsite’ nei pragy
venti? Jus, gal būt, rengiatės 
lenkti savo kuprą, kad tuklų 
žinonėcla-plantalorius, kuris 
pristatys prie jūsų prievaizdas 
su botagais? arba krauli uos
tuose- kalnus prekių kokiam 
iuįpf! prigavikui kuris savo 
kontoroj, kur nors’ Londone, 
Kalkūtaj arba New Yorke, su 
rašomaja mašinėle daro sąs
kaitas?...

e

(Bus daugiau).
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Garsinkite^ Naujienose
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tais rengia 6-ias ek
skursijas Lietuvon

Pirma ekskursija išplauks laivu 
“Gripsholm” balandžio 22 d.; 
“N.” veikia kArtu su L. L.

NAUJIENOS kartu su Lietu
vių Laivakorčių agentų sąjun
ga šiais metais rengia 6 Eks
kursijas Lietuvon.

Pirma pavasarinė Ekskursija 
įvyks balandžio 22 d. labai gra
žiu laivu švedų Amerikos Li
nijos “Gripsholm”, kuris plauks 
į Švediją ir iš ten su persėdi
mu į Klaipėdą.

2) Gegužio 11 d. North Ger-

man Lloyd laivu “Berlin”, ku
ris plauks iš New Yorko tie
siai į Klaipėdą?

3) Gegužio 20 d. Olandų Am. 
Linijos laivu “Statėhdam”, į 
Rotterdamą, iš ten geležinkeliu 
į Klaipėdą:

4) Birželio 3 d. Scandinavian’ 
Ant. Line laivu “Frederick* 
VIII” iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą!

5) Cunard iJinijoš laivu* 
“MauVitiinia” iš New Yorko į 
Southampton, iš ten kitu laivu’ 
į Klaipėdą.

6) Birželio 21 d. U. S. Lini
jos laivu “Leviathan” iš New' 
Yorko’ j Bremeną, iš teh gele
žinkeliu į Klaipėdą.

šiuos laivuš Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjunga parin
ko todėl, kad lietuviams yta* 
patogu jais važiuoti į Klaipėdą.* 
Skaitytojai' patemijo, kad dif 
iš jų plauks tiesiai j Klaipėdą, 
be persėdimo. Bet jeigu atši- 
raS pavienių ar didesnių burių’ 
lietuvių, kurie norės važiuoti' 
kitaffe Idivais, “Naujienos” pa
sistengs susitarti su laivų kom-‘ 
panfjoms ir patal’nduš kaip ge
riausiai bus galima.

—T. Rypkevičia.

girtinas darbai suteikia ir na- Bet galime tikėtis, kad kada 
rių bedarbių dėkingumas šim- nors vėliau panelė Mickunaitė 

padainuos truputį daugiaus dėl 
chicagiečių.

Rėikia pasakyti, kad ir cio- 
nąitiniai dainininkai, kaip tai, 
čiapas, ponia Bartush, Skeve- 
riutė, Romanas, taipgi (Peoples 
Radio kvartetas ir duetas pa
dainavo keletą labai gražių dai-

teriopai * už tai B. Valantinui 
atlygina.

• Jeigu kurie kuopos bedar
biai norėtų pasinaudoti knygo
mis, kurias kuopa užlaiko, jie 
yra kviečiami jų pareikalauti.

Kor,

Peoples programe dainavo 
Emilija Mickunaitė

Praeito antradienio Peoples 
Furniture Co. programas iš 
WGES buvo tikras suprizas 
rndio klausytojams, nes be. nuo
latinių dainininkų teko girdėti 
ir viešnią, atvykusią iš Phila- 
delphijos operos dainininkę, 
p-lę Emiliją Mickūnaitę. Tik 
gaila,’ kad ji pasiskyrė sudai
nuoti tik vieną dainelę, “Plau
kia Sau Laivelis”, — Šimkaus.

