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Hitleriui Nepavyko Paleisti 
Prūsijos Seimą

No. 30

Tada išvaikė visas miestų ir miestelių ta
rybas. Vėl suvaržys spaudą. Socalistų 
dien. Vorwaerts uždarytas už “išdavystę”

Berlyans, vas. 5. — Vokieti- 
jojo siaučia arši reakcija. Grą
žinami tie suvaržymai, kuriuos 
buvo įvedęs von Papenas ir ku
rie iššaukė tok| didelį gyven
tojų pasipiktinimą, kad kanc
leris von Schlęicher buvo jutos 
atšaukęs. x

Jau tapo atnaujinta mirties 
bausme už “politinį terorą” ir 
riaušes. Dabar prezidentas 
Hindenburgas pasirašė naują 
dekretą, kuriuo atsteigiami tie 
spaudos suvaržymai, kurie bu
vo prie von Papeno ir kurie 
leido valdžiai uždarinėt laikraš
čius be jokios, atodairos. Susi
rinkimai taipjau tapo suvaržy
ti.

Už ką uždarė Vorwaerts
Spaudos ir kitų pilietinių lais

vių suvaržymo dekretas pavar
dytas “Apsaugojimui Vokieti
jos žmonių”, bus paskelbtas vei
kiausia pirmadieny. Bet social
demokratų dienraštis Vorwa- 
erts jau tapo uždarytas trims 
dienoms. Komunistų dienraš
tis Rote Fahųe taipjau yra už
darytas. Socialistų Vorwaerts 
tapo uždarytas neva už “šalies 
išdavystę ir kurstymą prie su
kilimo”. Mat jo editoriale “Ke
turi metai ko?” buvo pasakyta:
'“Prieš tokius Hitlerio pienus 

mes kviečiame jus kovoti. Apsi
ginkluokite. Apginkite savo 
individualumą kaipo piliečiai. 
Sukilkite prieš savo prispaudė
jus, prieš puikiuosius žmones, 
prieš dvarininkus ir kapitalis
tus. Sutriuškinkite jų politinę 
ir ekonominę jėgą.

“Kovokite su’ mumis už pa
ėmimą dvarų ir jų išdalinimą 
ūkininkams ir laukų darbinin
kams; kovokite su mumis už 
paėmimą stambiosios industri
jos ir jos sutvarkymą visuo
meniniais pagrindais. Duokite 
kovo 5 d jūsų laisvės priešams 
tokį atsakymą, kokį jie užsi
tarnauja, kad jiems ant visa
dos pereitų noras atimti iš jus 
jūsų teises”.

cionalistų balsus išsisikirstyti 
atsisakė.

Prūsijos triumviratas, kuris 
susideda iš Prūsijos premiero, 
seimo ir valstijos tarybos pir
mininkų, taipjau 2 prieš 1 bal
są atsisakė paleisti* seimą. (Tik 
seimo pirmininkas yra hitleri
ninkas.

Von Papen tada, kaipo Prū
sijos komisionierius, paleido vi
sas Prūsijos miestų ir mieste
lių tarybas ir paskelbė naujus 
jų rinkimus kovo 12 d.—už sa
vaitės po reichstago rinkimų. 
Hitleris su nacionalistais pasi
tiki, kad jie laimės tarybų rin
kimus ir tada išsirinkę savo ta
rybos pirmininką galės, turė
dami triumvirate didžiumą bal
sų, paleisti Prasijos seimą.

Hitleris norėtų pasigriebti į 
savo rankas ir Prūsijos polici
ją, paskiriant hitlerininką jos 
viršininku. Bet abejojama, kad 
von Papenas tai prileistų, nes 
nacionalistai stengiasi pirmiau- 
ąia savo poziciją sustiprinti ir 
tuo tikslu nacionalistų vadui 
Hugenbergui šalę agrikultūros 
ir ekonomijos dar tapo pavesta 
ir darbo ministerija; ‘ —

Kongresmanai neno
ri sau nukapoti 

algas
VVashington, vas. 5. — Kon

grese yra keletas Įpasiidymų 
nukapoti algas valdžios darbi
ninkams ir, kaip išrodo, tie 
pasiūlymai praeis. Bet kai va
kar atstovu bute svarstant kon
greso išlaidas buvo pasiūlyta 
sumažinti kongresmanų algas, 
tai visi tie pasiūlymai buvo at
mesti didele didžiuma balsų, o 
įnešė j ai buvo iškolioti demago
gais, pasigarsintojais ir t. p.

Kongreso reikalams šiems 
metams paskirta $17,588,878.

Didelė Katastrofa 
Latvijos miškuose

Tautų sąjunga atme
tė japonų siūlomą 

“susitaikimą”
Geneva, vaš. 5. — Tautų są

jungos komitetas iš 19 žmonių, 
kuris svarsto Chinijos-Japoni
jos ginčą, atmetė paskiausi Ja
ponijos pajsiif.ymą ^susitai'ki- 
mui” ir ėmė ruošti rekomen
dacijas tautų sąjungos plenu
mui pasiremiant Lyttono rapor
tu.

Savo atsakyme komitetas sa
ko, kad jis tokių didelių nusi
leidimų yra padaręs, kad dar 
labiau nusileisti yra negalima. 
Japonai gi siu ė, kad tautų są
junga nesikištų į Manchukuo 
reikalus ir kad spcialė sutaiki- 
mo komisija neturėtų prižiūrė
jimo galių Chinijos-Japonijos 
derybose.

Hitleris su von Papenu kovoja 
Prūsijos seimą

Sprogo lokomobilis užmušda
mas 6 žmones ir sužeisda-

Stiprus monopianas, kuris yra specialiai paruoštas Ellswortho skridimui prie poliaus ir trys 
lakūnai, kurie rengiasi tuo monoplanu netolimoj ateity skristi prie pietinio poliaus. Tai Lincoln 
Ellsworth, ekspedicijos vadas (kairėj), Sir Hubert Wilkins (vidury) ir Bernt Balchen. Visi 

jie yra pasižymėję poliarinių kraštų tyrinėtojai

Rusija varo valstie
čius dirbti tolimos 
šiaurės miškuose

gavo pasportų ir tuo prarado
teisę pasilikti Leningrade, tapo Wllwllll»i>a Mllglljvo 
iš jo ištremti ir dabar klaidžių-j 

i ja keliais Leningrado ąpieJinkė-Į 
se, ieškodami sau maisto ir pa- .

i stogės.
Pranešama, kad jau 10,000

Hitleris su von Papenu, kai
po Pusijos komisionieritfm bu
vo sumanę atsikratyti Prūsijos 
seimo, kuriame opozicija turi 
didžiumą balsų. Jie manė pa
daryti naujus Prūsijos seimo 
rinkimus tą pačią dieną, kurioj 
turėjo įvykti ir reichstago rin
kimai, būtent kovo 5 d., pasiti
kint, kad naujame seime didžiu* 
mą laimėtų hitlerininkai bend
rai su nacionalistais. Tečiaus 
jie čia pralaimėjo, kadangi Prū
sijos seimas 214 socialdemo
kratų, centro ir komunistų bal
sų prieš 196 hitlerininkų ir pa-

mas 3.

Chicagai irapielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

G/edra ir tiek pat šalta; šal
tis vėl gali pasiekti žemiau zę- 
ro; dieną apsiniaukę ir biskj 
šilčiau.

Gubernatorius prašo 
nepardavinėti nuo-, 

savybių už skolas
Springjfield, III., vas. 5.—Il

linois gubernatorius Horner at
sišaukė j morgičių savininkus, 
kad jie atsižvelgdami į sunkius 
laikus, laikinai susilaikytų nuo 
forcklozinimo nuosavybių ir 
farmų—nuo pardavimo iš var
žytinių už skolas, kad tuo budu 
farmeriai ir smulkieji namų sa
vininkai išsigelbėtų nuo prara
dimo savo nuosavybių. Tokis 
susilaikymas nuo pardavimo 
nuosavybių i.‘ž skolas turi būti 
savanoris, nes nėra įstatymų, 
kurie verstų morgičių savinin
kus tai daryti.

Sustreikavo 200 Kau
no bedarbių

Bedarbiai prašo padidinti dar
bo atlyginimą

Italai nuteisė franeuzy 
mokslininką kalė j i man 

už šnipinėjimą
Rymas, vas. 5. — Specialia 

tribunolas nuteisė prof. Charles 
Eydoux, direktorių politechni
kumo Paryžiuje, penkiems me
tams kalėjiman už šnipinėjimą 
franeuzų naudai. Jis prisipa
žinęs prie kaltės, kad jis ' dėl 
vieno augšto Franci jos karinin
ko, kurį įvardyti jis atsisakė, 
šnipinėj ęs Jtalij os-J ugoslavijos 
pasienyje.

Jo sekretorė, p-lč Bonnefond, 
tapo nuteista trims metams 5 
mėnesiams kalėjimai!.

Einant amnestija, abiejų 
bausmes^ sumažintos trims me
tais. ‘ ‘

Prie viešųjų darbo Kauno, 
miesto savivaldybė duoda dar
bo keliems šimtams bedarbių, 
bet savivaldybė tiek už darbus 
atlygina, kad, bedarbių tvirti
nimu, jiems nė už drabužių su- 
dėvėjimą dirbant neužsimoka. 
Pavi, per dieną prie viešųjų 
darbų bedarbiai uždirba 0,5—2 
litu.

Bedarbiai jau nekartą prašė 
miesto burmistrą, kad pakeltų 
atlyginimą, bet jų prašymas 
nepatenkintas. Sausio 17 d. be
darbiai, dirbą A. Panemunėje 
ir Šančiuose, sustreikavo. Jie 
reikalauja, kad atlyginimas už 
darbą butų mokamas ne akor- 
diniai, kaip dabar, bet už die
ną.

Sustreikavo daugiau kaip 200 
bedarbių.

bedarbių demons
tracija Londone

i protestavo 
prieš pašelpų bedarbiams ma
žinimą. Prieš bedarbius pa
statyta 15,000 policistų

I 1 '• .

Londonas, vas. 5.— šiandie 
Darbo partija buvo surengusi

r 4 v • *. • . . . .

Kaimuose palieka dirbti žemę žmonių liko įšvąryti iš jų na- ' 100,000 bedarbių 
tik moteris ir vaikus. Desėt-, mų ir kad su laiku iš Leriingra 
kai tūkstančių žmonių 
tremta iš leningrado

iš od bus ištremta apie 400,000 
žmonių. Suomiai yra tuo su
sirūpinę, nes daugelis ištrem- 

Archangelsk, Rusija, vas. 5. tų yra suomiams giminingi in- 
Sovietų valdžia, kad pagreitinti grianai, kurie jau kartą prarado ■

• « A. • u xl A • A 'k '• i •.-. .

Ryga.—Ties Kandava, Ku*rše 
sausio 20 d. popiet dėl per į- 
kąitusio lokomobilio sprogo 
miške plaunamoji mašina, 4 
darbininkai buvo užmušti vie
toj, o 2 taip sunkiai sužeisti, 
kad greit po to mirė. . Be to, 
dar 3 darbininkai buvo sunkiai 
sužeisti ir paguldyti ligoninėj.

■ ■ i m ...i

Pikietuotojai pašovė 
f armerį

Sioiftc City, Iowa, vas. 3. — 
Pirmą kaitą f armėnų kare įn
yra valst. tapo pralietas kau
las.

R. D. Markeli, 7 m., turtin
gas fermeris iš S. D., liko gal 
mirtinai pašautas ir du jo sū
riai lengviau sužeisti, kai jie 
pej* pikietųotojų eilės bandė 
įvežti j Sioux 1,000 galionų 
pieno. Juos sustabdė 70 fer
merių ir pareikalavo ,kad jie 
gryštų namo, bet jie atsisakė 
pikietųotojų. klausyti.

miško gamybą fr* išpildyti me- lsavo namus, .kai buvo mobili- nrilŽMpšką, bedarbių dęmpnstra- 
džio eksporto planą, pradėjo zuoti įvairiems darbams Leninu ciją, kurioj dalyvavo daugiau 
milžinišką kampaniją “Stalino grade,' iš kur juo Vėl ištremia- kaip 100,000 bedarbių, , kurie 
maršą”—kurioj bus konskrip- ma, paliekant jutos be maisto protestavo prieš mažinimą be- 
tuoti visi šiaurinės Rusijos vai- > ir be pastogės. 
stiečiai ir išgabenti dar toliau] 
į šiaurę prie miškio kirtimo 
darbų. '

Įsakymas tai kampanijai, ku-r 
ris yra greičiau panašus į mi- 
litarinę mobilizaciją karo metu, 
įsako moterims ir vakiams dirb
ti laukus, o vyrams vykti miš
kus kirsti. Dekretas sako, kad 
tie valstiečiai, kurie atsisakys 
vykti į- miškus, bus skaitomi 
išdavikai ir kaipo su tokiais 
ir bus elgiamąsi.

Verstina mobilizacija valstie
čių tęsis visą mėnesį ir apims 
visą plotą nuo Baltųjų jurų iki 
Uralo kalnų ir į pietus iki Vo
logdos distrikto. Patys valstie
čiai turės parūpinti ir arklius 
ir bus suorganizuoti į briga
das, kurioms vadovaus 
komunistai.

šiuo dekretu valdžia 
žino, kad jai nesiseka su me
džio pramone, kuri daugiausia 
pasilaiko tremtinių darbu. Dir
bama nežmoniškose sąlygose, 
po priežiūra tūkstančių ištiki
mų komunistų partijos narių ir 
komsomolcų (komunistų- vai
kų). ’

Sulig dekreto, medžių kirti* 
mas bus atliekamas dienos lai
ku, bet gabenimas eis dienomis 
ir naktimis. Apie kokią nors 
užmokestį konskriptuotiems 
darbininkams dekretas visai ir 
nekalba, tik pažymi, kad dar
bininkams turi būti parūpintas 
maistaę.

Tai “Stalino maršas”. Jo tiks- 
laą yra padvigubtinti medžių 
kirtimą ir patrigubinti išveži- 
mą.

