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Hitleris Pradėjo Kovą Prieš 
Vokietijos Respubliką

Rooseveltas planuo- 
pa plačius viešuo

sius darbus
Jo projaktuojamieji darbai duo

sią darbo 200,000 darbininkų. 
Pradės nuo pietinių valstijų

Kanados darbinin
kai ir ukin. vienijasi 
partijų federacijon

Susidėjo su aršiausiais Vokietijos reakci
onieriais, kad laimėti rinkimus ir pa
smaugti respubliką. Puola komunistus
Berlynas, vas. 2. — Dar nie

kad Vokietijos respublika ne
buvo tokiame dideliame pavo
juje, kokiame ji yra dabar.

Visos jaudžiausios reakcijos, 
anti-respu*blikoniškos ir milita
ristinės spėkos sugarmėjo į na- 
cionalistiškiausį kabinetą, ku
riam vadovauja prez. Hinden- 
burgas su Hitleriu. Tos spė
kos susijungė, kad gauti didžiu
mos Vokietijos žmonių pritari
mą ,bet kurio Hindenbutgas 
nesutinka leisti jiems pa
smaugti Vokietijos respubliką.

Kad pats prez. Hindenburgas 
pritaira tiems reakcionieriams 
parodo tai, kad jis leido Hit
leriui paleisti reichstagą, nors 
jis nesutiko duoti tą teisę bu
vusiam kancleriui von Schlei- 
cheriui.

Dabar padėtis Vokietijoje 
yra aiški. Valdžios ištroškę 
junkeriai, pamatė, kad silkelę 
skandalą pasigrobimu ūkinin
kams skiriamų pašelpų, nie
kad negalės pasigriebti pilnos 
valdžios dabartinėje Vokietijoje 
nesusi d ėdami su pępuliariškes- 
niais žmonėmis. > Todėl junke
rių vadas von Papen ir nacio
nalistų vades^ Alfred Hugen
berg nutarė susidėti su fašistų 
vadu Hitleriu, nors jo ir ne
mėgsta.

Pats gi Hitleris, likęs kanc
leriu*, nusiėmė radikalizmo kau
kę, pagelba kurios jis laimėda
vo nemažai balsų, ir pasirodė 
atviru reakcionierių, pasirengu
siu pasmaugti Vokietijos res
publiką ir grąžinti ją į kaize- 
rizmo laikus.

Persekioja komunistus
Hitleris jau pradėjo kampa

niją, kad laimėti kovo 5 d. rin
kimus. Jis išleido atsišaukimą, 
maldaudamas balsuotojų duoti 
jam progos parodyti kaip jis ga
li sutvarkyti šalį. Esą mark
sistai per 14 metų valdę repub- 
liką ir nieko gero nenuveikę; 
jis gi prašąs tik 4 metų, kad 
išvesti Vokietiją į gerovę.

Kitas kampanijos obalsis bus 
“sutriuškinti komunizmą”. Tuo 
tiksli.4 policija jau puolė komu
nistų raštines ir sales visoje 
Prūsijoje ir jas uždarė. Net 
ir restoranai ir kavinės, ku
rias komunistai lanko, liko po
licijos užimtos. Berlyne užda
ryta komunistų raštinė ir Lieb- 
knechto Namas. 19 komunistų 
liko areštuota už priešinimąsi 
policijai.

Taigi hitlerininkai stėvėrsi 
tų- pačių persekiojimo priemo
nių, prieš kurias jie patys pir
miau griežtai protestuodavo, 
kuomet persekiojimai paliesdavo 
juos pačius.

Susirėmimai tarp hitlerininkų 
ir komunistų įvyko daugelyje

Vokietijos vietų ir juose *per 
tris dienas jau desetkai žmonių 
užmušta, neskaitant daugybes 
sužeistų.

Yra aišku, kad ateinančiuose 
Tikimuose komunistai' neturės 
lygių teisių su kitomis parti
jomis ir neturės tų laisvių, ku
rias jie pirmiau* turėjo.

Berlyno policijos viršininku 
numatomas grafas Helldorf, va
das Hitlerio ginkluotų gaujų— 
“smogiamųjų burių” Branden
burge.

Policistai, kurie kovojo su 
hitlerininkai Parciny busią nu
bausti. Ilitlerininas ir policis- 
tas, kurie žuvo laike eisenos 
Berlyne Hitleriui užėmus kanc
lerio vietą, bus palaidoti su di
džiausiomis valstybės iškilmė
mis, kurios yra teikiamos tik 
augščiausiems valstybės vy
rams mirus.

Visiems reakcionieriams su
sijungus ir turint savo ranko
se policiją ir visą valstybės ma
šiną, ir nesivaržant stvertis 
šlykščiausių priemonių, jie gali 
laimėti kovo 5 d. rinkinius. Tai 
butų palaidojimas respublikos 
ir atsteigimas kaizerizmo, tik 
su fašistiška skraiste.

Jeigu gi hitlerininkai su vi
sais reakcionieriais nesudarytų 
didžiumos reichstage, tai, kaip 
eina gandai, jie yra pasiryžę 
tą didžiumą sudaryti pašalinant 
iš reichstago komunistus, re- 
mianties tirt), kad komunistai 
klauso Maskvos įsakymų, todėl 
nėra vokiška partija ir negali 
būti atstovaujami Vokietijos 
parlamente.

Gengsterių kautynės 
kulkosvaidžiais

Chicago.—Vakar prie North 
ir Harlem gatvių, šiaurvakari
nėj miesto daly, įvyko smar
kios kautynės tarp dviejų šai- 
kų gengsterių. Viena šaika už
puolė kulkosvaidžiais šaudyti 
pravažiuojantį kitų gengsterių 
automobilių. Bet tasis buvo 
neperšaujamas ir ėmė atsišau
dyti irgi kuikosvaidžiuL Vienas 
puolikų buvo pašautas. Puolikų 
automobilius buvo užkluptas po
licijos, bet po perSišaudyndo 
paspruko. Užpultieji gi susi
stabdė kitą automobilių, apiplė
šė važiuotojus ir pabėgo jų au
tomobiliu. Spėjama, kad ko
vėsi Melrose Park genge su 
Toughy genge.

Paryžius, vas. 2. — Guise 
kunigaikštis, monarchistų va
das ir pretendentas į Franci- 
jos sostą, išleido “manifestą”, 
kuriame jis kviečia franeuzus 
nuversti respubliką ir paskelb
ti monarchistinę diktatūrą.

Kaip matyt, ateina laikai, kad ir valgyti nebereikės: užteks nuryti nedidelę kapsulę ir 
sotus. Štai Dr. Alfred F. Gilman, vedėjas chemijos departamento Y. M. C. A. kolegijoj, 
cagoj, priruošė tokias kapsules, kur telpa 7 valgių pietus. Kairėj — Dr. Gilman ir Julius Ko- 
ivalski pietauja tomis kapsulėmis, kuriose yra proteino, carbohydratų, riebalų ir vitaminų, bet 
taip sukoncentruotų, kad sutelpa į nedidelę kapsulę. Dešinėj — Dr. Golman gamina maisto 
kapsules.

busj
Chi-

Anglija nedarysianti Fordo dirbtuvės dar ne- Anglija yra geriau 
atsidaroAmerikai jokių 

koncesijų Detroit, Mich., vas. 2. — 2. 
— Fordo dirbtuvės, kurios už
sidarė dolęi streiko Briggs Mfg. 
Go. dirbtuvėse, kurios gamino 
Fordui bodies, dar neatsidaro 

.  .................. ~ _____ .......... ir nenumatoma, kada jos galės 
Anglija nemano gryšti netoli-' atsidaryti, nes streikas Briggs 
moj ateity prie aukso pagrin-' dirbtuvėse tebesitęsia, 
do pinigams; ji taipgi nemano' kuoja. apie 6,000 darbininkų.

Londonas, vas. 2. — Iždo 
kancleris Neville Ghamberlain 
kalbėdamas Amerikos kores
pondentų pokilyje pareiškė, kad

siūlyti kokių nors komercinių 
ar teritorialinių lengvatų. Jung. 
Valstijoms už panaikinimą ka
ro skolų, ar jų palengvinimą. 
Anglija taipjau nesutiksianti 
karo skolas surišti su nusi
ginklavimu. Anglija derybose 
dėl karo skolų panaikinimo 
remsis vien tu‘o, kad ir Jungt. 
Valstijoms ir Europai butų pa
rankiau panaikinti buvusias 
valdžių obligacijas.

Vokietija prašo Am. 
bankierių $500,00,000 

paskolos
Berlynas, vas. 2. — Alfred 

Hugenberg, naconalistų vadas 
ir dabartiniame Hitlerio kabi
nete “ekonomijos” diktatorius, 
kreipėsi prie Amerikos bankie- 
rių prašydamas paskolinti Vo
kietijai $500,000,000. Slaptos 
derybos dėl tos paskolos prasi
dėjo jau kelios savaites atgal 
per vieną Londono banką.

Chicago.—Penki plėšikai ties 
Palatine užpuolė troką, kuriuo 
buvo vežama $G,400 vertės 
sviesto ir troką su sviestu at
ėmė. Vėliau troką rasta Cice
ro, bet jau tuščią—be sviesto.

Monticello, III.— Eksplozija 
sunaikino Platt Couny Chemi
cal Co. dirbtuvę.

Sao Paulo, Brazilijoj, vas. 2. 
-—Brazilija atsteigė Sao Paulo 
provincijoj civilinę valdžią. 
Valstijoj nesenai buvo sukili
mas, kurį betgi valdžia numal
šino.

Strei-

Kompanija pasisamdė kelis 
šimtus streiklaužių ir pradėjo 
gaminti bodies, bet jų toli ne
užtenka, kad patenkinti For
do dirbtuvių pareikalavimą.

sias Amerikos 
kostumeris

Pre-Washinglon, vas. 2.
I kybos departamentas paskelbė, 
kad pereitais metais geriaifeiais 
Amerikos kostumoriais buvo 
Anglija, Kanada,' Japonija ir 
Vokietija.

Į Angliją 
eksportuota 
462,805, į
702, Japoniją—$134,537,384,
į Vokietiją—$133,471,862.

Betgi palyginus su 1931 m., 
pereitų metų eksportas į šias 
šalis buvo daug mažesnis.

pereitais metais 
prekių už $288,- 

Ęanadą—$241,424,-

Amerikos deficitas 
siekia $1,271,721,031

Washington, vas. 2. — Iž- 
dynė paskelbė, kad per septy- 
nįus menesius šių fiskalinių me
tų Jungt. Valstijų deficitas pa
siekė $1,271,721,031.

Amerikos skolos dabar siekia 
virš $20,000,000,000.

Užmuštas elektros

Chicago.—Joseph Sibrava, 49 
m., iš Berwyn, gesinant gaisrą 
garaže užpakaly jo1 namo, pa
matė kabančią vielą ir norėjo 
ją nurišti, nes jis yra buvęs te
lefonų vielų tiesėjas/ 
mas vielą jis palietė 
tvorą ir vietoje liko 
23,000 voltų elektros

Sunite, kuris bandė
bėti, irgi tapo elektros pri
trenktas.

Wr h
Chicagai ir apiellnkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja : y

Giedra, biskį šalčiau.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:-

New York, vas. 2. — Metinis 
žydų Agrikulturinės Draugijos 
raportas parodo, kad datfgiau 
kaip 100,000 žydų šeimynų gy
vena farmose Amerikoje ir jie 
yra prasiskalinę draugijai dau
giau kaip $1,300,000. Vis dau
giau žydų apsigyvena farmose 
ir kartą ten apsigyvenę jie ir 
laikosi.

Chicago.— Tarp automobi
lių tairų gamintojų iškilo ka
ras ir kelioms kompanijoms nu
piginus tairus nuo 5 iki 10 
nuoš., tą patį padarė ir kitos.

Belfast, Ulstery, vas. 1. — 
Du žmones žuvo Dublin-Belfast 
pašto traukiniui nušokus nuo 
bėgių. Esą bčgiai buvo .išar
dyti ir {tariama streikuojančius 
geležinkeliečius.

Warm Springs, Ga., vas. 2.— 
Išrinktasis prezidentas Roose
veltas projektuoja milžinišką 
eksperimentą, kuris duotų dar- , 
bą 200,00(1 žmonių ir butų pir
mas žingsnis į naują Ameriką, 
kurioj išnyktų nedarbas.

“įdomiausiam eksperimentui, 
kokį valdžia kada darė”, Roo
seveltas pasirinko Tennessee- 
kalnus ir derlingą industrinį 
klonį. Jis sakė laikraštinin
kams, kad jo svajone yra iš
vystyti tą kraštą, apsodinti 
miškais, padidinti derlingos že
mės plotus, pakinkyti vandens 
jėgas, apsaugoti kraštą nuo 
potvinių, ir atgavinti žemdir
bystę. Viso to tikslas yra iš- 
naujo įvesti lygsvarą tarp mies
to ir ūkių gyventojų.

Jis tikisi, kad šis eksperi- 
menats vien Tennessee klony 
suteiks darbo 200,000 darbinin
kų. Daugiau to, jis tikisi sa
vo projektą išlpėsti visoje ša
lyje nuo Atlantiko iki Pacifiko 
ir taip sutvarkyti šalies gyve
nimą, kad daugiau nebūtų be
darbių ,kad industrija butų de
centralizuota ir gyventojai bu
tų apsaugoti akylios valdžios.

Jo projektas apimtų kelias 
valstijas ir, jis mano, pats iš
simokėtų, taip kad butų leng
va parduoti bonus jo įkūniji
mui

Co-operative Commonwealth fe
deracija siekiasi socializmo ir 
tikisi didelių laimėjimų atei
nančiais rinkimais

()ttawa, Ont., Kanadoj, vas. 
2.—“Tai nėra nauja partija; 
tai yra kovos siekis”, pareiškė 
Kanados atstovų buto narys, 
darbietis James S. Woodsworth, 
aiškindamas uždavinius Co-ope- 
rative Commonwealth Federar- 
tion, kuri ateinančiais rinki
mais išstatys kiek galima dau»- 
giausia kandidatų. Woodsworth 
ir yra tos Federacijos 
dentas.

Atstovas Woodsworth 
kad Federacija siekiasi 
budu įsteigti Kanadoje 
oficialę tvarką. Ir nors jis ne
nori pranašauti apie galimus 
davinius ateinančių rinkimų, 
jis mano, kad Federacija gali 
likti pirmąja ar antrąja parti
ja atstovų bute ,nes jau 1921 m. 
rinkimuose progresyvė grupė 
pravedė 65 atstovus.