Lietuviai Gydytojai
'~”**e*e**e‘*********'***'***l*^^

Rex. 6600 South Artesian Avemu 
Phone Prospect 6659 

Offso Tel. Canal 0257 

dr: p. z. zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
, ,, | GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

nelių, o Dr. Poškos kalba su- a ’uv 8 j
teikė daug naudingų patarimų 4645 S. Ashlana Avė#,

... '>fl#o valando# ano Z Iki 4 Ir am U lk>apie sveikatą. »» vai. vak. NedUioml# pagal •■teiti
. i v. .. . Ofiso Tel.: Boulevard 7820O prie to, graži muzika ir j NamQ TeLj prOspect 1930 

“Čalio Kepurės” pasakyti juo
kai juokino ir linksmino klau
sytojus. Yra geistina girdėti 
kuo daugiausiai panašių Peoples 
Furniture Co. programų.

Ylom iš klausyltojų.

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

Phone Canal 6122^.

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

Valandos: 1—3 ir 7—8' 
Seredomh ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6628 So Richmond Street

Telefonas Republic 7868, •

PRANCIŠKUS MOCIEVIČIA 
, Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 1 diėną. 4:00 valandą ryte 
„1933 m., sulaukęs. 42 metų am

žiaus. gimęs Mi kala javo kaime. 
Skriaudžių Parapijoj, Mariampo- 

' lės apskr.
Amerikoj išgyveno 20 metų.

5 Paliko dideliame nubudime mo
nterį Kastanciją po tėvais Jacins- 

kaitė. 3 sūnūs, Juozapą, Antaną ir 
Joną, seserį Oną ir švogerį Pran- 
čiškų Kavaliauskus. brolį Jurgį, 
švogerį Bruno Jančinską ir gimi
nės. o Lietuvoj motinėlę. 2 seseris 
Kastanciją ir Joniešką. 2 brolius

- Antaną ir Vincentą ir giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 5543 

’ So. Nagle Avė.
Laidotuvės įvyks subatoj vasario 

4 dieną, 8s00 vai. ryte iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. Šv. parapijos

- bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o

f iš ten bus' nulydėtas į šv. Kazimie- 
■ ro kapines.
*. Visi a. a. Pranciškaus Mocievi- 

čiaus giminės, draugai ir pažysta- 
’ mi esat nuoširdžiai kviečiami da- 
K lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 

paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
k kinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Sesuo, Brolis, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžiui. Tel. Victory

’ 4&88. j j. ...

E.W. F. jau- surinko 
$4,650,000 bedarbių 
šelpimo reikalams

Sako aukų rinkimas buvo sun
kesnis negu tikėtasi, pasiry
žę surinkti $7,500,000;

Fund

skoliį*1
Rtinclmaili prėzidentAs Pre- 

kuAiš ’ vbik'iabšf^'' ya- 
ižd6 kfonc- 

iF' viehas

Jungt. Valstijomis.
kybos ir pį^hrierks Ramsay
dovaUš delegacijai. Apačioj:
leris ir lordas Reading, buvęs Indijos
iš žymiausių1 Anglijos diplomatų ir politikui'

■ ■ ■ ■■■■• . ■ • • - 'į- ..... r... j.'.'.i-Į.Miįį.r

WalterJ Rtinclm’aiį prėzidi 
y MacDdiiald; kuYišf vbik 
: Ncville i

■ ♦* i 4 * v1 ! i *įves Indijos vice-karklius

v | ........

skričiui. Viso ikišiol Illinois pa
siskolino iš R. F. C. bedarbių 
reikalams $38,492,478.

su

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj 

libiii'. ........... . -i

GraDoriai

/ ------ ll—lll—iM*

Lietuviai Gydytojai

Dr. Suzana A Slakis
Moterą ir Vaiką ligų Specialisti

Į 4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ' iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tek HYDE PARK 3395

•t

ONA KALINAUSKIENĖ 
po tėvais Lietuvaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 dieną, 12:45 valandą 

, po piėt, 1933 m„ sulaukus 19 
metų amžiaus, gimus Chicagoje, 

* Illinois.
Paliko dideliame nubudime vy- 

*’ rą Keistutį, tėvus, dukrelę, brolius 
Vytautą 22 m., Joną 16 m., se
serį Susaną 20 m. ir giminės.

Kūnas pašarvotas*‘ randasi 1213 
į No. 34th Avė., Mdrose Park, III. 
fe Laidotuvės įvyks penktadienį 

vasario 3 dieną. 1:00 po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapinės.

