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Socialistai Skelbia
Kovą Hitleriui

Milžiniška socialistų demonstracija Berly
ne. Dalyvavo 200,000 žmonių. Kviečia Vo

kietiją kovoti Hitlerį
Berlynas, vas. 7. —Degantys 

raudoni žibintuvai užliejo Lust- 
garden, kur 200,000 žmonių mi
nia dalyvavo didžiausioj poli
tinėj demonstracijoj Berlyno is
torijoj. Demonstracija buvo 
suorganizuota socialistų, kad 
užprotestuoti prieš fašistinę Hit
lerio valdžių.

Kalbėtojai kvietė socialistus 
ir komunistus užmiršti senus 
kivirčus ir sudaryti didžiausių 
politinę partijų Vokietijoje. Mi
nute tylos buvo paminėti “so- 
calistai ir jų broliai komunis
tai”, kurie tapo nužudyti reak
cionierių”.

Kalbėtojai skelbė griežtų ko
vų valdžiai ir ragino socialis
tus kovoti “naujais ir karin- 
gesniais metodais, kad apginti 
pilietines masių teises ir de
mokratinę laisvę”. Socialistų 
obalsis šiems reichstago rinki
mams kovo 5 d., bus: “Vokie

Del streiko užsidarė 
Hudson auto 

dirbtuvės , 
' ■> +

Dirbtuvės užsidarė - sustreika
vus 3,000 bodies darbininkų

Detroit, Mich., vas. 7.—šian
die sustreikavo 3,000 Hudson 
bodies darbininkų. Nors kom
panija buvo\paskelbusi, kad ji 
turi ant rankų nemažai bodies 
ir galės kitus dirbtuvės skyrius 
operuoti dar per keletu dienų, 
tečiaus netikėtai visos Hudson 
ir Essex dirbtuvės tapo užda
rytos. Tas uždarymas palietė 
6,000 darbininkų. Kompanija 
sakosi uždariusi dirbtuvę kol 
bus ištirtas bodies darbininkų 
streikas, kuris esąs sukursty
tas komunistų. Viršininkai 
sako, kad dirbtuvė buvo pra
dėjusi smarkiau dirbti ir ket
virtadieniui buvo pašaukti dar 
2,000 darbininkų, taip kad bu
tų dirbę viso 8,000 darbininkų, 
kaip kilęs streikas sutrukdė vi
sa darbų. Jie tikisi ,kad darbi
ninkai su’gryš į darbų į porų 
dienų, kaip tik bus spėta su jais 
susižinoti.
3,000 Hudson auto darbininkų 

streikuoja
Detroit, Mich., vas. 7.. —Hud

son Motor Co. paskelbė, kad 
3,000 darbininkų,. kurie dirba 
prie Hudson automobilio bo
dies, šiandie sustreikavo reika
laudami pakelti algų 20 nuoš. 
ir mokėti pusantros mokesties 
už viršlaikį. Body dirb
tuvė visų savaitę buvo uždary
ta ir atsidarė tik šj pirmadienį.

Kompartijos viršininkai sa
ko, kad jie turi nemažai bodies

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas ryte ir šalta; 
žemiau* zero Šaltis naktį; šiaur
vakarių vėjas.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 5:* 
12.

tijos žmones, sukilkiet ir ap
ginkite savo teises!”
Vckietjos sosialistai naudos

Holandijos radio stoti
Socialistai, kurių kampanijų 

labai varžo prezidentas Hinden- 
burgas savo visokiausiais dek
retais, susilaukė Holandijos so
cialistų partijos pagelbos. Ka
dangi Vokietijos socialistai ne
gali naudotis Vokietijos radio 
stotimis, tai jie susitarė su Ho
landijos sosialistais ir galės kal
bėti iš Holandijos stoties Hil- 
versume, Holandijos socialis
tams skirtoje valandoje. Vo
kietijos nacionalistai to labai 
nusigando ir reikalauja, kad 
valdžia stvertųsi kokių nors 
priemonių neleisti Vokietijos 
socialistams naudotis Holandi
jos stotim, kad Vokietijos žmo
nės negalėtų užgirsti laisvo so
cialistų žodžio.

ir galės kita dalį dirbvtuės ope
ruoti dar per kelias dienas, bet 
jeigu streikas užsitęstų dau
giau kaip porų dienų, tai pri- 
seitų uždaryti ir visas Hudsono 
dirbtuves.

Del jaunos mergai
tės kaltinimo areš

tavo kunigą
Marshall, Mich., vas. 7. — 

Kun. George Lyon, 31 m., bap
tistų kunigas iš Tekonsha, tapo 
areštuotas pasiremiant kalti
nimu Rifth Thomas, 17 m. high 
school mokinės, kuri kaltina, 
kad jis yra tėvas kūdikio, ku
šio ji laukiasi. Iš jo pareika
lauta $1,000 kaucijos ,bet irtos 
nesutiko užsistatyti ir kunigas 
pasiliko kalėti. Jis suviliojo 
ją gryšlant su juo automobiliu 
iš misijų.