Federacija susideda iš Brit- 
ish Columbia socialistų partijos, 
Alberta susivienijusių ūkinin
kų, Alberta darbo partijos, 
Saskatchcwan ūkininkų— dar
bo partijos, Manitoba nepri
klausomos darbo partijos, On
tario ūkininkų, Quebec darbo 
partijos, Manitoba darbo par
tijos* ir kelių dar neformaliai

prezi-

sako, 
taikiu 
naują

ih—J.

Milwaukee pienas 6c 
kvortai

prįsįdėjuteių Ontario darbo par
tijų.

Berišda- 
geležinę 

užmuštas 
sroves, 
tėvą gel-

New York, vas. 2. — Iš tik
rų šaltinių patirta, kad ketu*- 
rios didžiosios cigaretų kompa
nijos rengiasi Vėl nupiginti ci- 
garetus ,kad atlaikius kompeti
ciją su dar pigesniais cigare- 
tais.

Columbia, Mo., vas. 1. —Vi
sos vedusios moterys, kurios 
dirba Missoitfri 
bus pašalintos iŠ darbo liepos 
1 d. Taipjau bus pašalintos 
iš darbo ir visos tos, kurios 
apsives ateityje.

Universitete:

Washington, yas. 2. — Pre
zidentas Hoovėris išleido pro
klamaciją, kuri žymiai pakeis 
muitus ant avalinės.

Hoover hotely nuChicago 
sinuodijo p-le Hufch Berman, 
27: m., 1886 S. Hamlin Ave. 
Spėjama, kad tai padarė gal
būt dėl nelaimingos meiles.

Arkansas paskelbė 
morgičių mora

toriumą *
Chicago.— Vakar Arkansas 

valstijos legislatura paskelbė 
moratoriumą morgičiams.

Georgia valstijoj, 15 ten vei
kiančių apdraudos kompanijų 
paskelbė, kad jos nepardavinės 
farmų iVž skolas.

Iš kitų valstijų ateina žinios 
apie pačių ūkininkų sustabdymą 
varžytinių.

Milwaukee, Wis., vas.
Didžiosios Milwaukee 
kompanijos nupigino pieną iki 
6c už kvortą. Grade A pienas 
nupigintas iki 9c už kvortą, o 
certifikuotas 11c. kvortai.

2. - 
pieno

Joliet, III. —Iš Joliet kalėji
mo pabėgo kalinys John Behr, 
kiuris sveria 280 svarų. Paėjęs 
7 mylias jis teik pavargo ir 
sušalo, kad džiaugėsi kai jį su
rado sargyba ir parvežė atgal 
i kalėjimą.

Suėmė komunistų agi 
tatorių

Pirma nelaimė popie 
riaus fabrike

Panevėžys.— Betikrinanl be
darbius, gautomis krim. pol. 
žiniomis, buvo iškrėstas Akins- 
kas Jonas, bedarbių tarpe vedęs 
agitaciją. Pas jį buvę rasta 
apie 100 Mopro ženklų, įvairių 
komunistinių brošiūrų, jo ran
ka rašyta korespondencija į ko
munistiškus laikraščius ir kito
kių užrašų. Iš to daroma iš
vada, kad jis Panevėžy buvo 
žymus komunistų veikėjas.

Kaunas.— Sausio 19. dieną 
vienas darbininkas Petrašiūnų 
popieriaus fabrike buvo įlindęs 
girnų valyti. Darbininktri ne- 
iŠlindus, girnos buvo paleistos 
suktis ir darbininkui sutraiškė 
kojas.

Federacija turi 
pagrindą ir siekiasi 
cialės tvarkos— kooperatyvės 
valstybės, kur gamyba, išdali
nimas ir apsimainymas butų 
taip tvarkomi, kad jie patenkin
tų žmonių reikalus, vieton .kad 
vien neštų pelną.

Federacija jau parodė tokią 
jėgą, kad nesenai įvykusiuose 
rinkimuose Calgary provincijoj 
ji surinko 46 nuoš. balsų. Kad 
nugalėti Federaciją, turėjo su
sivienyti abi senosios partijos 
—liberalų ir konservatorių.

• “Mes aiškiai skiriamės nuo 
abiejų senųjų partijų”, aiškino 
Wocdsworth, “nes jos abi sto
vi už esančią kapitalistinę sis
temą su privatine nuosavybe 
gamybos mašinų, kartu ir už 
kompeticiją pačioje industrijo
je ir tarp industrijų grupių.

“Mes taipgi skiriamės nuo 
komunistų, kurie tiki į naują 
socialę tvarką, bet mano, kad 
tai galima įvykinti tiktai pagel- 
ba politinio sukilimo smurto ir 
įvedima diktatūros.”

socialitsinį 
naujos so-

Vilkai Vilniaus krašte 
staugia

Vilnius.—Aplink Ašmeną at
sirado daug vilkų, kurie įpul- 
dami j kaimus vagia gyvulius 
ir piešia arklius. Valstiečiai 
ruošė keletą didelių medžioklių. 
Tačiau kaikuriose vietose, kaip 
Švenčionių apskrity, Tinėnų ir 
Lingvėnų valsčiuose vilkai pri
darė ūkininkams daug nelai-

Paryžius, vas 
moterų organizacijos laike vie
šą susirinkimą, kuriame buvo 
agituojama pirkti tiktai Fran
ci joj pagamintos prekes ir boi
kotuoti užsienio gaminius.

Kelios

i TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti || 

gS išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-05 
SS rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, §5 

kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- §5 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

ST Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami® 
S? daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų® 

reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. g5

Naujienų raštine atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, NedSldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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nitratus.

TOMATĖSIš Vilniaus krašto kenai

žmonių kankinimas

Svaras 19c

GRAPEFRUIT Texas Be Seklų

tuz

5 sv. 19c

NAUJA

l 207-208 McCLUlUS jBUILDIJNČ
■'* V Y.*.... M .

'omai 
i, yra 
nesu-

sito 
pri-

Vyriausias tribun ola s 
išsprendė kaip vykdyti 

kunigams bausmes

“OCTAGON’
SOAP POWDER

tuvių visuomenės. Jie taip pat 
dftug paremtų Lietuvos, kole
gas būda voj ant sveikatos de
partamentų. Tai butų mokslo 
žinksnis pirmyn.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga.

SKALBIMO 
MUILAS

Jeigu mes 
risidė-

BŲRLEY BEST”
TABAKO

nu ų 
bar Vyriausio tribunolo yra iš 
aiškintas.

Pęrkąpię Laisves Bonus,
Išpijo! Blatas, r , *
Ę^PBe,Lai|hw.........
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstiją pilietybes

aplikacijas.

FLASH” Bankų MUILAS

Išrinktasis prezidentas Ifoesęvelt apžiūrinėju v.ąĮdžfos Wscle
Shoals, Alabąipęj. Viršuj — 
valdžia operuotų tvenkinius

Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

NAUJIENOS
1739. So. HalstedStręet, 

CH.ICAGO, ILLINOIS ? .

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS) 
PINIGUS LIETUVON

teise juos, 
o kunigams 
tai teko su- 

k įmigai gynėsi,

Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETpVIŲ AUDITORIJOJ

Kentucky Burley Naturališkų 
Lapų Bukimui Tabakas. Delį 
pypkių, eigarelų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausio 
derliaus. Turtingas ir švel-; 
•nūs. Liuosas nuo visų kemi-> 
kalų ir kitų primalsimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo
šimų, tiktai kokybė perdėm. 
Penki svarai padarys 50 di- 

kielių maišiukų rūkymo arba į 
40 pinčių dėl kramtymo. Nuo; 
Augintojo tiesiog Vartotoj d. j'

Prisiųskite mums $1.00 ir. 
mes be atidėliojimo išsiųsime 
įju^. 5 svarų pundų,

esant, nebegalima egzistuoti. 
Teismas, atsižvelgdamas j susi
dariusią padėtį, nuėmė areštą 
nuo magistrato stalų ir maši
nų, bet visi miesto tėvų fote
liai ir kitas magistrato turtas 
pasiliko aprašytas ir laukiama 
licitacijos.

žinoma, pąbutfavoa ligoninę, 
kad ir paskutinį kailį reikėtų 
lupti nuo piliečių, nes taip il
giau būti negali 
anierikiečifu, gaĮftuing 
ti ^a^.sp l^įtąis penkiais, milio- 
nais litų, tai Lietuva įgylu vi
sai moderniškų įstaigų sveika
tos reikalams. Ką sakoįe? Pa
mėginkime.

Šiemet įvyksta Cliicagoje 
Pasaulinė Paroda. Daug A- 
merikos lietuvių daktarų atr 
tostogąius važiuos tą parodą 
pamatyti. Tgippat gal vienas 
kitas kolega atvyks ir iš Lie
tuvos. Ar nebūtų galima tad 
pasinaudoti proga, kad tam 
atitinkamu laiku padarius 
nors mažą pasikalbėjimų virš 
minėtais ir kitais, klausimais. 
Amerikiečiams daktarams už

baustas, nę smilę da;Jj|U Haįejį? 
nui) jiems bausnųų vykdyti,

f ’ " , I

Teisingumo < mi^sĮeris dęl 
to užklauso Vyriausi-; MMnflUh 
a) ar Lietuvos vyriausybei su 
Vatikanu konkordatų pasira
šius pasilieka galioja baudž. 
proceso įstatymo 1029 slr., 
kaip aiškiai prieštaraująs 
konkordato XX str. ir b) kas 
daryti jei vyskupai vengia val
stybės teismo kunigams uždė
tas bausmes vykdyti kunigini 
uždarant į vienuolynų: ar ku
nigą galima uždaryti į kalėji
mų kaip paprasta pilietį?

PASTABA ~ Dauguma “Midtue^t Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

specialiu O E p 
id. šmotai w

3 pakeliai 14c

Reikalingas daktarų 
seimas

inas 
buvo davus 
dijų lietuvių

Specialis Pasiūlymas:
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO

INDEPENDENT 
TOBACCO 

r GROWERS 
ASSOCIATION

BROOKFIELD” BRICK CREAM 
ar AMERICAN Svaras COG

Ar jau galvojate apie savo dukters atei
tį? ji veiks kaip užbaigs mokykla? 
štai yra proga ISmokti dresių dezaintnimo 

>nrba skrybėlių dirbimo ir turfiti gera už
darbi- Mes išmokinsime t trumpa laika, 

j Uždarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knygutes L, Gausite dykai.

tMASTER COLLEGE OF DRESS 
f DESIGNINC. DRESS MAKING, 

« NĮILLINER^Y 
339 So. Wabash Avė.

• Tel. Wabash 9075

Valstybes įstatymų ir konkor 
dalo prieštaravimai.

KAUNAS. — Kunigai su tau
tininkų vyriausybe bekovoda
mi nemaža yra pasakę bažny 
čiose pamokslų, kurių turiny* 
buvo nukreiptas prieš valdžių 
Valdžia kunigams kėlė baud
žiamąsias bylas, 
Tačiau kai reikė j 
bąusmes vykdyti, 
pasuoti, nes 
kad jiems bausmes turinti vyk 
dyti ne valstybes vyriausybė, 
bet dvasiškoji. Be' to;1 kunigai 
.pradėjo atsikirsti ir iš esmes: 
girdi, už kunigų veiksmus, 
pagal konkordatų, kuris turi 
įstatymo galiotu, jie esą atsa
kingi tik prieš bažnyčios vy
resnybę. Be ko kita kunigai 
nurodinėjo, kad ir pagal Bau
džiamąjį proceso įstatymų vy
riausybe negalinti (jei kunigas

ir bendra sistema. Jeigu atsi
rastu nors keletas amerikie
čių daktarų pritariančių šitam 
klausimui, — seimelis ir pasi
kalbėjimas galėtų įvykti, į ku
rį ne vienas Lietuvos kolegų 
atvažiuotų. Nežiūrint, paga
linus, kiek į tokių konferenci
ja neatvyktų, tiek užtektų.

kitas klausimas, neina- 
verlčs turįs, — tai fun- 
ir stipendijų klausi; 
Bockefeller fundacija 

vienų kitą stipen- 
nis važiuoti į už

sienius pastudijuoti, bet da
bar jau nebegirdėti. Taipgi, 
rodos, buvo sumanymas kokį

piccalilli s:r;erAgu""n^

“LIPTON'S“
JUODA ARBATA 2 ’®'

Vilniaus lietuvių spauda ra
šo apie toki nežmoniškų lenkų 
elgėsi su lietuviais. Vigonių 
kaimo, Bodimės valse., gyven
tojai pernai metais norėję įs
teigti sayo kž^imę lietuvišką 
pradžios mokyklą. Nužiūrėjo 
tinkamiausią mokyklai patalpą, 
D. Sięlylos visais atžvilgiais 
tinkamą namų ir apie tai pra
nešė mokyklų kurątorijai. Ta
čiau Rodunės policija sužino
jusi apie gyventojų prašymą, 
atvyko į Vigonių kaimų ir už
antspaudavo D* Sięlylos namų. 
Per antspaudavimą policijos ko
mendantas, garsusis Rejentas, 
smarkiai sumušė Sięlylos žmo
na, už ką p. Sielyla patraukė 
komendantą atsakomybėn. Tos 
Pylos tačiau dar nebuvo. Ęet 
namas užantspauduotas buvo 
nuo pernai metų visą laiką ir 
jų šeimininkas turėjo prisi
glaudęs pas savo kaimynus gy
venti.

Su mokykla taip ir baigėsi, 
nes antro tinkamesnio buto vi
same kaime nebuvo. Policija, 
užantspaudavusi namą, jokių 
motyvų cįel to fakto nenurodė 
ir antspaudo nuo namo nenu
ėmę.

Namų savininkas kreipėsi tuo 
reikalų pas Lydos Storastų, o 
vėįjau į Lydos apygardos teis
mą, bet visa buvo veltui. Nė 
iš ten, nė iš kitur jis negavo 
jokio atsakymo. Pagaliau š. rp. 
lapkričio menesį jis kreipėsi į 
Vilniaus apeliacinį teismų, ku
ris (o pat mėnesio pabaigoje 
įsakė nuimti nuo namų ant
spaudą ir Sielyląi leido toliau 
gyventi savo namuose.

Tenka šia proga pažymėti, 
kad Lydos ir starostija ir poli
cija vietos lietuvius gyvento
jus terorizuoja kaip įmanyda
mi. Jie nesiskaito su priemonė
mis žmones kankinti ir dažniau
siai prispaustiems žmonėms į 
jų prašymus netik neatsako, bet 
griebiasi dar kitų kankinimo 
būdų, kaip įskundimai teismuo
se, nepamatuoti areštai iki teis
mu ir kita.