*■ Visi a. a. Onos Kalinauskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 

*’ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Vytas, Tėvai, Duktė, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

3638 So. Wallace St. 
Tel Yards 4996, 

Chicago, III.

Emergency Welfare 
paskutinis raportas parodo, kad 
ikišiol surinko $4,650,800 be
darbių šelpimo reikalams. Fon
do susirinkime, sako EWF 
pranešimas, nariai nutarė rink
ti atikas biznierių ir darbinin
kų tarpe iki bus sukelta $5,- 
000,000 suma. Paskutiniu lai
ku First NatidnUl’ Bank and 
First Trust & Savings* Bankas 
prižadėjo paaukauti darbininkų 
$24,600. Pirmiaus tos pačios 
įstaigos darbininkai suaukavo 
$75,000.

Mr. Gardner, fondo preziden
tas, pareiškė, kad šiais metais 
aukų rinkimas bedarbių tiks
lams buvo daug sunkesnis ne
gu* tikėtasi, bet jis būt tęsia
mas iki, fondas surinks ganėti
ną sumą aprūpinti visas labda
ringas įstaigas šelpimo darbo 
tęsimui.

Fondas kreipia ypatingą do- 
jnę j aprūpinimą bedarbių rū
bais ir suteikimu jiems, ypatin
gai vaikams ir moterims, medi- 
kalės pagelboš.

“Mes tikime, kad Chicagoš 
piliečiai”, sako Mr. Gardner, 
“neužmirš ir neapleis tų cKi- 
cagiečių, kurie dabar kenčia 
vargą ir badą”. Fondas yra 
pasiryžęs sukelti $7,500,000.

Cook apskritis gavo $5,- 
482,000 bedarbiu šel

pimui iš R; F. C.
Rekonstrukcijos korporacija1 

vakar suteikė Illinois valstijai! 
$6,000,250 paskolą bedarbių1 
šelpimo reikalams. Iš tos su
mos $5,482,000 tenka Cook ap-

iMfek

IZIDORIUS GRIGONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 31 dieną, 9 valandą vakare 1933 

m., sulaukės apie 51 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Panevėžio apskr., 
Miežiškių parap. ir kaime. Amerikoje išgyveno 33 metus.

i Priklausė prie Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus Dr-jos ir Bridge- 
porto Liet. Politiškos ir Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę (po tėvais Brediite), 3 
dukteris Mabel. Sadyl ir Aldoną, sūnų Raymond. 2 brolius Zigmontą ir 
bfdlienę Antaniną'. Juoztfpą ir brolienę’, pti'sšescrf Moniką ir Kazimierą 

f Sergautus, 3 Švogerkas Kazimierą ir Antaną Astrauskus, Uršuję ir-Mykolą 
Marcinkus. Oną ir. Justiną Stasiūnus, 2 švogtrius Juozapą ir šyogerką Va- 
roniką. Ferdinandą ir švogerką Bredžius i?1 girti n ės" Amerikoj, LietuVoj, 

- seserį Daratą ir švogerį Grigalių Kodžius ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 3322 S. Union Avė., Boulevard 3505.
Laidotuvės įvyks šeštadieny, vasario 4 dieną, 8 vai. iš ryto iš namų 

į šv. Jufgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ tėti bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Grigonio giminės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame.

Moterie, Dukterys, Sūnūs, Broliai, Brolienės,, Pusseserės, 
Svogeriai, Svogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

Štai kuo Mbunt 
Greenwood gali 

pasigirti!

na “Naujienas” per dvi savai- 
ti. Terminui praėjus, kiti 
trys nariai gauna Išikraštį tam 
pačiam terminui. Ir taip į ra
tą. Pirmininkas' B. Valdnti- 
nas už tas “Naujienų” kopijas 
užmoka savo pinigais. MOra-i 
lis pasitenkinimas, kurį toks

« .k, t ***<*■'«,/ V4*/ 1 i
i.......... .......m............JI.......—...................... ■m.... i..........i........... .

