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Rusija Ištrėmė 3 0,0 0 0 
Kubaniaus Kazokų

Atėmė iš valstiečių paskutinius grudus ir 
paliko juos be duonos kąsnio. Ištremtieji 

varomi j kasyklas ir miškus
Rostovas ant Dono, Rusijoj, 

vas. 6 (rašo Wm. H. Stoneman, 
Chicago Daily News koresp.). 
-—Tikras karo stovis viešpatau
ja Kubaniaus kazokų šalyje, 
šiauriniame Kaukaze.) Kartu* 
eina masinis valstiečių trėmi
mas ir nuolatiniai puldinėjimai 
ant kaimų prievarta renkant 
grudus, taip kad daugelis vals
tiečių yra netekę iki paskutinio 
grūdo. Geležinkelia stotyse yra 
sugrusti didžiausi būriai trem
tinių. Policijai gelbėti yra pa
statyta kariuomenė.

Kartu su kitu amerikiečiu 
korespondentu atvykau apžiū
rėti padėtį ant vietos. Bet mu
sų kelionę ni.’tr^ukė valdžia, 
uždraudusi toliau keliauti be 
specialio leidimo iš Kaukazo ar 
Rostovo valdžių, nors užsienio 
reikalų kamisariatas Maskvoje 
buvo mus užtikrinęs, kad tokie 
leidiniai nebus reikalingi.

Padėtis gi Kubaniirje yra to
kia. Derlingo Kubaniaus kraš
to gyventojai jau trys mėnesiai 
yra be duonos, nes bolševikai 
keršydami už tai^kad valstie
čiai neužtek tinai sėja grudų, 
atėmė ne tik tuos grudus, kurie 
yra reikalingi valstiečio šeimy
nai pragyventi, bet net ir grin
dus sėjimui. Bolševikai kolek- 
tavimą grudų darė pakartotinai, 
kartais kas kelintų dienų. Ne
tekę duonos valstiečiai maiti
nasi tiktai daržovėmis.

Bolševikai tvirtina, kad vals
tiečiai yra gludus paslėpę, bet 
mes niekur Kubaniuje nematėm 
duonų pardavinėjant ir dauge
lis valstiečių mums sakė, kad 
jair trys mėnesiai jie nėra ra
gavę duonos. Be to visur pil
na elgetų, kurie tik tyko ar kur 
nenukris kokis maisto trupinė
lis.

Kiek galima buvo patirti, ko- 
lektyvio pasipriešinimo grudų 
kolektavimui nėra, nors kar
tais ir pasitaiko, kad užmuša
ma pavienius grudų kolektuo- 
tojus.

Baisiausias betgi dalykas yra 
masinis valstiečių trėmimas. Ir 
mums teko tų tremtinių ma
tyt.

Kiek teko surinkti žinių, iš 
vienos tiktai Poltavskaja stani- 
cos liko ištremta 7,000 žmo
nių. Iš kitų stanicų irgi ne
mažiau žmonių ištremta, tad 
iš viso Kubaniaus krašto yra 
ištremta į šiaurę tarp 30,000 
ir 40,000 žmonių—vyrų, mote
rų ir vaikų, nes tremiama išti
somis šeimynomis.

šiaurinio Kaukazo sekreto
rius Groza tų trėmimų pateisi
na tiA>, kad valstiečiai nedirbu 
žemės. Esu jie bandę taikiai

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
daug šalčiau; Šaltis naktį pa
sieks žemiau zero; šaltas šiaur
vakarių vėjas.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5: 
n.

Kaina 3c

sugyventi su Kubaniaus kazo
kais, bet iš to nieko neišėjo, nes 
jie nenorį dirbti. Esu jie val
do turtingiausius žemės plotus, 
bet jos tinkamai neapdirba. To
dėl, girdi, jei nenori dirbti lau
kuose, tai dar yra kasyklos, 
miškai, dirbtuvės, kur jie dabar 
galės dirbti.

Tuo kamisaras Groza išdavė 
bolševikiškų paslaptį. Bolševikai 
visuomet nugindavo tvirtini
mus, kad kasyklose ir miškuo
se yra naudojamas verstinas 
tremtinių darbas. Dabar tų 
pripažino ir pats komisaras, pri
pažindamas ,kad Kubaniaus ka
zokai yra prievarta tremiami 
dirbti kasyklose ir šiairirnes 
Rusijos miškuose. (
Visas miestelis išsižudė, kad 
nepatekti į bolševikų nagus

Shanghai, vas. 6. - Visas 
Kiangsi provincijos miestelis 
išsižudė, apart vieno žmogaus, 
kad nepatekti į chiniečių komu
nistų nagus. Išsigelbėjęs ir 
pranešė apie tų įvykį.

Ningtu miestelis, kuris ran
dasi pačiame viduryje Chinijos 
sovietų distrikto, per penkis 
metus laikėsi prieš bolševikus. 
Nankingo valdžia aeroplanais 
numesdavo maisto ir amunici
jos, bet pasiųsti pagelbos nega
lėjo, per komunistų kariuome
nės eiles. Bet nesenai maistas 
išsibaigė, o ir komunistai ėmė 
aršiau spausti ir miestelį supti. 
Tad gyventojai nematydami ki
tokio išsigelbėjimo, susirinko 
aikštėje ir visi 4,000 žmonių 
viešai nusižudė.

Nuteisė kalėjiman 
šundaktarį

Chicago.— Lester Tilton iš 
Clinton, la., kuris atvykęs Chi- 
cagon pasiskelbė vėžio specialis
tu ir jo promotoris Harry de 
Joannis tapo nuteisti nuo 1 iki 
5 metų kalėjiman ir užsimokėti 
po $2,000 pabaudos už peržen
gimų Illinois medikalio akto. 
Jų pagelbininkas Dr. Joseph 
Duffy, 36 m., bus nuteistas vė
liau*. Tilton išdirbinėjo bever
čius vaistus neva vėžiui gydy
ti.

Chicago užklups dideli 
šalčiai

Chicago.—Per pora pastarų
jų dienų Chicago turėjo šaltų 
orų ir naktimis šaltis buvo pa
siekęs žemiau zero. Tečiaus 
vakar buvo netikėtai šilta. Bet 
tai neilgam, nes iš šiaurvaka
rių Kanados ateina labai. Šalta 
sriovė ir jau vakar vakare tu
rėjo pasirodyti pirmieji šalčio 
Ženklai. Tečiaus šalčiausia bus 
šiandie ir naktį šaltis priemies
čiuose galės pasiekti net 10 ar 
daugiau laip. žemiau zero. Tai 
butų didžiausi šalčiai, kokių dar 
šių žiemų nebuvo.

Washington, vas. 6.— Valsty
bės sekretorius Stimson pasi
rašė “šlubosios anties” konsti
tucijos • priedų.

-■

Chičago, III., Antradienis, Vasaris-February 7 d., 1933

šimtai pikietuotojų stovi prie Briggs Mfg. Co. dirbtuvės, Dėtroit, Mich., kur streikuoja 6,000 
darbininkų. Del streiko Briggs dirbtuvėse turėjo užsidaryti Fordo dirbtuvės, nes pritruko 
bodies, kuriuos gamino Briggs dirbtuvės. Briggs dirbtuves bandoma operuoti su streiklaužių 
pagelba, bet nesiseka, nes neaguna užtektinai streiklaužių. Viršuj: sumuštas Briggs streiklau
žys.

Vokietijos reakcio
nieriai vistiek palei
do Prūsijos seimą

Sudarę savotiškų triumviratų 
seimų paleido ir paskelbė nau
jus rinkimus. Spaudos ir su
sirinkimų laisvė pasmaugta. 
30 laikraščių uždaryta

Berlynas, vas. 5. — Naujas 
triumviratas, susidedantis iš 
vice-kanclerio von Papeno, sei
mo pirmininko Hans Kerti . (hit
lerininko) ir valstijos tarybos 
pirmininko Adenauer (centris
to), paleido Prūsijos seimų ir 
paskelbė naujus rinkimus kovo
5 d., t. y. tų pačių diena, kada 
bus renkamas ir visas Vokieti
jos reichstagas.

Senasis triumviratas, į kurį 
įėjo ir Prūsijos premieras, so
cialdemokratas Braun, seimų 
paleisti atsisakė. Kad pagelbė
ti reakcionieriams nusikratyti 
Prūsijos seimo, prezidentas 
HindenbuTg išleido dekretų, ku
riame jis pasiremdamas augš- 
čiausio teisino nuosprendžiu, ku
riuo pavedama jam išlaikymas 
tvarkos Prūsijoj, pašalino iš 
triumvirato premierų Braun ii’ 
jo vieton pastatė reakcionierių 
von Papenų. Turėdami du bal
su triumvirate, reakcionieriams 
ir pavyko išvaikyti Prūsijos 
seimų.
Paskelbė spaudos ir susirinki

mų dekretų
Prezidentas Hindenburgas pa

skelbė naujų spaudos ir susi
rinkimų dekretų, kuriame spati- 
dos suvaržymas prilygsta tik 
Rusijos ir Italijos spaudos su
varžymams.

Jau ir taip suvaržyti laikraš
čiai, dabar liko tiek suvaržyti, 
kad nieko nebegalės rašyti, 
apart paprastų žinių, nes ko
kia nors valdžios veikimo kri
tika yra uždrausta. Ypač laik
raščiams yra uždrausta skelbti 
generalinį streikų, ar ir bet ko
kį kitų streikų.

Vykdimas dekerto yra pa
vestas Wilhelm Fick, kuris ne 
tik galės laikraščius smaugti, 
bet ir uždrausti visokius susi
rinkimus, demonstracijas, pa
radus, taipgi uždrausti dėvėti 
partijos uniformas.

Tai reiškia, kad šioj rinkimų 
kampanijoj tik vieni hitlerinin
kai su nacionalistais turės pil
nų laisvę. Kitoms gi partijoms 
laisvė reikšti savo nusistatymų 
ir laikyti susirinkimus, ar pra
kalbas yra panaikinta.

Be to hitlerininkų rankose

yra radio, nes radio Vokietijoje 
yra valdžios monopolis. Apsi
džiaugę darbininkų persekioji
mais fabrikantai pripildė Hitle
rio partijos iždų, kad tik jis ga
lėtų laimėti rinkimus ir visiš
kai pasmaugti Vokietijos dar
bininkų judėjimų.

Dabargi net nesulaukus spau
dos suvaržymo dekreto, reakcio
nierių valdžia uždarė 30 laik
raščių- 20 komunistų ir 10 so
cialistų. Socialistai tikisi, kad 
dar desetkai jų laikraščių bus 
uždaryta. Aštrumas dekreto savųįtes, užsibaigė be pasek- 
rodo, kad valdžia. yra, •paųįpržifc^lnįų> neszprie susįtaikimo nepri- 
si pasmaugti jvisų opozicijos .ejta> vienai pusei nenorint 
spaudų, kaip ji yra pasmaugta daryti nusileidimų. Derybas bu-
Rusijoje ir Italijoje.

Norėdamas susimedžioti dau
giau balsų, • Hitleris - paskelbė, 
kad jis neimsiu kanclerio al
gos, bet gyvensiąs iš žurnalis
tikos. Jis yra savininkas cen- 
tralinio partijos organo, kurį 
verstinai turi prenumeruoti 
kiekvienas jo partijos narys, to
dėl Hitleris iš to dienraščio se
miasi milžiniškų pelnų.

Pienas po 3c už 
kvortą

Moline, III., vas. 6. — Iškilus 
kovai tarp pieninių ir pienų pa
rūpinančių ūkininkų, Moline, 
Rock Island, East Moline, III., 
ir Davenport, la., pienas bus 
pardavinėjamas po 3c už kvor
tų. Už tiek pienų pardavinės 
patys ūkininkai tiesiai vartoto
jams, aplenkiant pienines.

Kaip vaikas išgelbėjo 
savo tėvus

East Concord, Vt„ vas. 6.— 
John Boutwell, 12 m., nubudęs 
naktį pajuto, kad namas dega. 
Tėvai ir vyresnysis brolis yra 
gaisro užklupti ir išsigelbėti ne
begali. Vaikas skubiai iš ant- 
ro augšto iššoko per langų ir 
vienmarškinis ir basas, nors 
šaltis siekė 10 laipsnių aukš
čiau zero, pastvėrė rogikes ir 
pasileido čiuožti nuo kalno į ar- 
timiausį miestelį. Nors kruvi
nas ir sušalęs betgi į miestelį 
atčiuožė, prikėlė gyventojus, 
kurie nuvykę prie gaisro tėvus 
ir brolį išgelbėjo. Namas gi su
degė.

New York paskendęs sniege
‘ ,'.T"'į."1

New York, vas. 6. m New 
Yorke tiek prisnigo, kad rei
kėjo pasamdyti 18,000 žmogių 
miestui išsikasti iš sniego pus
nių.

Gubernatoriui nepa 
vyko sutaikinti III. 

angliakasius
Derybos tarp abiejų angliaka

sių farkcijų užsibaigė be pa
sekmių ir pikietavimas atsi
naujins

Springfield, III., vas. 6. — 
Derybos tarp abiejų angliaka
sių unijų, kurios tęsėsi kelias 

vo užvedęs gubernatorius Hor- 
ner, kad sustabdyti besitęsian
čia savitarpinę angliakasių ko
vų, kuri iššaukė aštrius susi
kirtimus ypač Christian pavie
te, kuris ir dabar yra valdomas 
milicijos. Derybose dalyvavo 
ir anglių kompanijų atstovai, 
nes nu*o jų irgi labai daug pri
klausė sysitaikimas.

Gub. Horriėr vis dar tikisi, 
kad gal dar ir bus susitikinta, 
bet unijų vadai nėra tokie op
timistiški.

Deryboms nutrukus, atsinau
jins pikietavimas kasyklų. Pri- 
sibijoma, kad gal atsinaujinti 
ir sumišimai. Gubernatorius 
įsakė Christian pavieto šerifui 
tuojaus paleisti savo mušeikas, 
nes visų tvarkų prižiuręs mili
cija, kuriai įsakyta neprileisti 
jokių sumišimų. Jei ji neį
stengs tvarkos išlaikyti, tai gu
bernatorius ir daugiau* milicijos 
prisiusiąs.

Ispanijos angliakasiai 
streikuoja

Ovidęo, Ispanijoj, vas. 6. — 
25,000 angliakasių sustreikavo 
Asturia kasyklų apygardoj. 
Streikas prasidėjo ramiai, nors 
policija praneša, kad pavogta 
yra 700 dinamito lazdelių.

Policistas prisipažino užmušęs 
pačią ir jos seserį

Detroit, Mich., vas. 6. —Iš
tylėjęs 18 valandų, policistas 
Webster Clark, pagalios, prisi
pažino policijai užmušęs šešta
dienio naktį savo žmonų ir jos 
seserį. Tai paseka barnių, ku
riuos sukeldavo giminės.

Washington, vas. 6. — šian
die atstovų bute, visam kongre
sui, teismui, prezidentui ir už
sienio atstovams daylvaujant, 
įvyko apeigos paminėjimui bu
vusio prezidento Coolidge mir
ties.

NAUJIENOS
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Religinis maištas 
Turkijoj

Istanbul, Turkijoj, vas. 6. — 
Turkijoj prasidėjo religinis 
maištas, kuris privertė Kernai 
Pašų skubiai vykti į Broussa. 
Maištas kilo prieš Kernai Pašos 
įsakymų, kad maldos butų kal
bamos turkiškai, o ne arabiš
kai, kaip kad ikišiol turkai mal
das kalbėjo. Tikimųsi, kad Ke
rnai Paša stversis griežtų prie
monių maištų numalšinti ir 
kad maišto vadai gal bus pa
karti.