. -i '• ' '■ ’ r 7", • /.• < •, ' t ; '. » ,

Ištremia Leningrado gyventojus
Hejsinkai, Sucmija> vas. 5.— 

Gautomis čia žiniomis, trėmi
mas gyventojų iš Leningrado 
(Petrogrado) jau. prasidėjo ir

ištikimi

prisipa

Rumunijoje sujudi
mas didėja; paskel

bė karo stovį
-j- -iru a ■’ .-i.-i ~ iri • j

Bucharestąs, vas, 5. —Kara
lius Karolis pasirašė dekretą, 
kuriuo tapo paskelbtas grasos 
stovis, tolygus karo stoviui, Bu- 
chareste ir Ploesti aliejaus lau
kuose, kur minia darbininkų iš
daužė Standard Oil. Co. raš
tinę. Karalius pašaukė kabine
tą apsvarstyti paskelbimą grą- 
sos stovio ir visoje šalyje. Tą 
svarsto ir parlamentas.

Neramumai tarp darbininkų 
gi nuolatos didėja. Neramumai 
palietė ne tik aliejaus laukų 
darbininkus, bet ir geležinke
lių dirbtuvių darbininkus Jas- 
suose, Besarabijoj, kurie pa
skelbė streiką. Streikas grąso 
sutrukdyti geležinkelių veiki
mą Maldavijoj. Streikieriai at
sišaukė ir j vįsUs geležinkelie
čius, kviesdami prisidėti prie 
streiko.

Padėtį pablogino pasitrauki
mas iš kabineto Besarabijos 
reikalų ministerio Hąlipa, ypač 
kad sujudimas labiausia Besa
rabiją yra ąpėmęs.

Los Angeles, Cal., vas. 5.— 
Darbo se|<rętpriąųs pagelbinin- 
kas Gąrsson paskelbę, kad jis 
kvosiąs visus ąteiyįųą dirban
čius prie Įkrųtamųjį^ pąveikąlų 
—nuo žvaigždės iki ęxtra dar
bininkų, kad surasti ar nėra 
tarp jų pelę|ąĮ|ąi jvąžiąvųsįų.
< Pąugęl|s žvąi|ždžiy sutikę 
patys savanoriai apleisti Jungt. 
Valstijas. '

.' -v Ar . -*'J . ‘

Paryžius, vąs. 5.— Italai be
darbiai, kurie reikalavo pinigų 
vieton tiekiai^ paisto, protes
to demonstracijoj išdaužė Ita-priėmė milįiniškų proporcijų, to de^onstr^ci^j išdąužč fta 

. Tūkstančiai žmonių, kurie ne- j Ii jos konsulatojungus.

kuria

darbių pašelpų. ir abejnai prieš 
netikinsi valdžios . tų pašelpų 
tvarkymą. Demonstracija įvy
ko Hyde parke.

Prieš bedarbius buvo pasta
tyta 15,000 policijos ii- net ju
dėjimą mieste tvarkyti pavesta 
specialiai policijai, nes visa re- 
guliarė policja buvo pasiųsta 
prieš demonstrantus. Ypač • dar 
todėl, kad ii* komunistai, pasi
naudodami darbiečių demons
tracija, toj pačioj vietoj ren
gė savo demonstraciją. Tad bu
vo prisibijoma susikirtimo tarp 
abiejų demonstracijų. Tečiau‘s 
viskas praėjo labai ramiai ir 
mažiausių sumišimų nebuvo. ’

j ■ Įi ; ‘ < ■»

Pasiskolino kirtį ir nu
kirto sau ranką

Kenosha, Wis.—Rudolph Ya- 
ger, 40 m., pasiskolino iš savo 
kaimynės Mrs. Jessie Wood- 
vvard kirvį ir nuėjęs į savo kie
mą, jai matant, pasidėjo savo 
dešiniąją ranką ant kaladės ir 
ją nukirto. Yager atsisakė pa
sakyti/kodėl jis tai padarė. Jo 
žmona sako, kad jis buvęs nu
siminęs.

Boston, Mass., vas. 3. — Iš
kilus savitarpinei kovai tarp 
barzdaskučių, barzdų skutimas 
ir plaukų kirpimas atpigo net 
iki 5c. Tos barzdaskutyklos, ku
rios iki tiek nupigino kainas, 
dabar varo tokį biznį, kad ei
lės žmonių prie jų stovi net ir 
gatvėse.

Jurininkai pastvėrė 
karo laivą

Haaga, vas. 5. — Valdžiai 
oficialiai pranešta, kad Holan- 
dijos karo laivą, kuris stovėjo 
prie Rytų Indijos salų, užgrie
bė maištingi jurininkai ir iš
plaukė j jurą. Juos išsivijo ki
ti karo laivai.

Verigino deportavimas 
sulaikytas

Halifax, Kanadoj, vas. 5.— 
Paskutinį valandą, kai rusų 
duchoborų vadas Petras Veri- 
gin jau buvo pasodintas laivan 
ir laivas rengėsi išplaukti, iš 
augščiausioję teismo gautas su
tikimas deportavimą atidėti iki 
išnaujo bus persvarstyta , Ve- 
rigino byla šį antradienį .

Menominee, Mich. — Persi
mainęs vėjas nunešė ežeran 500 
tinklų. Daugelio žmonių tink
las buvo vienatinis turtas, nes 
pereiti du sezonai žvėjams buvo 
labai prasti ir daugelis jų labai 
suskurdo. 

! ______________________ _

Bombay, Indijoj, vas. 5. — 
Mohandas K. Gandhi, žmoną 
Indijos nacionalistų vado Ma
hatma Gandhi, tapo vakar areš
tuota Ras kaime. Kuo ji yra 
kaltinama,, valdžia neskelbia.

> .

Bušų darbininkų strei 
kas Dubline

V A .........

Dublinas, Airijoj, vas. 3. — 
3.— Airijos valdžia šiandie 
pastatė kariuomenės vežimus, 
lydinius ginkluotos sargybos, 
vežti žmones į Dubliną net iš 
už 20 mylių. Tai delei busų 
darbininkų streiko, kuris tapo 
paskelbtas išreiškimui užuojau
tos streikuojantiems prieš algų 
nųkapojimą Ulsterio (šiaurinės 
Airijos) geležinkelių darbinin
kams.

Kariuomenė / patruliuoja vi
stas geležinkelius ir vieškelius 
tarp Dublino ir šiaurinės Airi
jos sienos.

■ ■r.' ■  ............... 'u    

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

•’s B
| TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
8 į
g* Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti??
S išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-sg 
S| rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįšti,

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų

įg reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

S Naujienų radinė atdarą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-^ 
ęg ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 ^al. po pietų.
Sh 1

JIENOS
Halsted Street



KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich
Streikas tebesitęsia

Bet

PUOŠNUS JUODI

=±t

esą, daugelis jau

■ K i. ■ “ ■■ ' t

49.5012 lubų

VISAIS REIKALAIS KREII’KlWs

Matomai

o®

Luckies suteikia 
daugiau vertės

UŽ MAŽIAU 1NBGU 
SIUVĖJO KAINA!

ncpasi- 
irgi pi- 
šaiposi

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

LETE 
parda- 
hil oi•• 
’igu jus 
'centus,

Kaip jau 
streikinin- 
— Ameri- 
štai Con-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus;
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 

e*

aplikacijas. :

Nuolatinis 
lipinis nu 
^■nuo 7:

tik tas, 
džen- 

Tarpe 
nėra 

Juozas ir 
Jis džentelmonas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Atdara kasdien-i>u6 S iki 6 "VM. • vtdi. Ketverges ir Šeštadieniais iki 8:30 vak, - 1 'A T) A J ' ........ J________ _______

m fl» ... .
whs m

Artinto it&to
koncertas ir patentuoti 
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pasprukti, pradėjo* va- 
Kelis žmonęS

DAUGELIS VILNONIO 
MATERJOLO!

PASTEBĖTINO naujo 
STYLIAUS!

pagelbėti 
pasiuntęs j 

Brigga dirbtuvę troką savo bu
vusių darbininkų. Tačiau strei
kininkai juos taip pavaišino, 
kad apie skebavimą jie dau
giau nebenori nei galvoti.

Su skebais ceremonijų 
nedaroma.

Kas be ko, atsiranda ir sko
bų. Kad nereikėtų su streiki
ninkais susidurti, tai jie iš dir
btuvės išeina tuneliu. Bet ir 
tunelis jų neapsaugojo. Keli 
jau pakliuvo j streikininkų 
ranka? . Tarp jų ir viena lietu
ve, kuri sumanė skebauti, Tai 
lietuvei tikrai toko nemalonių 
dalykų patirti: nuo jos nuvil
ko dhibužtos 
“blumeriaiš” H* ptfnčiakomis.

Buvo atvykęs j tų vietų ir 
vienas boselis su automobilių. 
Kada pamatė, jog ten ‘negali
ma juokus krėsti, tai, norėda
mas 
žinoti atbulas.

Kaip ant paveikslo parodė 
—10 tūbų RCA Victor gra
žiame kabinete už

kidlįbji} radio plagiatais VT ‘fc.iyFAL. 970 k. Ncdž
.............

į|J*' Daugelis Šilko Pamušalu.

BRANGIU KAILIU
PADABINTI!

POPULIARišKŲ NAUJŲ
MATERJOLŲ!

NAUJIENŲ KONCERTAS 
W 26 LUti Atiditorijoj

komunistai kalti 
ina- 

baisiai erzina darbda- 
Kai kurie jų tiesiog iš 
neriasi. Savo didele 
ypač pasižymi buvusis

Connollv, kuris vra

Sausio 22 d. Lietuvių Pilie
čių Svetainėje įvyko p. ĖabH- 
vičiads koncertas, kurio tiktai 
buvo malohU prisiklausyti. ko
kiais dainininkais, kokis yra 
p. Babravičius, lietuviai tikrai 
gali pasididžiuoti. Tačiau su 
pasigailėjimu tenka konsta
tuoti tas faktas, jog tie, kurie 
daugiausiai barška apie pat
riotizmą, mažiausiai įvertina 
tai, kas kiekvienam lietuviui 
turėtų būti brangu.

Jeigu Brooklyną galima va
dinti rytinių valstijų lietuvių 
kultūros centru; jeigu šį did
miestį galima pripažinti,tauti
ninkų tvirtove — ir tai ne bile 
kokių tautininkų, o patentuo
tų, — tai tenka pasakyti, jog 
ta tautininkų tvirtove yra ap
driskusi ir suirusi. Patentuo
tieji tautininkai turėų rausti 
iš gėdos, kad jie, beskelbdami 
tautiškumą ir kitiems jį besiū
lydami, patys baigia ištautėti.

bukime, pavyzdžiui, kad ir 
šį p. Babravičiaus koncertą. 
Publikos galėjo būti tik apie 
200. Ir aš esu tikras, kad pa
tentuoti tautininkai nudarė ne 
daugiau, kaip 10 nuošimčių 
visų susirinkusiųjų. Visi kiti 
buvo šiaip sau paprasti pilie
čiai. Na, o jeigu taip, tai pa
tentuoti tautininkai neprivalė
tų “vainą” skelbti visiems 
tiems, kurie neva lietuvišku
mui nepritaria.

Koncerte, be artisto Babravi
čiaus, dalyvavo dar ir poetas 
Juozas Tysliava. Išėjo jis į sce
ną. Jaučiasi lyg pats nesavas. 
Nori kažką kalbėti, bet nesu
randa žodžių. Pagalios, pradė
jo madžaug taip: Tarp Šito 
žmogaus ir ano žmogaus 'nėra 
skirtumo. Skirtumas 
kad šitas žmogus yra 
telmonas, o anas ne. 
Babravičiaus ir manęs 
jokio skirtumo 
aš Juozas 
ir aš džentelmonas, bet jis ga
li dainuoti, o aš ne.

Kažką ir daugiau Tysliava 
kalbėjo, bet aš nebegalėjau 
sugaudyti nei žodžių, nei min
čių. Ot, mano imtuvas nesuė- 
mė to “broadkestinimo.” Ir 
taip atsitiko ne vien tik su ma
nimi, bet ir su daugeliu kitų. 
Su kuo lik nesikalbėjau, visi 
skundėsi, kad jie negalėjo su-

W kAVM 
i£h šfVuAii

kimus ir tvirtina, jog tas strei
kas ryt potyt busiąs likviduo
tas. Esą tat komunistų pada
ras, O SU kčhnlhiStais jis nieko 
bendro nenorįs turėti. Jeigu 
šį kartą kompanija nusileistų 
ir sutiktų su streikininkais tar
tis, tai tada Dętroito kapitalis- 
ams butu “sudna diena”. Ko
munistai girdi, tiek įsidrąsino, 
jog nuo streikų nebebūtų gali
ma atsiginti. *

Tad dabar, ar niekad, sako 
Connolly. Komunistams rei
kia užduoti galutiną smūgį, 
kad jie daugiau nebedrumstų 
vandenį. Žinoma, didlapiai 
tuos “išmintingus” buvusio tei
sėjo žodžius su pasigėrėjimu 
kartoja ir pilnai sutinka, kad 
komunistus reikia suvaryti į 
ožio ragą.

Baimė turi dideles akis
Tačiau juokingiausias daly

kas visoj toj komedijoj yra 
tas, kad buvusiam teigėjui ir 
didlapiams net Amerikos vė
liava “paraudo”, 
pradžioj minėjau, 
kai nešioja vėliavą 
kos 
nolly su pasididžiavimu pa
reiškė, jog jis jokiu budu ne
įeisiąs, kad Briggs dirbtuvėj 
butu iškelta raudona vėliava.

Vadinasi, baimė turi labai 
dideles akis.

Žinoma, butų paikas daly
kas sakyti, jog tai yęa komu
nistų sukurstytas streikas. 
Streiką pagimdė ne komunis
tai, bet nuolatinis algų kapo
jimas Briggs dirbtuvėj. Dirb
tuvės bosai jau rodo ‘‘gerą šir
dį” ir žada vieną kitą centą 
primesti, tačiau su streikinin
kais jie tartis nenori. Mat, 
bijosi organizuotų darbininkų. 
Jei darbininkai susiorganizuos 
ir sukurs uniją, tai tada bo
sams nebebus taip lengva juos 
išnaudoti.