EadiaviėB ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pitarnauja laidotuose kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užgąnėdinti.
Tel. Robsevelt 2515 arba 2516

2314 23rd PU Chicago1
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct.,,Cicero, III.
Tel. CicėrO' 5927

. -_______________i---------- ;——------------- " —'

DU MARGERIO pranešimas
PRANEŠIMAS Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pad-

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą entus priimsiu pradedant nuo pirmadie- 
3325 So. Halsted St. nio> Musio 15 dien»»» UVMV _ p t Tėję! VAIValandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų DK* 

ir nuo 6 iki 8 vakare DENTISTAS
Šventadieniais nuo 10 iki 12 4847 W. 14th St.

Phone Boulevard 8483 ck<fO UL

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette R.d. arti Wsetam Ati 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomi* ir Pėtnyčiomu 

1821 So. Halstad Street

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue 
................  nihrt*-*.

Vielines SLA. kuopos pirnu- 
ninkas V altini irtas parodė

kaip galima bedarbius -aprū
pinti “Nalijieilotrtistt.

Mount Greenvvood daug
maž užmirštas Ghicagos kaiii- 
pelis gali dliug kuo pasigirti. 
Veiklia SLA. kuopai veikliais 
natinis ir veikliiU” pirmininku 
B. ValantiniL

Pirmininkas B. Valantinas, 
kaip paaiškėjo vykdo štai kokį 
įdomų ir girtiną sumanymą. 
Trys SLA. 178 kuopos nariai— 
bedarbiai jo pastangomis gau-

Grabeliai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
GhtBSrhlS* ar

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia' Dbvariai 

Turiu automobilius visokiems" reika- 
lams\ Kaina prieinama-

3319 Auburn AveftWJ
CHICAęįO, ILL.

I. .1. ZOLP
, GRABORIUS

1646 West St
Tel. Boulevard '5203 ir 8413

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

ii..ui i ii ■ui.* ............. .  w imi ... ..... ..

Tel.. Republic 3100-3101.

“jtj^AGBbW 
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliuditno valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama’ pagir> 
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo ii Europos ir vėl praktikuoja 
ssnojoį vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 919»'

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Si M. SKUD®
irBAtSAMV^TOJAS

3 Didėlė'* ir gra^ kBptyčiię i dykai 

718’W.18St 
Tel# Roosevelt 7532

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.’ 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnswick 0597

DiiMilĮito j

SIŲSKITE GĖLES1 TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS' KVIETKOS
Pristatorrt į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams* ir Pagrabams Vainikai

331« S. Ilalsted St. Tel. Boulevard 7314
. i i  Jį.—hmii i ii ntiimbaLB^{

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patktnivimas lai
dotuvėse jr‘ kokiame ęei- 
kalė visuomet ” esti sąži
ningi ir* nėbratignš to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

• riųf ■! .

3307- Aiibunr Avė.
CHICAGO, ILL.'

■Mllh 118. nt—’*_______________ _
Lietuvės Akušerės

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadieriio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

11 R. 1IERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgais 
akušeris.. . ,

Gydo stąigiai ir chroniškas ligas vyią 
moterų ir vaikų' pagal naujausius me
todus X-Ray ir kito kini elektros prie

Ofisn* ir LaboėRdriU: 
1025 W. 18tb St., netoli ifbrgan 8l 

Valandos: nuo 10—12 pietų’ir 
nuo 6 iki' 7:30 vai. vakfto?

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai ‘ 

Hgds Park 6755 oė Centėa<*7464

—-i ;» tt .
■i. ■r.~, A.

e

GRABORIO ĮSTAIEiA
t BUDBIKIS ir vM ntwteblifo 

inU kainomis už aukštos
i aerokuojame už atvežimą niirusio žmogaus kūno | mus#*' 
■; įstaigą iš bile kokios miesto dAlielb

Reikalui esantį musų i aUt<^bhiiib atvi^te’| 
0 namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite paniatytl di- 

džiausį pasirinkimą grabų ^ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nie&o^ nereikės mokėti, nežiūrint

( į tai, ar Jus kąpirksite, ar’ne.
ĘŲDEIKIS* yro-vienatriif lUtUflij graboriM kuriif 

teikia ambulancę' patarnavinlą su ekspertu lietuviu pa- 
įĮ tarnautoju.DykalKeturidė ModerniŠkosKoplyČi 
L Šermenų Pašaukite 

kitur.