18 žmonių užmušta Co- 
lombia rinkimuose

Bogota, Columbijoj, Vas. 6. 
18 žmonių užmušta ir mažiau
sia 18 sužeista politiniuose su
sirėmimuose keliuose mieste
liuose, kurie įvyko prieš pat 
rinkimus. 14 žmonių užmušta 
Chinacota mieste.

Politikai spėja, kad rinki
mus yra laimėję liberalai.

1,000 dešrų dirbėjų nu
teisti kalėjiman

Praga, čechoslovakįjoj. — 
Kadangi jie nepaisė valdžios 
nustatytos minimum kainos, 
1,000 dešrų dirbėjų liko nu
teisti 8 dienoms kalėjiman kiek
vienas, be kalėjimo pakeitimo į 
piniginę pabaudų. Praga pasi
žymi aštriu įstatymų vykdini- 
mu.

Anglijos poetas laureatas 
Chicųgoje

Chicago.—Į Chicago užvakar 
atvyko Anglijos poetas laurea
tas John Masefield. Jis lankosi 
Amerikoje skaitydamas lekci
jas.

N u troško automobily

Omaha, Nebr., vas. 6.— Mrs. 
Rosemary Walin, 19 m. ir Ber- 
nard Kinney, 21 m., abu tur
tingi Omahos gyventojai, rasti 
nu troškę pastarojo automobi
liu je.

Neapolis, Italijoj, vas. 5. — 
Besiveržianti iš Vezuvijaus ug
nį a kalnio lava praplėtė krar 

terj, tečiaus lavos yra tiek daug, 
kad ji nespėja per kraterį iš
siveržti ir veikiausia prasimuš 
sau naujų kelių kalno šone.

Prof. Malladra, direktorius 
Vezuvijaus obsevatorijos, sako, 
kad pavasary galima laukti ■ la
bai smarkaus Vezuvijaus išsi
veržimo.
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Chicagos taksų strei- 
kieriai pralaimėjo 
augščiausiam teisme

Washington, vas. 6. — Augš- 
čiausias Jungt. Valstijų teis
mas atsisakė peržiūrėti dvi Chi
cagos nuosavybių taksų strei- 
kierių bylas.

Klaipėdos atvadavi
mo minėjimas

Klaipėda.—Sausio 15 d. iš
kilmingai ir plačiai Klaipėdos 
mieste ir krašte buvo atšvęs
tos pirmo dešimtmečio sukak
tuvės nuo Klaipėdos krašto pri
sijungimo prie Didž. Lietuvos. 
Iškilmės aiškiai parodė, kaip 
gyventojų didelė dalis širdingai 
įvertina Klaipėdos prisijungi
mų prie Didž. Lietuvos. Sukak
tuvės buvo minimos beveik vi
suose miesteliuos, šventei reng
ti iniciatyvos ėmėsi platus vi
suomenės sluoksniai ir susirin
kimų bei paminėjimų vietas lan
kė gausus gyventojų būriai.

Išvogė Californijos uni
versiteto muzikos pro- 

foseriaus žmoną
Los Angeles, Cal., vas. 6. — 

Nežinomi piktadariai išvogė 
Mary B. Skeele, 65 m., žmonų 
Pietinės Cailfornijos universite
to muzikos kolegijos vedėjo Dr. 
Skeele. žmogvagiai dabar rei
kalauja $10,000 išpirkimo.
į.'1 ' " '

Ui- žinių, teikimų. len
kams 1 met kalėjimo
Kaunas.— Sausio 12 d. Ka

riuomenės tesmas sprendė A. 
Vidros, Kapčiamiesčio gyvento
jo bylų, kaltinamo teikimu Len
kam žinių apie Lietuvos šau
lius. M v

Vidra kaltu neprisipažino. 
Teisinas jį nubaudė 1 met. pa
prasto kalėjimo.

Nevv York, vas. 6. — Jau ant-, 
rų kartų bėgyje vienų metų 
garsiųjų Cooney Island vasaros 
pramogų vietų užklupo didelis 
gaisras, kuris sunaikino visų 
bloką koncesijų. Nuostoliai sie
kia $250,000.

Pereitų, vasarų gaisras prida
rė $1,000,000 nuostolių.

Paryžius.— Pereitais metais 
Franci  jų aplankė mažiau kaip 
1,000,000 turistų, arba 600,000 
mažiau, negu kitais metais ap
lankydavo. Amerikiečių apsi
lankė 143,208, arba 62,000 ma
žių negu užpernai.
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Rašo Dr. A. Montvidas
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ofėktiviškesni už’

blood
vos pirmoj gimiia-

Kaip ant paveikslo parodo 
—10 tūbų RGA Victor gra
žiame kabinete už

*rF. 920 k. *4 ybl.v po pietų.

net ir beprotna- 
Ir aš esu tikras, kad 

bepročių ir technokratų 
siūlomieji planai butų išmin- 
tirigešni ir

Illinojaus angliakasių kovą už* 
baigti gubernatoriui Homer’iui 

nepasisekė
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CHICAGO, ILLINOIS

Kaip išnaikinti 
krizi

Jūsų 
PATOGUMUI

ližgitia * senosios- tyafkos; agen
tūros.

Būdamas

zijos klasėj, skaičiau vykusio
mis eilėmis parašytą legendą 
apie vyskupą, kurio apielinkej 
pasireiškė baisus badas ir nuo 
elgetų nebegalima buvo apsigin
ti. Jis pastatė milžinišką dar
žinę, sukvietė visus elgetas, pa-

referendumą, — 
angliakasių atsi- 

katros unijos 
priklausyti, ši-

iWiXMAM 
(JENNINGS

j

Pašaukė 
...  SGHO* 

viršininkus ir

mato, kad 
slysta. Jie 
ptbvokato- 

kaip kur 
dinamitą ir potam 

suversdavo ant

“Naujienų” No. 22 kores
pondencijoje iš Harvey įsi
skverbė klaida. Ten pasaky
ta, jog Ramanausko palaido
jimui aukavo W. M. Jurėnas 
Turėjo būti: IV. M. Jurėnas.

Aš, kaip ir kiekvienas Ame
rikos gyventojas, turiu keletą 
planų ekonominio krizio ii* ne
darbo prašaliuimui. Advokatai, 
inžinieriai, mokytojai, . dakta
rai, butlegeriai, kunigai, buvu
sieji bankininkai, laikraštinin
kai, stenografistes ir krautuvių 
klerkai lankosi pas manė iš
girsti mano planuę ir pasiūlyti 
savuosius. Ekonomijos ir poli
tikos klausimais susiinteresavb 
net pradinių mokyklų vaikai, 
poliėija ir profesoriai. Svarsto
ma apie tai 
miuose

žadėdamas jiems puotą, ir, ka
da visi } susirinku, durys tapo 
užrhkiritds ii* daržinė pddėgta. 
■N'orš būdas žiaurus ir vysku
pas ' už' tai tkpęs žtiirkių4 suės
tas, vienok krizio klausimas 
Buto ‘ išrištas.

Pashkėjarria; kad senovės Šve
dijoj badas pasikartodavęs ir 
Vifenu ’ sykiu pasiekęs tokį laip
snį, kkd karalius sukvietė pa
tarėjų būrį klausimą ..išspręsti. 
Tapo'ndtarta visus senius, silp
ni ir' bejėgius išžudyti. Juds 
išgėlb&jtiši patarėjo Sjustino 
duktė Disa, kuri patarusi ka
raliui1 iškelti pusę gyventoji) į 
(ta neapgyventas krašto dalis, 
duoti jiems įtafikių žehiės dir
bimui ir medžioklei, sėklų ir 
kitko trį-sių įšikutlmui. Karalius 
jos pftkiausė. Atnefikos valdžia 
įr musų institucijų ir tradici- 
j ų'gynėjai,* suprantama, merg 
šių patarimo nejiėško. Jūsų ir 
mano patarimo ir plano jie ne’-, 
reikatadja.

Vyskupas, kuris sudegino el
getas, neturėjo kitokio budo jų 
■nusikratyti, nes kada javai ne- 
,užderėdavo, ūkininkai turėdavo 
badauti. Apart žemės ūkio, ki
tokios industrijos nebuvo ir iš 
•kaimynų pageibos negalima bU- 
vo gadti, nes su jais nuolatos 
pyktasi ir kariauta. Švedijos 
karalius ir galvočiai, matyt, ne 
kiek skyrėsi gabumais nuo mu
sų senatorių ir kongresmantj, 
bet situaciją išgelbėjo merga. 
Krizio ir nedarbo klausimą 
man rodos, tinkamiau išrištų 
bile kurios įstaigos ligoniai ar
pą aukštesnės mokyklos auklė1* 
tihiai, negu jį riša valdžios įs
taigos, komercijos butai, rotary 
ir kivbnis kliubai. Aš pats ga
lėčiau r duoti* bent pusę tuziną 
planų, kurie yra žmoniški, iš
ėmus vieną, kuris reikalauja 
nacionalizuoti industriją ir 
reikmenų distribuciją.

10 DiEW RADI0

There can be no power on 
earth greater anywhere be- 
ncath the sun,

Yet what force on earth is 
weaker than the feeble 
strength of one?

Būt the union makes us strong.
Sblidarity forever 
Sblidarity forever 
Solidarity forever.

For the union makęs us strong. 
v ^Publikoje matįįk jr senosios 
Unijos viršininkųį’ taipgi ir pro
fesionališki jų mušeikos Ed- 
mundsonas ir Maulin šaipėsi ir 
kramtė savo lupas. Vakare Ar
senai svetainėje buvo prakal
bos, dainos ir šokiai. Dalyvavo 
16,000 žmonių. Kaip nebūtų, 
visgi yra viltis, kad naujoji 
unija sunkią kovą laimės. Taip
gi toliau dar geriau paaiškės 
ir naujo gubernatoriaus nusi
statymas.

Šiuo tarpu susilaikysiu nuo 
komentarų apie, jį, poną guber
natorių

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio

Br.emerhavene užtikrina patogiausią kelionę į

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
’* . * * p J•

Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus;
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės

šitie visi žvėriški senosios 
unijos viršininkų darbai buvo 
gubernatoriui priparodyti gry
niausiais faktais ir buvo reika
lauta, kad gubernatorius sutik
tų leisti per 
visų Illinois 
klausti prie 
didžiuma nori 
tokiam užmanymui griežtai pa
sipriešino senosios unijos čyfas 
John Walkeris. Girdi, tai butų 
musų pačių saužudystė. Jis vy
ras gerai mato, kad pralaimė
tų. Gubernatorius tokiam už
manymui, kad atsiklausti per 
referendumą visų narių irgi pri
tarė.

Pirmadienį, vasario 6-tą die
ną, vėl pikietavimas prie dir
bančių su skobais angliakasyk- 
lų prasidės. Taikų pikietavimą 
gubernatorius daleidžia. Bet 
naujosios unijos nariai ir pir
miau taikiai pikietavo, tik pa
samdyti mušeikos muštynes iš
provokuodavo.

Milžiniška demonstracija

Naujos unijos pagalbinė mo
terų organizacija (Women’s 
Auxiliary) Sausio 26 dieną 
Springfielde labai gerai pasižy
mėjo ir įgijo publikos simpati
ją. Demonstracijoje dalyvavo 
10,000 moterų kuone iš kiek
vieno Illinojaus angliakasių ap
gyvento miestelio. Visos mote
rys buvo baltai apsirengusios 
ir su baltomis kepurėmis. Tik 
iš miestelio Manecagite nuo 
ekspliozijos žuvusiųjų žmonos 
ir dukterys buvo apsirengu
sios juodai; taipgi Mrs. Joe 
Colberl (Kulbokiene, lietuvė) 
iš West Frankfort, III., Mrs. 
Andy Ganys iš Tovcy, III. Jų 
vyrus mušeikos nušovė. Taipgi 
ėjo juodai apsirengusi ir duk
relė Cummerlato’tienės iš Kin- 
ęaid, kurios motiną Peabody 
mušeikos nušovė ant josios na
mų slenkščio. (Nušautosios vy
rą sumušė ir suareštavę apkal
tino žmogžudyste). Kada tokia 
moterų minia maršavo, tai gat
vėse stovėjo tūkstančiai paša
linės publikos.* Įšpudirigiausht 
buvo, kaip suėjo prie kapito** 
liaus ir prisipildė visa erdvioji 
aikšte moterų ir vyrų. Pirmi
ninkė Agnės Wieck atsistojus 
prie Lincolno stovylos pasakė 
prakalbą ir uždainavo “Solida
rity”. Tūkstantinės minios ir 
6 benai pritarė dainai.
When the Union’s inspiration 

through the workers’ 
shail run, •

Šen. Carter Glass Šen. Hūėy P. Lorig
Sidabrinių pinigų klausimas, kurį su tokiu dideliu triukšmu 
keliolika metų atgal iškėlė velionis William Jennings Bryan, vėl 
iškilo senate, senatoriui Burton K. Wheeler pasiūlius prie šen. 
Carter Glass biliaus dėl bankų pataisą, kad butų įvesti ir si
dabru paremti pinigai. Panašų pasiūlymą davė ir šen. Long, il
gai prieš Glass bilių filibustinęs. ‘Pasiūlymai monetizuoti si
dabrą tapo atmesti, bet 'jie ne sykį išnaujo bus kongrese iš
kelti, taip kad gal ir įsikūnys Bryano sumanymas šalę adkšo 
pinigų vienetu padaryti ir sidabrą, kas reikštų pinigų inflia
ciją.

Višo arti 3,000. čarteriai pa
siųsta.

SėnOsiOš' ‘urtijos virširtinkai 
mifiėikų rolėj

Sekmadienį vasario 5 dieną 
West Farnkfoi'te įvyko didelis 
masinis mitingas. IŠ Spring- 
field atvažiavo angliakasių ke
letas trūkų. Senosios unijos, 
viršininkai tai matydami, dūks
ta iš piktumo ir netenka gal
vų. Jie jau aiškiai 
žemė iš po jų kojų 
samdė mušeikas ir 
rius, kad* padėliotų 
bombas ir 
už tai kaltę 
naujos unijos. Kai kur pisitai- 
ko, kad ir patys sėnosibs uni
jos viršininkai savo priešams 
galvas perskelia, štai sausio 
25 dieną Impire viešbutyje, 
Springfield, 111., 9-to subdistrik- 
to prezidentas Roy Edmund- 
son ir John Moulin, scale com- 
mittee narys, užpuolė naujos 
unijos darbuotoją Pat Ansbury 
ir su revolverio galais galvą 
jam sudaužė ir kojomis su
spardė. Sausio 31 dieną Ben- 
ton, III. tas pats mušeika John 
Moulin ir kiti du Clyde Lipe ir 
Gola Whitlone užpuolė iš teis
mo romų išėjusį naujos unijos 
P. M. of Am. advokatą Leal 
W. Resse iš Taylorville, III., ir 
jam galvą suskaldė.

Nenori referendumo
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NAUJIENOS, Chicago, UI

3F DIENAS I
LIETUVĄ

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COČK BOOK)

ĮSIGYKITE TUO J AUS
Kaina tik S 1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Pirkite Laivakortes dabar savb’gimlitėfns Elurbpo- 
je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą 

sekamą vasarą.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORIM GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago.

Daugelis angliakasių gaivino 
save viltimis, kad kaip tik už
ims savo vietą naujasis guber
natorius Horner, tai pagelbės 
jų teisingus reikalavimus iš
rišti. Tiesa, gubernatorius, sto
jęs savo vieton, tuoj įsikišo į 
besitęsiančią angliakasių kovą 
ir šiek tiek sudraudė įsismagi
nusius žmones šaudyti (gonf- 
menus, mušeikas) ir paliepė 
Christian kauntės šerifui Wic- 
neke paleisti savo kruvinus pa- 
gelbininkus-deputes. 
pas save abiejų unijų 
sios ir naujos 
darbdavių operatorių viršinin
kus. Su jais svarstė ir konto
ra vo per visą mėnesį ir, paga
lios, vasario 5 dieną viešai pra
nešė savo pareiškimą, kad jis 
nieko negalįs padaryti.