POPULIARIŠKŲ NAUJŲ
SPALVŲ

Amerikos tabakas savo 'kokybe yra 
garsus visame pasaulyje. Beveik 41 
nuošimtis visų pasaulio tabako lapų 
1930 metais buvo Jungtinių Valstijų 
patiekta. Tas parodo, kaip šios šalies 
tabakas yra pageidaujamas svetur. Jung
tinės Amerikos Valstijos yra pasaulio 
didžiausiu tabako gamintoju ir sunau
dotoje

Neatsižvelgiant didelės naminio tabako 
gamybos, nekurios rinktiniausios tabake 
rūšys yra įvežamos, kad patiekus pa
geidautinu neatskirtiną tabako mišinį ci- 
garetams ir cigarams. Pavyzdžiui, iš- 
/firbime Luky Strike cigarete; puikus tur
kiškas tabakas irgi yra naudojamas. 
Lucky Strike cigaretų puikiausias nami
nio ir turkų tabako mišinys, jų aukšta 
ir vienoda kokybė dar neišaiškina savai
me. kodėl žmonės visur labiau mėgsta 
Luckies ir prĮpažista juos lengviausiai.*: 
cigaretais.

Rinktiniai lapai, kantriai juos pasen
dinus ir tinkamai prirengus, yra pratur
tinti ir išvalyti garsiuoju procesu, ku
ris yra išreikštas žodžiais “It’s Toasted”. 
Spraginimo procesas, kuris įima naudoji
mu moderniškų ultra-violerinių spindu
lių. buvo įvestas Lucky Strike išrfir- 
bėjų savo pastangose pagaminti tikrai 
lengvą cigaretę.

šiandien rūkytojai sivo c iįaTetu'ose 
ieško lengvumo ir todėl jie perka Lu
ckies. Lucky Strike kvapsniame, netat- 
skiriataame riftktFnfd rAako iWlhvjV 
jie randa tą puikų lengvumą, kurį tik 
spraginimas tabakui gali suteikti, t} 
išimtiną ypatingą apžiūrą, kurią tik 
Lucky Strike gali jums duoti.

Todėl ir nestebėtina, kad milionai rū
kytojų kreipiasi pirmiausiai prie Luckies. 
kadangi šis popularus cigaretas suteikia 
daugiau naudos, negu bet koks kitas ci
garetas visame pasaulyje. Rykytojai ro
do savo pasitenkinimą aukštesne Lucky 
Strike verte ir džiaugiasi jų prinokusiu, 
kvapsniu, kurį spraginimas padarė tikiu 
lengvu. (Advertbtment).

*• Gąsdiniriiai. . /
* fl

Štai kodėl dedama visos pa* 
stangos, kad nugąsdinti darbi
ninkus. Skelbiama, kad kas 
dieną gaunama naujų darbi
ninkų ir trumpoj ateityj dar
bas vėl pradėsiąs eiti visu 
smarkumu. Daugiau to: did- 
lapiuose nuolat pasirodo ži
nių, kad streikininkų eilės re
tėjančios, 
įsitikino, jog iš to streiko nie
ko neišeisią ir todėl grįžtą į 
darbą. Patariama ir kitiems 
tas pat padaryti, nes kitaip jie 
atsidursią už dirbtuvės vartų. 
Vadinasi, nebebusią priimti į 
darbą.

Kiek man yra žinoma, tie 
visi leidžiami gandai neturi 
jokio pagrindo.

Kilęs Briggs dirbtuvėj strei
kas nugąsdino ir kitus kapita
listus. Sakysime, Fordas užda
rė visas savo didžiąsias dirb
tuves. Pabūgo, kad .kartais 
streiko banga nedasiristų ir 
ligi jo tvirtoves. Sakoma, kad 
jis dabar stengiasi 
savo kolegoms, —

KAINO3 NIEKUOMET 
NEBUS ŽEMĖr
-.....

» lubų piiii-V fl 
co Radio .... ĮsJSįL
n tūbų. ua EnwL 
Majcstię už R*
7 Tubu Philcd Automobile Radio

kai jį įafcitvei'ė ir taip pavai
šino, krid jis tik sū ripatihiais 
drabužiais bfepasprukd. tarėjo 
jis prisiminti savo kūdikystės 
dieiihs, -— rėplioti Vfebm ketu
riom.

Pritrukti 'kahlrybės.
Tai tokie dalykai dedasi mu

sų mieste, kur darbininkai 
pasižymėdavo savo ramumu. 
Atrodo, kad viskam galas 
yra. Atėjo galas ir darbininkų 
kantrybei. Itridri bždtVrBirii ta
po nrtkapmi iigi m taipitoto, 
jog ji'ė paM'd'arė tiesiog Uba
giški, tat darbmmkai uutarė 
pasip^tošmU'. ir tas pasiprto- 
šinimas, matomaiy kapitaiiš- 
taniH įvarė dmi# baimėj UėS 
jie vigais bbdttiš MtoUgiAM strei
ką likvidltoti. Kova (trtbar ei
na višu smarkumu. Kukius bus 
los kovos pUSėkdS, — 
ateit iš.

KAUTAI!
S AIŽAI DĖL VISŲ! DIDELI IR MAŽI!

NEPRALEISKITE šj SENSA
CINGIAUSI PASiULIJIMĄ 
ŽEMIAU TIKftOS KAINOS!

4 ' ' I t • '

Ar; pirkslte Aė—Atsilankykite į “Tuk^
\ąA’čio Birg’ertų dątletą”

Jos.F.Budnk,!l!£:
Krautuvė Rhdio, Elcktrikinių šaldytuvų/ Rekordų
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3417-21 So. Halsted Street
’Tęl.- BOUI,B.VX^ NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

šakyti savo poetiška kalba.
Tačiau visą publiką atgaivi

no p. BabraviČiuš savo daiho- 
mis. Jis tikrai gali sužavėti 
savo dainomis klausytojus. 
Dainavo labai daug lietuviškų 
dainų, kas lietuviams ypatin
gai buvo malonu. Netruko ir 
liudhų ir komiškų daihij. Žo- 

ir paleido suj džiu, koncertas buvo puikus.
Bet- aš visgi norėčiau žinoti, 

kodėl tie ultra-patriotai taip 
silpnai pasirodė 
jie moka tik triukšmauti, 
daugiau nieko.

— Rytietis.

ir NAUJA v

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(čbok book)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Jūsų 
PATOGUMUI

NAUJIENOS, ChlČagO, m ....... . .... ............. ....... ........ ; ■ ................ . ..

bargėNų i tš k o t o j ų . I

ATYDAI!
MILŽINIŠKAS IŠTUŠTINIMAS I
2,000 ŽIEMINIUKAUTU 

į Dėl Moterų, Merginų ir Mergaičių II išpardavimas t’rasidSs Rytoj H
- 9 ryto a '

Pikietininkai
Oras gana vėsus. O tuo tar

nu daugelio streikininkų dra
bužiai gana “lengvi”. Kai ku
rie jų neturi net apsiaustų. Jie 
vaikšto susitraukę ir trina ran
kas. Kai pasidaro labai šal
ta, tai jie bėga į restoraną ar 
kur kitur susišildyti. Va«m 
šildosi, o kiti eina užinuu^ų 
vietai Ir taip pakaitomijTvis 
eina aplink dirbtuvę.

Merginos ir moterys 
duoda vyrams, — jos 
kietuoju. Policmonai 
ir dažnai savotiškai bando su 
jomis flirtuoti bei juokauti. 
Bet pastarosios į tai nekreipia 
dėmesio. Jos ištikimai eina 
savo pareigas.

Girdi
Tas tvarkingas streikas, 

lomai, 
vi us. 
kailio 
burna 
teisėjas 
Briggs kompanijos iždininkas 
Jis duoda laikraščiams pareiš*

Musų mieste streikas vis la
bi A u plinta. Aš asmeniškai 
aplankiau tas vietas, kur dar
bininkai streikuoja, ir įsitiki
nau, jog bent šiuo tarpu nie
kas nei nemano kapitalistams 
pasiduoti. O tuo tarpu vietos 
didlapiai skelbia, jog darbinin
kai jau yra nutarę pasiduoti. 
Sakysime, sausio 29 d. didla
piai paskelbė, kad ant ryto
jaus busiąs darbininkų sam
dymo ofisas atidarytas ir strei
kas likviduotas.

Tačiau tikrumoj pasirodė, 
jog visa tai melas. Streikinin
kai visai nemano grįžti į dar
bą ir yra pasirengę vesti kovą 
ligi galo. Aš tyčia nuvykau 
pažiūrėti, kas dedasi prie dirb
tuvių. Iš Mack gatvės pusės 
visuomet stovi apie 3,000 pi- 
kietininkų. Jie vis eina ir ei
na aplink po du. Vienoj pu- 
gėj dirbtuvės pikietininkams 
neleidžiama eiti šaligatviais. 
Matomai, bijosi, kad neišdau
žytų langų.

Streikininkai nešasi su savi
mi Amerikos vėliavą. Pilna jų 
per keletą blokų nuo dirb
tuves. Valstijos policininkai 
su ilgomis lazdomis stovi priė 
dirbtuvės ir stropiai prižiūri 
tvarkų. Jie dažnai seka pas
kui streikinihkuš. Bet pasta
rieji užsilaiko labai ramiai ir 
prie jų prisikabinti neturi pro
gos.

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centą;

Užsisakykite tuojaus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS
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Lietuvos I laujienos
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III.

trumpoj ir

į

NAUJIENOS

vie

pusia jį iš pavojaus iš*

Krizė ir šnapsas
PATENTO

kitų orga- 
jų klaidų

Pane- 
turejo

Mat,

šeštadienį transliuotas pirmas 
programas iš W. E. D. C, 
turėjo skonį ir humoro

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ir pareina 
Lengvųjų 

Juos valdo vienas 
stoties vedėjas p. 
Kits nieks jaisiais

Gugis, SLA. Centro 
kalbėdamas šešto

,i

6-to apskrieto suvažiavime re
komendavo naujų komisijų, 
kuri studijuotų fraternalių 
organizacijų eigų ir mokytų
si iš jų klaidų

valandai ir nuo 5-U valandai vakare.
4200 We*t 26 St. kampai Keeler Avė.

“Kodėl Prarastas Vilnius”

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

IN0UR OFFICE

VVISSIG, 
Specialistai H 

Raiijoi

MOTERŲ PER 27 METUS 
S ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

-------------------- ------------------------- ---- ------------------ 1. ■■■**•*?
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apskričio priklauso 16 
kuopų

Pirmadienis, vąsario 6,1Q33 
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APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir Žmonljo* bloglatiBlo prlHo, plati- 
flų uždfglmo! taikykite savo vidu
rį u* llhonal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

LaIIuib daug reliktą • 
Srle patentą. Neriai- 

:noldt vilkindami tu 
apsaugojimu ■ a v o 
■nmanymu. Prleląik 
kitę bralžlal ar mo
deli dėl InBtrukolju, 
arba raly kitę dėt 
NEMOKAMOS kay- 
gutie **How to Ob»
taln ą Patent” Ir “Reeord of la- 
ventlon” fortnoi. Nieko neimam 
už informacija* ką daryti. Suel- 
railnljimal ■, laikomi paslaptyje. 
Greita*, ataargu*. rupe*Uaga* 
tarnavlmaa.

Tauragė ir jos 
kaimynai

Tauragė — įdomus miestas, 
šuoliais lėkius gyvenimo prie
šakiu. Dar Kaune Elektros lai
dai ant stulpų, o Tauragėj šį 
rudenį visų elektros tinklų 
įkas į žemę. Mat čia jau pasi
baigė daina be galo dėl elekt
ros. Gudžiūnas, nebešvies Tau
ragėj. Miesto savivaldybė ga
vo 60,000 litų paskolą ir įren
gia savo elektros tinklų, kurio 
laidai bus požemy. Dabar Tau
ragėje verda darbas. Veik vi
sos gatvės, kaip kiaulių išknis
tos. Visi stebisi. Kai kas de
juoja. Burmistras, apskrities 
viršininkas ir kiti miesto rei
kalų tvarkytojai džiaugiasi.

. Bobelės rauda. Girdi — “Gu
džiūno tinklo vielos kai truk
davo, tai tik žmogų su arkliu 
užmušdavo, o šitos kai truks 
tai ir gatves suplėšys“. Gal 
taip bus, gal ir ne. — bet mo
terėlės atsargios. .

Išviso Tauragė augus mies
tas. Ypatingai tas jaučiama šių 
vasarų. Judėjimas čia taip pat 
didėja. Autobusų stotis plečia
si. Dabar iš Tauragės į įvai
rias puses išeina 
apie 25 autobusai, 
nemažiau, 
žmogus — 
Albrechtas, 
nesirūpina.

šauliai Tauragėje vargsta su 
savo namais. Tenka pabrėžti, 
kad jie šiuo atžvilgiu pasirodo 
pavyzdingai. Vieningu su visuo
mene darbu jie Tauragėje pa
statys gražius ramus.

Tauragėje nauja savivaldybės 
ligoninė. Čia tiesiog žavinti rū
mai. Projektas inž. Rimgailos 
stebėtinai vykęs.

Tai žiupsnis iš viešumos. Už
kulisy irgi yra šio to.

Ypatingai daug tauragiškiai 
turi kaprizų. Net žymus orga
nizacijų vadai dėl jų veja lauk 
darbščius savo pavaldinius. Ne* 
gražu. Tuo labiau, kad dėl to 
nukenčia futbolo komanda, pre
tenduojanti i Lietuvos nugalė
tojus.

Intrigomis Tauragėje pasižy
mėjusių taip pat yra. šiaip 
Tauragėje gyvenimas gyvas. 
Organizacijos, išskiriant šau
lius — perdaug nerangios.

šeimyninių nelaimių čia ne
trūksta. Bet tai privatus jų 
reikalas. Te jomis pasirūpina 
“aukštos doros“ žmonės.

Neilgai viešėjau Tauragėje. 
Susibaręs su slapto viešbučio 
ponia dėl apleidimo kandančiais 
nugarų vabalėliais išvažiavau j 
Skaudvilę, nes tik per jų norė
jau patekti į Raseinius.

Skaudvilėj gražu. Daug trak
tierių. Bent penki viešbučiai ir 
apie 5000 žmonių. Yra “Spau
dos“ kioskas, bet penktadieny
je tegali gauti antradienio bent 
kurį dienraštį. Kodėl? Kiosko 
pana nusjšypso. Vadinasi, pa
slaptis.