Licituojamas Suvalkų 
magistratas

Lepiau spauda rašo, kad Su
valkų magistratas atsiyrė la
bai sunkioje materialią sąly
gose. Išlaidos jo kas kartų di- 
dęjusįos^ tuę tarpu kai paja
mos vis mažėją ir mažėją. Ma
gistratas pradėjo skolintis, bpŲ 
vekselių išpirkti nebepajėgė,

Todėl šiomis dienomis lietyo- 
liūs aprašė visus magistyąto; 
turtus ir įstaigos baldus: sta
lus, kėdes, spintas ir kita. Be 
to, uždėtas areštas ant visų ma
gistrato pajamų;

Suvalkų magistratas padavą 
teismui prašymą, kad butų , nm 
imtas areštas nuo jo dai^i|>

esi},

Saldus Maišyti ar
24 unc. Džiaras

devintas sųsiuvinys 
Enciklopedijos, šiuo šą

li 52

“MIDWEST” AUKŠTOS RŲŠIES

MILTAI®-=

Išėjo
Liet 
siuviniu jau apimama 
puslapiai pirmojo tomo 
ei|a jau iki P. Armino biogra
fijos.

Neužsisakiusius dar kviečia
me nealidęjiojant užsakyti 
Liet. Enciklopedijų. Vėliau 
buų žypiiai brangesnė. Be to, 
dabar premimeruodamicsi pa
greitinsite ir palengvinsite iš
leidimų šio svarbaus veikalo, 
be kurio kiekvienas apsišvie
tęs lietuvis negalės apsieiti.

— J. Kriščiūnas, 
“Spaudos Fondo” įgaliotinis.

TAUPYKITE PINIGUS
Pirkite pas “MIDWEST STORES” 

IŠPARDAVIMAS

wilbur CHOCOLATE BAR

(Laiškas iš. Berlyno) 
Rašo Dr. D. Pilka

Lietuvių daktarų suvažiavi
mo klausimas buvo jau seniau 
gvildenamas per ebieagiečius. 
Dabar, rodosi, yra gyvas reika
las tokį suvažiavimų įvykinti. 
Ir tai turėtų būti bendras Lie
tuvos ir Amerikos medicinos 
daktarų suvažiavimas. Tokis 
bendras suvažiavimas ir pasi
kalbėjimas sveikatos reika
lais, nėra abejonėj atneštų 
daug naudos kaip patiems 
daktarams, taip ir plačiai lie
tuvių visuomenei.

Lietuvos liaudies sveikata 
yra nukentėjusi jau nuo šimtų 
metu — dar ir dabar nėra au
kščiau pakilus
500 metų sename, tamsiame ir 
sulužusianie Kauno ligonbuty. 
Atbudavojant Lietuvą, sveika
tos klausimus turėjo būti pir
moj vietoj ant programų, bet 
tai nepataikė. Jau net daktarai 
vengia svetimšalius svečius 
susitikti ligoninėj, kad nepa- 
žeminus Lietuvos 
medicinos mokslų, 
kuriose daktarai i 
randasi Kauno ligoninėje 
blogos, tik niekas jų 
pranta apart daktarų.

Dabar jau ir valdžia praije- 
da rūpintis ir žada skirti pini
gų ligoninės budavojimui, — 

, kurių (Įar nėra vald- 
dę. Pinigų yra ar nėra, 

o ligoninės reikia būtinai ir 
turi būti pastatyta be atidėlio
jimų. Manau, kad .prie šito 
reikalo ir Amerikos lietuviai 
turėtų prisidėti ar lai iš savo 
kišenių, ar tai surasti kito
kius budus. Beikalas yra gyvas 
ir neatidėliojamas. Daktarų 
pasikalbėjimas įj 
klausinio išrišimui 
gelbėti.

Antras klausimas 
t u vos kolegų pageidavimas ar
čiau susipažinti su amorikic- 
ciais daktarais, pasidalinti 
mintimis medicinos mbkslo 
šakose, pamatyti ir pastudi
juoti Amerikoj ligonines ir 
jųjų tvarkų. Jeigu amerikie
čiai pasirūpintų tokių konfe
rencijų sušaukti, tai Lietuvos 
kolegos atvyktų, kad ir į pa
saulio kraštų, nežiūrint ekono
minių aplinkybių, kuriose jie 
randasi, - kad tik įgavus nau
jų idėjų, naujų metodų, naujų 
inspiracijų jųjų budavojamam 
darbui Lietuvoj. Tikiu, kad 
amerikiečiai lengvai galėtų su
pažindinti Lietuvos kolegas

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOK) ,

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tiię.$l|OO

Ką. taįc naujai atąpąusdjnta.
Prisiunciapąę pąštu.

FORLESr

STORES
NUIGHltUKHUOD STUMU

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

SVIESTAS W

Kaune, kuriam buvo prašoma 
pagalbos,bet viskas: nuėjo vel
tui. Laikant tokių konferenci
jų, ar nebūtų gerai pasikviesti 
svečių iš tokių įstaigų, kaip 
Bockefeller, Carnegie ir kitų 
fundacijų ir padaryti į juos 
spaudimų atatinkamoj formoj, 
kad ir Lietuva neturėtų būti 
užmiršta. Niekas negali pasa
kyti, iš kur malonės kitų s*5'k 
gali kristi Lietuvos liaudies 
sveikatos naudai. Beikia taip
gi atsiminti, kad lietuviai yra 
daug prisidėję prie Amerikos 
tobulinimo ir turtų krovinio 
įvairiems trustams. šiandien 
lietuviams nebūtų nei sarmata 
net paprašyti pas Amerikos 
turčius luiramos, ypač tokiems 
reikalams, kaip ligoninės bu
davojimui, ir abelnai sveikatos 
reikalams. Lieluvoa vadžia,'nes,

ORANŽIAI 'SunkiS:ros Ss Nav''

Vyriausis tribunolas teisin
gumo ministerio patiektus 
klausinius šiomis dienomis ap
svarstė ir nutarė, kad baudž. 
proceso įstatymo 1029 str., 
kaip neprieštaraująs konkor
dato XX slr., veikia ir kon-

I /■

kordatų pasirašius, o jei dva
siškoji vyresnybė atsisako vis 
tiek kuriais sumetimais, vyk
dyti valstybes teismo kuni
gams uždėtas O^dšmes (areštų 
ar paprastų kalėjimų), tai tas, 
bausmes turi yy)kdy.ti valstybės 
valdžia dvasininkų neskirda
ma nuo paprastų piliečių.

Tokiu iiudii’^tfęčius metus 
besitęsiąs dvasininkams bausr 

mo klausimas da-

APRICOTS
JAUTIENOS BULJONAS “Torex” Makštyse Makšt. 15c 
PEAJNUT BUTTER “Beech-Nut.” 10,3/4 unc. džiaras 15c 
TAFFEE BARS “Sunshine” COOKIES ....... . Svaras 17c

MIDWEST”
PUIKIOS____________

DI? A NTCP A T ’ Midwest" Puikus Žali skinti 
Al su ankštimis ar ižrinkti

“MIDWEST”
Puikus Dideli No. kenai

T T Q vartojami daugiaus
[LjJ-JazJI AiZluO jta(p 5 mflionų Euro- 
uiečių kaipo jų leimoH vidurių lluoatiotojae. 
Tunai gydytojai rekomenduoja Leopills. Pa
rašykite mums dėl dyku) Kampelio. Gal jus 
greit patirsite kaip pagelbingi jie yra prie 
nžkiutSjimo vidurių, guzų hemorrholdų, ir 
t. t., garantuojame, jio nflra kenksminri. 
LcopIHh dabar padaromi Chieagoje. 35 
piliuk/ie už 25e. ganei te nuo jūsų vaistininko 
arba iA I>eo Laboratories 034 Fullerton Av6., 
Chicago. <111.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vąs, 2Q Liet. AudiUiijoj

“DIAMOND BRAND 
DEŠROS Minkšta Šąlami ................ ..

IĮ A Robert’s “Justrite”
iliinllliJ Picnic Jau iškepta

OBUOLIAI N. Y, Greening U. S. No. 1 ........

TOILET TISSUE 17ą
2 kenai 15c

•BUY’AT THE

■ lllll III....I..... ....

MIDWEST
300 INDEPBNOENT

, e’- f T.. .. *■ ■ ir * % SSR
*#. t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bolševikai planuoja 
užkariauti Keistučio 

Pašalpos Kliubą
Užsimojimas iškeltas pasikalbė

jime su Keistučio Kliubo na
riu — bolševiku.

Poras dienų atgal teko man 
turėti pasikalbėjimą su drg. 
N., kuris yra Keistučio P. Kliu
bo nariu ir aktyvus bolševikas. 
Kadangi aš mažai dalyvauju 
lietuvių gyvenime aktyviai, bu
vau žinomas jam nuo seniau, 
kad esu bolševikų simpatikas, 
tai mano draugas N. nuošir
džiai papasakojo savo kilnius 
planus Keistučio Kliube. Pasi
kalbėjimas ėjo maž 
nia vaga:

Pasikalbėjimas su
Kliubo nariu —
—- Drauge, tavęs 

matau 
muose, 
buotėje, 
prarijo, 
mas?

dą ug seka-

Keistučio 
bolševiku 
niekur ne- 

nci musų parengi-
nci organizacijų dar- 
tarsi juoda žemė tave 

Kodėl toks apsileidi-

—Natūraliai. Pradėjau senti, 
gyvenimo sąlygos kaip visus, 
taip ir mane skaudžiai yra pa- 
lietusios — rūpinuosi vien sa
vais reikalais. Tiesa, seku lie
tuvių ir anglų spaudą, nuo die
nos klausimo nesu atsilikęs. 
Pasimainys gyvenimo sąlygos, 
gal vėl galėsiu 
tis.

—Jus seniau 
tės pašalpos 

čia prisidėkite

pradėti darbuo-

daug darbavo- 
organizacijose, 

nors čia prisidekite su savo 
darbu. Mums kaip tik čia yra 
svarbu.

—Tiesą pasakius ir čia ne- 
y atau reikalo darbuotis. Lietu- 

Jvių pašaipi nes organizaci jos ei
na prie mirties. Kiek man ma
tosi Chicagoje tiktai keletas 
lietuvių organizacijų dar laiko
si stipriau, o kitos nyksta.
Stengiasi kuo daugiausiai drau

gijų įtraukti į 
—Tas tiesa, kad 

Bet mes kaip tiktai 
koje ir dirbam, kad 
mažyčių lietuvių pašalpos or
ganizacijų sulipdžius vieną di
delę organizaciją ir kad ją kon
troliuotų musų žmonės, šioje 
valandoje musų tikslas yra 
kiek galima daugiausia draugi
jų gauti j Keistučio Kliubą. 
Mes ne tiktai agituojam čielas 
draugijas čia prisidėti, bet dir
bam ir atskirų narių, musų 
simpatizatorių, įrašyme.

—Bet jus turite Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą, tai 
kam dirbti pašalinėse organi
zacijose ?

—Tas tiesa, kad mes turi
me L. D. S., bet mes ypačiai 
čia Chicagoje, masių sutraukti 
negalime į L. D. S. dėl dviejų 
priežasčių — visi žino, kad L. 
D. S. yra bolševikų organiza-

taip yra. 
šitoje ša- 

iš tų visų

cija, draugijos pas mus neis, 
kita čia gana aukšta mokestis. 
Taip, kad mes nei vienos tų 
draugijų, kurias įrašome arba 
dar įrašysime į Keistučio 
Kliubą, į musų susivienijimą 
negau tumėm.

—Bet tos jūsų manės, kurios 
rašosi į Keistučio Kliubą nėra 
bolševikiškos. Kaip jus jas pa
lenksite linkui savęs simpati
joje?
Skirtumas larp Ch. L. D. S. P. 

ir K. K., anot "N”.
—Pertai, mes drauge šitoje 

linkmėje ir dirbame. Mes dar
buojamės, kad kuodaugiausia 
gavus saviškių, o ateinančios 
masės, tai neprotaująs ele
mentas, tai tešla, iš jos yra ga
lima bile ką padaryti. Mes ši
toje valandoje Keistučio Kliu
be turim apie pusantro šim
to narių tikrai mūsiškių ir 
kasdien mes čia savo spėkas 
auginame. Yra nemažas skai
čius nors ir ne mūsiškių, bet 
reikale mums parems.

— Kiek girdėjau Chicagoje 
dar yra ir kita didelė draugi
ja, tai Cliicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpines Pašal
pos, kodėl jus ten neveikiate?

- Mes ir ten turim savo spė
kų apie šimtą, bet ten veiki
mas yra labai sunkus. Ta or
ganizacija vargiai bus galima 
užkariauti. Nebent jeigu kada 
konstitucija bus pamainyta. 
Ten konstitucija duoda didelę 
galią valdybai ir pirmininkui.

—Kokios tos galios gali būt, 
kad nariams atimtų teises 
spręsti organizacijos reikalus?

—Ten nariams teisių, taip 
sakant neatima, bet ten visas 
svarbesnis darbas atliekamas 
valdybos, o susirinkimas tik
tai deda savo antspaudą. Na
riams nėra progos plačiau dis- 
kusuoti klausimus. Jeigu mato, 
kad klausimas gali linkti į il
gesnes diskusijas arba į nepa
lankias vėžes, tai tuoj pirmi
ninkas skiria komisiją arba 
klausimą atideda * kitam susi
rinkimui. Valdyba renkama 
referendunui. Taip sakant, čia 
sąlygos mums veikti neįmano
mos. Cliicagos Lietuvių Drau
giją 'Savitarpinės Pašalpos, 
yra, bent šituo laiku pilnai už
valdę “socialfašistai” ir šiaip 
įvairaus plauko ponai. Mes tai sklokininkus, Prjuseiką, Bimbą

draugijai visur kišam koja, o 
už Keistutį agituojam. Manau, 
kad pašalpinių draugijų klau
sime musų taktika Cbicagoje 
yra nuosaiki.
Kokiu budu "užkariavimas”

—Bet jeigu kas nors jūsų 
užsimojimus iškeltų į viešumų 
Keistučio* Kliube, tai jūsų 
šansai susiaurėtų užkariavime.

—Mos čia, drauge, dirbam 
labai atsargiai. Per “Vilnį” tik 
vienų kitų žodį tariam, kad 
Keistučio Kliubas yra gera or
ganizacija ir tt. Na, o “Naujie
nose” rašome • kuodaugiaiuia.- 
Tokiu budu, mes palenkiam 
simpatiją Chicagos lietuvių 
naudai Keistučio Kliubo—len
gviau įrašyti draugijas ir pa
vienius narius. Jeigu rašytu- 
mėm plačiau ką nors per vien 
“Vilnį,” lai tuoj butų kai kam 
suprantama koks musų tiks
las, o kad rašome per “Nau
jienas”, apie mus,ų planus nei 
lape neloja.