Gubernatoriui buvo išaiškin
ta, kad ši angliakasių kova ju 
tęsiasi 11-tas mėnuo. Priežas
tis naujos unijos susitvėrimo 
išaiškinta, kad nebuvo kitokios 
išeities. Angliakasiai jokiu ki
tokiu budu negalėjo atsikraty
ti nuo senosios unijos suktų 
viršininkų, kurie negana kad 
plėšė dideles algas, nemokėjo 
per streikus jokios streikie- 
riams pašalpos ir neišmokėjo 
šimtams mirusių narių šei
moms pomirtinių. Darė algų 
sutartį su operatoriais tokiame 
metų laike, kada žmonėms rei
kia ne anglių, bet ledo — lie- 
pos mėnesį. Kada angliakasiai 
ir vieną syk ir antrą balsuo
jant viršininkų padarytą su
tartį algų klausime atmeta, 
tai ponai viršininkai sugalvo
ja balotus pavogti. Jie pasira
šo neteisingą ir netikusią< su-» 
tartį ir griežtai paliepia anglia
kasiams eiti dirbti, jeigu bus 
šaukiami. Kada angliakasiai pa
sipriešina, protestuoja, tai iš 
tokių atima čarterius ir iš uni
jos išmeta. Einančius pikietuoti 
sumuša, sušaudo. Mušeikas 
samdo senosios unijos viršinin
kai susidėję iš vien su Insulle- 
JBcabody kompanija. Angliaka
siams nėra saugu nei savo stu- 
boje. Ateina ir nušauna ant 
savo namų slenkščio. Kas už
mirš kruviną kelionę į West 
Frankfort? Kiek ten buvo nu
kentėta ir kraujo pralietą. Per 
tai ir gimė nauja unija. Seno
sios unijos viršininkai užtai ir 
palieka generolais be armijos.

Generolai be armijos
Naujoji unija jau turi 40,- 

000 narių. Senąją dar palaiko 
vien Insull-Peabody kompanija. 
Net ir dabartiniuose viršinin
kų rinkimuose senoji U. M. W. 
of Am. unija neapsiėjo be graf- 
to. Buvęs kandidatas į 12-to 
distrikto Illinois steito prezi
dentus James Murray iš West 
Frankfort kreipėsi prie guber
natoriaus Horner, kad paskirtų 
specialį komitetą ir iš naujo 
perskaitytų balsus. Girdi, John 
Walkeris balsus ir vėl suvogęs 
ir save prezidentu apsišaukęs. 
Bet ši tok i Walkerio darbai 
trumpoje ateityje nuspręs jo 
likimą, štai per pereitas dvi 
.savaites Saline kauntėje apie 
Harisburg prie naujos unijos 
pristojo 2,000 angliakasių. Va
sario 4-tą dieną John Walkerio 
tvirtovė ir West Frankforte 
pralužo. 5 lokalai prisidėjo prie 
naujos unijos P. M. of Am. ir 
pareikalavo čarterių. štai jie: 
Old Ben. No. 14 at Budkner, 
700 angliakasių; Peabody mine 
No. 19 West Frankfort, 700 
angliakasių; Old Ben No. 15, 
West Frankfort, 496 angliaka
siai; Peabody Mine No. 47, 
Harco, 900 angliakasių ir 
Maina No. 2 Wasson Coal Co., 
Garier Mills, 200 angliakasių.

TAS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėju i pakrikusius inkr 

sius ar pūsles įdegimą mh
/GREITAI sudomėkite aštriu sttehų 
vT diegimu, su pušies nereguliarumais 
ir jautimu nuvargušhi, hefirudt'tt, be ūpo. 
Tai galbūt įspėja kokį inkstų ar pu^ 
les pakrikimą. , < r

Vartotojai visur atsideda ant Ddanf8
Pilis. Pardavimas miliohų dėžučių’kas
met parodo Doan’s populiaruirh.'}. Jūsų 
aptikininkas turi Doan"^

Doan's P

Kniutuvė Radio, i:iektriki(iių šaldytuvų, Rekordų: f 

3117-21 Sb. Halsted S«ėt 
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Antradienis^ vasario 7, 1933

apy

karo
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Kodėl Prarastas Vilnius
mediniai,. Miesto gy

Valdžios. taksos

NAUJIENOS

Valdžios taksos

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
—T—r

“N.” kor. atpasakoja 
ką mate ir patyrė 
Margučio ‘koncerte’

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

TMMO
PtGCES

Pirma prograriio dalis
Kiek po 7 vai. vak. scenoje 

pasirodė A. . Vanagaitis ir per-

zymiausių
Pr. Ra,

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

92.00
153.50

Pereitais metais pradėta sta
tyti ir šiemet baigta pirmoji 
nuosava, miesto. įmonė — gy-

Plungės miestas prieš karą 
buvo ‘žymus prekybos centras. 
Po karo jo reikšmė dar padi-

BURLEY BEST 
TABAKO

INDEPENDENT 
TOBACCO 
GR0WERS 

ASSOCIATION

$1,000 F.NTRA

Baino bankų depozitorių ko
mitetas įteikė reikalavimą val
stijos auditoriui Barrett pra
šalinti iš Baino bankų receive- 
rio vietos advokatą I. T. Gil- 
ruth. Kaltina j j išlaidumu.

balos.
kalnai, gražios

Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

Lietuvos Naujienos

Sausio pabaigoje Vaičiūno 
svetainėje, Melrose Pąrk, lietu
viai surengė koncertą p. Vana
gaičiui. ir tuom labai gerai per? 
sitikrino, kiek toli šis žmogelis 
yra atsilikęs nuo šių dienų me
no bei dramatiškos, dailės.

baudžiava ir dangus, 
silpnina valstybę.

Vargas lenkino.

Po paskutinio gaisro 
beatsistatančioj 

Plungėj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kentucky Burley Naturališkų 
Lapų Bukimui Tabakas. Dėl 
pypkių, cigaretų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausio 
derliaus. Turtingas ir švel
nus. Liuesas nuo visų kemi- 
kalų ir kitų primaišimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo
šimų, tiktai kokybė perdėm. 
Penki svarai padarys 50 di
delių maišiukų rūkymo arba 
40 pinčių dėl kramtymo. Nuo 
Augintojo tiesiog Vartotojui.

Prisiųskite mums $1.00 ir 
mes be atidėliojimo išsiųsime 
jums 5 svarų pundą GEE, IT KOŠT

PMbC X ‘btb^ŪT 
$EE THE" 
—įpiecEr-r-t

A. Vanagaitis rodė savo artis 
tiškumą yMęlrffie Park lietu 
viams

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do 
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicągo, III.

Reikalauja Bain'o ban 
ko receiverio pra- 

šalinimo

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

207-208 MeCLURE BUILDING 
Frankfort—Kentucky

TSD’: U$T MGHT 
x le?T TINO BlC 
VIECES OP CfcHDN 
. ON KN DESK r~

APSISAUGOKITE NUO .
1 INFLUENZOS

Ir žmodijos blogiausio priedo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuosal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUęiOS if NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciajiškai 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, ateikite čia ir persitikrin ' 
Praktikuoja per daugeli i 
dykai.' OFISO VALANDOS; 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

Jau atstatyta per % nudegusių 
namų.—Paskutinį laiką daug 
sutvarkytas miestas. — Nori 
pirmaeilių miestų teisių. — 
Daug vilties iš naujojo gele
žinkelio. —• Net dvi elektros 
stotys ir kiti kuriozai.

paraše 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

IV. Kunigų fanatizmo politika
V. Vargas migino!

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

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

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

- : Išleido Naujieną Bendrovė
t i ?

Siųskit money orderį

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD «
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 MM ' J

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool. :

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
stredomis iki 7 ▼. " 'r' • '

STROPUMĄ

Jeigu jus busite stro
pus, mes duosime 
JuniR $1.000 extra. 
jeigu jye iAloAite pir
mų pryzą. Nesiųsk 
pinigų. Nė cento jū
sų pinigų nereikia, 
kad iAloAti.

Spartumas ap«d mok Ir.

, Prasidėjo svarbiausia progra- 
mo dalis. Vieni iš jų šokinėjo, 
kiti daužė puodus ir blekines, 
kurias susinešė estradom žiū
rint j chaosą buvo tiesiog pik
ta, o patys “artistai”, beabejo, 
manė, kad jų improvizacijos

Pavasario Sezonas 
Prasideda Dabar
Drealų Dezainlnimas ir 
BkrybSllų Padarymas

Mes teikiame ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va
karoti
Skrybėlių ______
nuo $26 iki $60 savaitei. 
Ant jų yra didallą parei
kalavimas.
ISsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitę dar besi
mokinant.
MASTE R DRESSMAKtNG 

COLLEOE
339 S. Wabash Avenue 

Tel. Wabash 0075
RaAykite dėl knygutes L.

Gausite jų DYKAI, s

Specialis Pasiūlymas:
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO $1-00

(dėjo ir didės. Dabar Čia yra 
mokytojų seminarija, dvi vidu
rinės mokyklos, žemesnioji že
mės ūkio mokykla. Buvusieji 
kunigaikščių Oginskių rūmai 
dabar virto mokslo židiniu, 
dvaro centras — kultūrinių 
ukiu, aplink kurį išaugo dide
lis naujakurių kaimas. Plun
gėje yra taikos teismas, nota
ras, keli advokatai, gydytojai, 
du kinematografai ir kita. Ne
mažos reikšmės Plungei turi ir 
Kučinskių-Pobedinskių linų au
dimo ir verpimo fabrikas, ku
ris paskutiniu laiku smarkiai 
padidėjo. Dabar jame dirba 
apie 30 staklių, keliosdešimt 
verpiamų mašinų. Čia darbo 
gauna apie 250 darbininkių, 
čia taip pat yra nemaža kai
lių dirbtuvių, kurios miestui 
duoda tam tikrą kvapą.

Vos kelius metus išstovėjęs 
Nepriklausomybės paminklas 
jau gerokai apgriuvo. Ir niekas 
nesirūpina jo taisyti. Plungės 
kuriozu laikoma taip pat prieš 
karą pradėti statyti ligoninės 
mūriniai namai. Per karą “ge
ri” žmonės nuplėšė skardos sto
gą kibirams gaminti. Ir dabar 
namas griūva apleistas ir nie
kas nesirūpina jį kam nors su
naudoti.

Plungės miestas turi labai 
gražų parką, esantį ūkio mo
kyklos žinioje, kuriame gali už 
tam tikrą mokestį visi pasi
vaikščioti ir tyru oru pakvė
puoti. Tai vienas 
miesto papuošalų. -

nos humoro”. ’ 
k • k ’

Karo ministeris užspiovė kores- 
ri pondentui .ant veido

Vienas iš tų “artistų” buvo 
“karo ministeris”. Nežinia ko
dėl, ar dėl apsivylimo, kad su
sirinkusi publika neplyšta juo
kais, ar dėl kitos priežasties, jis, 
expropto, sugalvojo “naujį špo
są“. Pradėjo spjaudyti, taiky
damas “šuvius” j dešinį estra
dos kampą. Bet, matomai, es
tradoje buvo permažai teritori
jos ir jis pamėgino paleisti ke
letą “šūvių” ir į publiką. Vienas 
tų šūvių atsiekė savo, nes pa
taikė tiesiai į rašančio veidą.

Tolimesni komentarai nerei
kalingi.—F. B.

didelė, bet gana moderniška, 
mūrinė, su filtrais, kanalizaci
ja ir kitais reikalingais daly
kais. Statyta ūkio budu, todėl 
žymiai pigiau tekaštavo. Sta
tyba atsiėjo apie 40,000 lt. Per
statyta gaisrinė,* kuriai pada
rytos murinės sienos, uždeng
tas skardos stogas. Daromi žy
giai pradžios mokyklos namams 
pastatyti. Mokykla bus medinė, 
4 komplektų, su didelėmis kla
sėmis. Jai statyti švietimo mi
nisterija šiais metais paskyrė 
30,000 lt., o Telšių apskr. sa
vivaldybe iš 1933 m. sąmatos 
10,000 lt. Kitais metais mano
ma ją pastatyti.

Gatvės taip pat daugiau tvar
komos. Šiemet sutvarkytos ke
lios gatvės ir viena naujai iš
grįsta, o kita, einanti į stotį, 
pergrįsta. Kitais metais mano
ma sutvarkyti naująsias gat
ves ir šiek tiek grindinio pa
daryti. Daugely gatvių per
tvarkomi ir praplatinami tro
tuarai. Praplečiama ir griežtai 
reikalaujama statyti ugniasie- 
nius, kas žymiai prisidės prie 
gaisro pavojaus pašalinimo. ....

/Parceliuojant Oginskio dva
rą, miestui buvo priskirta 68 
ha žemės, kur dabar auga nau
jasis miestas, čia ir šiemet ei
na gyva statyba.

Plungės miestui, kaipo nema
žam prekybos centrui, didelės 
reikšmės turės naujasis gele- 
žinkelis, kurio stotis, prie pat 
miesto pastatyta> nemažesnė-už 
Telšių. Iš miesto stotį galima 
pasiekti per kelias minutes. Ta
čiau stotis yra dabar valsčiaus 
ribose. Geležinkelis yra atsky
ręs nuo žem. žemės ūkio mo
kyklos dvaro 24 ha žemės, ku
rie dvarui maža naudos beduo
da. Todėl miestas dabar visais 
galimais budais rūpinasi, kad 
tie 24 ha butų priskirti mies
tui praplėsti. Esą, butų labai 
patogu, kad miestas prieitų iki 
pat stoties. Laukiama, kad vy
riausybė patenkins miesto pra
šymą.

Dabar pertvarkoma miesto 
gaisrininkų komanda. Išrink
tas jaunas energingas lietuvis 
gaisrininkų draugijos pirminin
ku, brandmajoru taip pat lie
tuvis paskirtas. Pati komanda 
taip pat sulietuvinta, priimant 
daugiau lietuvių, kurie mieste 
sudaro daugumą gyventojų. 
Paruoštas naujas gaisrininkų 
draugijos statutas.

Miestą dabar apšviečia dvi 
elektros stotys, su kuriomis su
darytos sutartys 30 metų. Ta
čiau 'sutartys, esančios-labai 
prastos, net pas notarą nejre- 
gistruotos, todėl jas lengvai 
galima nutraukti. Miesto ap-, 
švietimas nesutvarkytas, mies
tas iš to jokios naudos negau
na. Ateity, jei jos nesusitvar
kys, miestas mano rūpintis pats 
apsišviesti. Kilovatas elektros 
energijos Plungėje kaštuoja 1

Antra programo dalis
Pirmiausiai galerijoje pasi

girdo įvairių puodų ir blėtgalių 
bildesis. Tuojaus po to žemyn 
į estradą pradėjo slinkti lyg ir 
čigonų būrys. Tai buvo “mi
nis teriai”. Apsirengę pras- 
čiau‘siais skudurais sumąršavo 
į sceną.

žema kaina, 
dirbėjos , uždirba

•Plungė — nemažas žemaičių 
miestas, turįs per 5,000 gyven
tojų. Stovi prie gražiai besivin- 
giuojančio Babrungo krantų. 
Iš antros pusės 
linkui 
linkės.