Skaudvilėj būdamas pradė
jau rūpintis kelione. Teirau- 
juos, kaip patekti j Raseinius. 

. —Nuvažiuok, — sako žmo
gus — į Križbarkų ir iš ten 
ųutobusu nuvažiuosi.
r Nusigandau. Kaip aš be už
sienio paso nuvažiuosiu į tokį 
nelietuvišką miestų. Ir paga
liau kodėl į jį aš privalau va
žiuoti? Kai nejuokais susirupi- 
nau, tai paaiškėjo, kad Križ- 
bšrkas tik už 8 km. yra nuo 
Skaudvilės.

Išvažiavau. Ak, kaip juokin
ga buvo, kada vietoj įsivaiz* 
duoto kažkokio miesto, radau 
Križbarkų “susidedantį“ iš vie
nos bakūžės, kurios vienam 
gale krautuvė, o antram užda
rytos langinės. Ot, tau ir pati
kėk pavadinimui. Pasirodo, kad 
Seniau čia buvusi didelė kar- 
Čiama ir ją vadindavo Križbar- 
ku. Ji sudegė, bet jos vardas 
likęs likusiai bakūžei, kuri,

kaip girdyti, nevienų keliaunin
kų savo vardu išgųzdina.

Autobusas iš Križbarko at
vožė j Nemakščius žiaurios sen
sacijos momente. Policijų už
puolęs arkliavagis Aternas buvo 
tik kų nušautas. Visi apie jį 
kalbėjo.

Viduklė mažesnė už Nemakš
čius. Joje vieni purvai ir kaip 
matyt, niekas jaisiais nesirūpi
na.

Raseiniuose autobusas susto
jo 19 valandų.

Nakvojau žinomo Amerikos 
lietuvio, garsiojo filmuotojo p. 
Lukšio viešbuty, kurio tvarkin
gumu ir patogumais tikrai rei
kia džiaugtis. Iš viso, Raseiniais 
galima butų džiaugtis, jei jie 
butų tvarkingesni?

Didžiausia raseiniškių sensa
cija, tai grįžimas prieš 42 me
tu iš čia išvarytų vienuolių do
mininkonų. Jų jau Raseiniuose 
pradeda rastis, nes jie atgavo 
čia anksčiau turėtas patalpas 
ir pradeda iš naujo čia kurtis.

Organizacijos čia stiprios. Jos 
gana aktyvios ir darbščios, 
šiaip rudenį Raseinių miesto 
išvaizda tikrai rudeniška.

.Turi Raseiniai savo pilietiš
kų klubų su valgių kainomis iš 
1924 metų.

šiaip Raseiniai išrodo- mig
loti. Jie nemoka kitais pasiti
kėti, bet ir jais negalima pasi
tikėti. Tokia čia jau mada.

Nelaimingas nuotykis
ALSĖTA, Rokiškio v. Gruo

džio 23 d. pil. J. Dudonis, ei
damas per kiemų, ; paslydo ir 
griūdamas į rogių užkalu pra
simušė vidurius. Išvežtas į 
Paneyėžio ligoninę.

Prohibicijos galas 
. šintuose.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Scenoje stato opere 
tę “Juliją”

Centro iždininkas 
adv. K. Gugis nurodo 
rimtą S.L.A. padėtį

Adv. K. 
iždininkas, 
apskričio konferencijoje, kuri 
įvyko sausio 29 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, pasiūlė, 
kad Susivienijime butų įsteig
ta nauja komisija, kurios par
eiga butų tyrinėti 
nizacijų eigų ir iš 
mokytis.

Centro iždininkas
aiškioj kalboje nupiešė dabar
tinį Susivienijimo stovį ir ne
slėpdamas pasakė, kad gal būt 
šiandien jau kai kuriuose SLA. 
skyriuose rašoma raudonu pai
šeliu, kaip ir visose fraternalėse 
organizacijose.
SLA. rimto pavojaus padėtyje, 

sako ižd. adv. Gugis
Jis pareiškė, kad jau tidoą 

ąpdraudos bendrovės panaiki
no pašalpos skyrius, sako suva
žiavimo spaudos komisija ir 
tęsia, “Adv. Gugis neslėpda
mas nurodė, kad SLA. šiandien 
randasi rimto pavojaus padėty
je, kaip ir kitos organizacijos, 
ir jeigu visi ‘ nariai, vietoj ‘ me
tę pagalius į SLA. ratus, susi
glaudę krūvon dirbtų sunkiai 
ir energingai, tai SLA. perga
lėtų visas, nors ir sunkiausias 
kliūtis.“

VIEŠINTŲ miestelis, 
vėžio apskr., iŠ eilės 
dvejus metus sausus. .. 
valsčiaus taryba neleisdavo 
įsteigti traktieriaus. Tik šiems 
1933 metams, kaip sunkaus 
krizio metams, kad ^nervingi 
piliečiai galėtų laisvai išsiger
ti ir užmiršti nors trumpam 
laikui visus vargus ir kad su
balansuoti) savivaldybės sų-< 
matų, už tam tikrų atlyginimų 
davė sutikimų Čilei- Lęvinaitei 
įsteigti traktierių, kuriuo ati
darymas sausio mėn. ‘ 3 d. iš
kilmingai buvo pažymėtas. 
Daug piliečių buvo.labai link
smi ir į vakarų jau “puošėsi** 
raudonais ženklais.'O kadangi 
musų policija tokios* spalvos 
labai nemėgsta, tai buvo dar
bo ir jai.

Advokatas taipgi nurodė, 
kad SLA. dar nėra prirengtas, 
kad užimpbndoti musų jauni
mų rašytis į jį.

SLA, esąs kryžkelyje, sako 
org. Vaidyla

Taipgi trumpai kalbėję ap
skričio: organizatorius M. Vai
dyla, kuris nurodė,; kad SLA; 
yra- kryžkelyje ir kad reikia 
sunkaus, sųmoningo darbo iš 
narių 
vesti.

Prie

JURBARKAS. — Pastaruoju 
laiku kai kurios krautuvės dėl 
krizio užsidaro; jų tarpe net 
labai senos firmos. Tik vals
tybinės degtinės parduotuvė 
savo darbų varo pilnu tempu. 
Kūčių dienų ties “monopo- 
lium” ištisa “uodega” piliečių 
stovėjo gatvėje laukdami savo 
eilės nuitipirkti Snapso. Mat, 
degtinėje visi vargai' skandi
nami. I

Iš įvairių raportų pasirodė, 
kad pereitais metais prie aps
kričio prisidėjo dvi .kuopos, vi
so 16. Į įždų įplaukė $80.55, o 
išmokėta $68.00, taigi liko $11.- 
95. Organizatorius pranešė, kad 
apskričio nariai, kurie įsirašys 
į S. L. Amerikoje vajaus or- 
ganizatorius, gaus prizų 
iš centro ir iš apskričio. Apsk
ritis duos 1-mų prizų—$15.00, 
antrų—$10.00 ir trečių—$5.00. 
Rengs Lietuvos Nepr. piaminė-

~ ,, - ■ ■’ , v '
jimo bankietų

e .

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad yra rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimo bankietas, kuris įvyks 
Auditorijoje, vas. 18 d. įžanga 
—75c,

Njm.

1T &M5 THE
«rnw BMK5UET

LAST HiGHT NOU tAA&E

Apskričio ' valdybon šierhs 
metams išrinkti A. ŽalatoHus 
— pirm., Dr. Drangclis—viče- 
pirm., J. čiliauskaš — sekr., 
Bartkus—ižd.'; ir Juozapavičius 
—maršalka. ,i
Sekantis suvažiavimas Melrose 

Parke
Pirmininkas atidarė susirįtu 

kimų 2-rų vai. po piet. Manda* 
tų komisijoh pakvietė A. Mik* 
šį, J. A. Valančiunų ir Miko* 
laitį; į spaudos komisijų p-lę 
E. Mikužiutę, L Puidų ir Dr. 
A. Zimontų. Delegatų suvažia* 
vime dalyvavo 79 iš 13 kuopų.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
Melrose Parke.

Radio ir teatro ar
tistų programas pa- 
tenk. radio mėgėjus

“Refined“—yra anglų kalbos 
žodis, kuris geriausiai apibudi
na radio programų iš stoties 
W.E.D.C., kurį šeštadienį ti;ans- 
liavo “Lietuvių Radio ir Teat
ro Artistų’ grupė su Kleofu 
Jurgelioniu priešakyje.

Programas susidėjo iš kelių 
dainų, kurias atliko Nora Gu- 
gienė ir Vytautas Tarutis, re
kordo, akordino solo ir “Bar- 
borėlės”. Geri Kleofo Jurgelio- 
nio komentarai jungė atskirai 
dalis į pusvalandį užtrukusį 
programų, kuris pasižymėjo 
skoniu, geru humoru ir įvairu
mu.

,Bene daugiausiai klausytojus 
suinteresavo “Barborėlė”, pa
pasakojusi vykusiai sueiliuotų 
“pliotkų”, kurie pasižymėjo 
tarp lietuvių retai užtinkamu 
humoru.

“Radio ir teatro artistų grd* 
pė planuoja panašius progra- 
mus transliuoti kiekvienų šeš
tadienį, 7 vai, vak. iš WEDC, 
1120 kč., o jeigu atsiras gali
mybė—du kartu į savaitę.

. . , . ' z ■ i .■ r . ■ ' .

Naujos Gadynes“ mišrus 
choras vasario 12 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted Street, stato dviveiks- 
thę operetę “Julijų“. Choi-ų ve* 
da žinomas pianistas ir orkest
ro vedėjas tteorge Stephehs- 
Steponayičius.

Operetė esanti graži ir ren
gėjai tikisi nemažai publikos.

Sklokininkų vakarienė
Sausio 28 d., Evanstone, 

Community Golf Club įvyko 
north-sidiečių opozicin.-skloki* 
ninku vakarienė, kurioje atsi
lankė apie 400 svečių. Progra
mų išpildė “N. G.“ choras, ir 
E. Butkus iš Brooklyn, N. Y.

Senas Petras.

Ar jau galvojate apie savo dukters atei
ti? Ką Ji velke kaip užbaigs mokyklą? 
fltąi yra proga išmokti drošiu clezalnlnimo 
arba skrybėlių dirbimo ir turStl gerą už
darbi. Mes išmokinkime l trumpą laiką. 
Uždarbiauk bent mokindama. Rašykite dėl 
knygn|es L, Gausite dykai.
MĄSTER COLLEGE OF DRESS 
DESIGNING, DRESS MAKING, 

8 MILLINERY 
339 So. Wabash Avė. 

Tel. Wabash 9075

šios savaitės ekono 
miški mėsos pir

kiniai

Chicagos mėsos taryba, re
guliariame savaitihiame biulc- 
tene pataria šeimihinkems ryt 
pirkti jautienų**-“chuck roasts“ 
ir “totmd stakev, nes tai esųs 
ekonomiškiausias šios savaitės 
pirkinys.

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. 
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas miginol Vargas lenkino. 
Velniai, Raganos ir Teologai. 
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima**. 
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

E. Butkus, vienas 
“N. G.^redaktorių 
kalbeš ■ Čhicago je

Vasario 9 d., Paliulio svetai
nėje kalbės vienas “Naujos 
Gadynės“ redaktorių E. But
kus. Kai kurie žmonės kalba, 
kad ščyriėji “Vilnies“ šalinin
kai pakartos puolimų prieš kal
bėtojų, kokį jie padarė apie 11 
mėnesių atgal prie, L. Prūsei-? 
kų. , \

Jeigu Andriulis atvyks į sve
tainę su organizuotu buriu, ne
bus nuostabu, jeigu susirinku
sieji susilauks cirko.

—Senas Petras.
■......... .. . .......... r..... .........
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1739 So. Halsted Street

Neatebltlna,. kad milijonai imo 
ntą miglu Kraft Velveeta... 
apsltepk , duoną, Buslpjaustyk ar
ba virk ėu Juo. /

• Švelnu*, Bkanda. iŠ gero Ched- 
dnr . sūrio ' padarytas. SuvIrSkina

; taip lengvai- kaip pienas. Užgin
tas Amerikos Medikais* Maisto 
komlsijoė. Yra labai maištingas.

Nusipirk dar vieną sūri pas sa
lo grprtrnlnką liaudie.

KRAFT . '
\/elveeta

y The Dellcioui NęwChee»« Food

Daktaras
Kapitonai

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ I 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčt, užnaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas; reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklis skaudijimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jum* gali padaryti 
Praktikuoja, per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-Š valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

Tel. Ctawford 5573

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO 

PLATINA IR
REMIA

DYKAI KNYGELI

CLARENCE A. O’BRIEN 
Refllatered Patent Attorney 

43-A Sccnrlty gavint* * Coinmerclal 
Bank Bnlldlng

(Dlrectly toram Street from Patent Office) 

tfASBJNGTON. D. C. 
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SEE
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narchistų! Aišku, jcad komunistų generąlio streiko i)bal- 
siai yra tik humbųgas. t

Bet kpdšl Vokietijos socialdemokratai nepavartoja 
generąlio streiko, kaipo ginklo prieš reakciją

Ar jie yra iš principo pHešingi tokiam kovos bū
dui? Ne. Kai 1919 m. monarchistai padarė ginkluotą 
sukilimą prieš respubliką (Kapp’o pučas), tąi preziden- 
tąs Ebertas ir sociąldemokratų partija paskelbė gene- 
yąjį ątreiką: sųątflja visos dirbtuvės ir geležinkeliai. Vo
kieti joję, ir monarchistų “pučas” per kelias dienas bu
vo likviduotas.

Taigi socialdemokratai žino labai gerai generąlio 
streiko reikšmę kovoje su reakcija. Bet jie žino taip 
pat, jogei ne visose aplinkybėse jį galima sėkmingai 
vartoti. Vyriausia sąlyga, be kurios generalis streikas 
negali pasisekti, yrą darbininkų vienybė. Jeigu vieni 
darbininkai streikuos, o kiti ne, tai iš generąlio strei
ko nieko neiįįjęįs,

Bakartinid momentu, deja, Vokietijos darbininkai 
yra suskilę į kelias priešinga^ viena kitai srpveą. Skau
daus patyrimo pamokinti, jie gal netolimoje ateityje 
susivienys, bet kolkas tos vienybės pas juos nėra.