I b
J

Koplyčios Dil

ftH*'

JŪSŲ
' • DtĄįsk Ofisas ■ ■ '

4605-07 South Hermitage Avenue
Vi» TetefSMl: TAIft)S'174r

Mrs. ANELIA K. JARUSH
„ _________ • Pbystcal Tberapy

K^idwife- 
! Naujoj vietoj 

||||l 6109 South Albany 
g|||i! į Avenue

ITert lockn<9 2 5 2 

t Pa Ea niauja ’ptie* gim
dymo, duodu mas- 
sagę, eleetrie . treat- 
męnt ir maghetic 
blankets ir t. , t. 
Moterims, ir mergi
nom patarimai' do
vanai.

nupiliriu

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Rėš. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20.- metai 

OFISAS' .
4729 South Ashland Avė., 2 Issboe 

CHICAGO. ILL. . .
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų1
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki* 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vąi 
vakaro .Nedėl. nno 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

Akių Gydytojai^

Ofiso'.ir Rez. Tel. Boulevard 5913

!)R. BERTAS!!
758 W. 3518 St

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

Ncdėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pje»

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pajengvins akių įtempimą, kurie eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių’ aptertimo, nėrvuotbmo, skaudamą 
akių karštį; nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teiširigii- akinius; VlšUosė atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sit' elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė;

Phone Boulevard 7589

J-----------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUW Akli? SPECIALISTAS1

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Ncdėldieniais pagal sutartį.

Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Specialistas odos ligą ir venarUltiį^ 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st' Street 

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

Advokatai

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Heįiiiomii P'no 10 iH 12

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS,IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise' patinusias, išputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard- 7042 .. i

DR. C. Z. VEZEIJS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DIfe 1 DUNDULIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS

• 4142 Archer Avenat
Telefoną# Virinta 0038

a. ..... . ..J........... i I « I ■ I. ,| ...... ...

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marauette R'd. 

kampas 67th ię Ąrteąian Ay«. 
Telefonas GrovebiU 1595 

Valandoi ’nuo 9 iki l 1 ryto, nuo 2-4 
ir 7«»9 pb plėtą,' settddnir 'po'ptttą i: 

pedilioms pagal susitarimą.

A. A. S L A KIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 W. Washlngtbff St
Room 905. Tel. Dearbom 7966

Valandost 9 ryto iki 4 po pietą

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

.Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe StM prie Clark 
Telefoną# State 7660; Valandos 9—» 

West Sidet 2161 W. 22nd SL i 
Panedfilio, Seredo# Ir Pattgrčio# vak. 0 lis • 

Telefonai Booaevelt 9090
Nafoai: 6459 g. RockweU Street 

Utarnlnko. Ketyer*p Ir Subato# rak. 7 Ud I 
Telefoną# BeoubUo 9000

------ - —

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas*

4631 South Ashland Aoe.
Tel. Boulevard 2800.

ReT. 6515 So. Rocktvell Jt, 
TeL Republic 9723



PROKURORAS BAIGĖ J. F. RADŽIAUS, G 
SLIFKOS IR J. SAVICKO TARDYMĄ

AR---
ATSIMENATE?

Byla perduota į Felony teismą ir atidėta 
iki kovo 3-čios dienos

Tardomieji sako kovosiu už savo iki pat galo 
dalykas eina dėl A. Bojalos testamento

J. F. Badžius, George Slifka 
ir Julius Savickis, kuriuos pro
kuratorius Th. Courtney buvo 
sulaikęs tardymui, vakar buvo 
paleisti ir jų byla atidėta iki 
kovo 3-čios d., Felony teisme.

Prieš juos buvo išneštas 
“perjury” apkaltinimas, bet 
apkaltinimo teisingumą paro
dys tolimesnis bylos svarsty
mas.

Kaip pareiškė adv. George 
Slifka, sulaikytas prokuroro 
kaipo liudininkas, laike tardy
mo investigatoriai norėjo įro
dyti, kad J. Savickis kokiomis 
nors priemonėmis prisidėjęs

R ADIO
J. Budrike muzikaliame 

iteste atsilankė 700
kon-

Vakar vakare p. J. Budriko 
Muzikaliame Konteste Mark 
VVhite Sųuare didžioje salėje, 
29 ir So. Halsted St., atsilan
kė virš 700 žmonių. Konteste 
dalyvavo vaikai ir suaugę nuo 
5 metų ir virš 50 metų. Vieni 
ant mandolinų, kiti ant armo
nikų ir dar kiti ant smuikų ir 
kitokių instrumentų rodė savo 
gabumus.