—Na, o dabar ar jau daug 
turite įtekmes Keistučio 
be?
"Kontroliuosią Chicagos

vių gyvenimo vadeles”
—Galima sakyti, kad mes ir 

dabar galėtumėm paimti ir 
valdyti, bet kolei eina naujų 
draugijų įrašymas, 
sėkmingas darbas 
me, nenorime prie 
butų pakenkimas 
jos augimui. Bet
nesitęs ilgai. Draugijos kurios 
dedasi prie kitų išsibaigs laike 
šitų metų, vėliau Įįks tiktai 
kelios draugijos, nariai kitur 
negalės išbėgti, turės laikytis 
ten, kur bus. ,

—Tai kokia busi jums nau
da, kad kontroliuosite Keistu
čio Kliubą ?

—žinoma, pinigines naudos 
gali tiesioginiai ir nebūti, bet 
idėjos žvilgsniu bus didelė 
nauda. Valdyti organizacijų 
kuri turės apie porų tūkstan
čių narių ir turtingą iždą bus 
mums moralia pliusas. Mes ta
da turėsime: kųip« ir? lietnyiško 
gyvenimo vadeles Cbicagoje 
savo rankose. •

virš (leseiką melų, žinau, kad 
jis ne blioferis, liktai tą sako 
ką žinąs bei ką darąs. Ir Keis
tučio Kliubo reikalais, jis kal
bėjo teisingai ir nuoširdžiai. 
Aš taip pat, senas jo draugas 
rašau tiktai tą, ką man mano 
draugas N. kalbėjo. Iš mudvie
jų pasikalbėjimo aišku, kad 
draugai iš bolševikų abazo 
Keistučio Kliube b ii (lavoj a 
Stalino Kliubą. Atrodo, kad 
jie prie to eina gana prirengtu, 
planu iškalno. Reikės labai di
delių pastangų, kad juos tin
kamai atmušti. Bet gal būt, 
kad jau per vėlu. Parodys 
trumpa ateitis. ■—Yla.
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Rengiasi važiuoti
Floridos valst. svei

katos reikalais

Mauni Greeivoodietis, pamin
klų slalyt a jas Antanas Biti
nas apleidžia Chicagą šešta
dienį.

Antanas Bitinas, 3958 West 
Mount Grcen- 

wood, plačiai žinomas pamin
klų statytojas, šeštaMienį po 
piet išvažiuoja automobiliu į 
Floridų sveikatos reikalais.

Pietuose planuoja išbūti a- 
pie du mėnesiu ir apsukti Flo-

lllth Street

ridos vakarų ir pietų kraštus, 
Tampų ir Miamį.

Biznio reikalus per tų laiką 
tvarkys žmona, p. Bitinienė.

A. Bitinas gyvena ir varo

biznį Mount Greenwood apie- 
linkėje per 29-nius metus. 
Pereitais metais irgi buvo iš
važiavęs į Floridą, bet kiek 
trumpesniam laikui.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

Kliu

liehi-

kolei eina 
budavoji- 

to eiti, tas 
organizaci- 
tasi darbas

"Stalino kliubas”
Vėliau nusukome kalbos 

kryptį apie Tautiškas kapines,

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
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NA! PALENGVINKITE SKAUDA
MA GERKLĘ ŪMAI

Jaučiate žaliumų, Suerzinimų, Pasigelbėkite Tuo jaus 
—1. 11 Sia paveikslai pasakys jums kas teikia daryti.

Atsiminkite, kad Tik Vaistai Pagelbsti
Moderniškas inedikalis mokslas dabar 
meta visai naują šviesą ant skaudamos 
gerklės. Budai palengvinti skausmą, 
žaliumą ir suerzinimą į taip greitą lai
ką, kaip dvi ar trjs minutes.

Pasekmės yra daugiausia nustebinan
čios medikaliame moksle. Gydytojaus 
patarimu, tūkstančiai seka tuo keliu,., 
numesdami senoviškus 
“antiseptikus”. ! Nes 
vaistai gali pagelbėti 
klei.

■ U- •

LENGVAI PADARYTI. Viskas l^ą 
jus darote, sutrupinkite ir išlaipinkite 
trjs BAYER Aspirin • Tabletkas pusei 
stiklo šilto vandens. Gargaliuokite su 
juo !du, syjk; -y kaip parodyta aukš- 
čiaus. 1 Jeigu' jus turite kokias nors 
esančio šalčio ženklus, <— tai prieš gar-

Gydytojaus 

plovinius” ir 
surasta kad tik 
skaudamai ger-

BAYER
Ir to-

Skaudamai Gerklei.
SUMAŽINA UŽNUODIJIMĄ, SU

ŠVELNINA SKAUSMĄ ŪMAI. Gar
galiavimas su Bayer Aspirin padarys 
trįs dalykus: Prašalins skausmą tuo- 
jaus. Palengvins uždegimą. IR — nu- 
mažins užnuodijimą; kas yra labai 
svarbu kovai su skaudama gerkle.

Reikia vaistų — kaip 
ASPIRIN — kad atsiekti tai!
dėl gerklės specialistai po visą Ameri
ką užrašo BAYER gargaliavimui vietoj 
senoviškų gyduolių. Pasekmės yra 
greitos ir nuostebinančios.

4 ' " • . . M ; • ■■ J 1 t J

Bukite -atsatgus. ir gaukite tikras 
BAYER Aspirin Tabletkas tam tikslui.. 
Nes jos ištirpsta ganėtinai dėl garga
liavimo nepalikdamos jokių erzinančių 
dalelių. Stebėkite tą kaip pirksįte.

juo !du, syk:
člauš. ' JJeiį- 7-
esančio šalčio ženklus, — tai prieš gar
galiuojant priimkite 2 BAYER Aspi
rin Tabletkas ir išgerkite pilną stiklą 
vandens. Tai pagelbės jums nugalėti 
besirandančio Šalčio simptomus įsigalė
jusius jūsų organizme. Kartokite, jei
gu šaltis nepraeis. Neš tikras Bayer 
Aspirin nebus kenksmingas. Jūsų gy
dytojas jums pasakys, jis nėra ’ kenk- 
mingai širdžiai. Gaukite skrynutę iš 
12 arba buteliuką iš 100 pas savo 
vaistininką.

Klauskite savo vaistininko apie neseniai nupigintą 
. 100 tablūtkų didžio Bayer Aspirin.
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TABLETKOS NfiRA TIKROS BAYER ASPIRIN BE ŠIO KRYŽIAUS
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NAUJIENŲ EKSKURSIJOS 
. LIETUVĄ 

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną), ir iš ten Gelžkeliu j Klaipėdą.

J Klase į vieną pusę ........ . Q*|
i abi puses--------»■) gg*5Q

’5.00
ANTRA EKSKURSIJA 

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase į vieną pusę ..............  QQ
*153.50

Valdžios taksos .............. ............... $|J QQ
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak. 

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Valdžios taksos

3
• i abi puses

“Kodėl Prarastas Vilnius”
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 miginol Vargas lenkino.

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

VIII. Kunigai klupdo lietuviui 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

CHICAGO, ILL.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnaląKULTŪRĄ

SIUMERATOS KAINA: - Amerikoj melams — 3 
1% dol.; Lietuvoj metams — 2 dol 

‘ 1 — i/2 dol.

PRENUMERATOS 
dol., pusei metų — 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros 
ž. admin, į,

PAIN-EXPELLERk

.........NNMMIRMM

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikit* čia ir persitikrinkite ką ji* jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių, Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuolO valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Av*. Te!. Ctawford 5573 GARSINKITES “NAUJIENOSE
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DIDELIS VIEŠŲJŲ DARBŲ SUMANYMAS

VIS

tai laime, moters

HITLERIUI KAUKĖ NUKRITO

tai dievas.

gavome is

Nepri

;i visos

So<SM»tų Auš

hm

30 metų. Bonus išmokėti tak
somis Janglių.

3 3. Kabyklų administraciją/ su
daryti

žiežirbų, 
lyg ugnelėb

— .<geriausį advokatą 
Londone

apie politikų

sesnią
velto sumanymą vykinti valdžios lėšomis 
darbų programą Tennessee valstijoje, kuris 
darbj dviem šimtam tūkstančių darbininkų.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Habted SU Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

tai viskas 
dari

■ M. ■ ........... ..

Hitleris su Von Papenu ir Von Hindenburgu pa
leido Vokietijos reichstagą ir paskyrė naujus’ rinkimus 
kovo 5 dienai. Dabar prasideda kova, kuri, gal būt, tu
rės daugiaus reikšmės Vokietijos respublikos istorijoje, 
negu kurie kiti rinkimai po didžiojo karo.

Visa, kas yra monarchistiško, mihtaritiško, nacio
nalistiško ir atžagareiviško, susijungė po dabartinės 
valdžios vėliava. Šito reakcijos bloko tikslas yra sunai-

GaMfrhe fipirmą 
“Auširinės 
.“laisvos 
Amalas”, 

jr kitina'dabar 
kas t Sėdęsis, r 

Miaus Jisai buvo^ašy^t^S

“Naujienose” galima gau- 
tiUfttgtidjatts, Pietų Ame- 
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
«Wibutta” (No. 4) 
Kdina 5c Mėkviėno. ,

ma
balsuotojų daugumos prie savęs. Gąsdiriimais, melais, 
žudynėmis ir visomis kitomis priemonėmis valdžia Vers 
žmones balsuoti už “Hindenburgą ir Hitlerį”, kaipo “tė
vynės išgelbėtojus”. Bet jeigu masėse dar yra pakan
kamai pasiryžimo ginti savo teises ir laisvę, tai joks 
teroras ir joki apgaudihėjimai negalės atnešti laimėji
mo reakcijai.

Jeigu tačiau priešingai, to pasiryžimo Vokietijos 
liaudyje nėra, jeigu da ir dabartiniame momente dar
bininkai ir kiti skriaudžiamieji žmonės nesugebės su- 
derinti savo jėgas 1 ir ; atmušti atžagareivių, ataką, tai 
bus įrodyta, kdd Vokietijos ’liaddisHdar'neis moko bran
ginti thi, ką jaf buvo Mfehftfeh yovbttuėijh. h

Tačiau didelė dalis atsakomybės už reakcijos per- 
galę Vokietijoje puls ir ant tų šalių, kurios per metų 
metus Vokietijos respublikai darė visokias skriaudas 
ir pinkles, iki jos gyventojai neteko vilties susilaukti 
geresnės ateities. v

kietų

Thomaso Alanas,A&GEiį 
PRAMONEI

jis# iy- 
“sociali

kihama sovietų • Rusijoje.

nurtidrj 
socialistines minties 

kuris lyra leidžia-

gahymu. Tokirpąt nelogiški 
aharchizmo pamėgdžiotojai yrą 
ir fašistai, kurie smerkia visas 
kitas '• partijas Įtž egoizmą, b 
patys yra aršiausi godišiai.

A. ' Paliukas, i pasiremdamas* 
neva socializmo teorija apie 
klasių kovą, “numaskavo” vi
sas Lietuvos partijas, kaipo 
“buržujų kompanijas”, ir pan
kui sako:

^‘Partija, kuri žiuri, *ka$ 
tik kiti gyventų pagal josios

* duotą katekizmą, programą, 
h'bet ’pati taip negyvena, tai

toji partija bus klasės avan- 
garde (priešakyje. — “N.” 
Red.) tik tada, kai matys, 
kad įgalima padaryti biznį. 
Kiekvienas principas, formu
luojamas programoj, turi bū
ti partijos nariams dorovės 
norma.”
Na, žinoma, politinės parti

jos Paliukui yra tas pat, kas 
katekizmas, 0 partijos principai 
tai — dorovės normos. Kada 
nors jisai, gal, ir įsteigs tokią 
“partiją”, jeigu tas pakaifka- 
tfiai ‘ atliekamų davatkų, ku*- 
rios į ją norės rašytis. Iki šiol 
tbkias WUjAs o^^aVo-'tik 
klerikalai ir komunistai, bėt 
joms/ deja, nėkaip sekdavosi: 
nes arba katekizmas būdavo 
užmirštas, arba “partija” pa
krikdavo.
kliokiu ^bątgiunesąmaiuų kar- 

’^is/ijĮitiįaisąkoj ama ‘‘socialižHo” 
ir, ^Wšlų Ikovos” vardų! h

* tFa^žau, .kaip sakėme, tasMra^ 
šMjysrapie politinesparkas 
yra driekiausias ^Mišrihis” 
iiumer4e< Ęitų. straipsnių > au
torei, rinatyf,yra Tabiaų* bu- 
bre$duąiį>

vierii »
kiti maištą 

‘pirmieji ’ pasitiki šau
kliais. Kdi

zerio monarchiją.
Vadinamųjų “nacional-socialistų” vadas, Adolf Hit- 

ler, stovi atviroje talkoje su aršiausiais žmonių išnau
dotojais. “Revoliucinė” ir “socialistinė” kaukė, kurią 
jisai dėvėjo per 13 metų, nukrito nuo jo veido; Dabar 
tie milionai biednų žmonių, kuriuos jisai buvo apmoni- 
jęs radikališkomis deklamacijomis, turi progos aiškiai 
pasisakyti: ar jie nori, sekdami paskui Hitlerį, kišti 
savo sprandą į junkerių, kaizerio generolų ir stambių
jų kapitalistų jungą — ar ne?