Tai viena. Antra, generąlio streiko, kaip ir kiek
vieno kito streiko, pasisekimas priklauso nuo to, kaip 
eina dąrbąi. Jeigu yrą milionai bedarbių, kurie laukia 
progos gauti nprs kokį uždarbį, tai šaukti į streiką dir
bančiuosius yra pavojinga: jų streikas gali būti sulau
žytas. O Vokietijoje šiandie yra daugiau kaip penki mi- 
lionai bedarbių.

Štai dėlko socialdemokratai yra atsargus su gene
rąlio streiko skelbimu. Generąlio streiko pralaimėjimas 
be galo sustiprintų reakciją.

Reakcijai davė jėgų, o darbininkus susilpnino eko
nominis krUis. Krizis ne reyoliųciopizųoja dąrbinįųkų 
mases, kaip kad įsivaizduoja komunistai ir anarchistai, 
bet jas paralyžiuoja. Krizis stiprina reakciją. Todėl 
krizio metu organizuotiems darbininkams tenka vengti 
tokių žinksnįų, kurie gali pastatyti į pavojų visą jų 
ateitį.

Pirmadienis, vasario 6, 1933
Ošsisakymo kalnai

ima minėdama trau-
demokratijos,

■-i.TJ—5*

V«rlŽ K. A.

kus; kartas nuo karto jis/ pra bet jie nebeturėdavo jėgų: su-
(Bus daugiau)

to, pataria-

JR JIE SPIRIA
GENERALIS STREIKAS

SGŠH
nrigi dtfHakn

šito- eina

ir už pra- visuomenčs

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
įnjadienius. Laidšja Naujienų Ben-

damas pūgoj ir tajnsoj, Tokiame afvejyj pasigirsda 
» ,

SENATAS GINASI NUQ “ŠMEIŽTO”

March 7th 1914 
of Ghieago, UJ 
Mareb8rd 1879
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Trimi mšnesiams -----------1.75
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Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams--------------------------88.00
Pusei metų----------- .........— 4.00
Trims mėnesiams -............... 2.60
Pinigus reikia siusti Dašto Monev 
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Pereitą penktacįienį Jungtinių Valstijų senate kijp 
smarki audra dėl strąipsnio, tįlpusio žurnale “New 
Outlook”, kurį redaguoja buvęs New Yorko guberną- 
torfas, Al Smith. Straipsnyje pasakyta, kad Jungtinių 
Valstijų kongrese tikrų sukčių ir kyšininkų nesą daug, 
bet esą daug demagogų, kurie balsuoja, vadovaudamie
si savo asmeninės naudos sumetimais.

Senatoriai supyko, kad aukščiausioji krašto įstaty
mų leidimo įstaiga esanti taip “apšmeižta”, ir jų pyk
tį dar labiau -padidino ta aplinkybė, kad asmuo, para^ 
šęs tą*straipsnį,.yra senato tarnautojas — “maršalka” 
David S. Barry. Senate buvo pasiūlyta rezoliucija tuo- 
jaus jį atstatyti iš vietos, bet galutinas sprendimas ta
po atidėtas iki ryt dįenos.

Ar straipsnio autorius bandys įrodyti, kad jisai ra
šęs tiesą, tuo tarpu dar nežinia. Kada senatoriai pa
kaukė jį pasiteisinti, jisai mėgino sušvelnyti savo straip
snio prasmę, bet vįp.iškąi ątąaukti. “šmeižtą” jisai atsi
sakė. Todėl beveik negali būti abejonės, kad jisai bus 
nubadąs, M ką seųątąą “New Out
look” leidėjui įr redaktoriui? Jyodų gal VMS patraukti 
teismo atsakomybėn.

Jeigu redaktorius Ą1 Smith turėtų stoti į teismą 
ir gintis, tai jam tektų įvardyti bent vieną senato arba 
atstovų buto narį, kųrįe “pardavinėjo’’ savo balsą už 
pinigus, ir parodyti, kad “daugelis” kongręsmąnų, bal
suodami, žiurėjo savo asmeninės naudos, o ne krašto 
gerovės, šis antrasis kaltinimas paremti butų, žinoma, 
daug lengviau, negu kaltinimas dėl kyšių ėmimo. Nes 
žodžiai “asmeninė nauda” ir “krąšto gerovė” turi to
kią plačią prasmę, kad į juos galima dėti ką kas nori.

Imkime, pavyzdžiui, prohibieijos klausimą. Yra vi
siems žinomas faktas, "kad-daugelis kopgresmanų, ku
rie visai netikėjo į blaivybę (ir ne viepas jų buvo net 
sugautas begabenant degtinę čemodanuose), balsuoda
vo už prohibiciją. Tokiems kongrąsmanams galima da
lyti priekaištą, kad jįę taip balsuodavo dėl savo kar
jeros. Antra vertus, kada tie patys kongresu nariai vė
liaus ėmė balsuoti prieš prohibiciją, žmonių sentimentui 
pakrypus į kitą pusę, tai jie davė pagrindo savo kriti
kams sakyti, kad tokį kongresmanų pozicijos pakeiti
mą irgi padiktavo karjeros sumetimai.

Bet SU prįękaištu dėl “grafto” ir pinigų ėmimo, 
tai jąu kitas dalykas, šis kaltinimas nebūtų pripažin
tas šmeižtu tiktai tada, kai kaltintojai, t. y. straipsnio 
autorius ir žurnalo leidėjas su redaktorium įrodytų 
nesumužamais faktais, kurie kimgresmanai, kada ir nuo 
ką arba kitokį atlyginimą UŽ savo bąfeąvi-
mą. Jeigu “maršalka” Barry arba tįe, kurie išspausdi
no jo straipsnį, tokių faktų neturi, tai vistiek, ar jisąi 
rašė tiesą, ar ne, jiems butų keblu.

Bus įdomu pa^ių^ėti, kas ią to skandalo išsivystys.

VSPARė Berlyno
'‘VORWĄERTS’Ą”ĘjtJerio valdžia uždarė trinią dięąpms Vokietįjpą ąprialdemo- krątų PH’tijoą organą “Vor- waertą”. Uždare už tai, kad tąs laikraštis įdėjo, partįjos at- siąaųkimą, ’ kmĮąmo'clarįio žmonės yra raginami kov°ti už dvarų konfiąkąyinąą ir išdalinimą mažažemiams monės paėmimą į rankas,Atsišaukime, bema darbininkams ginkluotis ir ginti savo asmens piliečio teises nuo fašistiškų banditų, paskui sakoma:“Sukilkite prieš savo prispaudėjus, prieš ponus, prieš ploną viršutinį dvarininkų ir kapitalistų sluoksnį. Sutriuškinkite jų politinę ir ekonomine galią.” ■"Valdžia šitame atsišaukime įžiūrėjo “valstybės išdavystę”, nprs tojks kąltinįmas, žipoųia, neturi jokio pagrindo,

Sąryšyje su įvykiais VokįetijĮps politikoje dabai’ daž- 
pai kalbamą apie generalį streiką. Komunistai Berly
ne paskelbė lapeHus, šaukdami darbininkus atsakyti 
genėraliu streiku į Hitlerio paskyrimą kancleriu. Ki|ų 
šalių koihunistąį sąyo vįenmįnoiųs Vokietijoje už tai 
gįrįa įy skeįbia, kad vien tik komunistai esą “tikri” fa- 
šizmo priešai.

Šitų Jų Rasjgyrįmų nė vienas rįrjitąs žmogus neims 
už gryną pinigą. Pakanka atsiminti tik štai kas: Prieš 
kukius metus ląįka Vokiąįįjpą k ^pkenke-
Auriai” (monaj^histišija “piįgflg Šainię" prga^eijkl 
fcįuvo davę įrwimą yefew!dųmųi, kfld, butų Palestas 
?rusų seimas; hųjfiaųie ^i»
jįps turėjo Augumą, šitą it mAĮiar<^|ų refe-
rendun^ Komuiy^tai rėmę vjsoips ketųfioms. Betp\-a- 
ėjus keliems įpėųęgįąjns buvo paskirtas Vokietijos 
l|yįu y«n. Papena^, kufis «BJVtu pašino demoKMĮ^

rrisiį fr J°s vWe
^t^ukimi, kad darbinio 

kaj eitų i generalį siroką fc protestuotu prieš tftkj 
reakcijas fysil Ar Yla bgnf Hifk paėmęs sitokjoje

sų seimas; kufiaųia (u# ląįfeų cjeny^tinas pąrtb 
turėjo Augumą, šitą fatlstų it nųjnarcUjsfų refe-

Klerikalams ir fašistams nuolatos tvirtinant, kad socializmas jau esąs atgyvenęs savo dienas, užsigeidė jiems “patu- ravoti” ir vienas sandarieČių ką itsąi pprina: “Soęi#iį».mfl šalmiukai, tė- mydami Belips ekspęrimen- tą, nuleido rankas ir kaip pakvaišę (? — Red.) mėtosi j visas puses. Vokietijoj, kur soęiąldemokratų partija buvo viena didžiau- ir gąjiftgiaųsių pasaulyje (ji <ja tebėra.. ;tojria.yietą užleido diktatųrps š,ą |įninkams.”

susideda iš organizuotų katalikiškose sąjungose darbininkų. Kad ir būdami po klerikalų jtą- ka, tie darbininkai visgi supranta, kad fašistai yra ne jų, bet išnaudotojų draugai.Na, ar tai yra protinga šitokiose sąlygose versti ant socialdemokratų bėdą dėl fašiętų įsigalėjimo Vokietijoje? Socialdemokratai ąavo pareigą atlieka. Jie gynė ir tebegina žmogių laisvę ir darbininkų reikalus. Bet jie vieni negali visą

naštą pakelti ant savo pečių, kuomet dauguma žmonių dar nesupranta savo reikalų ir remia laisvės priešus arba kiasi iš kovos lauko.Keista, kad sandariečiai kiose aplinkybėse, kada griežta kova tarpe fašizmo ir bando įspirti tiems, kurie gina demokratiją. Tai primena pasakėčią apie tą ilgaausį didvyrį, kuris atbėgo spirti liutui, kuomet pastarasis neteko ■ jėgų.
Guido da Verona.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

yra aiškų kiekvienam nepa- kvaišusiam žmogui, kad socialistai ųž tą bolševikų eksperimentą nėra atsakomingi. Tai kode) gi jie turėtų dėl to eksperimento būt nusiminę arba “pakvaišę”? ,.zX . 111 1Ne socialistai -mėtosi, bet kai kurie “aidoblistėliai”, kurie pirmiau buvo prilipę prie, bolševikų uodegos, o šiandie valo batus tautininkam^Tas vyras dano.. priekaištą ir Vokietijos socialdemokratams, kurie, girdi, buvę viena gajin- giausįų partjjų,. q betgi “užlęi- do” sąvo vietą diktatūros šalininkams. Bet ą^Viėni socialdemokratai galėjo neteisti hitlerininkų į valdžią? Juk Vokietijos socialdemokratai niekuomet neturėjo daugumos parlamente. Be daugumos negalima valdyti. Visos valdžios Vokietijos respublikoje buvo koalicinės, t. y. sudarytos iš keleto partijų. Dažniausia tose koalicijose dalyvavo socialdemokratai, bet kai kada jie .nedalyvaudavo. Tuo gi tarpu liberalai visuomet turėdavo savo atstovus valdžioje, išimant paskutinį pusmetį, kada kanclerio vietą užėmė Von Papenas.W šįgndįę yra tie Vokietijos Jftg Uaskas, bet liberalai, rodos, tųjė- 1‘p lĮLoĮiąusiąi giiĮ,ii dęmpkratinę varkų nuo diktatūros ’šaliųįn- nes ta tvarka, labiausiu ėtaJįjįka liberaliu ^igei^s, A«t libęrabū visai i^M Ug«- guma jų nudardėjo pas faįįis- tg§, pri-Sid$Q. prie spcįatt»inp|fl'«tųJ O likusieji mafesi tarpe .4>4ęspi'l- jų partijų, patys nežinodami kurion pusėn krypti.'Nežiūrint kiek smūgių teko Vokieti j os socįąįdemokratamš pąĮtelįi/ Jko.yojan^ su fašizmu yįęiįpję pų^ję’ ir/su bolševizmu antroje, visįiek. da įr šiandie j te neketina pasį^uptjį, 0 libe- rąjiziųąs yra visi^ąį 'sįiĮpankro-