Plungė po pasaulinio 
pergyveno dvi baisias nelaimes, 
du didelius gaisrus. Dar nebai
gus užstatyti pirmojo .gaisro 
griuvėsių, nudegus beveik vi
siems vienos didžiausios gat
vės namams, 1931 m. įvyko 
antras, dar didesnis gaisras, 
sudeginęs dar didesnį miesto 
kvartalą. Buvo sudegę 126 gy
venami ir 175 negyvenami na
mai. Gaisras palietė 7 gatves, 
padarė nuostolių, neskaitant 
prekių, už 2,712,500 lt. Paskuti
niojo gaisro pėdsakai daug grei
čiau likviduojami. Dabar jau 
atstatyta apie % nudegusių na
mų, iš jų 5 dideli, dviejų ir net 
iš dalies trijų aukštų, o dau
gumas 
ventojai su dideliu džiaugsmu 
ir dėkingumu atsimena vyriau
sybes paramą, kurią ji pašal
pos pavidalu suteikė padegė
liams ir paskolos pavidalu pa
deda baigti kai kuriuos namus 
statyti.

Miesto savivaldybe pasirūpi
no sutvarkyti nudegusįjį kvar
talą. Pravestos 4 naujos gat
vės, ištiestos ir praplatintos 
senosios. Didžiausioje gatvėje, 
Vytauto prospekte uždrausta iš 

Jftonto statyti mediniai namai. 
Todėl ši gatvė dabar pasipuošė 
muro namais, kurie vis dėlto 
kaž kaip provinciališkai išrodo, 
nors už tuos pačius pinigus 
butų buvę galima ir gražesnius 
pastatyti. Vis dėlto gaisras, pa
daręs didelius nuostolius, bent 
pakeitė ir pagražino miesto iš
vaizda.

I’ARAMOUNT PRODUCTS CO., Dept. 2142 Dės Moines, Iowa.
AA paženklinau penktus ar daugiau veidu. $2,500 pryzų paveiksle, kur| čia 

siunčiu. ir aA norėčiau iftloAti pryzą. PraAau man pasakyti koks yra mano stovis.
VARDAS ... ................... ............ .................................................
ADRESAS .....        •....................................

•Išlošti $Z»5OO
arba Buick Sedaną ir $1,000 Cash

^^B Mes duodame dauginu negu $5000—100 pryzals naujame dideliame 
skelbimo plnne musų biznyje. Taipgi tūkstančius doleriu specialiu at- 
ivglnlmu. Mes nereikalaujamo nei vieno eento Juru pinigų Aitnm IMo- 
Ainiui 1. A. Nystrom 1A Orogon iAloAf* $11.570.00, ' Mrs. Ėdria Ziler iA 
Ky. iAloAė $1.960, Ir daugelis kitų. ffloj kampanijoj kasnors iAl.nimės 
$2,500 — Kodėl ne Jus?

•
 RAŠYKITE MUMS AIANDIE dėl atsakymo mos jums prisiusimo da- 

rodyniUR, kad visi prizams pinigai virA $5.000 jau dabar yra padėti | 
tvirta, dideli Dor Motuos Banką gatavi dėl iAmokėHmo iAloftusiems, taipgi 
detaliai kaip jus galite iAloAti $2.500, Pirmą Prizą.

• AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS?
. žmonės važiavusieji karo, kur| matote čia virAui, iAlipo iA jo. Jų 

• veidai parodomi Aiame paveiksle visokiose vietose. Kaikurie veidai ap
vemti. kiti žiuri Aonu, kiti tiesiog | jus. Paženklinkite veidus, kuriuos 
surasite, iAkirpkite paveikslą ir kartu su savo adresu prisiųskite mums. 
Gąrort akys greit suras. Ar galite Jus?

A Prisiųskite Šiandie siųsite savo 
atsakymą da-

•
 bar ir aktyviai prisidėsite, bukite tikri Jus gausi

te Hpeeitill cash atlyginimą. Jus galite iAloAti pas- 
kiatiRio modelio Buick 8 sedaną, kur) pristatys 
jūsų artimiausias dyleris ir $1,000. extra už pa-

•
 siskubinimą—arba $2,500. jeigu jus norite gauti 

cash. Jeigu bus lygus skaičius, duosime dvigu
bus pryzus. Jeigu jus norite IAloAti pirmą pryzą 
$2,500 pinigais, prisiųskite atsakymą šiandie dėl 
smulkmėm]. Ar jus surandate dauginus kaip 6 
veidus?

WISSIG
Specialistai ii 

Rtuijoi

Daktaras r 
Kapitonai 

Pasauliniame kare

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
, LIETUVĄ

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BRĘMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną), ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą.g Klase į vieną pusę $| 

į abi puses ............ $>| gg
5*00

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

. . J Švediją, ir iš ten su persėdimu į -Klaipėdą.' J - - •

Klase j vieną pusę ..... . . flfi

statė eilę ristikų .Estradoje su- buvo begalo juokingos, “kupi- 
sirinko didokas būrelis žmonių. I 
Vienas jų atėjo ri/kydanias di
delį cigarą. Numetė kepurę ant 
piano ir pats ant jo§ pasirėmė. 
Tada išsiėmė iš kišenio gumos 
šmotelį, “chewing gum“ ir pra
dėjo kramtyti. Merginos, ku
rios stovėjo šalę, nenorėjo atsb 
likti ir jos pradėjo miklinti žan
dus. Iš sales žiūrint vaizdas 
nebuvo labai malonus. Praslin
kus kuriam laikui, ristynes už
sibaigė iiv Vanagaitis pranešė, 
kad po pertraukos pamatysime 
patį “imperatorių” ir visus jo 
ministerius.
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Antradienis, vasario 7, 1933 
davo kieta, kaip siena, o vi- 

pasirodydavo smulkus 
Vienatinė 

po kurią ėjo pe
čiaus dūda, buvo gerai užtai
syta kailiais. Demputė, padė
ta ant dėžės, blausiai ir spra
gėdama degė per visą naktį. O 
spragėjo ji todėl, kad buvo 
deginama smala. Matomai, 
-žmonės bijosi miegoti tamsoj.

Menkutė ir geltona šviesa 
sverdėjo, Jos liępsna tai be
veik visai pranykdavo, tai vėl 
pradėdavo smarkiau klestėti. 
Vyrai ir moterys, susivynioję 
į kailius ligi pat kaktos, apsi
dengę keliomis kaitromis, 
mięgojo mirtinai nuvargę. At
rodė, kad tai guli aŠfuoni la- 
vonąi, — guli jau tūkstančius

... ‘Retkarčiais tai vienas, tai 
kitas apsiversdavo aril kito šo- 
n6. Tokiuose atsitikimuose 
pasigirsdavo dejavimas. Nu- 
vargiuose ir sustingusiuose 
nuo šalčio sąnarfuosc šilimos 
jtdkdj pasireikšdavo neįmano
mai niežejihias ir deginantis 
šmilkšėjimas.

Tat biivo tik nienkutė šėt
ra', stovinti sniego pusnynuo
se kėlyj į bevilllngą pietų kra
štą. O visgi pakako ledų su
ka ūštyto brezento, to įkaftihto 
pfečfafis, kad apsaugoti aštuo
nisžfndnes. Pakako silpnutes 
šėtros, ’ftad šeši ketvirtaififŠki 
ihėtrai ledo virstų namais 
žniuiiėniš.

5 Ten, viduj, buvo dar visi 
sapnai galingų miestų, kur 

’^aiidasii tūkstančiai ugniavie
čių it elektros šviesų. Ten 
buvo viltis, susirūpinimas, sva
jonė, amžinas aušros miražas,

bus nuo darbininko atlyginimo nutraukta.
Taigi, kaip matome, yra visai klaidinga įsivaizduo

ti, kad kada nors darbininkai galės gauti “pilną vertę 
savo darbo”. Daugiausia, kąs gailina pasiekti, tai — 
kad ta dalis darbininko pagamintos baudos, kūrią šian
die pasisavina kapitalistai, tektų visuomenei.

Moralinis teroras
Kada Vidikas “Laisvėje” ir duj l 

Andriulis “Vilnyje” piešia Prii- blizgantys lašeliai, 
seiką ir Butkų, kaipo “latrus” | kiaurinė, 
ir “prasilakusius alkoholikus” 
ir dar prie to ktoipd “politiškai 
sugedusius” ir “buržuazijai 
Jarsidavusiuš” “renegatus”, tai 
ie tik praktikoje pritaiko bdl- 

šėvizhio dėsnį, kuritoo yra {pa
remta teroristirtč diktatūra Ru
sijoje.

Šito asihenų pdrvihinio tiks
las yra sujiaikinti priešą. Tai 
yra mdriilinis. tėforaš prieš aš- 
nieiiis, kiirie stovi Skersai ke
lio “partijai”!

Jėigu šiandie tą teroro jna- 
4į vdftoja TauVai su Ėifabo- 
mis ir Andriuliais, tai iš to, ži- 
lidina, neišeina:, kad jisai rie
bus “partijos” atkr^tas prieš 
judš pačius. Butkaus ir ’Pnisei- 
kos likiiiids tuVėtų jiems būti 
pafiioka. Bėt aiš&uš ddlykas, 
kad jie iš to nepksimbkilis. Kol 
jie yra partijoje, jie negali elg
tis ’ kitaip. Jie nebūtų komunis
tai, jeigu jie nebūtų apsišar
voję pamazgų viedru.

mokratų partijos narys, jisaų 
pašauktas į partijos garbės 
teismą dėl šmeižtų prieš men
ševikų vadą Martovą, pareiškė, 
kad jisai jokių “garbės teismų” 
su priešingos frakcijos atsto
vais nepripažįstąs, nes kovoje 
su priešu (net tos pačios par
tijos nariu!) tenką vartoti ir 
klasta, ir tiesos slėpimas, ir 
melas — žodžių, visia, kas tik 
gali priešą diskredituoti ir su
mažinti jo įtaką masėse.

šitame Lenino pareiškime yra 
tikroji bolševikiškos evangeli
jos esmė. Savo politines, eko
nomines ir kitokias pažvalgaš 
‘‘bolševizmo tėvas” daug kartų 
yra keitęs, bet jisai visą savo 
gyvenimą pasiliko ištikimas 
tam jeziiitiškam principui, kad 
“tikslas pateisina priemonę”, 
šituo principu yra pagrįsta Le
nino įpėdinių politika Rusijoje 
ir vadinamas “komunistinis” 
judėjimas visame pasaulyje. 
Nenuostabu, kad juo vadovau
jasi ir mūsiškės Maskvos da
vatkos.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — oalęu:

Metams .............  —
Pusei metu —__ __ __ —
Trims mėnesiams____
Dviem mSneaiam .. ....... -
Vienam mėnesiui

Chicagoj per
Viena kopija
Savaitei ...., 
MineMoi .

Suvienytose

Metama ___—___
Pusei metu
Trims mėnesiams 
Dviem menesiams 
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užaieniuOM 
(Atpiginta)

Metama_________________ $8.00
Pusei metų .......----- .......—4.00
Trims menesiams ,  ——• 2.50 
Pinigus reikia siusti ,palto Money

Orderiu kartu su užsakymą

88.00
i 4.00

2.00
. 1.50
. .75

_____ 8c 
----------- 18c 

, 75c 
ne Cbicaffoj. 

—-- 87.00

1.25 
.75
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“ŠVIEČIA" DARBININKUS

i Apie sąvo biivusį redaktorių 
ir kitą buvusį <sthiYibų' lietuviš
kų komunistų šulą ‘fLaisvė” ra
šė:

“Tiesa, Pruseika su But
kum laka muiišaifię perdaug; 
tiesa, kad jie retai kada esti* 
blaivus; tiesą, kad kuomet 
didelis alkoholikas pasilaka, 
jis dažnai nebežino pats ką 
šneka. Bėt lPi4useikos-But- •
kaus provokaciją ir šmeiž
tus reikia imti kitaip.” 
Toliaus pasakoma, kad tuo

du “sklokos” vadai esą renega
tai ir “sugedę politiškai”.

Puiki darbininkams “apšvie- 
ta” šitokius raštus skaityti, ar 
ne?

Kol Pruseika redagavo “Lais
vę” ir “Vilnį” ir važinėdavo su 
prakalbomis, maišydamas su 
purvais visus, kurie abejojo 
apie komunistų partijos neklai
dingumą, tai ne viena Maskvos 
davatka nematė, kad jisai “la
ka munšainę”, “retai kada esti 
blaivus” ir yra “didelis alkoho
likas”. Taip pat joms buvo ge
ras ii* Butkus.

Pruseika su Butkum, žinoma,’ 
nepasidarė “alkoholikai” tik 
nuo to laiko, kada juodu susi
pyko su bimbinittkais ir buvo 
išjoti iš pdterituotų komunis
tų organizacijų, 
“laka munšainę”, 
jonės, juodu “L 
pirmiau 
kompanijoje tų pačių 
jų” stalincų, 
pamazgas ant jų galvų.

Tai kodėl 
mas” pavirto 
le nuodėme, kad “Laisvės” re
dakcija rašo apie jį griausmin
gus straipsnius? Todėl, kad 
Pruseika su Butkum jau nebė
ra partijos nariai!

Tai yra visas pagrindas ši
tos nešvarios, veidmainingos, 
“moralybes” skraiste prideng
tos, kampanijos prieš tuodu 
asmenis.

Mums čia nėra reikalo aiš
kinti, kad mes žiūrime neigia-; 
ihiąi ir j dabartifiį “sklokinin- 
kų” veikimą ir, juo labiau, j 
tuos “darbus”, ^kuriuos jie at
liko pirmiau, per tryliką ar 
keturioliką metų skleisdami 
maskviškio “kėhiunizmo” idė
jas lietuvių darbininkų masėse. 
Panašiu fanatišku budu, kaip 
dabar Vidikas su Andriuliu* 
totakūOja “šklokiriiilktlš”, pa- 
iStarie j i per metų1 metus drąps- 
tydavosi visokiomis šlykštybė
mis musų adresu. Todėl mes 
neturime pamato ginti jų as
menis: jie piauja tiktai tą, ką 
pasėjo. Bet pravartu pažvelgti 
j tuos metodus, kuriuos komu
nistai vartoja neva idėjinėje 
koVoje.

Purvinto kova prieš asmenis
Jų mylimiausias . jnągis ko

voje su oponentais tai — tos'-’ 
menų juodiniiivšh;

.Komunistei nesųimą į; galvą 
.to »paprasto daluko, kai! žiho- 
;gus gali vištoi puoširdžitot turė
ti škittihgą; nuomoję? Savo 
bpdn^'ritliošė * kdmunisteV įvisųo- 
įmet’ ifiaro piktą valią iV neįdo
mus motyvus, v Jeigu žinojus 
turi kitįSHą nubn^onę, n^ų jko^ 

„ - .V1 r , . 4 ; i v, ^įHiunistidif tuo 4rba kitiFklau-
Tuo gi tarpu yra aišku, kdd nei tr4niį>ortW, tai jie tojaus I$ žmei

prekyba naujų turtų nepagamina. Jie įtik icilnbj^ p^®^ įų jteria ešaift, “niekšu”. < Ji- 
mintas prėkes iš vietbs i vietų. Prekiii pag®mW‘4ai bU^Kai afl|| “Uar'

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem] Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
UI Telefonas Roosevelt 8500.

DARBO VERTĖ IR ALGOS

Dažnai yra sakoma, kad darbininkas turi giluti 
pilną savo darbo vertę. Jeigu jisai padaro naudas už 
vieną dolerį, tai jo atlyginimas turi būti lygus doleriui 
— visviena, ar jam tas atlyginimas bus užmokėtas po
pieriniu pinigu, gabalėliu aukso ar kokiais nors < daik
tais, kuriuos jisai gali suvartoti.