‘Nacių” ir monarchistų bloko valdžia darys, žino- 
visa, ką galės, kad priešingoji pusė nepakreiptų

(Pirmo šių metų “Aušrinės” 
numerio turinys gana mišrus, 
bors ir nelabai gilus. Yra jame 
pusėtinai vykusių eilėraščių ir 
keletas popiiliariai parašytų 
straipsnių įvairiais politikos ir 
visuomenės klapsimais. Silp
niausia Žūmalo pusė -tai.—.kut 
jisai kalba

Vienas A. Paliukas užsimoja 
“A-je” išaiškinti Lietuvos vi
suomenei, kokios yra ir kokios 
turėtų būti politiškos partijos.’ 
Perkratęs « krik-demus, tauti
ninkus, vai. liaudininkus ir sb-c 
cialdemokratus, jisai daro ši
tokių išvadų:

“Tai kas pagaliau yra tos 
partijos? Atsakymas trum
pas: tai buržujų kompanijos, 
kurios kovbja dėl valdžios. 
Buržujai kovoja su darbi
ninkais, bet jie kovoja ir, 
tarp savęs, ' kai jie grobio 
nepasidalina. Jie kovoja dėl 
rinkų, dėl Žaliavos kasyklų, 
koVbja ir dėl valdžios. Val
džioje būti nemažiau pelnin
ga, kaip savo fabriką turėti.. 
Taip yra visame sviete, taip, 
ir .pas mus.”
Baisiai “kytras” tasai rašy

tojas, tik visai ne originalus. 
Tą “sekretą”,, kadj partijos tai 
— kompanijos,1 kurios kbvoja 
dėl pelningų vietų valdžioje,< 
Jau sehiai “atidehge” tautinin
kai, kurie juk ir teisina savo* 
“naują' erą” tuo, kad jie “pa- 
haikiho partijas”. J

Bet Lietuvos: tautininkai, žk 
noma, taip pat nebuvo tos; 
“mandrybės” išradėjai. Kad vk 
sos politiškos partijos yra tik-- 
gudrus Iburžujų išmislas žiop
liems darbininkams mulkinti' 
ir kad iš Viso politika tai -X9 
buržuazijos humbugas, — ši
tas idėjas seniai skelbė įvairus' 
smulkiosios miesčionijos ir Ūki
ninkų ideologai. Logiškiauši 
tarpe, jų buvo anarchistai. Ne-' 
logiški anarchjstų pamėgdžio
tojai šiandie yra bolševikai, ku
rie humbugu <ir darbininkų 
mulkinimu vadįną visas kitas’ 
partijas ir jų politiką, bet tuo 
pačiu laiku savw partiją ir savb

- » i r

Auksas, tai žilos senovės 
šaule, įkalinta amžiname ak
menyje.

.Auksas
juokas,, taUrė visų pasitenkini
mų, magiškas akmuo, paver
čiantis sapnu visas, gyvciiimb 
kančias. Auksas 
daugiau nei gražumas 
gi a u nei jaunystė, daugiau ndi 
pavasaris

Auksas
’ Taip, tai buvo tiesa. Kažko- 

kis Dawes grįžo < iš niekam 
nepriklausančios Žemės su pa
sakingų kroviniu aukso smė
lio. žinia apie tai prasiplatino 
visoj Ramiojo vandenyno pa
krantėj, sklido iš uosto į 
tą ir pasiekė tolimiausius ak 
biejų žemynų užkampius. 
Naujas Eldorado atidengė 
žmonėms savo nepasiekiamas 
turtus. Iš visų žemės kamuolio 
kampų tūkstančiai pamišėlių 
ir fanatikų vyko pasitikai 
naiijąjį dievą.

Juo arčiau prie Pietų Ame-

visi desperatai, visi 
, nepripažįstantys nei

Dievo, rinkosi

Naujasis prezidentas Rooseveltas bus, tur būt, drą- 
negu Hooveris. Spauda tik-ką paskelbė Roose- 

milžinišką 
duotų už-

Į tą programą įeina miškų želdinimas, įtaisymai 
potviniams kontroliuoti, vandens-jėgos vystymas, pla
tus nusausinimo darbai ir upių gilinimas navigacijos 
tikslams.

Rooseveltas sakosi norįs šituo projektu ne tik pa
rūpinti darbų bedarbiams, bet ir paskatinti darbinin
kus keltis iš pramonės centrų i mažai apgyventas ir 
ekonominiai atsilikusias vietas. Jisai mano, kad, jei šis 
sumanymas pasisektų, tai reikės tęsti ir toliaus tokį 
pramonės vystymą agrikultūros distriktuose, idant lai
kui bėgant lygiau pasiskirstytų gyventojai krašte. Tuo 
budu, anot jo, gims “nauja Amerika”.

Tokį busimo prezidento pasiryžimą ghlima tik pa
sveikinti. Iš tiesų, Amerikos resursai yra begaliniai: 
kodėl jų nepavartoti kovai su depresija, užuot laukus, 
kaip Hooveris kad laukė, iki geri laikai patys ateis?

Subscription lutes:
$8.00 per year inCahada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

--   -     ——- Ž — .m. 

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
Match 8rd 1879.

geltusįų pirštų žibėjo šviųinėb 
spalvos akmens skiltelė, iŠ kti 
rios vėtfžėsi raganiška jėga, ži
bsėjimas įkaitintų atomų, gel- 
tdnunlas auksinių 
kurios;; bliksėjo 
žemčiūgo, grudelyj

Viši 'žiūrėjo, visi ’ buvo tiž- 
liipriotižiioti tuo žibšejimu, ku
ris yra pašlčfitas niekam iid- 
pčikl&UšiiiiČiOj žemėj; visų 
šiiieįenyse vaiždavOsi auksb 
■ieškotojas, susivyniojęs į kai
lius1 ir apsiavęs didėliais bat- 
taif?; jie riiatė,' kaip tas miksų 
ieškotojas 'dufia kastuvą į ži
bančią prafežą, kaip jis Sėmių 
geltohą metalą, kuris slepiį 
savyj Visas gyvenimo jėgas. į

Metalas buvo ten, jis snaudė 
iiž daugelio tūkstančių mylių, 
.jį šlepe amžinas ledas.

’ Kad pasiekti tą vietą, reikė
jo iškentėti viską, kas galima 
iškentėti; iš dešimties devy
niems numirti.

Nesvarbu. Auksas

rikos. žemyno galūnės, arčiau 
prie Ugninės Žemes, kur pa
prastai viešpatauja vienatvė ir 
fdykiima, tuo labiau ir labiau 
atrodė, kad atsidūrei pamišė
lių apgyvento j šalyj.

Primityviuose uostuose, Su
gurtuose indėnų kaimuose, 
nuožmiuose kalnų tarpekliuo- 
®e -grUdėsi budai žmonių, ku
rie buvo pasirengę savo lavo
nais iškloti* neišbrendamą ke
lią į pifettts.

Arklių žvengimas ir šunų lo
jimas nejaukiai skambėjo ap
mirusiuose laukuose, kuriuos 
apšvietė mėnulis. Visi avantiū
ristai, 
žmonės 
įstatymų, nei 
čia iš visų pasaulio kampų.

Kadangi pavieniam nebuvo 
galima atlikti kelionę, tai su
sidarydavo grupės pasmerktų
jų mirčiai, kurie, sudėję kar
tu visą savo turtą, tinkamai 
prisirengdavo ir paskui steng
davosi pranykti iš likusiųjų 
akių, kad niekam nebūtų ži
nomas jų kelias.

Vieni pasirinkdavo vienokį 
kelią, o kiti 
limfausias tikslas visiems bu
vo vienas: mirtis.

Apsukrus kailių, ginklų, 
maisto, pakinkių, gyvulių ir 
kilų reikmenų pardavėjai- ne
įmanomai praturtėdavo.

Žiema buvo įpusėjusi, visi 
ruošėsi traukti į nesvetingus 
pietus, kaip tik oras kiek at
šils. Žmonės, panašus į Tanią 
Tengą, turėjo išdirbę savo 
mafšfiltą. Pakvaišusių nesu- 
gaudomo Dievo pranašų buvo 
šimtai; jie atvykdavo su kiek
vienu naujai atplaukiančiu 

• laivu,! pėsti ir su arkliais iš 
r šia tiriu, rytų, apsirūpinę vi

sokiais daiktais ir apsiginkla
vę nuo galvos/ligi kojų, kad 
čia susirasti sau bendrą ke
leivių.

(Bus daugiau)

Uatavon ir kitnr tiŽšienitaNi

Matatts -.*11
Pusėili

' Trims _____
Pinigus rriMa siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

yra žindma kaipo buržuazinė 
dradSlja.;.” ;

/. i ; - » i

Ir duot laiku, kai jis visa tai 
kalbėjo, tarp jo kreivų ir pa
geltusių pirštų žibė

_ i iš bendrų rmainidfių Čir 
vartotoj ų ’ darybų.

šalies feker- 
nbrhinio plšhavimb-darybą^ ku- 

?ri nustatmes, kiek dnį$ų prp 
falo pagilinti kiekvi^ftUKkan 
sykla, ir ‘anglių’<Mhas. > . .

5/-30 Vala^l> ^^>^

Otiido da Verona. Vertė K. A.

GYVŲjųŽMONIŲPRAGAilAS

- Btfvęs Sbcfcklistų- kandidatas 
į Ju^gfWų ’ Valstijų* preziden
tu s, Ndrman TlKMW»s/’savo kal
boje'‘Bellofilleįe/^IB., patiekė

Stalą atrgttą Įta&iafcasiims. ‘
MrtviMryti: j fĮįtf yrg NtdiKkHSJtas plan

___________________ 'rNAUJWNQSrChieag0,.ĮlI
. ■ •«. . ‘ , - v »

Bolševikai kasyklas, kaip ir 
kitus turtus, koiifiskavo, t. y: 
Atėmė jų savininkams be at
lyginimo. Norman Thomas siū
lo, vietoje to, kasyklas išpirk
ti. Tai yra, be abejonės, prak
tiškesnis kelias.

Komunistai, beje, sako,, kam 
Čia mokėti “parazitams” kapi
talistams už jų pramones. Bet 
tai yra moralistų (dorininkų), 
o ne ekonomistų argumentas. 
Tam tikrose aplinkybėse turto 
atėmimas, tiesa, gali būti pil~ 
nai pateisintas dorovės atžvil
giu (jeigu, sakysime, turtas 
buvo įgytas neteisingu budu). 
Bet tokia priemonė iššaukia 
griežtą pasipriešinimą iš savi
ninkų pusės, veda prie žiau
drios kovos, kuri visuomenei ga
li padaryti daug žalos. ‘

Be to, pramonių turtas šian
die priklauso* dažniausia kor
poracijoms, kurių dakcijos ' (šė^ 
r ai) yra pasklidę tarpe niilidnų 
žmonių. Daugiiiha ‘ tų šėVinin- 
kų nėra joki parazitai, bet yra 
paprasti žmonės, kurie nusi
pirko serus už sutaupytus sa
vo centus. Visus ' tuos Šerus 
staigiai panaikinti, reikštų ne
mažą skriaudą jų savininkams, 
štai dėlko Thomas siūlo ka
syklas išpirkti, o ne’ konfis
kuoti.

i Kada valdžia pdiins kasyk
las į savo rankas, tai Norman 
Thomas’ pataria, kad jas ope
ruotų komitetai»arba tarybos, 
sudarytos iš angliakasių ir var
totojų atstovų. Čia irgi yra di
delis skirtumas nuo bolševikiš
kos “socializacijos”. Sovietų 
Rusijoje pramones valdo1 ir 
operuoja valdžia ir jos pasku
ti dirbtuvių direktoriai. Dar
bininkai sovietų pramohės ad
ministracijoje savo atstovų ne
turi. Jie gdli per savo prof
sąjungas (Unijas) ir dirbtuvių 
komitetus duoti skundus arba 
sumanymus Administracijai, bet 
pastaroji gali jų nepaisyti. 
Prof-sąjtmgos taip pat — pa
našiai, kaip unijos Amerikoje 
— oficialiai neva atstovauja 
darbininkus, kada atatinkamos 
valdiškos ' įstaigos ' sprendžia 
darbo valandų ir algų klausi
mus. fBet profesinės sąjungos 
Rusijoje, lygiai kaip ir visos 
kitos organizacijos,- >ra kontro
liuojamos Valdžios, staip kad 
j os neturi • jokibs rČikšrtTės, kai
po; dhrbinihkų fėikalų/gynimo 
įrankiai. Paprastai jas • pavar
toja; Valdžia tik^UiŠ^plinos pa
laikymui tarpe'darbininkų, kad 
jie pasiduotų valdžios nutari-, 
mams. I

Kai dėl vartotojų, tai sovie
tų pramonės administracijoje 

■jie jokio balso neturėjo ir ne
turi. Pramonės administracija 
Rusijoje yra grynai biurokra
tiška. Todėl yra tikri juokai, 
kada Stalinas giriasi įvedęs Ru
sijoje “socializmą”.

Norman Thornaą 
anglių kasyklos turi priklausy
ti visam kraštui. . Tą įvykinti 
galima tiktai paėmus kasyklas 
į federalinės valdžios nuosavy
bę. Bet kasyklas operuoti pri
valo darbininkų ir vartotojų 
atstovų tarybos, vadinasi, at
stovai žmonių, ktirie yra ; tie
sioginiu budu suinteresuoti ka
syklų veikimu.

Suprantamas dalykas, kad^ 
Thomaso pasiūlymai dar nebus 
greitai įvykinti. ’Bet su Anglių 
pramone turės būt kas nors 
daroma. Toks krizis, kaip da
bar, kuomet ėina žiauri kova 

‘t«fp ’ kompanijų • r ir ’ ‘darisaninkų 
ir 'šimtai tukstabčių0 

•«ių (kenčia didelį Wrgą’, 
žindi tęstis negalės.

(Tęsinys)
°Jtisų valia, hš manau, ^ati

duoti! savo' ir savo vaikų odą 
tam,' kas jums 'patinka.' Tamaš 
Tėiiga siunčia jums geriati- 
sihs ilinkėjimiis,r pilnai tikėda
mas, kad už dėšiiiftiea ar dvi
dešimties nietų, jeigu tik ankJ 
sčiuu 'jus ndišvys .iš pdsatilifr 
gdltoniisis drugys ariba ’fjfie-» 
vaizdbs revolverio ktilka,/jus 
gtil pajėgsite grįžti į tėviškę aii 
keliomis aukso monetomis^ 
kad nusipirkti kapinėse >ldit 
metru žemės.* Priimkite rnianb 
sveikinimus, gerbihtniėftl... 
Pasaulyje yra žmonių, t kurie 
moka protauti, ir yrh tokiųr 
kurie r protauti nemoka 
yra paklusnus, 
kėlia

friii/ o/ hntrieji
dėl manęs, tai aš keliauju to
liau į pietus; taip, gerbiamie
ji, toliau į pietus. Ar mirsiti 
pirm nei pasieksiu savo tik^. 
lą, ar gfįšiu daug Iturtingeš- 
nis/iiei' Morganas. lAš 'riorili 
pasivažitoėti f-Londdno gatvė
mis ketlirių h dešimčių* cilinde- 
Hų/automobiliu/ o^ vakare,-/sii 
storu cigaru 'dantyse, sėdėti 
Etlipire' teatro ložoj.e Tame te
atre, kur šoka ta TŠliudra —- 
mano irtiona j baskui aš pasių
siu; pusi 'j ą savo ' advvkhtą Ha
miltoną,— .<geriausį advokatą 
Vishme Londone, — kad ' jis 
pukldustų: 1 ‘Ką »tu - 'padarei' su; 
musų dukterimi, r fietikiisi 'cšė- 
na griuvena, mimaliavbta ir 
periiialifetvota?^ Taip, taip, .ger
biamieji, šį kartą <®š tvirtai 
pasiryMu. Gdha jau/'ghha bd- 
ti koniercihiu ageiitu,i pataf- 
nhittoj u hvalinės k krautuvėj, 
Bilietų pardavėju ' kino teatre, 
pardavėju 'paslaptingų adresų 
Pekino gatvėse,! fėlitalistu, sa
nitaru, Sinajų, t .pasiuntiniu, 
akrobatu “ir —/ar tikėsite? — 
dagim&ktiniu “ftargu vienoj 
Philadelphijos lavufiinių... Pa
kanka to, pakanka, gerbiamie
ji!... Šį kartą aš pasitvėriaii 
likimą už ragų: ar jis. mane 
tialdidos iįiekąm nepriklauso
mos Žemės ledų kalnuose, ar 
aš iš ten grįšiu neįmanomai 
turtingas/ kad suvesti sąskai
tas su ta sena prostitute, kuri

t H..I.IM. .........................

labiau su
Jmonės. ' z

/Mpjpefeumerata <ihe

TIK k.
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenes ir 

uos-fPoliHkos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

_________4.80
~.„2.50

Uisbakymo kaina:
Chlcagoja — vaitu:

Metams . ............................
Pusei metu — 
Trims mSnėsiams 
Dviem mSnesiam 
Vienam mineaiui

Chicago j per išnešioto jusi
Viena kopija
Savaitei ........ ....... ............ .
Mtnedui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagdj 
paštui

Mštaitti .   .......... $7.0(
Pusei metu,----------------------- 8.5C

'trims mšnšaiams-------- *___ l.p
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Penktadienis, NAUJIĘm in.