(Tęsinys)Vokietis Zigrutas buvo nur plikęs, kaip biliardo rutulys. Todėl, be kepures, jis ant galvos nešiojo vilnonį šliką, kurią šlepe beveik visą jo veidą, sudarkytą raupų pėdsakais. Jis beveik visąi neturėjo barzdos, o jo šviesus ir menkučiai antakiai vos galėjo nulaikyti! snieguoles. Tai buvo kokių trijų dešimčių metų amžiaus žmogus, besirūpinąs mažmožiais, pedąntiškas ir nepajėgiąs pareikšti jokios iniciatyvos; jo eilpnadvasis ir ncpaT tikins būdas galėjo sukelti antipatiją. Bet labiau su juo susiartinus, jis pasirodydavo visai kitoniškas. zZigrutas visuomet buvo alkanas, jautė šaltį ir norėjo miego; jis dažnai atsilikdavo nuo kitų ir via yugocĮavo, kad turįs vilkti sunkesnę ną$tą, negu buvo sutarta. Kai būdavo dąlinaniąs maistas, tai jis vis žiurėjo, kad nebūtų ąnt kelių gramų nuskriaustas. Stovykloj jis visuomet buvo paskutinis, — paskulinist užbaigdavo stalyti sau palapinę.Pirmieji sunkumai prasidėjo, kai būrys atsidūrė apie 30 mylių anapus Ban-Idoro, už šešių Pakartųjų forto.Ligi to laiko ekspedicijai sekėsi gana neblogai, nes kelias buvo visai pakenčiamas; tiesa, šaltis buvo didelis ir dienos nepaprastai trumpos. Bet visgi galima buvo užtikti daug laukinių paukščių ir krūmokšlių, kurie apsaugojo nuo vėjo. Bet praėjus pro Ban-Idor,

vo jo pratisęs šauksmas, kuris buvo panašus į sužaloto žvėries kaukimą, — žvėries, ieškančio savo guolio. Ir tas laukinis šaukimas skambėjo, lyg laidotuves skelbiantis varpo gaudimas, lyg atkaklus vado- šuns lojimas, akstinai!tis rują eiti tikruoju ekliu.Nuolat reikėjo aplenkti uolas; būrys dažnai atsidurdavo į jas, negalėdamas iš kiek toliau pastebėti. Toliau, toliau; milžiniškas kalnas visiškai užstojo kelią. Visur ledas; visur šaltis, vienatvė, atšiaurio nakties įdukimas.Įr, besistumdami pirmyn, jie galvojo apie palaimintos saulėtos žemės pavasarį, kur linksmai ir gausiai sprogsta gėlės, kur visi su nekantrumu laukia saulėtekio ir kalba apie apižinybę. —o—Jie ėjo nuvargę, susikūprinę, kovodami su vėjo smūgiais. Visur aplinkui siautė
...... ....... r——.-antroj dienoj kelionės, dalykų padėtis žymiai pakitėjo.Tąsai fortas, įgijęs savo vardą dpi praeityj įvykusios kovoą tarp vietos gyventojų ir atėjūnų, susidėjo tik iš kelur- baisi vienatvė. Amžinai vieš- kampio Įrobesio, kurio sienos buvo sudėtus iš akmens. Viduj nebuvo jokių rakandų. Tačiau visgi tai buvo paskutinė užgesusi ugniavietė, paskutinis žmonių statybos darbas pa- kelyj į paslaptingą pietų kraštą-Toliau vienatvė, kapstyta gpmgaųs

rėkė ledų dykuma ir milžinišką žępiė, su- amžinos žiemos, be gyvenimo pėdsakų.Ęujrys stūmėsi pirmyn tylėdamas, lėtai, paskui nuolat tylintį Vinipegą. Sunkus kroviniai sudarė daug nemalonu- iu ir visus vargino.Siautė baisi pūga; alkani šųnes kaukė, ir dažnai nuq aukotų kalnų nutrukdavo di-r (lęjį ledų gąbąlai.yipLiiįai švilpė, tarsi judėjo milžiniški juodi sparnai. Spirito termometras vidurdienyj rodė 23 laipsnius žemiau no- lio.Vinipcgas ėjo tylėdamas tokiais sunkiais žingsniais, jog atrodė, kad jis

patavo nei tai diena, nei tai naktis, — nebuvo nei ryto, nei vakaro. Su j desperaciją varančiu lėtumu, mirtinai nuvargę, nuvargę ligi tokio laipsnio, kad vilko savo kojas tik iš baimes pasilikti nuo kitų draugų, — jie ėjo pirmyn, nežinodami kur, stumiami kokio tai instinkto, kuris varė juos vis toliau, ten, kur begalinis niekas paridaro dar labiau begalinis, — mėsos gabaląi, kuriuose dar ne visai užgeso gyvybės šilima, — valios švyturiai, kurie svirduliuodami ėjo pirmyn, neturėdami jėgų sustoti. Juos neįmanomai kankino badas, nemiga, nuovargis ir tyla. O priešakyj bėgo vadas šuo ir nuolat lojo, ieškodamas kelio...Kartas nuo karto, kad jie pasiekė kožkokį tamsos pa- kriaušį, kuris niekuo nesiskyrė nuo visos tamsumos, indėnas Vinipcgas ypatingai sušvilpdavo; šunčs tuoj su jdukimuatrodė, kad jis nori palikti p/a)jėdavo kaukti; žmonės? ir-* sniege Mięlšdildomus pėdsa- 11OreduV0 pritarti * šunims, 8 M * L /X 4 «« •'%'* W 1«Z» -M 4 /\ 1 1 Al rvHO* į*"" . W < •* 1 — _ _ —- * 5J « * M « «nykdavo iš kitų akių, pąsmer- s|Ojjmas.
Vasario-February 26, 1933
CHICAGOS RIETUVIŲ AUDITORIJOJ

“ŠTAI, ŽIŪRĖK, AR MATĄĮ KĄS DAROSI ANT SVIĘTO?

t
** -1^' *

Y4 Q **?£*..

hUleriniiik^į į? pasidu- ttįf ąąlfopi Vokietijoje, kad beveją visą buržuazija nušliaužo ių, j liaudies partijos ir mį šalinįn- ęrio gardą.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių 

ir>; rim.Jh tį>, ,i.„

Šie jauni lietuviai 
pereiti savaitę 
gavo diplomus

94 lietuviai mokiniai baigė Chi- 
cagoš viešąsias htikšt'esntes 
itiokyktets, High Sehools. '

Pereitą savaitę Chicago# 
aukštesniose mokyklose (high 
schdols) pasibaigt vidurmeti- 
nis sėmeštFas ir keliolika tuk- 
staričių mokinių baigę kursus 
gtevto diplomus.
SehurZi Tuley, Roosevelt, Lucy 
F!owers lt Lane Techničal 
mokyklos suteikė dipliomus 
abiturientams, tarp kurių yra 
šie lietuviai:

Lncg Flower Tech. High
Etoha švedas
Stefanija M. stbids
Bernice VaiŠhrtids

Schttrz Hihg School
Anm T. Vitkevičius
Antie Roželė
B. Petravičius

Hifih School
Aldona Valiulis
Lomia Voruos
E. Ė. Kuras
O. G. Andrius
A. H. Jasavičius
S. A. Janutevičius
C. Kaspinas

La n e Tech, High School
E. Dolgdhas
F. A. Babin
A. 1 Ralis
W. A. Dūda
P. G. Valionis
J. S. Bernataa

K. Aleknavičius
M. Vilančius

R'č&sevell High SehOdl
E. Maltis
S. Sargis
E. Trtemulis
M. A; Pečiuititis.

------------- :—■ •’

Pereitų savaitę iT South Sidv 
hiokyktos Liftdbtom^ feogiė-

Caluinet ir TSldfeh Tėth- 
hiėtii fcigh stilių diploifttih 
Mokiniais, kurią tarpte yra 
Šite lietuviai:

J ,
Lindblom High

Helen D. Aleksiunas, N. J. 
BarceviČhis, Anthbny A. Bra- 
čiulis, loseph E. Gurškis, Irene
A. Juozaitis, M. P. Kasparaitis, 
LilllAn N. Klimas, E. P. feūtfe'e- 
viČiUs, Anthony Bankus, Lau
ra Gaidamavičius, Agnės A. 
Grybas, Paul Guzaitis, C. M. 
Hargis, S. Kiskunas, L. I). Kud- 
la, P. Martinkus, Anthony R. 
Mikalauskas, Helen Markus 
Adam Micevičius, G. A. Slakis, 
Alphonse V. Spitlis, joseph V. 
Žilius, Adeline Jankauskas, H. 
N. Sipavičius, Auna M. Baltas, 
Alex Butvilas, S. T. Jakimaus- 
kas, Auna Kalnaitis, Betty A. 
KažlaUSkis, L. T. ShUkis, Stella
B. Tatnošaitis, Estella Trijonis, 
Alex Žemaitis, Aldona A. Ma- 
rozas, Veronika M. Pauliukonis, 
Bernice D. Petrauskas.

EtiglėyVOod lligh
Peter P. Rozgus, Jr., R. V. 

Butkus, Eilėn C. Dambrauskas, 
Anthony Brazauskas, E. V. Pa
lionis, Ch. Rupšis, B. Uselaitis, 
George Daraskas, Paul Daras- 
kas, Frank Katilavas, Helen V. 
Plonis, LaVerne Šimkus, Helen 
Stanevičius, M. B. Štokas, Maty 
A. Jusis.

Calumet High
Vinceht F. Noreika, R. L. 

Prakapas.
Tiklen High

S. W. JaktibtiViritis, John Kai-

f Dr. K. Nurkaitis nuo jaunys- 
cės dienų praktikuodamas savo 
profesioj jgijo daug patyrimo 
komplikuotuose atsitikimuose 
ir atžymėjo save sąžinišku ię 
mandagiu4 patahiavimu.

—-Rep. J. J. č.

Tang Yu-Lin, gubęrnAioriUš 
Jehol provincijos Čhinijoj, j 
kurią dabar veržiasi japonai. 
Japoną puolimas prasidėjo to
dėl, kad jis atsisakė prisidčti 
prie japonų sukurtos Manchtt- 
kuo valstybčs ir pasiliko su 
Chinija.

■ I ■ - ~ 1 ■'

došius, G. J. Lainperis, VVailter 
I5. Marliriaitis, Ignatas J. Pa
vilionis, John V. Petkus, Alex 
Petrauskas, Edward dalkaus- 
kasį čh. Dvitis, John Rrolaitis, 
L. A. Riškevičius, Alex Šaplis-, 
J. M. Savickas, Victor Sainaus- 
kas, Anthony A. Šimkus, John 
P. Janusas.

Šiandien bus laido
jamas Petras Ciapas

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Vasario 2 d. Speedway ligo
ninėje pasimirė Petras ČiApas. 
Savo laiku Čiapas buvo pusėti
nai veiklus žmogus, bei paskui 
sunegalejo ir turėjo iš lietuvių 
judėjimo pasitraukti. Mirė jis 
palyginamai visai jaunas žmo
gui, nes turėjo tik 41 metus 
amžiaus.

Laidotuvėms patarnauja J. 
j. Bagdonas. Jis sako, jo'g lai
dotuvės būsiančios labai iškil
mingos ir įiepaprastOs.

šiandie, apie 8:30 vai. ryto, 
Čiapo kūnas bus nulydėtas į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
o iš ten i šv. Kazimiero kapi
nes.

PETRČNĖLĖ LEPPO

Pleftisltyrė su Šiuri pasauliu 6 
dfeną vSftariO mfrt. 1932 m., so- 
IšUknš 37 dietų amžiaus, gimus 
Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
pa ra p., Biručių kilme.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Povilą, dukterj Virgin ia. 8 
metų, pusseseres, ptabYolf, švoge- 
rius it gimines.

Esame labai nuliūdę.

Mes Tave Mūsų brangioji 
moteris ir motini!? ritetuofaet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes ankščiau ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nubudę lieka,

Vyras, Duktė ir 
Giminės.

PRANCIŠKUS BLADIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 2 dieną. 5:45 valandą vak. 
1933 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Kaltinėnų 
mieste ir parapijos, Tauragės ap.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Uršulę po tėvais Daukšaitė, 2 
dukteris Aleksandrą Karbauskienę, 
Sofiją ir žentą Stanislovą Gačius, 
3 sūnūs Juozapą, Stanislovą ir 
Pranciškų, 2 brolius Kazimierą ir 
Adolfą, marčią Elzbietą, anūką 
Richard ir giminės, o Lietuvoj bro
lį Stanislovą.

Kūnas pašarvoas randasi 2025 
Canalpdrt AVe.

Laidotuvės įvyks utarninke va
sario 7 dieną, 8:30 vai. ryte iŠ 
namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos tiž velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Bladiko. 
giminės, draugai ir pažystami esat' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motasis, Dukterys, Sunai, 
Broliai, Žentas, Myšti, 
Antstolis it Gitnioės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-

te *** ' ’ ” * “ • •* ' ■ ‘ * • -' . • ita* •

MARUONA YOCIENĖ 
po tėvai Dikšaiū

Petslskyrė su šiuo pasauliuPetsiskytė su šiuo pasauliu va
sario 4 dieną, 1:15 valandė ryto 
193 3 m., sutiuktfs 43 metų am
žiaus, gimus Eržvilko apskr., Jur
barko parapijos, Balnių kaimo.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Antaną, dukterį Olgą ir 3 sū
nūs, Antaną, Juozapą ir Joną, 
pusseserę Elzbietą Wente!ienę. 3 
dėdės Jurgį, Kasparą ir Joną Ga- 
vieniūs ir pusbrolį Kasparą Paū- 
lak ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4457 
Šo. rairfie'ld Avė.

Laidotuvės įvyks irit'ri’diė’riį va
sario 7 dieną, 2:00 Vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi S. A. MarijOrtta Yo’cleAėš 
giminės, drangai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskatinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Sunai, 
Dėdės it Gimt ries.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rfta fcodeikis. Tel. Yards 1741.

JUOZAPAS SLAUTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 3 dieną. 9:30 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs 53 metų am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Pa
pilės valsč., Miškinių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime sese

rį Petronėlę Stančikienę, švogerį 
Juozapą Stančiką, 2 broliu Anta
ną ir Vincentą, o Lietuvoj seserį 
Oną Matienę ir švogerį Matą, bro
lį Kazimierą ir brolienę, 3 pussese
res, Klušienę, Valčiukienė ir Druk- 
tinienę.

Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj. 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks serėdoj vasa
rio 8 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėli6ni6 sie
lą, o iš ten bus nulydėta* į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Skuterio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Svogeriai, Broliai, 
Pusseserės ir Giminės.

LaidOtUvėsė patarnauji g ra bo
nus Butkus, Tel. Canal 3161.

Vagia višką-df lati* 
gus

Pereitos savaitės pabaigoje 
nežinomas Vagilis pavogė pusę 
lango nuo antro aukšto prieme
nės, namų, 639 Wėst 18th Št. 
Tas įvyko Apie Aštuntą Valandą 
Vakare. ,

APLEIDO CHICAGO DAN 
BLOŽIS

Šiomis dienomis apleido Chi- 
čhgiį žindni a s lietuvių ristikas, 
Bhn, HMM. Jis iSvyft-o į S«Ht- 
tte, Wauk vėliau planuoja ke
liauti į saulėtų Californijų, kur 
ristynės turi didelį pasisekimą.

Gyvendamas Chicagoje, Dan 
Bložis irgi nesnaudė: dažnai 
jis vykdavo į WisčbnMii it 

valsiljhs ristis jVariuosė 
miestuose. Visur jis gerai paį 
sižymėjo.

ŠIANDIEN RISIS MIKE RO
MANO SU SAtfDOR SZABO

PRANEŠTAI
Draugystė Saldžiausios Širdies V {tipi

nes Jėzaus laikys mėnesinį susiriAkhM 
vasario 7 dieną, 1933 m., Ctucagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Tamstos atsilankytais būtinai reikalingas 
hės bta ditfg švarbių cfalykų sVSrttotai 
dėl draugijos JaBb. Malonėkite kiekvie
nas ahilankyti į ši susirinkimą.