Atrodo, kad tai labai teisinga mintis. Nes, iŠ tiesų, 
jeigu darbininkai gautų tokį atlyginimą už savo darbą, 
tai, viena, jie galėtų daug geriau gyventi, negu kad gy
vena dabar; antra, nebūtų kapitalistų-išnaudotojų kla
sės, kuri kraujasi lobius iš to, kad darbininkalns už jų 
darbą užmokama mažiau, negu jisai yra vertas; tre
čia, nebūtų prekių perviršio ir todėl nebūtų ekonomi
nių krizių.

Bet taip atrodo tik iš paviršiaus. Tikrumoje tokia 
visuomenė, kurioje darbininkų atlyginimas yra lygus 
pagaminamam jų darbu turtui, visai negalėtų gyvuoti.

Jeigu viskas, kas yra pagaminama, tėktų darbinin
kams, tai iš ko gyventų ta dalis visuomenės, kuri tie
sioginiai neužsiima gamyba? Sakysime, mokytojai.

Mokytojai nesiuva batų ir rūbų, nesėja javų, nesta
to trobų, o betgi jiems reikia ir pavalgyti, ir apsirė
dyti, ir turėti pastogę. Jų išlaikymui visuomenė turi 
skirti dalį to turto, kurį pagamina ūkininkai ir įvairių 
rųšių darbininkai.

Bet, sakysime, visus mokytojus samdys valdžia. Ji 
uždės mokesnius darbininkams ir tuo budu paims iš jų 
algų tiek, kiek reikės švietimo dalykams. Tuo pačiu ke
liu valdžia gali aprūpinti ir visus kitus valstybės tar
nautojus. Kebliau jau bus su mokslininkais, kurie ne
tarnauja valdžiai. Valdžia gali, žinoma, visą mokslą, 
meną ir literatūrą suvalstybinti, kaip kad dabar yra so
vietų Rusijoje. Bet tokia padėtis vargiai yra gera. Me
nas ir mokslas sėkmingai vystosi tiktai tenai, kur jie 
nėra varžomi, o valdžia, kad ir ji turės dar taip gerų 
norų, kažin ar iškęs neuždėjus! savo cenzūros moksli
ninkams ir menininkams, kuomet ji mokės jiems algas. 
Tokios valdžios bent iki šiol dar nebuvo.

Tačiaus patys didžiausi keblumai yra pačioje praj 
monėje. Juo darbo įmonės yra stambesnės,;juo <daugiau 
yra joms reikalingas plaiiaVimas, tvtorkymaS if ‘‘vadova
vimas. Smulkaus amatiniriko diy’btdvėl^jie atskiro ma- 
nadžerio nereikia: pats amatininkas ir dirba, ir “bo- 
sauja”, ir daro planus savo pramonei. Bet didelė dirb
tuvė taip eiti negali. Jai reikia ne tik vedėjų, kuHė 
tvarko visą dirbtuvės bizni, bet taip pat ir daugelio 
skyrių viršininkų, užveizdų ir t. t. Šitie visi vedėjai ii4’ 
viršininkai turi gauti iš kuri nors pragyvenimą. Niekas 
kitas negali jų išlaikyti, kaip tik pati pramonė, kuriojie’ 
jie dirba. Taigi pramonė turi pagaminti ne tik dar^i-; 
ninku algas, bet ir tam tikrą perviršį, kuris yra suvar-' 
tojamas manadžmento išlaikymui.

Bet to negana. Mašinos, kurias dirbtuvė vartoja,’ 
dyla; praėjus kuriam laikui, jos turi būt pakeistos nau
jomis mašinomis. Šitam reikalui taip pat reikia skirti 
taih tikrą dalį to turto, kurį dirbtuvė pagamina. Galį1 
gale, pramonė auga ir plėtojasi: statoma naujos, tro
bos, įsigyjama geresnės ir spartesnės mašinos — žo
džiu, investuojama vis daugiau kapitalo į pramonę, iš 
kur tas naujas kapitalas galėtų būt paimamas, jeigu 
visa, ką darbininkai padaro, butų darbininkams išmo
kama?

Tačiau da ir tai nėra galas. Pramonės pagamintos 
prekės pačios nenukeliauja pas žmones, kurie jas su
vartoja. Jas reikia gabenti geležinkeliais, trOkaiš aiT lai
vais; jas reikia laikyti sandėliudsė, jp&Skui nuvežti, J 
krautuves, kurioš laiko. jaš ir roiio piHcikamsJ I tranš*-4 
porto priemones ♦(geležinkelius ir kitus susišiekimo dą-( 
lykus) Amerikoje <yra įdėta begalės tiriate, ir niidlutos 
prie jų dirba milibnai žnĮohių. PrekyAdJe taip #at yra 
investuojama biiiondi dolerių ir dirba niilioiiai žAiodiųt

Tuo gi tarpu yra aišku,

darbas prairion^je ir žem^'ill^je. Taigi- iš .JĮ 
mones darbiriiiikas padalo, turi būt painita tam tilo*# 
dalfe, kuriiir šitas išlaidais padengtų. Vistieky ar -tą da>- 
1 j pasilaikys < dirbtuves savinirikaš, mokėdamas darbinin
kui Algą, ar jį paimš pirklys, pridedfeihas prie p$k&
— a a a « V ■ a
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Jeigu juodu 
tai2 be abe- 

lakdavo” ją ir 
veikiausia, dagi 

ščyrų- 
kurie dabar pila

įąįnės laki- 
tokia didė-

jkuoti”, iškeliant aikštėn butas 
ir nebūtas jo charakterio ypa
tybes, jo asmeniškus interesus 
ir santykius, jo šeimos dalykus 
<(jeigu oponentas turi šeimą), 
Jo tėvų ir giminių “biografijas” 
ir t. t.

žinoma, asmens ypatybės ne
abejotinai turi tam'tikros įta
kos į asmens pažvalgaš, nors 
tai yVa tdiif komplikuotas klau
simas, kad mokslas dar iki šiol 
bėra suradęs tikro budo atskir
ti, kurie dalykai žmogaus min
tyse aftba efgėsiuose pareina 
inub “asmenybės”, o kurie nuo 
■visuomenės. Tačiau komunistai 
“studijuoja” savo oponentų 
asmenis visai ne su tikslu ge
riau juos suprasti. Jie ieško sa
vo oponentuose ^medžiagos” 
jų ir
itfiiiL Ir visuomet “suranda”.

Dar nebuvo atsitikimo, kad 
komunistai, .paskelbę ’ kam nors 
karą, nebūtų “įrodę”, jjogei tas 
jų priešas esąs paskučiausios 
rųšies “niekšas” ir “išgama”, 
visviena kas jisai nebūtų — 
paprastas darbininkas, ar inte
ligentas .profesionalas, ar biz
nierius, ir neatsižvelgiant kur 
.jiątoi stovi .politikoje. Galima 
dagi pastebėti, kad pikčiau
sias “iiiekšybeš”: komunistai pa
prastai surabida pas kairesnio 
nusistatymo žmones ir ypač su 
didėliu atkaklumu jie peizoja 
buvusius savo draugus.

ši ašitiėhų jūddinimo ir puV- 
' vais drapšiymb taktika pas' ko
munistus, kaip*'minoj ome, vi
suomet yra paremta “moraly
be”. Savo priešams komunistai 
rėiškia moralinį pasipiktinimą 
ir stengiasi tą pasipiktinimą 
priešais sukelti^ ir savo pasekė
juose. Priešas rfųri būti neaįp 
kenčiamas^ visi,'!kas tiki į ko- 
muniznią, tūri žiūrėti į parti
jos priešus su panieka, kaip j 
žemesnės vertės sutvėrimus, 
prieš kuriuos “doram komunis
tui” yra leistina vartoti bet 
•kokia priemone — ir melas, ir 
apgavystė, ir smurtas. Visi ži
no, kad Rusijoje, kurią komu
nistai valdo, komunistų prie
šai neturi jokių žmogaus tei
sių. Kada Maskvos valdovai 
tuos žmones grudžia j > kalėjimą, 
sušaudo arba atima jiems duo- 
fioš kortelės, tai visų šalių ko
munistai, neišskiriant nė mū
siškių bimbininkų, reiškia pa
sitenkinimą ir džiaugsmą, ši-’ 
toks jų nusistatymas tik dėlto* 
ir yra galimas, kad diena i iš 
dienos kofiuinistai savo spaudo
je ir prakalbose kala sau ir sa- 
.vo .pasekėjams į galvas, jogei 
partijos priešai tai — ne žmo
nės, bet tik žmogystų pavidaiį 
ųsikufiijušioš riiėkšystės, kurioš 
turi' ‘ bfit sunaikintos^ jeigu do-j 
ri komunistai nori pasiekti lai
mę sau ir draugams.

Religinių; fanatikų 
pamėgdžiojimas

’Nesubku yra numanyti, 
kur komunistai pasėmė tą mb-į 
ralinės neapykantos dvasią, ku4 
rią jie < diena- iš dieųos ®klėi4 
eižia prieš kitaip manančius 
žmones. Tai sena kiekvienam 
pažįstama- religinė netoleranci- 
ija afba fanktizinas. Visų sektų 
bažii^ioš tą ^dvasią per šimt- 
ine&tis’- šlfieįi/o minioms. Ji su- 
vaidino įhiįžiifiišką rolę žmoni- 
fds'Tstpnjčjb;; nes netolfetanci-

Guido da Verona.
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(Tęsinys)
Zigrulas, Cherardb, Pabluk* 

Antunita tuoj pradėdavo kirs
ti ledą, kad įmušti į žemę kuo
lus. šunes-vilkai su kauksmu, 
įdūkę nuo baisaus bado, susi
spiesdavo prie rogių su mais
tu. Vinipėgas su botagu prii- 
dėdavd švaistytis tarp jų j ir 
dažnai pašitraūkdhvo, aptaš
kytas šunų ir savo kraliju.

■ . . . i

Paskui jis duodavo selenas, 
kaulus, sausainius ir džibvintą 
mėsą; d ūksiantys šuiies dras
kė dantimis maistą; po to jie, 
nuovargio kankinami, sulįsda
vo į sniege iškastą duobę, 
kaukdami, lodami ir besirie
dami tarpusavyj ligi to laiko, 
kol nuovargis juos galutinai 
nenugalėdavo ir jie pusiau al
kani nesuniigdavo, pamažu 
užnešaini sniego.

pasičkfi Piftgvimį Jurą.
— Tylėk, sena rope, 

tarė jtoih Elnio Galva, Beyari 
dis, ;kvatodamas taip, kad jo 
'trikampis sužalojimas viršu
tinėj lupoj išsitempė, lyg su- 
simaigiusi kilpa. -- Jeigu tai- 
tiesa, kad tu Cincinnati iniestp “kuris turėjo atnešti laimę. Ten * 
Jrie vieno laikraščio ? dirbai— 
korektorių, tai? reiškia, jo|g‘ 
Jas laikraštis , daugiau dėmelio’1 
kreipė ,į galvosūkius, skiria
mais tarnaitėms, pegu į geo
grafiją. Pingvinų Jura jau 
pasiliko musiį užpakalyj, ik* 
vienatinis,pingvinas, kuris dak* 
randasi tarp mūsų, tai tu.

PaBIb, kuris prie pečiaus 
džiovino savo ir Anlunitos iho- 
kasinus, ’Maįp^- nūšijdoke, tarsi 
jis dar tebebuvo Kad'eūlpo ba-’ 
re.

Pablb buvo vientotifiiš žhię- 
guV, kuris dili’ gdlėjo jUbkliš. 

■ IZ * 4 • ■ ' • L' ...Uji
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nįgįjos rankele kovčjė 'dėl ga
lias; iv' :!tautų paverįiMo".

m.i '... , . . :.v' • ...

J iarba paVbd^nčlogįšku^ jo iš
vainos transporto ir .prekybos išlaidai — galų gate, jrvmfų;' jir lt1 “nuim

šaulį' bet c^ jisai suklydo).

išbuvo nenumalšinamas kovos 
^instinktas tarp žmonių, ten 

i’ buvd .tikėjimas į Mesijošių ir 
ten buvoimeilė.

Apsirengusios žvėrių kai- 
liniš, su suktom iškasomis, 
kaip samojiedų moterys, tiek 
nuvargusios, kad viena koja 
jau įžengusios į kapus, Ivana 
ir Antunita, pirm nei užmigti, 
poriai pasiduodavo meilės ais-

Likusieji — tie ekspedicijos 
dalyviai, su kuriais nebuvo 
moterų — gal būt, išbudę ir 
girdėdami atsidūsėjimus, su 

dantis įTąsyk Vinipėgas įeidavo į Kiti niekuomet nerijuokdavd.- įsiutimu suleisdavo
4. ”< • .’ . . •«. i., ’ • .i i •_ n t 1*».L • <n‘ ..ItL. ■ j! 14.-Aj_.sji. Lili. ____—_šėtrą ir, atsiklaupęs aiit kėlių, 

pradėdavo plisti į piriną ki
birkštį, kad sukūrus ugnį:.

Kai tik pečiukas įsidegdavo, 
tuoj visi susispiesdavo aplink 
jį šildytis. Jų sužvėrėję vei-

— priim-

Piritas dalykas, ką prarado tite 
žmonės, kurie vyko aukšo ieš
koti, bhvO Būtent judkas. Ka- 

po šėšittllkbs valandų ėji
mo, sustingę, 'jie mtotydavd, 
kaip liepsna žiba nervhigaią’ 
liežuviais pečiuj, jų sielas pra
dėdavo kūttenti ktoŽkas * pūliai 
šaus į judk^Jbėt lūpos ir Mk 

‘soti nebegdlėjo -išduoti jilokči 
garšą*, kurį pagimdo gyVetti! 
mo laimė. Jų veiduose pasi
rodydavo tik grimasa, kuritį 
Ijbkiu ’ būdu > nebuVo galimai pa4 
vadinti šypsena.

Bet iPattib biivo Jaunas, j d 
mieloj dar -neišnyko jo gimto^

kaldrą...

dai paiinksmėdavo, — 
davo žmonišką išvaizdą.

Vanduo konkuliuodavo; kar
šta arbhta garuodavo katiliii1' 
ke; " kibkvienas siurbė gaivi
nantį skystymą iš savo pub4 
dūko. Į ji| gyslas įailiedavo 
nauja jėga. Sustingę liūo Šal-1 
Čio sąnariai pb truputį pra
dėdavo atsileisti.

i Ugnis i pagimdydavo juose
linksmumą it norą gyventi^ Ne jo'kraštomulės šypsena, ir ji 
be reikalo visuose senovės ri- 
tualuoše į Ugnį žiurįina ktoipo 
į šventą daiktą. Ir čia ug
nis liepsnojo, tvatėjo ir juoke- 
si, kaip ir prieš tukstariteibs 
mietų pirmoj žmogaus dį^iih- 
vietėj. . į

to—- ;
— taęė Tanias, — Puiku

Tonga', kuris trečiaiiie etape, 
praėjus šešių Pakartųjų fw- 
tą, paVėiijb draugams (tiesįa, 
nelabai nonai) prie jo varflb 
daugiau nebeminėti titulo 
“Sir”, — viskas tvarkoj, vis
kas eina • taiprk<dp < reikia. Męs 
jau padarėme 20 ihylių <dąų- 
giaįi, degu mano buvo idUrtia<- 
lyta. ^Ir jeigu ši šuniška žie
ma lęiš, mums surinkti režfedų 
p|iikŠ(ę, aš esu įšitikinįsCjdg- 
inusų f eĮkspedicijh' išvaikys *vi- 
sds- 'kitas, kaip’ vanagas Tšyai- 
kb erelenus. -

— -zi«-

mylėjo Ąnti|Witų; dagi šioji 
'žemė, kur niekas nesijuokei 
nėpajiegė visiškai nustelbti j d 
dainuojantį i balsą i ir troškimą 
ląimėf5. .
f Jie valgė , ir šildėsi prie ug
nies tuo jaiku, kai laukė kau* 
ke amžina*.naktis; vyrai rūkė 
pypkes, o moterys lope suplyj 
šučius-, drabužius ’̂ paskui ulinį 
dę į ^iš, ocįų .pasiutus maišuš 

.rankas galvi}, past
nerdavo > sunkų miegą, — sti• .. . . ... .... 
presnį i 
tamsa.

nei ledai ir pekliški
1
i----o——

;. į ęherardo, mrie Ivanos lup 
stipriai jprišiįlątidęs prie j< 
kriiHhėS ir silsi vyniojęs į beų] 

lOdm, ^kiekvieną nakti 
yvienaa^o neįmanomą laiį 
Jautilhų, kad ji jam priĮ 

muso;
J >Kadd vajais nekeldavo į vir- 
8tį■ siii|ijąf ir lauke nesiausda 
vo pūga, Jtat užviešpataudavą 

tyfe, slegianti lylfiįį 
g ji yra sudaryta $ 
ihudžia į prapultį, 
' dvigubo brezento.