Tarp Ghicagos 
Lieiunų

nepraėjo,, anot šių 
dievobaimingųjų

“N.” korespoądejntas nugirsta 
kaip, Nekaltą, Pnąąidėjimę bažr 
nyčios (parapijonai aiškiną 
Br. Lauraičio mirtį

Tūli dievobaimingi katalikai 
atvirai Įkalba,, kąd, girdi, ponas 
Dievas parodė stebuklus nu
bausdamas mirčia Bruno Lau
raitį, užtai kam jis išdrįso už
vesti bylą teisme prieš niekuų 
nekaltą. Nekalto prasidėjimo 
parapijos kleboną kunigą A. 
Brišką.

Ir dagi reikalavo tokio be- 
sotiškai riebaus atlyginimo, 
$15,000 už kokią ten skriaudą, 
kurios ,pasak tų katailkų, musų 
klebonas niekuomet ir nesapna
vo Bruno Lauraičiui padaryti!

Taip tai praeitą sekmadienio 
rytą, eidamas pro šajį nugir
dau būrelį man nepažįstamų 
vyrų, žemaitiškai kalbančius, ar
ti Nekalto Prasidėjimo bažny
čios, prie tvoros 44th St. ir 
Sę>. Calįfornia Avė. Manau, iš 
viršminėto “tesbuklo” bus ge
ra pamoka visiems, kurie tik 
megys su kunigėliais turėti to
kius ar tam panašius reikalus 
teismuose kaip kad turėjo prieš 
mirtį Bruno Lauraitis—“Look 
out!”—A. J. Sa

kurį gulėtu duoti įę jo^ių vary davęs šį straipsnį. “Reikia Rai
žymų iš kieno nors puses ir 
sulig savo išgalių tųrnautų tik- 
tąi dailei.

lįleofo Juęgelionio iniciųtiva 
irf pasį4?rbayįmu Chięagos 
lietuvių radio ir., teatro artis
tai dąįąr tųrė^ savo dailės, 
programų kas šeštadienį (sų- 
bą|ų). 7, vpl. vakare iš stoties 
W E D C, įšilo: khoęyKĮy. 
Pirpięs RadiQ-Teatro ajįįstų 
programas įvyksta šį šęšta<.|Įęr 
nį, vasario 4 d., 7 vai. vak. ip 
tolinus bus duodamas kas šcš.- 
tadienį tuo pučiu laiku.

šituose programuose publi
ka girdės kati gražu artistų su
pratimu, o ne bizniškais i^jęo- 
kavimais. Vedėjas ir tvarkyto
jas šitų programų, yra Kleofas 
Jurgelionis.

šilų programų pidaikymui 
Radio Teatro artistai priims 
apmokamus pranešimus, bet 
tik tiek kiek reikia stoties ap
mokėjimui, nes šitie progra
mai nėra rengiami pelnuį. Bet 
patys pranešimai ir paskelbi
mai bus paduodami kitoniš.- 
kiaų ir dajliąu nęgu paprastai 
girdime įpusų, radio, progra
muose.

Radio Teatro artistai tikisi, 
kad jeigu jų šeštadįęnio pro
gramai ras užtektinai parėmi
mo, jie greitu laiku paims dar, 
vienų dienų, kad turėjus savo

bėti taip, kaip ryškus faktai 
rodo. Jie rodo štai ką: Kudir
kos Draugija turi keturiose 
bankose pinigus, bet iš keturių 
bankų trys jau uždaryti. Iš 
uždąrytų pinigų, arti $£000 
vargiai bus galima gauti, dešim* 
tas nuošimtis, tai bus nedau
giau $200; yra goki bonąs 
$1000, bet namas receivęrio 
rankose, - vargiai kada atneš 
pusę tos sumos. Na, ir dąr yra 
paskolinta vienam biznieriui 
keletas šimtų,” bet tą paskalą 
tiek kas nors regės, kiek kad 
saulę tekančią vakaruose.

Tokiu budu visas Kudirkos 
Draugijos turtas sudaro ne
daugiau $900, ir dar yra bu
tines skolos virš $300, kurią at
mokėjus lieka apie $600 gryno 
Kudirkinės turto. Reiškia, ant 
kiekvieno nario išeina nedau
giau kaip apie $6, bet p. J. G. 
nori įtikinti apgavingu budu 
Keistučio Kliubą, kad Kudirki- 
nčs draugijos nariai atsineša į 
ją turto kiekvienas po $40 
Ram gi reikalipgas melas iv 
svieto bliofiųimas. Ątrųdp, kad 
p. J. (į. turi i paslėptą tikslą 
meluoti ir kam nors dumti 
akis”, baigią, “Kudirkos. Drąų-, 
gijos narys:”*

trečiadienio. vakare, kišenių j e 
turėjo $1.04, bet netoli polici
jos stoties ties 47th ir Pauliną, 
neteko ir tų.

^Pataisęs siuvamą mašiną”, 
pąsąkojo Lesįnąyičjųs, 55 m., 
“netoli 45-tps ir Paulina, gaT 
vau dolerį. Be to, turėjau tik 
keturius centus. Man einant 
nąnąo, netoli New City policijoj 
stoties, keli vaikėzai mane už^ 
klupo ir įsitrąujcę L ięįą,. poli-t 
cijos nuovądos užpakalyje, pra-j 
dėjo mane mušti, pasiguldė ant 
žemės ir. apkrąustė kišenius. 
Vaikezai buvo lietuviai.”'’

John Haiti suimtas; 
siųs jjiJolM

nas į savaitę.

Kudirkos Draugiją 
teturi $600.00, sako 
‘tos draugijos narys’

šis Juozas patyrė,, 
kad už žmonos muši
mą sodina į kalėjimų.
Susibaręs su nuotaka perskėlė 

jai galvą; dabar sėdi 
well stotyje.

Max-

West

Naujas Lietuvių Ra
dio Programas

Kiekvienam nariui išpuola ne 
po $40, bet tik po $6

Bus duodamas BacĄio\-Teatro.
Artistų Sąryšio iš stoties

., Ghicagječių t lietuvių artisti
nes pajėgos senai troško turė
ti savyslovj radio programų,

“Naujienų” pirmadienio lai
doje tūlas J. Gs, minėdamas 
apie Kudirkos Draugijos prisi
dėjimą prie Keistučio Kliūty 
sąko, kad Kudirkos Draugija 
turinti turto, kad išeina ant 
kiekvieno jos nario po $40.
. /‘Kąmkgi,3pgaų(Jįiųėti sav.e.įr 
sykių Keistučio Ę^ųJ>ą,” sakp 
Kudirkos Draugijos, narys, prį-

Juozas Grikšas, 715 
19th Stręet, patyrė, kad. žmo
nos mušimas yra blogas daly
kas, ir, kąd, paprastai, už lai 
vyrus sodiną į kalėjimą, kur 
dalį jų “kariągumo” išaušina.

Trečiadienį vakare Juozas su
sibarė su žmęna Marija Grik-- 
šiene, 22 metų. Koks ginčo pa
matas nesvarbų. Matydamas, 
kad jo muskuluose yra trupu
tis, daugiai^ ję^os, negu, sįjpnos, 
švelnios moteriškės muskuluo
se, Juozas tą jėgą panaudojo 
su labai didejįu pąąisekimu. 
žmonai perskėlė galvą.

Sužeistąją nugabeno į Cook 
apskričio ligoninę, o smarkųjį 
Grikšą — į Maxwell policijos., 
stoties kalėjimą.

J. Budriko ‘visų tau
tų’ Radio progra

mas iš WAAF
lĮrogręunąi bus leidžiami kiek

vieną penkiadieni 4 va į. po 
, pietį vedėju K, Jurgelionis.

Nuteistas kalčiti nuo 1-nų, iki 
5-iųmetų

Jphp. Bąiii, bųvę$ Chicągos 
bankų lųa^nĄ^s, Kuris buvo 
nuteistas 1-5 lųetų kalėjimo 
ryšy su dvylikos ję bankų su7 
bankrotavimu, vakar buvo su7 
inU‘ls-

Valstijas,, prokuroras. Thomas 
Gourtųęy daro> žygius^ kad bUi 
vusį turtuolį i pasodinti. •. J.oiUet 
kalėjime- Ju įkaliųimas. buvo 
atidėtas, kuriam- laikui, bet. va7, 
kar> 'teisėjas Brystalskį- atsisakė 
kitų, prailginimų išduoti.

Baino byla buvo svarstyta 
pereitais metais prieš knmina- 
lio teismo teisėjų O’Gonnor. 
Kartu su juo buvo nuteisti du 
sūnus ir žentas Merle Fisher. 
Sūnaus John H. Bain’o ir žen-j 
to laukia dar kita byla už priį 
ėmimų dępozitų į;West Engle- 
wood. Trpst bąnką, kuomet jis 
jau buyo subankrotavęs.

Juozas Budrikas, kurs per 
ęįĮ© metų duoda, lietuviam? 
radio programas i? dviejų sto
čių, W Č F L, k W H F C, 
dabar padare sutartį su W A 
A F stotim leisti dar vieną ra
dio programą sykį į savaitę, 
šis programas vienok nebus 
grypai lietuviškas, bet susidės 
iš įvairių tautų muzikos ir 
dainų pavyzdžių. Reikia pa
sakyti, kad Budriko noru bu
vo leisti dar vieną lietuvišką 
programą.
1 Vienok WAAF radio stoties 
nusistatymu jokių “svetimkal- 
bių” programų ar kalbų iš ši
tos stoties neleidžiama. Taigi 
Budrikiu prisėjo padaryti 
kompromisas. Jis leis visų tau-

NAUJIENŲ KpNCERTAS 
Vas. 26, Ųiet. Auditorijoj

(jraboriai

tų, programų^ su angliškais^ 
paaiškinimais, žinoma, lietu
viškų muzikos 4r dainų pavyz
džių bus- duodama daugiau
sia, bet taipgi bus rusiškų, 
lenkiškų, vokiškų, itališkų, 
amerikoniškų ir kitų.
Šiandien — pirmas programas

J. Budriko visų tautų radio 
programai iš stoties WAAF 
bus leidžiami kas pėnktadie-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRĄBORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausia. 
RęUęąilę meldžiamą, atsišaukti, o musų 

darnu busite užganėdinti- 
Tel.' Canal 2515 arba 2516

2314; W. 23rd PU Chicago
j SKYRIUS:
1439. S; 4? Ctį,. Cicero, III. 

Tel*- Ci^rQw 5927

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avsmu 

Phone Prospecc 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Sttsų 
CHICAGO. 1LL.

DR.M T. STRffiOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAfl

____ _______ _ OFISAS

nį 4, vai. po piet. Pirmas pro-l 4645 S. Ashland. Avė., 
gramas bus šį pąnktadienį va- P'1? n^mu<»X ta’StA"
sario 3 d. 9fiso Tel.: Boulevard 7820

rn i • .. v., I Namų Tel.: Prospect 1930Tvarkyli ir vesti šituos pro-! 
gramus J. Budrikas yra pa
kvietęs musų artistų vedėjų 
Kleofų Jurgelionį.

WAAF stotis yra 500 pajie-
gos ir yra girdima net už tu-J Valandos: 1—3 ir 7—8

Retidenciįa 6628 So Richmond Street 
Telefonas Repubbc 7868,

Phone Canal 6122

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

~ ~ .. . Valandos: 1—3 ir 7—8
kstančio mylių nuo Ghicagos. Seredymb, h oedėliomis pagal sutarti. 

Ji yra gaunama ant 920 kilo- 
cyklų.

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

Lietuviai Gydytojai

DR. KARCERIO
PRANEŠIMAS

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiste 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pad- 

» ..«. i * “j--------- • . entus priimsiu pradedant nuo pirmadit-P"’Ak^KG" ‘ri ’{ T'TSJ'“’ »io. «»io 15 dienok 1933
3825 So.. Halsted St. |. dr. a. j. gussen

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Svęntadięniaii nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergaii ir Subatomu 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

"1821 So, Halsted Street

Ofiso tel Lafavette 7031

Dr. V.*E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

, SJANISLOVAS SIRVIDAS
i Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 1 dienį. 9:10 valandą vai - 
j kare 1933 m., sulaukęs pusės am- ■_ 

žiaus. gimęs Kauno apskr., Ario
galos mieste, Taurupė kaimo.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
• Paliko dideliame nubudime se

serį Kotrin? Tįirutienę, pusbrolį, 
Antanu Žvalionis. š vogė r į Joną
Tarutį ir giminės, o Lietuvoj 2 
seseris Kotriną ir Antosę ir brolį - 
Antaną.