Valdyba.

Lietuviai Gydytojai 
tiek 6600 South ArtbsUn AriėftB 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

Dft. P. Z. Z ALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i.. -------a . M-------- ,

—žValgas.
......

KAROLIS POŽĖLA EUROPOJ

Daugėlis teitaYrjasi, kas pa
sidarė sii Karteliu Požėla, kad 
apie ji nieko nebesigirdi. Daly
kas tokis, kad prieš kelis me
nesius Požėlti išvažiavo j Euro
pą; ktn jis daba v smarkiai vei
kliai Sustojo jiA Anglijoje: iY 
dabartinio laiku gyvėha Lon
done.

Kiek teko patirti, Anglijoje 
jis sukėlė didelį sujudimą. Tu<- 
rėjo jau keliolika tuštybių ir 
visteš laiiti^jri. AtTteido; kad Vt- 
soje Anglijoje nėra tokio ris- 
tiko, IkittiS >1«tiy Prifeš Požė
lą atsilaikyti.

Požėla buVo aptatikęs it Fran
ci ją. Paryžiuj ė j'Ahi irgi yra 
rcngiaiirios ristynėS. Ebfbįjoje 
Požėla planuoja įASilifeli ligi 
pavasario, o (paskui Vėl įfjžti 
į Jungtines Valstijas.

. a. > .>», >.« m*1 * »r s .'t

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vfts. 26 Liet. Auditorijoj

Gratorfai

Pėtėr Cohrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

DR.MT. STRIR0L1S 
GtDYTtaAa CtiHSUtaMSO 

4645 S. Ashland Avė., 
•<Im yalamlM S Iki 4 Ir U iki

• ril *«k NeMUonle p»rai ratarM 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.i Prospect 1930

Žiatiditeh vakare Rairibow 
Gftrdens, Clark ir Layvhenče 
av., jvykš ristyhčfc. Vyriausioje 
jjorbjė rislš Mikė Ėorhatio su 
ŠAhdbr ŠžAbo. Šžabo yrė Veng
ras i£ savo laiktt Rėty Yorkb 
Silkelė tikrą furOlį: jo rišty- 
tiių šii tdhdbs šu&irinko Ofrib 
30,00d žindnių jiažiūrėti.

Skelbta.a? Naujienose, 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingom 

njhM - ta, nmtairitrt

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GKABOUlUS 

patarnauja laidotuvėse kuopigiausia,. 
Reikale meldžia Alė atsišaukti b <6 u»u 

dirbo bftšitl 0ŽgiWėd1nH 
, f Tek GaAal 2515 arba 2516

ZŽ14 W. 23td Pk Chicago

1439 8. III.
fii. Čfterb 5^27

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

wwisiitir i Siii —

Lietuviai Gydytojai
ji — ; .

Persikėliau i erdvesnę ir patogesne vietą

Valandos': ano l6 ryto iki i po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

tvėntadiėniau nub 10 iki 12 
Pbone Boalevard 8483

Pbone Canąl. 6122 «DR. S. ėlEŽiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wt>sf 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—-t 
ŠėridOmu ir ritdėliomh pagal ratšrti 
Reaidetfdįsi 6S28.So RichmbH Stnht 

Telefonas Repnblh 7861
,„ ...i.... • ......................... ........  i".,

Dr. Suzana A. Slakis 
tforarų it VaikĄ Ogų SįibcMi 

4145 Archer Ate.
, Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 tyto (ifckyfta ktritaMiė) TaW 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkais ir 
Kriteitafe

Rez Tel HYDE PARK 1395
■- ■ y- ^i-i------- ■; .......... ,4 ii£to'į.r,s

Pranešimas
Mirtis ofta ftl Mrt arifitfM ft fttt- 
ehtus priimsiu pridedant nuo dlrmūdit- nibrt X GU^J

DĖRtiSTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, IH.
---------------- - ... ■« —„te, .1 .................. —-

Dr. C. K. Kliauda
DENTtsTAŠ

ŲprninklM Krrvėrgaie it Spbaromh 
MŽė IV Marguettt Rd arti Wseterr 4« 

Pbota Aemlock 7828
Panrdėltii* Seredoinis ir Pėtnvėiomi. 

1821 So Halsted Street

Dr. K. Nurkaitis 
naujoj vietoj

Dr. Kari Nurkat-NUrkaitis 
šitomis dienomis atidarė ofisą 
ihtostc po antrašu: 5 S. Wa- 
bash aV., Room 300. Savo nau
jame moderniškai įrengtame 
ofise Dr. Nurkaitis rūpestin
gai iš’egzaminuos akis ir kiek
vienam priskirs akihiivs Už pri
einamą kainą.

Beto, jis vakarais laikys 
brangakmenų-auksų krautuvę 
p. Pronskiečio name, 2439 W. 
69th St.

TeletoŽO VlrAb ftts _

Stanky P. Mažeika 
Graboriusįr 

Blalzamu’otojad 
Moderniška Kalyčiu Dorinai 

Turiu automobilius visokiems reika 
UM Kaina frrfrfoilta 

3310 AUbttMi AVehttt 
CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP

Tel. ftoufev’ard 5263 it 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. «WI

Tel. Republic 3J 00-3101

Ti»®
GrabūViūs

2506 W<St 63rd St 
Nuliudimo. riUtafoje pataria^jn sįmpt- 
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į an&iną poilsio vietą.

OR. Č. KASPUTIS
denTistas

Gl0c U Btteopos it dėl oAiktikMJt 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A M 2-6 P M 
7-9 P M Sekmadieniab ir kervirtadi* 

UiMs rūsitarimą, 

3335 So. Halsted St 
Tel BOUteVARD 9109

Ofiso rėt Lafavette 7031

Dr. V E. Siedlinskfe
dEtanfcTAs

4143 Archtilr AveMd
U—taUMJ! •';< * '' - i ■ ĮftttaglIliŽL

{vairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822 \

1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Setadoš taklrt UžiHrfta

Nedėlioj pagal sutartį

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIU liTlltA
BUDRIKIS Ir vtt ntisteMrid publiką lt jit
tikis kainomis už aukfitoa f^šies 
aoitoktfojftme už atvežimą Mirusio 
įstaigą iš bito kokios miesto dalies. „

Reikalui esant, musų UtftomobiltttS SSWU®6 | JUHt 
namus ir atveš J musų įstaigą, kur' ĮĮtatU 
džiausi pasirinkimą grabų fa* kitų 
tarnavimą jums visai nieko nereikli 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar tie.

EUDEIKI8 yra vienatimis lietuvių gitiMlNfc 
teikia ambulancs patainavikną su ekspertu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Ktiįty&M 
flermenų* Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreWW w 
kitur.

ELJDFIKIS Ei W Mar Ea i I
jūsų g&aborius t? -Į

DšdęAta Ofltae

4605-07 South tfermitage Avėnu.
VUIVARM 1741 te ITU

■ L ........... .. ...................................

S. M. ^KtbAS .
GRABDtlUS IfE,''baI.S'AMU6TOJAS 

Didelčjr arąži koplyčia .dykai

fet -kouievMt f^2
.. ■ o ...Į, .4 V -

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Mu&\ Patarnavimas lai- 
dotuVise ir kdMlrta rei
kale visuomet ttti sąŽL 
ringas ir n'čW to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skv

8m MUM .Ari,

c trtit- 
fcafctfetlė

■lifeTuVtš Akru štitečULiėftiS
Pšlenįvinš akių ftttajpitaą, kuris ėsti 

‘priežastimi įftW skaudėjimo, 
akių a£WM, 'nėrVuotumb, 
akių karštį, nuimi kataraktą 
rrnmpare^sbf ii to!iri|M 
teisingai akintol Vitotaė št«_________
egzaminavimai datortri ib elėktra, pirb- 
daričĮą stažam. Baldai. iridi 
atkreipiama į riiokykfOŠ taikus. Valait
is ųub,10 Jki 8 v. Nedėliomis pagal 
stitjt&'i. Akinių kainos per pusę pigiaus.

.kaiįt buvo pirmiau.

atsitaiso
JritVngia 
MfeWe

bMtm be ftHtnių. Kainos pi 
giatt kihijĮ> pirmiau.

*

Yafd»

DR. G. SERNER
lietuvis AKIŲ , SPEClALfŠTA*

Patyrimu 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuose

r Ashland Avė.
^vard 7589

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
75® Went 35th St

Valandos nuo !()--4, nuo 6 iki • 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Ate MONTVib, M. D.
W«st Town State Bank Bldf 

2400 W Sadlion St 
Vai ’ iki 3 PO įtferii 5 iki 8 

Td Seeln 7330 
*tonų relėfbnas Br6hswick 059?

A L Davidonis, M.D
1910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwodd 5107 
VALANDOS.

oUo 9 iki 11 riiitad* ri<< 
nub 6 iki 8 valanda vaUA 

tp&r hrėMH^io Ir 'ketVTrtadieiiu

a, k. m.d
mž Socdfh.

, ,, Lžfarittit 4! 46
VAtAtaJOS: 

nuo 9 iki ii valandai ryte 
nuo 6 Iki A 4ahndai <itaW

Ofttce 2-K 7-o
4140 AVehėr AvetititDh F.%WWlTNAS

OHso

Cor oi 351h tl Aikted Stė) 
Gfiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedttdieniaii piga) sutari).

Ofiso k Rez. Tel. Odnlevard 59)4

DR. NAIKELIS 
;->« W, 3511. st 

(Čta of 35th 8 HMsted Štiš)

NcuCiuitniiit tuC«ct|.

Daktaras-V A. Šimkus 
. GYDYTOJAS lA CHIRURGAS 
Gydo tavo ųfhe patinusias. iS^uttaiii 

blauzdų gyslas.
Valandos nUo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 'fyfath Halsted Street 

Tel. Bouleyrid 1401

Pbcne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Ari
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS 
dftoYTdSkŠ TR CHIRURGAM 

41^2 Arehet Ąoenue 
Teutonas Virtfnh 0036

ve,. .. ė t. Iv <■ ' - -V

DR. A. L. YUSKA
1 2412 W. M.,
tampat 67tb ir ^erian Ari

ValWtaX^ ,, v ..... _

ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų b 
nedelionu pagal susitarimą.

rettan Ari 
II 1505 . 
rito, nuo 2-4

IIK UERŽMAN
- iš teūšuoš -i

Gitai TiriuAittb Bitomta tat IŠ tak 
ras kaipo tatries gydytojas ‘drin^pb it

Gydo (taigriė ti ifirifttitas titta Hn 
moterų ti vaikų tatai oaujSUtrttt 0 
rattaę.jK-Ra* ir dūtoiuiu elektra* pn» 
r kišUr

Ofisas it Laboratorija
<025 W I8tb St., netoli Uorgero St 

Valandos: nno 10—12 ;pietq ir 
auo 6 iki 7:30 <M. tetaro

Tel Canal M10 
R'elffde)riijta čelefta6i>

rlya, bark ų7^e «r z"»r»Vre

CHARLES SEGA!
Prakriktfoja 20 

473b SSMh 
(JI 

___________
Benita. Vyriam a Jįrita

ofiso Valandos ,
Nu. ><> tai 12 H1 ritė tata 2 Jk. <
vii ta P’«U i» o1“o 7 ik) ,1:30 vai

Nedėl n no 10 iki į I v diens
Pbčta MHwiv 2860

C1

)PISA& 
rMtaftf rfta- 2 tata»

TĄS DŽIOVOS

ih jiaBB’Iahn
463) South fahuthd TMnue 

,r Ofiso vaUndtat u
Mub 10 iki 12 dieną. 2 M. L po pi 

’ iti 8 vai. Neda ftub l^Tki 12
Rtx Tehpbone ftam 3200

’Offtd tik Vktory 689 
. , tie*. Tį

ir

ei 9191

Rusai Gydytojas Įr dMtei 
MeMktta tafta 7^4 A UMMfi 

iiož hkirita
vri-^iO-H v. ryTo ,2—4 *

A.A. SLAKIS
JL >As.-.JJte A*y.w. Aa. M*
AovuK&iMct

Uierto <Ms» 77 ^Hsbhigton St 
Rta>m 905 tel. .Dtarf>ė» 7968 

Vriandta. $ rito M 4* Jti pietų

Vaktasto JUtera, hr Ketv.—6 iki 9 val 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette -7327

Namų Tel. Hyde Park 3395 
... ....... .... .„, ■—

Uyts

BORDENJOHN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonu State 7060; Valandos .P^->

t Telęfonas Cąnri 0660 ‘ 
Narna): 6459 S. Roėkivell Strtat

I I <1 •illllh.ll Mn III!.......a

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

JRez. 6515 So, RockwsU 8U
TcL Republic 9733 .

i •



Pirmątjienis, vasario 1933

CLA5SIFO ADS

ATSIMENATE?
Female

nuo

žinioje apie

RTGAGE BANKERSBalansas $470,214.59

Taip Švelnus kaip Old Gold CLA&iHEO ADS

$11,175.21

jau pardavėte savo biznį
APDRAUDA

pasakykite

Geresnio Tabako

Švelniausi AMERIKOS Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

s

Bendrai riškime problemas 
kurias atnešė bedarbe”

A. Vilkas, prez., nu
rodo įgerą Sim. Dau
kanto spulkos stovį

grupę tuks- 
bedarbių ir 
už visų nu- 
pagerinimą,

25,096.34
112,725.00
54,675.00
20,100.00
41,842.32
32,894.52

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė. 

Kambarys 600.

$6,358.35
- $7,500

pi

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

teigiamo neatneša, išskyrus di
deli triukšmą ir demoralizaciją 
bedarbiu eilėse.

Atitaisoma klaida, kuri įvyko 
šeštadienio “N. 
paskolą iš R. F. C

■ . pamėginkite pakelį 

OLD GOLD.