----- o-----
ChėraUo dėl jos tiesiog bu

vo netekęs galvos. Per visą 
naktį jis laikydavo ją pris
paudęs prie savęs, tarsi norė
damas su ja susijungti į vinilą 
’tim^’ t v

Kelionėj jis nešdavo beveik 
visą jos» naštą ir savo sunkiais 
.batais minė jai kelią, kad bu
tų lengviau paskui sekli. Kada 
vėjas pradėdavo smarkiau pu
sti arba kelias .pablogėdavo, 
jis savimi užstodavo ją, lyg no
rėdamas ją apsaugoti savo jė
ga, kąįp stena. Jis ją nuolat 
palaikydavo ir dažnai beveik 
nešdavo.

.Kai tik užbaigdavo tildtyti 
Šėtrą, jis tuoj bėgdavo pas ją, 
liiitVaŪkdayo hųo jos siišlapti- 
šius drabužius, nusiaudavo ko- 
jds, kilrfas šti didžiausiu alsi- 
d^jiihu ištrindavo riebalais. 
$o to į jbš sutintuias lupas 
MlHkVo keiiiis labilus degtl- 
nčs, arba džinės.

f Kalį) ' tik kėnšervuota mėsa 
llAdidivd į Verdaričio vandens 
^Viršių,( jik t,itdj išlrdpkiiiivo 
saVO peilį ir atpfattdavo jai 
gerinusį ir gardžiausį gaba
liuką.
I Kartais vyrai murmėdavo, o 
ypatingai Zigrutas, kuri# amži
nai kuo nors buvo nepatenkin
tas. Bailus ir silpnadvasis Zig
rutas, kuris buvo įsitikinęs, 
jog jis visuomet yra skriaud
žiamus.

(Bus daugiau)

TIK kį ’ gMvm iš Vil-

« • iai( jfyiKitti susimu, gerai pniaiKy*
e atsitikime gtt^'iper naktį iŠ lauko apsiį*] 
-dvMų^avaičhpdengdavo rialais ir pasidaryt

7

riebalai^ klausomos visuomenės ir 
‘'•*!i':i- politikos laikrgfttis. Galima 

įgauti Naujienoje. Kaina 5 
pasidaryvcontaį

Jį. f. t i 
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to become “short” toward the 
end of the month.

Phone Canal 6122

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

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Setedbmfr ir nerišliomis pagal etktaftį. 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Repnblū 7868

Dr. Suzana A Slakis
M o tarų ir Valkų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekviena dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrai seredomh) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkau ir 
Kėtvėtgals.

Rez Tėl. HYDE PARK 3395

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stale 7660: Valandos O—6 

Weiit Side: 2151 W. 22nd St
Paaedfilio. Šarados ir Pfltn.rčio* rak. 6 Ud 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 0459 S. RockiveU Street 

Utarninko. Ketverto ir Subaloa rak. V Ud 0 
Telefonu BepubUc O6OO

K M SKUBĄS 
dRAB^>riiŪŠ IR eBALSAMŪdTbJAš 

Didelė; ir -graži. ’koplyčfa \ dykai
• 718 -W. IS'St- 

Ttl. Rooaevelt 7532

AA SLAKIS
Advokatas

M irsto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearbora 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakartis: Utara. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Atchrr Ada. Tai. Lafayatta 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

tahavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Rrikiie niildžiamė atsišaukti, o mo»q 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pi, Chicago 
SKYRIUS:

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

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J.L BAGDONAS 
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju šimpa* 
įingaį *ir’ iškilrtiingai su mužiką daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vletį.

DR.M.T. STRIKOL’IS
GtDYTOJAB IR CHIRURGĄ* 

O F I 8 A 8

4645 S. Ashland Avė
’itlM galando* ano 9 iki 4 ir 6 

fl vat vak. NedGUomlg pagal (atarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 diėno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Telefonas Yards-0994

Dr. MABRICE KAHN 
4631 Sdatb Ashland Avanaa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi«« 

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

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenua

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

Nedėlioj pagal sutartį

Anti^dienis, vasario 7; 1983

> svarstymo
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Teatras ir Ekranas
Lašt

Neverta

A

Trumpai
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!a

f.

va

PETRONĖLĖ LEPPO
4

I

>

Dttįlfh Ofh»

W. Ross 
‘The Fa-

l*
H

atinet£ 
prašy

K R CABARET DANGE 
Gttitvjie’s Men Bi(j Uit'

I 
t

5 8 
Circuit

•MARIJONA YOCIENĖ 
po tėvai Dikšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Penktadienį busimiems advoka
tams buvo įteikti diplomai

» » a
Caponėš šulas Hum-

„s

NAUJIENOS.CMcagO, DU

lo be leidimo. Teismas 
naujo bylos 
mų.

Revellers deserve great af>J 
plauše. Their dance musie was; 
cflpital lt and “deni dėre boys

AUDITORIUM THEATRE— 
Opera “La Tose a” — dalyvam 
jaut M. Jeritzai, J. Ghas. Tho- 
mas, ete. Trečiadienį ir penk
tadienį, vas. 22—24 d.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 6 
dieną vasario mėn. 1931 m., su- 

.. tankus 37 metų amžiaus, gimus 
, Panevėžio apskr.. Naujamiesčio 

parap., Biručių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Povilą, dukterį Višginia, 8 
metų, pusseseres, pusbrolį, švoge- 
rius ir gimines.

Esame labai nubudę.

Mes Tave Musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes ankščiau ar 
vėliaus pas Tave ateisimi. Lauk 
mus ateinant!

Nubudę lieka.

Vyras, Dūkti ir 
Giminei.

GORT — Tliomas 
trijų aktų komedija, 
milly Upstairs”. Vykęs daly^ 
kas. Apsimoka pamatyti.

Trys asmenys, gengsteris, po- 
ličistas ir patarnautojas buvo 
pašauti, kuomet smuklėje, 2850 
N. Clark St., įvyko susišaudy- 

* mas.

šeštadienį rkstas nusišovęs 
Miithril Life inš. Co. agentas, 
Lestėr E. Simmon's, 5540 Hyde 
Pafk Boulėvard.

.TheEnglišhColuitin
i.. ' i !>hi ri.l ii.U« ' iii Ji .i-i

1F.RADZH1S
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

„□US^CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju gėriau * ii? pigtjlu 

i/- nėgU^kki tčdėl. ’lrtd

» / OmSAiS:
668 W. 18th Strčet 

Tel. Canal 6174
SKYRIŲ^: 

iii32&m Hilstld’St:
Tel. Vktory 4088

GRABO R ll| |SWM
HUDEIKIS lt vM ntsstebiho publiką su «av®

•aUa kalflMUtt uFMNMI
■#<AftibJtube"ui 'atvežimą imiruSfo ‘žMoSauS’kiuisr '
jstaigųdš bile kokios miesto dalies.

lUilttttui* ectoit,b atvafiiuM | josų
mMUi-ir atveS!| musų |sta4ą,4&rgėi«Httipam*tyti «■ 
džta^'paiMnkMą grabų1ir ld^MflWk<4ir'«K WW1 
tarnavimąijums'visai nieko'‘nėWHkBriitt»«S«, aMSidibKl 

:>|itai,‘«r'jųsH-piitkMtė;>ar ne.
' yiMF vienatinis lietuvių .grabinius, kuria

tMMa‘ aiftbittlafteaapatarnaVimą su ekspertu lietuviu pa- 
b! temtftoju. D^kai Keturibs Modernižkos Koplyžios DM 

a«ftnenią«'Paiankfte EimfcUti’pfnn'iiigk'’li!iW4W 'rtr'
1 kitur.- " ..... ' ....

Crisboriai
Telefonas- Ykids 11138:

Stanley P. Mažeika
Graibdrius it

BulŽhiiiUUtb'jhš
Moderniška JCoplyžia ^PoVanai 

Turiu aūtčnrtbhiut*' vl&liienb * rėika 
, . tams. Kainai prieinama

3319 Ąubum Avenue 
CHiėAČjO, iLL.

l J. ZUIT
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

; 1327* So. 49 Ct.
TH. Cicėro *3724. ' Koplyčia

Illinois prokuroras 
kovosiu 

vėrių'
s receU 
urną

OHto Kėmer atakuoja aukštus 
Htly^fniMtts httrtd? if’kittfitL 
(Sėiverftj ’ advokatams.
įhinoiš valstijos prokuroras 

Otto Kerner pareiškė kovosiąs 
visomis priemonėmis prieš di
dėlį bankų. Viešbučių ir kitų 
reČOivOYf^ IŠlaidittrtų. Ypatingai 
kova -bus atkreipta prieš advb- 
katųi: Tlrmaš; kurios rėceiverių 
paskirtos rūpintis legaliais rei- 
kalaiš, Idpto iš shbankrothvdsių 
įstaigų didžiausius užmokesčius.

Sujudimų sukėlė raportas, 
kurį ’kiek laiko atgal paskelbė 
buvęs auditorius Nelson ir iš 
kurio’ pasirodė, ’kad tik kelios 
advtokatl/’ firitotos; pelhč su virš 
milioną delėrių iš užsidariusiu 
bankų rėCelvėrių.

Tiilo Chičagos laikraščio ve- 
daiha investigaeija iškėlė aikš
tėn fUktų, kad tūli advokatai 
vesdartii; bylų priėš vienų apar
tamentų bendrovę, už patarna
vimų paėmė $140,000, kuomet 
licitacijoje už apartamentus te
gauta $120,000.

»
šeštadienį 

prasidėjo įdomi byla dėl “mi
lijono dolerių mergaitės”, 4-ių 
motų Myrtlė F. Saoihahn. Pel
nai jos tėvUi persiskyrė ir tei
sėjas atidavė kūdikį motinai; 
Tėvas šiomis dienomis užvedė 
byi4, tėfkaUtrdamus kūdikio,' 
nes ateityje mergaitė gaus mi
lijonu ddterių, kuHtios priliko 
jau miręs vaistų fabrikantas P. 
Fahrney.

ain’t lazy to play!” Yes sir, 
when you want plenty of gdod 
dance musie, call on Gcorgie. 
(No, I get no commissiori). *

As advertised the “ball- 
r’odin” was ari idėal placė for1 
the Gabaret Daitce. And the 
deCorri’tions and caridlė-light- 
ing wdre..., būt those vfrho 
wėrc tbere know, arid tliosb 
who were .riot should have 
beėn tbere!

Each year the K lt danceš 
have some nėw attractions and 
leiriiriė vvhišper it'to thė worUl 
that the K iVs alrbady havb 
soįriė dėlightful plans iri minU 
for their next affriir. Ūrii- 
hulrt, better keep iri tbuch 
with ’em, — sež

— FraiiHie.

- PI R M Y #rl
SHARPS and H.ATS

THE CHORUS WE SING IN 
has rehearsąls every Friday 
evening (8 o’clock) in Palulis 
Hali, 2242 W. 23rd Place... is 
directėd by a mair whoni"vye 
call Mr. Stephens... should gi ve 
an operetta every weck to sat- 
isfy the musical appetites of 
the Lithuahian people... has 
a party ahnost every month 
to please its membem.. con- 
sists of the young blood of 
Chicago and one Giceronian.., 
does not believe in the gi'cat 
national ųuestion — ProhibiG 
ion... is at your Service for a 
nominal fee.. will sing popiF 
lar ballads, old favorites, 
hymns, jažz, national ahthems, 
folk songs, and xvitli a “Hei 
nonny nonny and a hot cha 
cha...” is not paying us for 
writing this columh.

šeė! Sbmethiilg xvi’Ohg 
meter.”

Now, beat that, if you
> TIDBITS

The good die young was ne- 
ver said of a joke... We have 
in our midst a green red rid- 
ing hood who sees her grand- 
mother every night būt has

CoNtrIbuterš, TAKE 
NOtĖl

Trylika studentų 
baigė Chicago 
Law School

Chicago Law School rūmuo
se, 14 E. Montoe St., penkta
dienį, vas. 3 d., 13 studentų, 
tarp jų viėna mergina, baigę 
advokatūros kursus, gavo dip
lomus. .Daktarų laipsnius gavo 
IP. D. Thtoules, ir Edward K. 
Stackler.

Iškilmėse be baigusiųjų kur
sus, dalyvavo įstaigos profeso
riai su Dr. A. A. Anderson, 
riiOkyklos prezidente priešaky
je. Eilė žymių juristų ir teisė
jas F. • C. Jonas pasakė kalbas, 
kurių protarpiais patys studen
tai atlikto muzikali progtamą.

CHICAGO CIVIC OPHRA 
HOŪSE — The Chicago Ope- 
retta Co., stato visų šių savai
tę trijų aktų operetę “The. 
Desert Sting”. Bilietų kainos 
nuo 50 iki $1.50 ir tax. Pasta
tymas gražus.

CHICAGO — Sečorid Hand 
Wiffe” it scenoje Helen Mor
gan “Show Bot”. Vidutinis.

ORIENtAL — Paskutinė 
diena “Strange Interlude”. 
Rytoj pradės rodyti filmų “2o,- 
000 Years in Sing Sing”.

UNITED ARTISTS — Ge
orge Arlis lošia filme “The 
King’s Vacation”. Verta pa
matyti.

McVICKERS — Radio daini
ninkė filme “Heilo Everybo- 
dv”. Patiks vaikams.

ROOSEVELT — Filmas “She 
Done Him Wrong”. 
gaišinti laiko.

Ahd if ’tvvere not
For this here verse, 

There’d'bc a joke ''litre 
Tert t ilties Avotse.

THE LiNEMI’liOVĖl) 
AND US‘ k

In the lašt week, we enler- 
tained fbifr1 visito'fš. Tliteė of 
these callcrs were bill collėct- 
ors and the fourtli was an ap-

staff of The Sharps and Flats 
(moštly flat). This fourtli pto- 
ved to be the most interest- 
ihg. Aftėr some ąueštioriing, 
wc got the following Inform
ation about our applieant:

Q. Bofri? A. Yesį once.
Q. Mari’ied or single? A; 

Hhve beėn both.
Q. Parents alive yet? A; Not

Q. Hair? A. Thin.
Q. Voicė? A. Weak.«
Q. Herilhiy? A; Sometimcs.
Q. Prėvious experieiiče? A. 

No.
Q. Whėre? A. Difforent

Q. Busiilces? A. Rotten.
Q. Sairiry č^pectcd? 

More.
Q. Drink? A. Yeš, thariks;
Q. Why d6 you Avant a jbb?

A. Wife AvorUt work any morC‘.
Note’: lt hc iš b‘ad aš all 

that, he sūrely is. capable of 
Atfritirig a coliimh.