Kuųas pašarvotas randasi 1402 
&•— 31st A ve- Męirose Park. UI. 
; Laidotuvės įvyks pjntfėlyj, v^-t 
. sąrio 6 dieną. 9 vjl. ryto iš.narąų, 
J į Ml Carme.1 parapijos bažnyčią, 

Melrose Parke, kurioje atsibus ge-_ 
„ duiingos pamaldos už velionio 

sielą, o iš ten bus nulydėtas į Mt. 
Carmel kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sirvidc 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam. paskutinį j 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Pusbroliai, 
Šliogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards i 

7 1138. a I

PETRAS ČIAPAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sario 2 dieną- 7:45 vąląndą 

, 1933 m., Spęedwjiy ligoninėj, sų,- 
laukęs 41 metų amžiaus, gimęs 

^B^ujkps kaime. Papilė* parap. 
, Amerikoj išgyveno 18,. metų.

Paliko dideliame nubudime se- ! 
J šerį JUvą Kietis 533 1 Wentworth 

Avė. ir šyogęrį Pranciškų, o Lie
tuvoj motiną ir seserį Jurašienę 
it švogeęį,

Kunąs pašarvotas randasi 2506 
W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį va
kario 6 dieną. 8:30 vai. tyto , iš 

namų į šv. Jurgio parapijos baž- 
* nyčią, kurioje atsibus gedulingos 

pamaldos už velionio sielą, o iš, 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

. VĮsi a. a. vPetro Čiapą giminės 
, draugai ir pažystami esat nuošir- 
} džiai kviečiami dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jam paskutinį Pj»- 
faroavimą ir atsisveikinimą-

Nubudę liekame,
Sesuo, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J- J. Bagdonas, Tel. Repub- 

?bc 3100.

va
ryte

Uždirbo dolerį, bet 
užpuolikai ir tą 

atėmė
Keli, vaikėzai užpuolė Mikų Le- 

sinųvičių., prie pat policijoj 
stoties ir atėmė nuo jo $1.04į

Mikus Lesinavičjus, 19Q9 W. 
47th Street, kuomet ęjo namo

■

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

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

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

Paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę (po tėvais Bredaitė), 3 
dukteris Mąbel, Sadye ir Aldoną, sūnų Raymond. 2 brolius Zigtnontą ir 
brolienę Antaniną, Juozapą ir brolienę, pusseserę Moniką ir Kazimierą 

. Sugautus, 3 švogerkas Kazimierą ir Antąną Astrauskus, Uršulę ir, Mykolą 
Marcinkus. Oną ir Justiną Stasiūnus. 2 švogęrius Juozapą ir švogerką Ve
roniką, Ferdinandą ir švogerką Bredžius ir gimines Amerikoj, Lietuvoj, J 
seserį Daratą ir Švogerj Grigalių Kpdžius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi .3322 S. Union Avė., Boulevard 3505.
Laidotuvės įvyks šeštadieny, vasario 4 dieną, 8 vai. iš ryto iš namųį 

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

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

Moteris, Dukterys, Sūnus, Broliai, Brolienės,, Pusseserės,
Svogeriai, Šoogerkos ir Giminės. , d

Laidotuvėse patarnauja graborius Af Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

‘ nGrabdKiai^ ' '
Telefonas Yards 1138

Stanley P: Mažeika 
Graborius ir 

Balząmuotojas
Modejręįšlp Koplyčia Dovanai 

Turiu* automobjligs Visokiems reika.

43 J CHICAGO JL.L- ’’

L J: »P
GRABORIUS

1646 >WeąV46 St.
Tel Boulevard 5203. ir 8,413

49 Ch
Tel. Cicero 3724* Koplyčia dykai

Tel. Repubbc 3100-3101
KOPLYŽŽA-. IR- VARGONAI DYKAI

J; Ji BAGDONAS 
Graborius 

2566; Wesl 63rd ,gt.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
bą nulydžių į amžiųą pųilsjo vfcfą.
I _________ __ -__ _

S.M.SKUDAS
< * Lietuvi*

Ji. *$???£, 718 W.18 St
Te|._ Roosevelt 753$

M«MUS> 
asas 

ĮBĮMĮhL Laidotuvėse patarnau-

WBBt- ••*». *9%. «w>.. w 
priklausau pne gu- 

bų^išdjtbyetie '
SW. QF;SAS:

068 W; I8tb Street 
gį* Tek Canal 61741 

ĮBEfcfr SKYRIUS.! . MMgįr 3238 S. Halsted St 
SBHKT 'Tri* Victory.. 4038

Phone Boulevard’ 4139 
A,. MASALSKIS-. 

l’Į-. 
dotuVese ir kokiame rei- 

viwom«, «ątį ųfr 
"BW», “'bpM“, ‘y
dėl, ’ kad - neturime iš- 

nų.
33ft7, Aųburn Ąy^.,

CHICAGO, ILL.

’Iiiėtoveš~Akušėres '!

lai-

Mrs. ANELIA K. TARUSĮ!

Naujoj vietoj 
i ^j^.^South Albapy

Avenue 
1 Phone ■ 

9.2$&
Kfe- PatarnauJa P^ic.gim- 

š^ĮĮįl|H dvmo. ' duodu mas- 
tieat' 

Mkment , ir magnetic 
blankeis ir t. t. 
Moterim?. ir meęgi- 
npm patariiuai do-

Įvairus Gydytojai
DR. C. KASPUTIS I Phone Armitage 2822

DENTISTAS n R W F KALISZOriio ii Europos ir cėl prrttikno/a °
senojoj vietoj. " 1145 Mihvaukee Avenue

VALAMDOS, 10.12 A. M. 2-4 P M Vabndos; 12 iki 2 ir 6 iki S. P. M.
7.9 P M. Sekmadieniai, ir ker.irt.di, SeK(|os uždaryu ■

3335; Sorilaisted. St p*gai ....... _
, TA BOUmVARD 9JM lDR>

- Iš RUSUOS -
Gerai lietuviam* žinoma* per 25 m« 

..................   _ - ,,. _ . i tu* kaipo patyręs gydytojas chirurgą* i» V,|. I .k, J po pier,, ^ ilp t ».k |akaleri,p

Gydo staigias ir chroniškas liga* vyrų 
motęrų ir vaikų pagal > naujausius m* 
todos X-Iįrr, ir kitokiu* elektros pris

A. L Davidonis, O. I”““
4910 ■ So. Michigan Avenue v.iandoai nuo 10—12 pi«» ir

Tel. Kenwood 5107 'm lo’’*“’'
VALANDOS.. _Tį r1.10,

nuo 9 iki 11 ..landai ryte. UJ OR«^>“‘'J51 “J*”“• 
nno 6. iki 8 valandai vakare. Į Puk 6755 tt Ctntt, 46

, ioe^ndienip. ie k*(virMdi,nio

----------------------------------- DR. CHARLES SEGAL 
Ą. Ę, Rutkauskas, M.D. Praktiku. 20 mmį

4442 South Western Avenue -
TeL Lafayette 4146 . 4?29, South

VALANDOS. 9 u w spBdALISTAS DŽIOVOS

nup 6; iki 9 valandai vakaro | Moteriškų

Nuo 10 iki 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vai 
vakaro ,Nedėl.: nuo 10 iki 12 ▼. dieną

A. MONTVID, M. D.
We*t Town Stati Bank Bldg. 

‘ 2400 W Madison St.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brnn»wick 0597

Office Valandps, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue4

Tel. Lnfayette .7650
Dr. E. C. WltfSKUNAS

GYDYTOJAS IR^ CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Vyriškų it Vaikų ligų 

1Id. . 2 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
7 iki 8:30 vai

_____________ __ - J
Phone, Midway 2880

LIkETUVFŲ1

ER A B Ū R I U: MM
BUDEIKIS ir vil nustebino puHjfcs

brokuojame už atvežimu
“.•* Ww ■#*?»*.'

Unikalui esant, musų ai 
namus ir atvež | inw A

oWM«,

ir kity.reUan«n«,ir ,«M»i Pfci, 
tarnavimą jums visai
| *9i, ar jųską^irksite, ar, ne,

EUDEIKIS yra vienatinių M^tųyiu.
teikia ambulance patarnavįmųsų ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Mo^rnfea .Kopfcžio* D« 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu,./kydįį^akus>.
kitur. * '

E U D Et <1Sta ta;t.<>.».

DR; VAITUSH, OPT;
UEjųyjS ARIU SPECIALISTAS.

Palęngvin v ajdų: įtempimą. kuria esti 
priežastimi galvos sl^audejįiųp,, svąigiqo, 
akių aptemimo* neryuotumo, skaudami 
ąljig i karštj, niauja .k?tąqktą, atsirišo;

teisingai akinius. Visuose atsitikimuose, 
W|«n*MY»mn daromas SU,, elektra*, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialu. atyda( 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vaįan- 
dpą\nuo lOi!0 8v. Nedėliotai* pagal, 
subarti. Akinių kainos per pusę. pigiau*,.

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589;

LSbb^ A^v specialistas 
' Patyrimai ■ 

Komplikuotu©** 
■@8®^ Atsitikimuose 
InamrK-

giliomis nuo 10 iki

Ofiso ir .Rez. Tel. Boulevard 59131

1)1!. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3* nuo 6:30-8:3Q 

Nędadięniais pagąl sutas^j.

Telefonas. Yards 0994

Dr. MAŲRICE KAI®
4631 Soįith Ashland Avenue 

r Ofiso valandos:
Nuo.. 10/įikį rf2;dieną, 3 po ph*

7 iM «. vąl. Redėl. m^IO iki 13- 
Rez. Ttlęęhone PU^3$)0

Ofi*oz Tel - Vj
*.

9191

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 •

i DR. NAIKEL’S
i 756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.
L------- —--------- ------- T-------------
Daktaras V. A. Šimkus
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo, savo ofise patinusias, išputusias 

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12, 
3343 Suųfh Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Oyčptojas ir Chąurgas 
Specialistai oa^^h'gą ir venęįgSųių 

3102 So. Hąljted St 
kampas 31st Street 

VA« 10—11 v. ryto. 2—4* 7—9 <4 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—

. .y !!■■'!■!■ ■* ?■!«*•—.........Advokatai

Pbcne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEIJS
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
arti 47th Street

A. A. S L A KI S,
Advokatas

Miatto Ofitat 17 IV. VVttbinpton St
Room 905 Tel. Dearborn' 7966 

Valandoj: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. TeL Lafayttu 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Tdefonai Virainh 0,0X6 ‘;

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Muauuu M. 

kampa* 67th ir Artedaar Ava, 
Telefoną* Grovehill 1595 

Valandą,nno 9^10.11,^ nuo 2-4 
ir 7-9.PP Ptotų. •oędom? Pp if

mm

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—6 

West Side: 2151 W. 22nd St
PanedfiUo. Beredoe ir PGtnrčloa vak. 6 Utt 0 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarohako, Ketverro ir Subatoa rak. 7 iki • 
Telefonai BepubUc 9600

JOSEPH J. GRIS!
Liętuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Doplevąrd 2800 

65|5.Sp* Rąchiosll 8h 
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PRANEŠIMAI
ATSIMENATE?

26 Liet. Auditorijoj

neturėjo MORTGAGE BANKERS

Peter ConradNeturėjo jokių įrodymų

virš me

MADOS MADOS
Furnished Rooms

ČEKIAI

Mėsos Ką paduoti stalan? 3269

Išpardavimas
Švieži Šolderiukai svaras
Veršiena nuo kulšies svaras

Kiaulių Kojos, 10 svarų už
VISVeršiena dėl kepimo svaras

Švieži Kiaušiniai, 2 tuzinai už per krutinę

Varškė (Cottage Cheese) svaras (Vardas ir pavardl)

Žuvis (Halibut Steak) svaras (Adresai)

J. SPAITIS
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

1949 S. Halsted St

3,885
12,500

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJA SKOLŲ 
TURI $87,000; “DEFAULTAVO” BAL1,1931

Likviduojasi Rose- 
land National Bank; 
atmoka depozitus

Keistučio Pas. KI 
laimei© byla dėl J. 

Gužo pomirtinės

kitę, 
tarti

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė. 

Kambarys 600.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

aplikacijos į 
kliubo arky-

Gužas už-

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet.

Sako, kun. Antanas 
Briška planuoja va

žiuoti Europon

Depozitam sumažėjus,' negali 
pelningai varyti biznį.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

Komitetas atstovauja 
$50,000 bonų

mi Nau 
pas p. J 

ir Uni

1 vai. po pietų J. Garbuzo

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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

(CHICAGO) 
dienį, (vas. 1 d;,) 
me

‘Naujienose” 18-ka 
metų atgal

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

—Ačiū už komplimentus

komitetų atstovauja Chicago 
Title & Trust Company, kaipo, 
globėjai (trustees).

NAUJIENOS Pattern Dent.
1789 S. Halsted St., Chicago.
Čia Jdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mitros

Rūkyti Lašiniukai (Smoket Rib
Bacon) svaras...... ...........

Rūkytas Pork Loins svaras ....

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedėlioj va
sario 5 d

Pattern Dept., 1789 So. 
Chicago. III.

Skubina planus Chicagos 
darbams

Prinokusių bonų nebeatmokėjo nuo spa 
lių 1 d., 1931; taksai nemokėti už 

1929, 1930 ir 1931 metus

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir KmonlJoN blogiausio priešo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuobai, reguliariai vartokite 

TR1NERIO KARTŲJĮ VYNĄ

svetainėje, 
Visi nariai bu- 

svar- 
naujų ii 

Taipgi, ku-

MEAT.MARKET
3631 S. Halsted St

Foreclosure”’ bylą užvedė gold-bonų savininkų komitetas 
sausio 20 d.; atstovauja $50,000 bonų

Karlu su juo išvažiuosiąs ir 
Nekalto prasidėjimo bažnyčios 
vargonininkas Justas Kudirka

Roselando apielinkėsj banko 
Roseland National Bank dire
ktoriai šiomis dienomis pa
skelbė, kad bankas likviduosis 
ir visiems depozitoriams bus 
atmokėti pinigai.

Pereitų savaitę bankas mo
kėjo pinigus depozitoriams ir 
tam tikslui jam atėjo į pagel- 
bų Pullman Trust and Savings 
Bank.

Roselando National bank 
buvo suorganzuotas 1924 me
tais ir pradėjo veikti 1925 m. 
Biznis ėjo gerai. Depozitų su
ma 1929 metais siekė $1,300,- 
000, bet nuo to laiko prasidė
jo nuolatinis traukimas ir 
šiais metais jų suma sumažėjo 
iki $130,000.

Banko direktoriai numaty- 
dam, kad su tokia maža su
ma depozitorių nebus galima 
pelningai varyti biznį, nutarė 
jį likviduoti.

Kaip praneša direktoriai 
banko rūmai bus atidaryti ir 
toliau ir klientai galės naudo
tis saugiosiomis dėžutėmis, 
gauti įvairių patarnavimų.