Bet iš visų pasižymėjo p. 
tent, motina su trimis dukte
rimis. Tai labai muzikalė šei
ma. Smagu buvo matyti kaip 
motina išlavino savo dukteris 

i■o-
b

Mėsos
Išpardavimas

Švieži Šolderiukai svaras

Veršiena nuo kulšies svaras
Rūkyti Lašiniukai (Smoket Rib

Bacon) svaras .........
Rūkytas Pork Loins svaras ...

Kiauliu Koj’os, 10 svarų už

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų 
SKAITO
j PLATINA IR

REMIA

“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 

Kaina metams 1 doleris.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Veršiena dėl kepimo svaras

25c
Varškė (Cottage Cheese) svaras.......

17c

Švieži Kiaušiniai, 2 tuzinai už

Žuvis (Halibut Steak) svaras ..

J. SPAITIS
MEATMARKET

3631 S. Halsted St. — 1949 S. Halsted St

prie Antano Bojalos, Radžiaus 
dženitoriaus, mirties. Prieš Sa
vicką naudoję grąsinimus, bet 
jokio pareiškimo, kuris įrody
tų jo kaltę, neišgavo.

Trys apskųstieji sako, kad 
jie už savo pusę kovosią iki ga
lo ir įrodysiu, kad visiems kal
tinimams nėra pamato. Anot 
jų, Rojalienės advokatai, pra
laimėję tProbate teisme, varo 
dalyką toliau, kad atsiekti “ko
kį nors kompromisą”. Bet jie, 
sako kaltinamieji, su jokiais 
kompromisais nesutiksią ir jo
kiems grąsinimams nenusilei
siu.

ir kaip jos kartu vykusiai ir 
Vaiček šeima iš Roselando, bu- 
įdomiai griežia ir dainuoja. Mo
tina visas palydi ant piano.

Rep. J.

Sunkiai serga p. Mag- 
dutė Grišienė

Jau ilgai serga ponia Magdu- 
tė Grišienė, žmona gerai žino
mo chicagiečiams veikėjo p. 
Stasio Grišiaus, 4312 S. Spauld- 
ing Avė. Tel. Virginia 2241.

Vakar ji tapo išvežta į Re
search Educational Hospitab, 
1819 W. Polk St., kur jai bus 
padaryta operacija. Draugai, 
norintieji ją atlankyti, gali ją 
rasti kambaryj 407, arba tele- 
fonuoti Seeley 9237. —Rep.

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” vasario 2 d., 1915 m.
{CHICAGO) — Sekmadieni 

{sausio 31) įvyko metinis susi 
rinkimas Lietuvių Tautiški 
Kapinių “Aušros” svetainėje, 
kurį, apart delegatų nuo d rali 
gijų buvo pakviesti ir pirklį 
šieji lotus.

duota atskaita už pereitu 
1911 metus, kur pasirodė, kad

Įplaukė.
Už parduotus lotus .... $465.01 
Už parduotas duobes .... 195.51 
Pelno nuo pikn. ir aukų 437.4 
Baksų dėl mir............... 14.0( 
Bonsų parduota už ........ 22.7: 
Kasoj nuo 1913 m......... 328,9.’

Viso . ................ $1463.;
Per metus palaidota mirus 

40. Parduota lotų 16.
Išmokėta.

Algų ir extra darbininkų. 601.: 
Medegos nupirkta .......... 71.
Už spauda ..................... 41.
Iškaščių dėl apvaikšč.....  24.
Rekordavimas bondsų .... 8. 
Atmokėta už bondsus 
Pataisymas kelio ........
Kasoje pinigų yra' ....