Ųetuviai Gydytojai
Ras 6600 South Artasian Avtntu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Straat 
CHICAGO, ILL.

tihės <lay. Sb dbri’t forget to 
buy your best giri a bunch of 
posies. Also do not forget that 
next Tuesday will be exactly 
a year since The Singing 
Fool’s existencc. Yes, it is his 
first birthday. To commemo- 
rate this occasion, the entire 
coltimn will be devoted to 

nevėr said “Oh, what big eyeS'<?nti-iblition6. Here is your 
you have, granny!”... Now:?h,an<sc of « your bses‘ 
that the operetta is over, new Joke or your best pun in print.

Send all contributions to The 
imd wide to join up with ftr- 8in«inf Fool> 6406 S°- Fran- 

r Cisco Avė.
Now that you are through 

reading this column, you are 
told that it is eondueted by 

THE SINGING FOOL 
who has just read in a medic- 
al paper that man is slightly 

affairs' tins irionth.' First,- Feb- taller in the morning than he 
rtiary 16 at the Lithuanian is in the evening. We have 
Indepeuderice Day celebratibn,1 never tested this, būt we have 
and, then, February 26 at certainly rioticed a tendency 
Naujienos cbnčert... Just sb ' ’ 
that tliey ivon't get mrid, we 
wish to say that Aldona, lier 
sister Anne, and their nortli- 
Šide troupers arė a group of 
hard workers.
THE STAKT OF THE FINIŠU 
1 Next Tuesday is St. Vttlen-* 

I i*U rti.ibiU. i ’ i.6ihU 1 ~
GratbotiaU

myn. Next Friday iš sėt as 
|liė deadlinc for new members 

...The fellows in the chorus 
nearly outniimber the girls. 
Better liurry, young ladies... 
Pirmyn will take part in twb

węek, a seemirigly 
bright, yoring Irid lialrilėd us a 
very long poem and asked us 
to pilt it in the coltimn. After, 
lįdkihg ovter dhis atidAčiOus 
p’ieče of \vbrk', w'e rėniritked, 
“This išh’t poetry; iily dear 
mari; iPs ’ifrėWiy Un escape' 
of gas.” To •Wliičh‘, tire vvould-! 
Be contril?ttt6r ‘ rbplied,1 ‘'Ali, I

pigiausi 
graboKI

Garsinkites Naujienose
i v «• •» ,/in*11 it* *,  . • - , j

lietuviai Gydytojai

M-
Persikėliau 1 įr erdvesnę ir patogesnę vietą 

8325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir ndo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nno 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais Kervergaii ir Subatotnu 
2420 W Marquttti Rd. arti Wratam Av 
1 Phone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomh ir Pėtnvčiomi* 

1821 So. Halsted Straat

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžę U Europos ir cit vraktikuOįa 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A M. 2-6 P M 
7-0 P M Sekmadieniais ir ketvirtadie 

niaii pagal susitarimą.
1335 So. Halsted St 

T.l BOULEVARD 9199

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

2400 W Maditon St.
M Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330, 
Nartų telefonas Brunowick 0597

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai cyte< 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir katvirtadianio

Ai K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westam Avanua 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS 

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

TM. Canal 0402 
CHICAGO.

'Ofiso ir Rež. Til. Boulevard 5913

i DR. BERTASH
756 W. 35111 St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DRiNAffiEIiS 
756 W. 35th St 

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

Nėdėldiėniab pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

Gydo savo* ofise patinusias, išputusias 
i blauzdų gyslas.
t Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.

Nerišliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halstad Streat 

Tėl. Boulevard 1401

Phcne Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS 
-Dehtistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47tb Street »

K HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomai per 25 su 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris

Gydo staigias ir cbrouiikas ligrt 
motęrų tt vaikų pagal naujausiai «n« 
rodos * X-Ray ir kitokiai elektrai pn« 
taisos

Ofisas ir Laboratorija*
1025 W I8th St., natoli Uorgan Si 

Valandos: nuo 10—-12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro .

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Pirk 6755 ar Cantral /46*

DR CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava.. 2* labot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų litu 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

■,'Phone Boulevard 41ŽS 
A.MASALSKIS 

Mdsų-'Patfrnąviprtt ląi- 
dotUvėse ir kokiame rei- 

įk$ft vfoddmri esti sąži
ningas ir; nebrangus to* 
dėl, kad neturime ii- 
laidų nŽlafcVfcfcF ’ikyi 

•fi*!

3307 Auburn-Avė,
CHICAGO. ILL.

- ' . • . * - , ■*. t

„J, „^įiyęsi, Akašeriės „
Mrs. AJ®LI A’ Kv JARUSH 

• PtoyiitaL' Jherapy 
® Midwife 

>. -Naujoj- vietoj’ 
61O0 South Albaną 

I Atvenua 
Rhoiiė'A.

Hemlock 9252
1 Patariu ja prie ginu 
sidyinor duodu nias- 
?age, eleetrie treat* 

Menė* ii? migčėtfi 
’kbhnkets' ir ’ lt.£' t. 
Moterims ir mergi* 
hb’ni patarimai db- 
trtlhli/

■■■■ J.mTl II ,.,-„.111

SIŲSKITE CELES TELEGRAMA 

r j 
r. y JLl^. JI A -A vJf

Saturday the Fourth1 camč? 
and went and so did the K R 
Cabarėt Dance AVhich was 
held at the Midland‘Club. Thrit 
ir was a succėss, thėre is 
no doubt, and much credit is 
cerlainly due the Gommittee: 
Bernicc Baliekas, ChairmapŲ 
Lucy Sadauskas and Mariem 
Slater.

« T nuskintos kvietkos
Pnsrtttrt' i Visas Miešto Dalis 

Vestuvėms, 'Ba’nl&rtfttf išk Pagrtbkrts Vainikai* 

3816 S, HdlštfedSt. Tel’ Boulevard7$W

žymus
phreys gengsteris No. 1, anot 
policijos klasifikacijos, buvo 
nuteistas vieniems metams ka
lėjimo ir $800 piniginės pabau
dos už nešiojimų mirtingo gink-

sarto 4 dieną. 1:15 valandė ryto į 
1933 m., sulaukus 43 metų am- į 
žiaus, gimus Eržvilko apskr.. Jur- < 
barko parapijos. Balnių kaimo. j 

Amerikoj išgyveno 24 metus, f 
Paliko dideliame nuliudime vy- į 

rą Antaną, dukterį Olgą ir 3 su- * 
nūs. Antaną, Juozapą ir Joną, | 
pusseserę Elzbietą Wentelienę, 3 ; 
dėdes Jurgį, Kasparą ir Joną Ga- 
vienius ir pusbrolį Kasparą Pau- • 
lak ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4457 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį va-1 
sario 7 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Yocienės , 
giminės, draugai ir pažystami esat ■ 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse ir'suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras, Duktė, Sūriai, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

— iriiifM *i MuriMiilT
*• 4 »♦ *<> • e-a/‘ » •» • T' J ’r' trr-r-r ...... —

’ **
.. . ..

4M-0? South fiermitage; Avėnua Viii'TdtfOnN. mM'Mir'lfri

OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PalėhgVios akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galVčb ' škaudėjitao,' svaigime 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 

’ [trumparegystę ’ ir tblihgysfę. Prirengi; 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos! 
egzaminavimas "daromas su elektra, paro
dančią mažiausiasJ klaidas. Spečialė atyd; 
atkreipiama ■* į• - mokyklos K. vaikus. Valan
dos nuo 49’iH 8 v. Nedčliomis paga 
Shtartf. Akinių kairios' pfer pusę pigiaus. 

'kaiį> buvo pirmiau.
Daugely atsitikhmj akys ati
taisomos be akinta. Kainos pi

giau kaip pirmiau;
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard' 7589
.. ........................ — 11 1 I 1'1 I I |l W .11. . !■

TeLYards 1829

DR. G. SERNER
Lj^tUVIS AKIŲ S^CIAUSTAiS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuos*
07iM. it'AlMią DMSflM-

756 W4st> feth Sti
V^ando, ną. 10—4, nao 6 iltį S 

NtdiU.mii eao 10 iW U

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142/ Archar Avanaa 
TMtfduas Vlnrlnh 0016 

... -f .. ■Jža.A.h i,   . ...........—»

DR. A. L. YITSKA’ 
2422 W. Marauatta Rd. 

kample 6 7tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

VAhndos ndb 9 iki 11 rito, nno 2-4 
ir 7^9 po phtų,'sėirriJoms po pietų it 

pedėliomi pagal susitarimą*

Ofiso ’ Tfel. Victory 6893
v Rez. Tel. Drėxel 9191

DR.AtA.R0W
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Sprcialutat odos ligų ir vanariikų ligų

3102 So.'Haisted St
. .kampas 31st Street

Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9y.v
NėdiNoflfte ir iventiditaiais 10--—2.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Soali AMmd Am.
TU. DoilleTard 2600

Rei
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PRANAŠAUJA, KAD “NAUJIENŲ” KON
CERTAS SUTRAUKS MINIAS I CHIC. 
LIET. AUDITORIJA VASARIO 26 D.

Senas “Naujienų” skaitytojas grįžta į pra
eitį ir nurodo dienraščio nuveiktus 

darbus tūkstančių labui
- — ■ ■ — -----

t . v 1 ’ J

ATSIMENATE?
P-a M. Dunduliene
V ♦ ' ' ' J'

; \VBBM -— 11:45 — “Conccrt 
Mihinturos”.

Antradienis, Vasario 7, 1933
—..., /i.. ,i , ,

WGN — 1:00 — Maironette 
Russe.

“Daugelis jau laukia koncerto, kaip Suvalkijos 
kapsai Alvyte Šv. Onos atlaidų”, sako 

Senas Petras. 
---

Tik kartą į metus Chicagos. “Ir, pagaliau, per aštuonio- 
Lietuvių Auditorijai tenka re- liką metų įnešdavo į kiekvic- 
gėti nepaprastą įvykį Chicagos ną vakarų ir konertų sezoną 
lietuvių gyvenime — ir tas; gyvumo, suruošdamos meti- 
įvykis yra “Naujienų” metinis'hiūs koncertus, kurie papras- 
koncertas, kuris šįmet Su
trauks tūkstančius į Auditori
ją vasario 26 d.

Taip pranašauja “Naujie
nų” skaitytojas “N..” redakcijai 
prisiųstame laiškelyje ir tęsia, 
“Per 18-ką metų ‘Naujienos’ 
skleidžia apšvietę visos Ame
rikos lietuvių tarpe, šis dien
raštis yra populiarus ne vieh 
Chicagoje, bet visame lietu
viškame pasaulyje.
Prigelbėjo talentams atsiekti 

karjerą
“Per 18-ką metų ‘N.’ moki

no tūkstančius skaityti laikraš
čius, orientuotis svarbiuose 
musų gyvenimo momentuose, 
prigelbėjo daugeliui meno ta
lentų atsiekti karjerą.

“Per 18-ka metų ‘N.’ rodė 
tolerantiškumą visai lietuvių suėjimas, 
visuomenei, nedarė jokių iš- žmonių laukia to koncerto — 
imčių. per tą laiką kovojo suėjimo taip kaip Suvalkijos 
prieš negatyvius lietuvių gy- j kapsai Alvyte šventos Onos 
veninio apsireiškimus. (atlaidą”.

tai būdavo tų sezonų pažiba 
ir kuriuose dalyvavo talentai, 
— musų meninio pasaulio pa
žiba.

Konertai visuomet popu
liarus

“ ‘Naujienų’ rengiami kon
certai yra populiariškiausi vi
sų Chicagos parengimų ir vi
suomet sutraukia minią! Tad 
ir ateinantis koncertas, kuris 
įvyks vasario 26 d. į Chic. Liet. 
Auditoriją sutrauks skaitlingą 
minią netik chicagiečių, bet 
lietuvių ir iš tolimi} miestų ir 
valstijų”.

Senas Petras-gi, rašydamas 
apie koncertą, sako štai ką: 
“‘Naujienų’ metinis koncertas 
teisingiau pasakius yra ‘Nau
jienų” draugų ir siinpatizato- 
rių ir skaitytojų draugiškas 

Ir jau daugelis

v ■ ,

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal I

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 7 d., 1915 m.

Iš Roselando veikimo
Vasario 3 d., Roseland Ken- 

sington "Lietuvių Vertelgų Su
sivienijimas” laikė savo mė
nesinį susirinkimą “Ąušros 
svetainėje. Kiekviename susi
rinkime vertelgos paskirdavo 
"Aušros” užlaikymui po $2.00 
tai $3. Siame susirinkime buvo, 
perstatytas silpnas "Aušros” 
užsilaikymas iš finansiškos 
pusės. Tilo jaus vertelgos paau
kavo palaikymui ' "Aušros” 
$9. Aukavo pp. J, Vasiliaus
kas, M. G. Valaskas, A. Enzbi- 
gel, J. Daručius, M. ŠI i kas, J. 
Vaičiokauskas.
Smarkus mušis eina Prusą 

Lietuvoje
PETERBURGAS. —. Labai 

smarkus mušis dabar praside
da Prūsų Lietuvoje. Vokiečiai 
matyt, nori iš čia išvyti rusus.

Rusų generalis štabas mano, 
kad į Prusus vokiečiai atvežė 
naujų kareivių iš Lenkijos, 
nuo Bzuros upės. Labai dide
lės vokiečių spėkos dabar yra 
suspiestos tarp Gumbinės ir 
Tilžės. Apie Įsrutį vokiečių yra 
daugiausia.

gyvens, Bart, Mieli
Per ilgus metus dalyvavo Chi

cagos lietuvių visuomenių in, 
me veikime ir stėnoje
* ’ I '' 1 1 ’ f 1 •

Plačiai žinoftia artistė p. M. 
Dunduliene žada apleisti Chica
go. Persikels gyVėnti nuolati
niai į įtari;, Mich. į savo rezi
denciją.

Per daug iiietų p. Dundulie
nė turėjo savo artistų gnvpę, 
kuri patarnaudavę įvairioms or
ganizacijoms parankiniuose.

Per netoli t^d^S|fnts metų p. 
Dunduliene dafbfiivbsi visuome
niškame gyvenime ir priklauso 
įvairioms organizacijoms. Dau
giausia darbavosi kaipo lošėja, 
pūti lošdavo ir kihtts mokyda
vo. Linkiu p. Dtrtidulienei sa
vo rezidencijoj 'ramaus ir sėk
mingo gyvenimo.—Pilietis.

• KYW
Aidai.

WGN
jos Curtis Muzikos Institutas.

WBBM — 5:00— Paskuti
nių įvykiu komentarai.

WENR — 6:15 — NBC — 
Advisory Counicil.

WGN -- 7:1'
Magic of a Voice”.

WGN — 8:00 — Chester- 
field’ų “Music that Satisfies”.

WMAQ — 8:30 — Ed Wynn.
AVGN — 8:45 — G. Nclidoff 

ir orkestras.
WENR —• 10:15 — Ccsarc 

Sodero Orkestras.
WCFL — 10:45 ir 11:45 — 

“Bit of Moscow”.

2:00 Kęnccrtų

3:15 — Philadelphi-

“Tho

•. Labai Sumušė pieno išve
žiotoją už tai kad 

jį įkando šuo
Sunkiai sužeistas Andreiv 

Wpilie nugubehtas į St. 
Paul ligoninę

PRANEŠIMAI
Chicagos LSŠ. Centralinė kp. laikys ne
paprastą susirinkimą vasario 9 d., 8 vai. 
vakare, Naujienų name. Visi draugai 
esate kviečiami būtinai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes turim labai svarbų rei
kalą apsvarstyti, kurio negalima atidėti.