RIDGE STATE BANK
Šis bankas užsidarė birželio 

9 d7 1931, uždarydamas) daufc 
gelio lietuvių pinigų. Buvęs 
auditorius Nelson paskelbė jo 
raportų, iš kurio pasirodo, 
kad:
Pinigų ant rankų yra $17,450 
Turtas ..............    496,155
Nuostoliai verčiant turtų į' 

pinigus ...................
Skolų atmokėta .......

Depozitoriams skolingas
.......... .............   213,498

1,399 
5,983 
3,451 
4,166

Kiek šešta- 
— federalia- 

darbo biure buvo girdėti 
susirupiniąas laukiamu 

nedarbu verčią valdžios virši
ninkus skubiiųi su projektu 
išleidimo $22,0^0,000 Chicagos 
ir apielinkes dąrbams.

Bolševikai pergalėjo talki
ninkus.

Halsted st., pasi- 
‘ ' * •* 

šokėjai išpildys 
Priegtajn bus 
Mask of Fu

RENDAI kambarys vaikinui prie vy
rų, $7.00 į mėnesį. ' Galima virtuvę 
vartoti, yra maudynė. 3253 So. Halsted 
St., * 3 užpakaly.

Miscellaneous 
įvairų*

238 kuopos S. L. A. mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 3 d., 7:;3O 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.

Illinois Lietuvių Paielpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks penktadieny, 
vasario 3, 1933 m. Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St„ 7:30 v.

Visi kliubiečiai būtinai atsilanky- 
nes yra daug svarbių reikalų ap- 
šiame susirinkime.

A, ’Kaulakis rast.

jo, galite keliauti sau.
Keistučio kliubas buvo pa

trauktas į teismą, nežiūrint to 
fakto, kad minėta pomirtinė 
savu laiku išmokėta Probate 
teismo įgaliotam administrtato- 
riui. Danilienės advokatais bu
vo A. Olis ir Vasalle. O Keis
tučio kliubą atstovavo pats 
kliubo narys advokatas John 
T. Zuris, kliubo pirmininkas 
Wm. F. Buishas ir raštininkas 
A. Jusas.—A. J. S.

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” vas. 3 d., 1915 m.

Penktadienis, vas. 3, 1933

Skundėja, tūla Danilienė, rei 
kalavo pinigų, be 
jokių įrodymų 
Kiek laiko atgal 

Keistučio pašelpinis 
sėkmingai laimėjo 
buvo nagrinėjama 
atvejais municipalio teisėjo Eh- 
ler kambaryj. Tūla Danilienė, 
1615 S. Union Avė., apskundė 
kliubą, reikalaudama pomirti
nės jau du metai mirusio na
rio Jono Gužo, kuris buvo su 
savo moterių persiskyręs ir 
gyveno pas Danilienę “ant kam
bario”.

ARCHANGEL'SK 
smarki bolševikų ataka ant 
amerikiečių, rusų ir anglų po
zicijų ties Tarė seno privertė 
sunkiai prispaustas ir pervir- 
šintas mažas talkininkų ko? 
himnas šiame sektore pasi
traukti vakar vidutiniškai 
40 mylių. Jų naujos pozicijos 
yra kaime Sramakrenga.

Tas padaro viso talkininkų 
pasitraukimą apie 100 mylių 
nuo pradžios bolševikų ofen
zyvos.

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

nei), bet kitokių 
tuTėjo.

Ant nabašninko 
kliubą, kuri buvo 
ve, surasta, kad J 
rašė “pomirtinę palieku pagal 
kliubo konstitucijų”.

Kuomet prisiartino pietų lai
kas, teisėjas padarė pertrauką 
bylos nagrinėjime.
Skundėjai atsisakė grįžti prieš 

teisėją
Keistučio kliubo atstovams 

belaukiant jos baigimo staiga 
teismo tvarkdarys “bailiff” pra
nešė gavęs žinių telefonu nuo 
vieno skundėjos advokato, kad 
jie popiet nebegrįš stoti prieš 
teisėją ir pasak “bailiffo”, tai 
reiškė, kad skundėjai pralaimč-

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
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.

Kiekičęnas tu groserninkų 
t biznyje ir jie 

Be to, “Midwest 
ios narys superka su 

iur daug žemesne kaina ir tuo būdu gali 
tas sutaupąs perduoti savo kostume- 
riams.

.Namų šeimininkės visuomet atranda 
patogu ir pelninga pirkinėti ”Midwest 
Stores” krautuvėse, kur jos ne tik gau
na gerą ir mandagų-patarhavimą, bet ir 
^resrtius maisto produktus, Žemiausiomis

,, i , ■; i ,

LIETUVIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ PASI 
RODYS MILDOS TEATRE

Sekamą šeštadienį, vasario 4 d„ Mil 
dos teatre, 3140 S 
rodys lietuvių šokėjų grupė, kuriai va 
dovauja H. Chunick. 
keletą grupinių šokių, 
rodomas garsinis filmas 
Manchu”.

Tikietai iškalno pardavinėja 
jienose, 1739 So. Halsted st., 
Budrik, 3417 So. Halsted st., 
versal Shoe Store, 3265 So. Halsted St

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

Chicagos Lietuvių Auditori
jos gold-bonų komitetas, kuris 
užvedė “foreclosure” bylą at
stovauja virš $50,000, kaip te
ko patirti iš komiteto advoka
tų, bet jie tikisi, kad į trumpų 
laiką suma perviršys $60,000, 
nes keletas draugijų planuoja 
prie komiteto prisidėti.

Prieš Auditoriją išimtas 
$48,000 judgementas

Prieš Auditoriją yra išimti ir 
keli “judgementai” iš kurių yra 
du stambesnieji, M. Kulikaus
kas—$627.50 su kaštais ir Cha- 
veriat & Chaveriat firmos jud
gementas-—$48,003.75 su kaš
tais.

Foreclosure bylą gold-bonų 
savininkų komitetas pradėjo

lietuvių 
kliubas 

bylą, kuri 
net trimis

45,000 bedarbių moterų 
Chicago je

Chicagoje yra 45,000 bedar
bių moterų, kaip apskailliuo- 
ja miesto sveikatos departa
mentas. Tarpe tų bedarbių yra 
daug patyrusių darbininkių, 
kurios uždirbdavo po $100 me
nesyje ir daugiau. Tarpe jų 
yra departamentų užvaizdų, 
ir viršininkių, piešėjų, ste.no- 
grafių ir lt. Kiek žinoma, šiais 
metais pirmu syk padaryta 
tyrinėjimas bedarbių moterų 
padėjimo. Iki Šiol bedarbių 
statistikos darytojai neatkreip
davo domės į moteris.

6,000 Vokiečių Užmušta 
Lenkijoje.

PETERBURGAS, — Oficia
liai pranešimai skelbia šian
dien apie svarbias pergales 
Lenkijoje ir Karpatuose.

Sakoma, kad vakaruose nuo 
Varšuvos buvę Šeši tūkstančiai 
vokiečių užmušta, daugiau 
kaip tiek sužeista ir suimta 
nelaisvėn.

Karpatuose trijų dienų mū
šiuose rusai suėmę 4,163 nelai- 
svių.

Chicagos lietuvių parapijų 
rateliuose eina kalbos, kad 
Nekalto Prasidėjimo Parapijos 
klebonas kunigas Antanas 
Briška planuoja šių vasarų iš
važiuoti Europon.

Kartu su klebonu išvažiuo
siąs ir dabartinis bažnyčios 
vargonininkas Justas Kudir
ka, kuris, sakoma, apsistosiąs 
Europoje, Lietuvoje, nuolati
niai. Atsiradę ir kandidatų, 
kurie tikisi jo paliktų vakan- 
cijų prie parapijos užpildyti.

Pereitų metų pabaigoje 
Bruno Lauraitis jau miręs, bu
vo užvedęs bylų prieš kun. A. 
Brišką, kurioje reikalavo iš jo 
$15,000 už tūlų “skriaudų”.

Kun. Briška Lietuvoje turi 
kelius dvarusi, ir kiek teko 
nugirsti iš artimų bažnyčiai 
šaltinių, jis planavęs nusipir
kti rezidencijų Ispanijoje, kur 
važiuotų praleisti žiemas.

(Miestas ir valstija)

Vacek & Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

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

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 

, dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

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

1 "m-i 
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Danilienes sunus preiš teisė
ją liudijo buk jis kurtai gir
dėjęs ,kad pomirtinę nabašnin- 
kas paliko jo motinai (Danilie- 

įrodymų. ne-

Simano Daukanto Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, vasario 
5 dieną šių metų 12 vai. dienoj, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos 
3133 So. Halsted St 
tinai malonėkite atvykti, nes bus 
bus susirinkimas. Randasi 
svarbių reikalų apsvarstyti 
rie dar nemokėjote savo duokles draugi 
jai už šiuos metus, tai pasirūpinkite ap 
simokėti. P. K. rašt.

3269 — Paprasta bet elegantiška iš
ėjimui suknelė, padabinta šilko apikak- 
lių ir manžietais. Sukirptos mieros 16, 
18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Z
Norint gauti vieną ar daugiau 

virSnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujiem 
Halsted £

svetainėj 3749 S. Halsted St. Malo
nėkite visi atsilankyti, nes yra svarbių 
nutarimų ir užvilktas duokles apsimo
kėkite, taipgi prašome grąžinti baliaus 
tikietus. Valdyba.

Liet. Vakarinės Žvaigždės Pašei p.
Kliubo susirinkimas įvyksta 
d., svet 
vakare.

Skolos bendrovė turi $87,000

Skolų, bendrovė pradžioje tu
rėjo $125,000, bet dalį atmokė
jo ir, kuomet bonai “defaulta- 
vo”~—liko $87,000.

Taksai už Auditoriją, kaip 
pasirodo iš bylos, nėra mokėti 
i.*ž 1929, 1930 ir 1931 metus.

Už 1929 metus—faksai siekė 
—$3,147.64, sumokėta tik — 
$1,781.48, už 1930 metus — $3,- 
449.60 (nieko neįmoketa), o už 
1931 metus— sąskaita dar ne
buvo priduota.

Chicagos Lietuvių Auditori- sausio 20 d., Superior teisme ir 
jos Bendrovė, 3133 South Hal
sted Street, nuošimčių už bo
nus nemokėjo nuo balandžio 1 
d., 1931, kaip pasirodė iš fore
closure bylos, kurią Gold-bonų 
savininkų komitetas užvedė 
prieš bendrovę.

Prinokusių bonų atmokėji- 
mas, tuo tarpu, nustojo nuo 
spalių 1 d., tais pačiais metais. 
Spalių 1 d., 1931 metais pri
noko $4,000 bonų, balandžio 1 
d., 1932 —$4,000 ir spalių 1 d., 
1932—$4,000, bet ikišiol niekas 
nebuvo atmokėta.

“Naujienose” 14-ka 
tu atgal

šios dvi žinios tilpo “Naųjieno 
se” vias. 3 d., 1919 m.

ĮCLASSIFiEB APS.į
Educational

■ ,,MoĮ^lcloą______________

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

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ.
x Mes mokame augščiausią kainą už su 
laužytus senus aukso daiktus, dantų til 
tus, dantis, laikrodėlius, lombardo tikie 
tus.

■ Receiverio alga .
Raštinės išlaidos *
Legalės išlaidos 
įvairios išlaidos
Dėl vietos truk ūmos Cent

ral Mfg., ir Marųuette bankų 
raportai negalėjo tilpti šian
dien. Tilps rytoj.

Persona:
_________ Asmenų Ieško _______

P-s IPOLITAS ŠILEIKA IŠ CICERO 
malonėkite atsilankyti į Naujienų ofisą, 
yra svarbus reikalas.

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

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

Business Service 
______ BiznioPatarnavimąg________  

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

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Real Estate For Sale 
Pariiąyin»iĮi_

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.

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

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas 4 ir 4, labai pigiai. 3756 So. 
Parnell Avė. Atsišaukite J. I. Kraszewski 
Bldg. 8 Loan, 1811 So. Ashland Avė. 
Canal 1811,

vasario j 
1900 S. Union Avė.. 7:30 vai 
Visi nariai kviečiami dalyvauti 

J. Gelgaudas p rot. rašt.

JonieSkiečių L. K. Kliubo metinis su
sirinkimas įvyks vasario 5 d., G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 S. Wood St., pra
džia 1 vai. dienos. Malonėkite visi na- 
riai?ės atsilankyti į šį svarbų Jonieškie- 
čių kliubo metinį susirinkimą.

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

Labai 
dukters 

ką jię daugiausia mėgsta.

palieka tai viską jos žinion.

vo pirkiniams maišelį, ji pati gerai ne-
/ J" l“

čia tai ji daugiausia

ją. Jisai mat turi

Ką paduoti stalan pusryčiams — pie
tums — vakarienei? Yra klausimai į ku
riuos namų šeimininkės kasdien turi at
sakyti, kasdien be jokio atidėliojimo. Yra 
labai mažai šeimynų, kurios tikrai su
pranta šį taip sunkų šeimininkių už
duotį. Bet kiekvieną šeimininkė turi 
žinoti ir tuo rūpintis.

Todėl kiekviena šeimininkė maloniai 
priima sugestijas ir patarimus, 
tankiai ji paklaus savo vyro, 
arba sunaus, I 
Bet tankiausiai jie tuo nenori rūpintis ir 
palieka tai viską jos žinion.

Taigi, kuomet šeimininkė pasiima sa
vo pirkiniams maišelį, ji pati gerai ne
žino kas paduoti stalan pakol ji nenu
eina į krautuvę. čia tai ji daugiausia 
įvertina malonaus ir fetro pardavėjo pa
tarimą arba sugestiją. Jisai mat turi 
žinioj visus produktus, ir kadangi jis 
jų turi šimtus ir Šimtus savo krautuvė
je, jam nesunku yra paduoti labai tin
kamą ir priimtiną sugestiją, kąsdien be 
skirtumo, nes kasdien pas jį ateina 
naujų ir šviežių produktų.

Nepriklausomas krautuvninkas tankiai 
turi geresnį patyrimą, nes jisai yra ge- 
riaus pralavintas ir turi daugiaus paty
rimo patarnavime. Būdamas jūsų apie- 
linkėj, jisai greit susipažįsta su visom 
šeimininkėm ir žino kas kiekvienai ge- 
riaus tinka ir patinka.

Todėl “Midwest' Stores” krautuvių 
savininkai ir įgavo tą užtikėjimą ir pa
sitikėjimą bizny nuo tūkstančių namų 
šeimininkių. F“ ‘ * 
jau yra ilgus metus tame 
turi didelį patyrimą. C. 
Stores” organizacijų,. ___
pagelba šios organizacijos visus produk

perduoti savo kostume

i k i
į
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