1O3.(
351/
262J

Viso $1463.59
Vokietijos socialistai ragina 

prie taikos
.AMSTERDAMAS —- Olandų 

socialistų laikraštis Tribūne 
praneša, kad Vokietijos socia
listų partija priėmusi rezoliu
ciją, raginančią greičiaus įvy
kinti pastovią taiką. Toj re
zoliucijoj sako:

“Komitetas skaito, kad prie 
kiekvienos progos visas socia
listų internacionalas, o ypač 
kariaujančių šalių socialistai 
privalėtų pradėti bendrai veik
ti dėl taikos įvykinimo.”

“Naujienose0 li-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vas. 3 d., 1913 m., (vas. 2 

sekmadienis) —
Sekmadienį, vasario 2-rą dieną 

Chicagoje įvyko sekami 
parengimai:

“Keistučio Pašelpinis kliubas 
statė “Motinos Širdis” — Pu- 
laskio svetainėje, 1715 S. Ash
land Avė.

Lietuvių Politiškas ir Pašel- 
pos kliubas surengė “milžiniš
ką balių” Pilsen auditorium, 
1655 Blue Island Avė.

Sietyno mišrus choras suren
gė balių M. Meldažio svetainė-

S LA. 226 kp. rengė vakarėlį 
Liuosybės svetainėje, 1822 VVa- 
bansia Avė.

Lenkai reikalauja Vilniaus
.PARYŽIUS — Lenkai su 

menka armija stengiasi užval
dyti besivaržomas apygardas 
trijose pusese Rusijos Lenki
jos ir Galicijos, kurios suda
ro branduolį naujos Lenkijos 
valstybės.

Šiaurryčiuose lenkai nori, 
kad Vilnius butų pripažintas 
kaip lenkų miestas. Kaip ■ lie
tuviai, taip ir bolševikai savi- 
nasi Vilnių, o bolševikai remia 
savo pretensijas gręsiančiu ka
riniu ofenzyvų.

Laiškai Pašte The English Column
Šie laiikai m atėję ii Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausjji pašta (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba '‘Adver 
tised WindowH lobėi nuo Adams gat 
všs, pasakant laiško NUMERI, kaly 
kad Šiame saraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laiką, n na*-

509 
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581 
586 
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550 
553

Dukschas Walter 
Markis D .
Matkeviczi Selvestry 
Montvilas Piusas 
Patumskis t Jooras 
Skeberdys Mrs J 
Šimkus Jonas 
Stitilis Antanas,

VADOVAUJAMOJE ROLfiJE RADTO APYSAKAITĖJ

šį vakar bttfs transliuojama apysakaitė, “Your Order, Sir?” 
Vadovaujamoje rolėje dalyvaus De Paul Universiteto mokinė 
Ruth Fried (atvaizdas). Apysakaitę sudramatizavo “Chicago 
Daily News” stočiai W. M. A. Q. p. Gregaliuniene ir mokiniai. 
Ji bus transliuojama 6:45 šį vakar programe, “Daily New of 
the Air”. \

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

Šiandien transliuos 
Gregaliunienes mok. 
kurinį per W.M.A.Q.
Apysakaitę “Yuor Order, Sir?” 

išgirsite šį vakar 6:45; F. 
Gregaliuniene. instruktoriau- 
ja De Paul ,un.

šįvakar 6:45; iš “Chicago 
Daily Ne\vs” stoties W.M.A.Q. 
(650 kc.) bus transliuojama 
apysakaitę “Your Order, Sir?”, 
kurią parašė vienas p. Frances 
R. Gregaliunienes mokinys, De 
Paul universitete komercijos 
mokykloje.

Vadovaujamą rolę apysakai
tėje, kuri bus specialiai radio 
transliavimui sudramatizutota, 
atliks Gregaliunienes klesos 
mokinė Ruth Fried, kurios at
vaizdas telpa ant šio puslapio. 
P-nia Giregaliunienė transliavi
mą prižiūrės, ir kiek teko pa
tirti, į jį bus įtrauktas ir trum
pas muzikalis programėlis.

Apysakaite “You‘r Order, 
Sir?” netikėtai pateko i “Daily 
News” literatinio redaktoriaus 
John P. Lally rankas ir į j j 
padarė gilų įspūdį. Jis tikėjo, 
kad butų gerai ją sudramati- 
zuoti ir p. Gregaliuniene josu: 
gesti ją priėmė. DramatizavLr 
mo darbą atliko jos klesos mo
kiniai.