Valdyba.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
vasario 7 dieną, 1933 m., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Tamstos atsilankymas būtinai reikalingas 
nes bus daug svarbių dalykų svarstoma 
dėl draugijos labo. Malonėkite kiekvie
nas atsilankyti į šį susirinkimą.

Valdyba.

Bridgeport. Draugystė Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 8 d., 8 vai. vak. Lietuvių Au
ditorijoje. Maloniai esate kviečiami 
dalyvauti tame susirinkime. Valdyba.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
nevedus, mokanti virti. Duosiu valgį 
ir guolį ir mokestį.

5702 W. 65th St.

Personai 
.... Asmenų Ieško

IEŠKAU Marijonos CharapoSkiutės po 
vyru Klemensas Baldauskis, atuoni me
tai atgal gyveno nuosavame name adre
su 1414-16 E. 55tb St., Chicago, III. 
Ji pati ar kas apie ją žino, prašau pra
nešti, busiu dėkinga. Mrs. John Cbara- 
poskiene, Box 481, Roslyn, Wash.

Jeigu ne radiatoriai 
ši baisi tragedija 

butų įvykusi

krovė krosnį anglių ir užsuko 
vandenį, manydamas, kad at
keršys gyventojams, rumus iš
sprogdindamas.

Pasiskubino išduoti “pasikėsi
nimą” prieš 3-ių aukštų rū
mus, 18-toje apielinkėje

sutrupintų 
matėsi j ši- 
stalai, lovos 

Del įvykio

Tautinė parapija iš
duoda bad. šelpimo 
darbuotes raportą

Aštuonioliktą apielinkę 2-trą 
valandą naktį sudrebino baisus 
sprogimas, kuris išlėkdino j orą 
didžiulį trijų aukštų namą, ne
toli Halsted ir 18-tos gatvių 
kampo.

Kur seniau stovėjo baltos rū
mų sienos, liko tik griuvėsiai ir 
didžiulės krūvos 
plytų, tarp kurių 
pūlius sudraskyti 
ir kiti rakandai,
gatviakarių susisiekimas 18-toj 
gatvėje buvo nutrauktas tris 
valandas.
Radiatoriai pasiskubino trage

diją išduoti
Taip maždaug butų tekę ap

rašyti tragediją, kuri neįvyko 
vien dėlto, kad tų trijų aukštų 
namų, 733 West 18th Street, 
vietinių gyventojų vadinamų 
“Rašinskio rūmais” radiatoriai 
pasiskubino gręsiančių tragedi
ją išduoti.

Pereitos savaitės pabaigoje, 
apie 1-mą valandą naktį tų na
mų gyventojai sumigę, pajuto, 
kad staigiai kambariuose pasi
darė labai šilta. Pirmiau vėsi 
kambariai tiek įšilo, kad sunku 
buvo ir kvėpuoti. Radiatoriai 
garavo, šniokštė, dundėjo.

Kas kaltininkas—nežinia
Vienas tų namų gyventojas, 

lietuvis, supratęs, kad kas nors 
negerai, nubėgo j skiepą ir ten 
rado didžiulį pečių, įkaitusi iki 
raudonumo ir prikrautą anglių 
tiek kiek j jį buvo galima su
talpinti. Vanduo buvo užsuk
tas. Supratęs, kad bet kuriuo 
momentu gali įvykti ekspliozi- 
ja, gyventojas galvatrūkčiais 
nubėgo pašaukti ugniagesius, 
kurie atvažiavę nei minutę per- 
anksti, anglis užliejo.

’ Kas tos neįvykusios tragedi
jos kaltininkas, nežinia. Spėja
ma ,kad koks nors asmuo, su
sipažinęs su namu ir skiepu, 
jį įsiveržė nakties laiku ir pri-

Sušelpė šimtus vargdienių mais- 
tuM rūbais, avaline ir kitais 
reikmenimis

10,926

bu-

239

Lietuvių Tautiška bažnyčia, 
numeriu 3501-9 So. Union Avė., 
per praeitus metus iki sausio 
mėn. 7 d., 1933 m., išdalino be
darbiams reikmenų:

Duonos, 84,575 kepalų.
Keiksų ir pyragaičių, 6,466 

bušelių.
Pieno ir maslionkų, 

gorčius.
Pajų, 10,829 gabalų.
Kiaušinių, 232 tuzinu.
Vaisių ir daržovių, 187 

Sėlius.
švarkų, kautų ir kelnių, 

por.
Avalinių vyrams, moterims 

ir vaikams, 287 porų.
Suknelių moterims ir mergai

tėms, 378-ias.
Kautukų ir kitokių vaikams 

drabužiukų, 429 šmotus;
Pečius, angliųž, geso, 3.
Lovas pr. 13.
Taipjau yra dalinami daik

tai—kastik gaunama dėl bedar
bių.

Parodykim savo užuojautą ir 
pasišventimą gerovei vargdie
nių, suteikdami pagėlbą pagal 
savo išgalę per L. T. P. kle
boną S. Linkų. Atsilankykite 
ypatiškai arba rašykite adre
su: 3501-9 So/ Union Avė., Chi- 
cagd, III. Tel. Boulevąrd 0218.

Ačiū “NAUJIENOMS” už par 
talpinimą šio šelpimo rekordo.

klebonas ir Komitetas pa
rapijos:

John Kirby, 3437 Walace Av.
Alfonsas Raslavičius, 2909 S. 

Union Avė.
A. Jeselskis, 3852 Lowe Avė.
John Stiklinto, 3426 Wallace 

Avė. 4 ■■

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se;” vasario 7 d., 1919 m.

Iš Bridgeporto LMPS 9 kp. 
veikimas •

Lietuvių Moterų Progresy
via Susivienijimo 9-loji kuopa 
savo veiklumu pralenkia, tur 
būt, visas Bridgeporto drau
gijas. Rėmimu pažangiojo lie
tuvių judėjimo ji taipjau toli 
pralenkia senąsias musų Icuo- 
pas bei draugija*

Be to, kuopa užlaiko mo
terų chorą, kurio mokytoja 
yra gerbiama Nora Gugienė. 
Apie chorą nėra kas kalbėti: 
chicagieėiai nekurtą jau girdei 
jo jį. -r- negalėjo / . atsigerėti. 
Pagalios, kuopos pastangomis 
yra palaikoma tvaikų draugi
jėlė ^Alėities ' Ten 
mokytojauja Štaniuliutė. Be
je, pastaruėjii 'laiku, draugijė- 
lė įsirengė dar vieną naują 
skyrių lietuvių kalbos sky^\ 
rių. Skyriaus ■ vedėju ■ yra 
gerb. J. Vitkus, ■
Vokietijon Steigiamasis susirin

kimas prasidėjo. < 
WEIMAR, ~ Senoji tvarka 

Vokietijoje yra ant visados 
dingusi ir žmones dabar yra 
nusisprendę valdyti save. Taip 
užreiškė kacleris Friedrich 
Ebert. pašaukdamas šiandie 
popiet naOionalį susirinkimą 
prie tvarkos. ;

*'Mes pašauksime senąją 
Weimaro vokiečių dvasią”, sa
kė jis. ^Mes busime impe
rija teisybės ir tiesos” 
- Ębertas sakė, kad jis svei
kina Austrijos vakiečiy nuos
prendį įUykipti ”nącipriglę vier 
nybę vokiečių rasės,' kuri' vie
na gali suteikti gvarąntiją bu- 
jojimo ir ekonominio gyveni
mo”.

Susirinkimas, kuriame daly
vavo 397 nariai, priėmė seną 
reichstago tvarką kaipo laiki
nas taisykles procedūros.

Įvairių partijų kaukuse bu- 
vo bandoma prikalbinti dele
gatus priimti per dklbmacijg, 
kas buvo vadinama alaikine 
konstitucija^, bei kas faktiš
kai yra kiški dtiugiaii, negu 
dokumentas apimantis tvar
kąs taisykles. Bandymas susi
tiko sų opozicija ir dalykas 
konstitucijos turės htiti paves
tas komisijai.

»y , v: /
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NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditoriuj

SkelMn^i Naujienose 
duoda nauda dėlto,

i>>% B

Kur teisybė pasaulyje! Pie
no išvežiotoją Andrew Wyllie, 
6417 South Justine Street šio
mis dienomis įkando šuo. Kuo
met jis pasiskundė šuns savi
ninkui Tarnui Linauskui, 948 
Wcst 35th Place ir patarė jį 
laikyti pririštą/ -šis su broliu 
pienininką gerokai apkūlė.

Sinkiai sužeistas A. Wyilic 
buvo nuvežtas į St. Paul ligo-, 
ninę.

Nuėjo į šokius; gavo 
buteliu per galvą
Stasys Jakštaš//, 37 (metų, 

Fairview A^e., Elmhurst, III., 
kelias dienai dt#al atsilankė į 
šokius, kurie įvyko salėje, 
3501 South CniMū Avė. Tūlas 
žmogus, pašokęs drožė jam su 
buteliu/ per galvą: Sužeistas 
Jakštas buvo nugabentas* į St. 
Paul ligoninę.

Susižeidė nukritęs 
nuo laiptų

Nukritęs nuo laiptą tamsiam 
koridoriuje, 1942 Canalport 
Avė., nusilaužė dešinę ranką 
lietuvis Jonas Latvis, 48, tuo 
pačiu adresu. Taipgi nukritęs 
nuo laiptų persiskėlė galvą Ju
stinas Zelmis, 3213 Wallace St.

Sunkiai sužeistas au
tomobilio nelaimėje

......... .

Juozas .Slauteris, 1426 New- 
berry Avė., 66’ pi;, kiek laiko 
atgal buvo sunkiai sužeistas 

priekuomet puolė po troku 
16-tos ir : Halsted gatvių kam
po. Troko šoferis John Hug
hes, 1657 No. Central Avė., ku
rį policija suėmė, buvo palei
stas, kuomet paaiškėjo, kad 
nelaimė įvyko ne dėl jo neat
sargumo.

'i*?*-1’*"

Luckies suteikia 
ypatingą gerumą

Per pereitus dvyliką metų Jungtinėse 
Valstijose įvyko svarbios permainos rū
kytojų pageidavimuose.

Sulig išduotomis Department of Com- 
merce skaitlinėmis, 1921 metais apie 
50.7 nuošimčio, arba daugiau kaip pu
sė visų sunaudotų tabako lapų šioje ša
lyje buvo sunaudota išdirbimui rūkomo, 
čiulpiamo ir uostomo tabako, gi cigare- 
tams patiekta 25.2 ir cigarams 23.4 nuo
šimčių. Nuo 1921 metų buvo nuola
tinis keitimosi į cigaretų rūkymą, ir 
1931 metais suvartota daugiau tabako 
lapų cigaretams, negu bet kokiam kitam 
tabako išdirbimui. Maždaug 43.6 nuo
šimčio namie sunaudoto tabako buvo 
pavartota cigaretų išdirbimui. o ciga
rams tik 16.9 nuošimčio ir kitoms ta
bako išdirbiniapis 39.6 nuošimčio.

Viena iš svarbiausių šio lemiančio 
keitimosi į cigaretų rūkymą priežasčių, 
buvo, kaip vyrų, taip ir moterų paty
rimas, jog spraginimo procesas priduo
da Lucky Strike cigaretams tikrą leng
vumą ir gardų kvapsnį, kurio nėra ran
dama jokiuose kituose cigaretuose. Spra
ginimo procesas buvo išrastas dėl Luc
kies ir joks kitas cigaretas jo neturi. Šis 
garsus procesas,,• kurs praturtina ir apva
lo rinktinį, naudojamą išdirbime 
Luckies tabaką, suteikia šiam mėgiamam 
užsirukymui ypatingo gerumo ir vertės, 
ką rūkytojai veikiai pastebėjo.

Žmonės jati daugiau nebepasitenkina 
visokiais pakaitalais. Jie dabar dau
giau, negu kada pirmiau, ieško kokybės 
ir Vertės. Rūkytojai žino, kad Luckies 
jie gauna netik puikaus, kvapsnaus ta
bako, kuris kantriai pasendintas ir rū
pestingai švelnumo ir lengvumo, kurį 
vien tik spraginimas gali patiekti.

Rūkydami Luckies jus gaunate turtin
gų, švelnių, tikrai lengvų cigaretų, kurie 
suteikia geriausio užsirukymo malonu
mo. Tik šiuose, milionų rūkytojų pa
mėgtuose cigaretuose jus galite gauti 
daugiau vertės, kuria spraginimas sutei
kia. (Advertisement).

7
ŠIANDIE

į*/’?/r? ? ' .
W. G s. (MBįkči) 7 vai. 

vak. Praplės f^urniture Ca., 
krautuvių Lietuvių valanda, 
"Naujas Gadynės” choras 
daintlos ištraukas iŠ operetės 
"ŽUlid*, kulbėj . Dr. Kliauga, 
dentistas ir R. Vatiiekunas. 
Kitos įvairenybes.

n W|iii,ii^R«U»^jw»»

armijos
■............

■i |\,' WMAQ^Į*HOO —' Chicagos 
Univęreitęto>-i»^į^Hiač

Tel. Central 5525, Dearborn 7324
DR. KARE NURKAT 

(NURKA1TIS)
Atsakančiai pritaiko akinius 
Vaikams ir suaugusiems.

Akinius dėl skaitymo galite gauti už $2
5 So. Wabash Avė., Room 300

Valandos nuo 9:00 ryto iki 6:00 vak.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Business Service
, .Bižnip ^atarpavimąs_______

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

Inkorporuotas 
1642 Wesc Division St. 

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

f
HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos
MOKINKITES

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

rinanciJ

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

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Tu
riu išvažiuoti šia nedėk į kitą miestą

• 7134 So. Ratine Avė.

/ NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu į kitą biznį, kampinė bučernė ir 
groserne, 4 kambariai, 2 karų gara- 
džius. Renda $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 63 St.

Pasauline Paroda 
Chicagoje

Jeigu norite pamatyti kaip atrodys 
Pasaulinė Paroda, kuri įvyks Chica
goje, užsisakykite gražų, didelį, ar
tistiškai padarytą, paveikslą. Užginąs 
Oficialio Parodos Komiteto. Matysite 
visus įdomius Parodos budinkus su 
paaiškinimais ir* sykiu visą Parodą 
būdamas namie. Paveikslai jau yra 
padaryti ir galite juos gauti tuojaus. 
Tinkami pakabinimui namuose ir biz
nieriams į krautuvių langus. Kaina 
pagal didumą: 23 per 15 colių —> 
$1. — 17 per 11 colių — 50c. —• 
ir pats didžiausias 35 per 23 colių 
— $2. Paveikslas bus jums prisiųs
tas per pastą. Siųskite savo užsa
kymą šiandien. Musų antrašas toks:

Art Novelty Co., 
1739 S. Halsted St., Box 300 

Chicago, III.

Vacek & Co
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2,50 į metus 
su pridėjimu taksą.

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

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

LAIVAKORTfiS Parduodame 
laivakortes ant visų 
liniją.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jusą čekius,

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

1751; W. 47th St.
■ netoli Wood

Phone YARDS 3895
v

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

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.

LEMPŲ UŽDANGALŲ DIRBĖJOS, 
100 patyrusių šilkinių uždangalų dir

bėjos. Nuolatinis darbas, augšta mo
kestis. Finetone — 30 S. Jefferson St.

REIKALINGA mergaitė namų darbui. 
3953 W. Polk St. 
Tel. Kedzie 0202

PARDUOSIU už casb bučefnė ir 
grosemę.

» 915 W. 32nd St.

Keal Estale For Sale 
Namai-Žeml Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus.. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, J.eases ir tt. Musų obalsis 
''Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtąis reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estą te—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Apdraudos

laip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT g§Q0
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