Central Manf., Mar- 
quette ir kitų bankų 

užsid. raportai

savo pažįsta 
iš skelbimo ir, neuž

$3,125.
— 0000.
- $25,811 

$9,774.
depozitoriams —

0000. 
priklauso

pirmi- se bus svarstomas šios organi

labdarybės, 
teisingumo 

darbu išau- 
pasaulinį jė- 

turto centrą. Negalima

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PĄRSIDUODA bizniavai namas du 
metai kaip perbudavotas naujai išrenda- 
votas. lystas ant 5 metą. 35th ir 
Halsted St. štoro didumas 20x85 pėdos, 
dviejų karų garadžius, kaina $5.000, 
įmokėti tiktai $1,500.

Telefonas Lafayette 8549

Balansas $470,214.59
Pasyvas (Li abi Ii ties) 

Įmokėta už šėrust... $182,881.41 
Priklauso už serus (dar 

nesumok.) ......
Apmokėti serai “D* 
Sumokėti Šerai “E” 
Kontingento fondas 
Pelnas (divided) .. 
Kiti pasyvai ............

ke pernai metais. Dabar ba

PARDUOSIU kriaučių šapą su fix- 
turiais it vilnoniais materijolais ir vis
kuo kas prie kriaučių lapos priklauso su 
ar be namo. 1909 So. Halsted St.

TfeMYKITE boksininkų kovėjų areno- 

je. Koks ritmas! Kiekvienas jo judesys 

tai poema švelnumo.

“Faktas, kftd^Simano Dau
kanto Spuika'^avo paskolą iš 
R. F. C.,” pareiškė spulkos 
prezidentas Antanas Vilkas ir 
B . J. Kazanauskas, ^ sekreto
rius, atsilankęs Į ^Naujienas”,

“Ir todėl, ši organizacija krei
piasi į visus bedarbius darbi
ninkus, ir tuos, kurie yra su
sirūpinę bedarbės klausimu, 
susijungti ir rišti tuos bendrus 
klausimus, kuriuos atnešė šis 
baisus nedarbo laikotarpis.”
Numato naują socialę sistemą

“Mes esame pasiryžę, nenusi
leisdami savo reikalavimuose, 
kad tuojau atatinkamai aprū
pinti visus reikalinguosius, pa
sinaudojant visomis legalėmis 
priemonėmis žengti prie, nau
jos socialinės sistemos, kuri iš- 
tikro pavers šią šalį į laisvų 
žmonių kraštą, kuriame kiek
vienas turės teisę dirbti ir 
gaus teisėtą dalį iš savo dar
bo vaisių.”

Greitoje ateityje rengiamos 
prakalbos

Greitoje ateityje įvyks pra
kalbos, kurias rengia Chicago

Miscelianeous 
įvairų*

Jeigu norite sužinoti pilnų reikšmę 

švelnaus rūkymo 

šilkinio švelnumo

Prisirašykite į musų spulkų

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Miscellaneous for Sale 
fvairun 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

Toks lyginai yra OLD GOLD Švelnu

mas. Harmonija puikiausio pasauly ta

bako. karalaitė lapelių Turkišku ir na

mie auginto tabako; pirmiau—sendintas, 

liuosas nuo visų aštriai-degančių <tyb- 

timų kvnptnių. Tinkamas mišinys neer- 

zinųs gerklės ir paskatinančios skonies.

tas .......   10,018.75
Judgmentai (Masters’

Certificates) .......... 10,935.00 
Investmentai U. S. iždo

notose ...................... 5,000.00
Kiti aktyvai ............... 16,068.50

Malonu girdė'i; kad Tamsta
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. AŠ luojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite iiž šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus
miems apie geras pasekmes gaujas
inirškite, kad NAUJIENŲ

Simano Daukanto Spulka, 
Westsidėje, nesenai atmokėjo 
į FedcraĮę į Rekonstrukcijos 
kdfrporaciją $1,000 į sąskaitą

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė ant biznia
vo! gatvės kampo, pigiai už teisingų pa
liūtim; bus parduotas. Tel. Lafayette 
8549.

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal.

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 6 d., 1915 m. ' 

Vargšų vaikų dauginusia miršta 
WASIIINGTON, T). . C. — 

Vaikų departamento užveizda 
Miss Julia Lathrop veda statis
tiką sulig vaikų mirtingumo. 
Jos surinktos žinios parodo, 
kad daugiausia vaikų mirčių 
yra tarp neturtingų žmonių.

iš 1,000 vaikų miršta 256, jei
gu jie yra vaikai ievų, uždir
bančių į savaitę mažiau kaip

“Mes žinome”, tęsia egzeku 
tyvis komitetas, “kad darbiniu 
kai niekuomet nepadarė žymes 
nio progreso nesusiburę į vie 
netą, kad reikalavimams pri 
duoti jėgos ir priversti atatin
kamus organus su jais skaity-

Nepasisekė
(CHICAGO) — Kun. Skrip- 

ka apskundė Miliauskį, 4547 
S. Hermitage Avė., būtent 
Naujų Metų naktį jis iššaudęs 
langus naujos basnyčios. Byla 
tęsėsi per ilgoką laiką, buvo 
atidėliota po kelius kartus, ga- 
lų-gale vasario 4 d. tapo pa
naikinta delei stokos prirody
mų iš pusės kunigo ir žymes
nių parapijonų.

Priežastis apskundimo ne iš
šaudyti langai, bet kad Miliau
skas ne priguli prie Skripkos 
parapijos ir kad laiko, saliuną 
tuoj priešais bažnyčią,' ; j

* viena is jų 
yra musų spulka.”

Jie atsilankė į “Naujienas” 
ryšy su trumpa žinia, kuri til
po šeštadienio “N.” ir kurioje 
buvo kalbama apie paskolą. 
Kadangi įvyko korektūros klai
da (antgalvėlis buvo nevieto
je) žinia nebuvo labai aiški ir 
kai kurio spulkos nariai krei
pėsi į sekretoriaus raštinę pa
aiškinimų. (žinia apie Simano 
Daukanto spulkos paskolą iš 
R. F. C. neturi nieko bendro

“Mes neieškome 
Mes reikalaujame 
tiems, kurie savo 
gino šį miestą į 
gos ir 
dovanoti apsireiškimo, yra ne
žmoniška, kad sandėliams plyšr 
tant nuo maisto produktų, fab
rikams nieko nedirbant, ir tūk
stančiams tuščių butų puvant, 
vaikai ir žmonos kenčia badą, 
dėvi skudurus *ir gyvena be 
pastogės, o jų maitintojai mal
daute maldauja progos dirbti.”

Atsišaukia į lietuvius bedarbius
šiais žodžiais Chicago Wor- 

kers’ Committee on Unemploy- 
ment atsišaukia į visus Chica- 
gos lietuvių bedarbius, kurių 
tūkstančiai dabartiniu laiku gy
vena sąlygose, kurios yra to
kios pat baisios, kartais bai
sesnės, negu tos, kurias nupie
šė atsišaukimo autoriai.

ši bedarbių organizacija, ku
ri atėjo į egzistenciją beveik 
metus laiko atgal turi suburu- 
si į vieną galingą 
tančius Chicagos 
atkakliai kovoja 
skriaustųjų būvio 
o tai kovai naudoja priemones, 
kurios atneša teigiamas pasek
mes.
Ragina visus bedarbius burtis 

į vienetą
“Chicago Workers Committee 

on Unemployment” pareiškė 
egzekutyvis komitetas, j kurį centralinė LSS. kuopa ir kurio 
įeina Carl Borders 
ninku, “neaikvoja laiko organi-, zacijos klausimas.
zuodama ; beprasmes demon-! LSS. praneša, kad vietą, die- 
stracijas, kurios tik išstato na- ną ir laiką paskelbs vėliau, o 
rių gyvybes pavojun ir nieko tuo tarpu šaukia nepaprastą

Partners Wanted 
Pusininku Reiki*

REIKALINGAS pasininkas j auto
mobilių taisymo dirbtuvę. Gera progą 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus ir 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimo nereika
lingų,

3407 So. Morgan St.
Boulevard 9421

tieip ttaniect 
Darbininkių

REIKALINGA vidutinio amžiaus mo
teris dirbti prie namų ir prižiūrėti vai
kus. Guolis ir valgis. Rašykite smulk
menas, Box 1532, Naujienos, 1739 So 
Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Tu
riu išvažiuoti šia nedėlę į kitų miestų 

7134 So. Ratine Avė.

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

. N
VAULTS Apsaugos dėžutės 

(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

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

Nuo

Tu vaikų, kurių tėvai uždir
ba $25 į savaitę ar daugiaus 
miršta iš tuksiančio tik 84.

West Highland State. Bank 
Pinigų surinkta .... $245,104.72 
Rcceiverio alga ........... 4,452.00
Advokatų išlaidos .... 12,200.00 
Atmokėta skolų .... . 26,207.Q6
Raštinės išlaidos.....14,448.10
Įvairios išlaidos ....... 8,668.06
Atmokėta depozitoriams 00000 
Pinigų ant rankų .... 38,045.67 
Depozitoriams priklau- .

so ...:...........    994,129.88

Brainerd State Bank 
Pinigų surinkta .... 108,297.16 

14,194.00 
2,691.00 
3,995.00 
6,428.00 
4,438.00

Atsiminkite 
niekur ne auga kaip kad varto
jama OLD GOLD. Ir jie yra 
PILNO SVARUMO.

ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt. 

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

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

1751 W. 47th St 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

spulkos Chicago,įel Depozitoriams atmokėta
Išlaidos pajėgė gauti tokią paskolą iš $97,065.96 (10%).

Depozitoriams priklauso
$931,392.20.

NĖRA SUKOSfiJIMO VISAME VEŽIME

000,000 užlaikymui valdžios 
1919 m. Trūkstamoji įplaukų 
dalis žadama padaryti pake
liant mokesčių kainą nuo $1.10 
iki $2.75 kiękvicnarĄ $100 ap' 
Vertinimui.

Lietuvių reikalavimai Taikos 
Konferencijoje

BERK, Šveicarija — Lietu
vos finansų ministeris p. M. 
Yčas, važiuodamas į Paryžių 
pakeliui buvęs sustojęs Perli
ne, idant ten įteikus laikinąja! jai žinia apie kai kuriuos gre- 
Vokiečių valdžiai reikalavimus timai suminėtus bankus. Red.) 
dėl kurių — nekuriu Vokietijai Spulkos prezidentas A 
priklaususių teritorijų. P-s M. kas pridavė 
Yčas užreiškė, kad Lietuva rei
kalaujanti, idant jai butų grą
žinti sekami Rytų Prūsijos 
kraštai: Klaipėdos uostas ir 
apskričiai, Tilžės, Silokarčia- 
mos, Ragaipės, Labguvos, 
Įsručio, Gumbinės, Stalupėnų 
ir Pilkalnio. Visi tie apskri
čiai esą grynai lietuvių gyve
nami, ir nors per penketą šim
tų metų jie buvę po vokiečių 
jungu, jie išlaikė visas lietuvių 
ypatybes.

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 6d., 1919 m. 

Keblus miesto finansų stovis
(CIIICAG&j tSulig. miesto

Aktyvas (Asscls) 
Paskolos ant namų (reni 

estate) ........... $394,150.00
Paskolos ant florų 

(pledged) ........  8,946.00
Priklauso už šėrus (dar 

nesumokėta) ‘ ... 25,096.34
Spulkos nejud. . tur-

Centrąl Mąnufacturing Ban
ko stovis gruodžio 31 d., 1932, 
anot buvusio auditoriaus Oscar 
Nelsono raporto yra štai koks:

Pinigų surinkta
672.96.

Atmokėta skolų (preferred 
cl.) — $6,859.94.

Receiverio alga —r
Advokatų išlaidos
Raštinės išlaidos >
Įvairios išlaidos —
Atmokėta

0000.
Pinigų ant rankų
Depozitoriams

$3,465,468.03,
Marųuette State Bank

Pinigų surinkta 
988.67.

Skolų atmokėta
644.81.

Receiverio alga —
Advokatų išlaidos
Raštinės išlaidos

264.73.
Įvairios išlaidos —

Vii- Atmokėta skolų ....
Į.” 1932 metų Receiverio alga ... 

balansą, iš kurio pasirodo, kad Advokatų išlaidos
Raštines išlaidos ... 
Įvairios išlaidos ... 
Atmokėta depozito

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 P. Halsted St, 
CHICAGO. ILL.

Educational
_ __________ *fo1cvlcl«>«_______________

MOKINKIIES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj soutb 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

riams 10% ........... 21,461.02
Pinigų ant rankų .... 12,271.00
Depozitoriams priklau

so ............    198,120.95

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ.
Mes mokame augščiausi; kainą už su 

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

RAGINA I KOVA UŽ NAUJA SOCIALINĘ 
SISTEMA

Chicago Workers’ Committe on Unemploy 
ment atsišaukia j lietuvius darbininkus

........... . .......... y»|g|lĮ|W"lWl"yVĮR" .........

“Bendrai riškime tuos klausimus, kuriuos atne 
šė šis baisus nedarbo laikotarpis”, 

sako atsišaukimas

Keal Estate For Sale 
Namai-Žem> Pardavimui

554 W. 44tb St. 2 flatų medinis 6 
ir 6 ’ _
vandeniu apšildytas, aržuolo grindis ant 
1 lubų. Paaukausiu už $3500. šau
kite savininką Boulevard 6207.

; (czncAGd)
tarybos finansų komiteto už- urodo į gerą;spulkos stovį. Tik

x Business bervice

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
navininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki. ryto iki piet. {žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
164? West Division St. 

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

CIGARETAI

: ■ • ( ; •—-...•■muiui «i,■■rnw>iĮiĮiiBfirytęwįa*!.1 iiiIW■1111i

susirinkimą vasArio 9 d„ 8 vai. reiškimų, miestas htri rci/cu-^cturios 
vak. “Naujienų” raštinėje ir lams tik $15,000,000. , 
kviečia visus ( draugus būtinai yra apskaitorųa ant $35,000,- korporacijos ir 
atsilankyti, “nes bus svarsto-: 1000. Taigi trūksta miestui [ ; 7 11
mas labai svarbus reikalas, ku 
rio negalima toliau atidėlioti” 
sako kuopos valdyba.

Financičd
Finansai-Paskolos_________

SAVININKAS ieško $4000, ant pir
mo morgičiaus ant modemiško mūrinio 
bungalow, gerai finansuoto, nuo priva- 
tiško asmens. 5740 So. California Avė.

cementų blokų basementas. karštu

Paaukausiu už $3500. Šau