P-ia F. R. Gregaliunienė dės
to anglų kalbą, biznį ir litera
tūrą De Paul universitete.

.......... .....i..,... ... ...............

Who Doesn’t know 
where to go 

Saturday?
What a ąutestion! Ęverybody 

knows įhat the R K CABARET 
DANGE is the atttfaction this 
Saturday, February fourth, 8> 
80 P. M., iii tlie Billiard Room 
at the Midland Club, 172 W. 
Adams St., Chicago.
i Besides- dancing, there wlH 
be eard-playing for those who

do not have the terpsichorcan 
inclination. And ,of course, 
there will be many an oppor- 
tunity to stroll on the ro- 
mantic balcony and converse 
in soft lones 
panion of your 
hour.

Need I say
shall,—tomorrow).

- Frankie.

with the com- 
čhoicc for that

mote? (Būt I

PRASIMAI
LIETUVIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ PASI

RODYS MILDOS TEATRE
Sekamą šeštadieni, vasario 4 d„ Mil

uos teatre, 3140 S. Halsted st., pasi
rodys lietuvių šokėjų grupė, kuriai va
dovauja H. Chunick. 
keletą grupinių šokių.
rodomas garsinis filmas “Mask of Fu 
Manchu”.

Tikietai 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.

Tikietai — Suaugusiems 25c ir 20c. 
— Vaikams — 10c.

Šokėjai išpildys
Priegtam bus

CLASSIFIEPADS.j
Educational • 
 Męlj^iclos 

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock

Dar-

5702

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

ir žmonijos bloginusio priefio, plau
čių uždegimo! raikykite savo vidu
rius lluosai, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Vacek & Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxės) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksą.

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

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

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visą 
Uniją.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jusu čekius.

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

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

poli 
S.

susi*

Lietuvių Republikonų Centralinė or
ganizacija Cook County, Šaukia pusme
tinis susirinkimas, kuris įvyks 2 d. va
sario 8 v. v. po antrašu 2608 4 7th 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 ktiubus, 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.---------r_

238 kuopos S. L. A. mėnesinis 
rinkimas įvyks vasario 3 d., 7::30 vai. 
vakare, K. Gramonto svetainėje, 453 5 
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 rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiikas 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą penk
tadieny. vasario 3 d. 7:30 v. v. Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turime aptarti. Kurie esa
te išpildę aplikacijas per kliubo metinį 
balių sausio 8 d., malonėkite pribūti 
ant šito susirinkimo, įstoti į skaitlių 
kliubo narių. .SKuneviče rašt.

Illinois Lietuvių Paielpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks penktadieny, 
vasario 3, 1933 m. Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 31,3 3 S. Halsted St., 7:30 v. 
vak. Visi kliubiečiai būtinai atsilanky
kite, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti šiame susirinkime.

A. Kaulakis rašt.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet.. Auditorijoj

dpat BCTATl?
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame , nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Ketvirtadienis, vas. 2, 1933

Miscellaneous

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

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

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
dantis, laikrodėlius, lombardo tikie*

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

Atsišaukite
MR. BEVAN, 
Kambarys 200 

43 E. Obio Str.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertq 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 BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

tus, 
tus.

HOME REFINERS, 
5 No. Waba$b’ 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
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė su kambariais, arba parduosiu fik- 
ėerius ir staką ant greito ir teisingo pa* 
siutimo. 3342 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ant biznia
vęs gatvės kampo, pigiai už teisingą pa- 
liujimą bus parduotas. Tel. Lafayette 
8549.

KENDŽIŲ krautuvė ir Ice Cream 
Parloris, taipgi lengvas lunch ruimis, 6 
kambarių flatas užpakaly. Parduosiu 
pigiai, 2025 So. Westem Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeini 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. Sau
kite savininką Boulevard 6207.

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

4213 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA bizniavas namas du 
metai kaip perbudavotas naujai išrenda- 
votas, lystas ant 5 metų. 35th ir 
Halsted St. štoro didumas 20x85 pėdos, 
dviejų karų garadžius, kaina $5,000, 
įmokėti tiktai $1,500.

Telefonas Lafayette 8549

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!