Įsileis Chicagos parodos 
eksponatus be muito
Washington, vas. 7. — Atsto

vų butas priėmė bilių, kuris į- 
leis be muitp svetimų šalių me
džiagų ir eksponatus Chicagos 
pasaulinei parodai. Bilius da
bar eina senatam

Nušovė tariamą Chica- 
gos juodrankių vadą
Chicago—Vakar ryte biliar

dinėj prie 930 Taylor St., ne
žinomo puoliko liko nušautas 
Fred Pettiti, kuris pasak poli
cijos, buvęs visų italų juodran
kių vadas Chicagoje. Jis va
dovybę paveldėjo iš savo brolio 
Angelo, kuris už išvogimų žmo
gaus išpirkimo tikslais yra nu
teistas 25 metams kalėjimam

Pettiti gyveno 4001 N. Me- 
nard Avė. Kas jį iš taip toli 
ir taip anksti tokioj smarkioj 
sniego pūgoj atnešė j biliardi
nę, policija nežino. Biliardi
nėj nieko nebuvo ir niekas ne
matė kaip jis tapo nušautas. 
Tik vienas sankrovininkas ma
tęs kaip iš biliardinės išbėgęs 
nepažystamas Žmogus ir pali
kęs atdaras biliardinės duris. 
Jis nuėjęs duris uždaryti ir ra
dęs Pettiti nebegyvų.

Chicago, III., Trečiadienis, Vasaris-February 8 d., 1933

Vaizdeliai iš potvinio Atlantiko pakraščiuose, kurie pasidarė vandenynui laike nesenai smar
kios audros išsiliejus į krantą. Viršuj — patvinusi gatvė Beachmont, Mass. Apačioj — vilnies 
sugriauti namai Seabright, N. J. Nuo tos audros visas pajūris nemažai nukentėjo ir daug namų 

sųg riauta.

Ex-kaizeris Wilhelm 
jau siunčia savo ba

gažą į Vokietiją
Bet kada kaizeris sugryšiąs, tai 

nuspręstas pats Berlynas, bet 
bagažas jau gabenamas

Doorn, Holandija, vas. 7. —- 
Nuolatinis “imperatoriškojo 
dvaro” bagažą iš vienom gele
žinkelio stoties netoli Doorn 
plaukimas j Vokietijų, verčia 
vietos gyventojus manyti, kad 
ex-kaizeris Wilhelm rengiasi 
gryšti į Berlyną, kad vėl atsi
sėsti ant Vokietijos sosto.

Vienas viršininkų kaizerio pi
ly, ktVris žino dalykus, pareiš
kė: “Niekas nežino kada jis 
gryš; tai bus nutarta ne čia, 
bet Berlyne”.

Buvęs kronprincas viešėjo 
pas tėvų 6 dienas, ko niekad 
pirmiau nebūdavo. Abu jie lai
kė ilgus pasitarimus, bet dar 
galutinai nenusprendė, kuris jų 
turi užimti sostų. Gal kartais 
sostas tekti kronprinco sūnui 
Wilhelmui, jei tėvas nesusitai
kintų su sunum.

Ex-kaizeris ir ištremime save 
vadina “imperator rex” ir mel
džiasi, kad jo trėmimas grei
tai pasibaigtų.
Bagažas esąs “labdarybės siun

tiniai”
Doorn, vas. 7. — Oficialiai 

užginčyta žinioms, kad ex-kai- 
zeris Wilhelm rengiasi gryšti 
į Vokietijų, ten dabar dešinie
siems pastverus valdžią.

Kas link ex-kaizerio siunčia
mo į Berlynu bagažo, tai ęsųs 
ne bagažas, o tik buvę pasiųsti 
j Vokietijų siuntinių labdarybės 
tikslams, kas esu paprastas da
lykas.

Waukegan, UI., vas. 7. —Va
kar prasidėjo rinkimas jury 
tardyti bylų tūlo Armin L. Kre- 
utzer, sakoma, veterinaro, ku
ris yra kaltinamas numarinęs 
moterį darant jai aborciją. Mi
rusi moteris, dėl kurios mirties 
Kreutzer kaltinamas, yra Mrs. 
Anna Balis iš Cudahy, Wis.

Sabin, Minn. ,vas. 7. —. šuo 
išgelbėjo tėvų, motinų ir jų 
keturius vaikui kai jų namų 
užklupo gaisras. Lodamas ir 
brazdindamas duris žuo prikė* 
lė visą šeimyną, kuri spėjo iš
sigelbėti. Namas gi sudegė.

.............i. tk

Lenkai nuteisė tris 
baltgudžius

i : _ j

Vilnius, vas. 7. — Trys Len
kijos baltgudžiai vakar liko nu
teisti sunkiųjų darbų kaleji- 
man nuo 2 iki 3 metų už suo- 
kalbiavimų atplėšti niekurias 
Lenkijos dalis ir jas prijungti 
prie sovietų Rusijos.

Kanados teismas pa
naikino warrantą 

prieš M. Insullą
Barrie, Ont., vas. 7. —Simcoe 

pavieto teismas šiandie panai
kino warrantą^ pasiremiant ku
riuo buvo areštuotas Martin In- 
sull, kaipo pasislėpęs nuo Įlli- 
nois teismo.

šis teismo nuosprendis Visų 
bylą apie Insulto išdavimų Jūng. 
Valstijoms perkelia augščiąu- 
sio Kanados teismo, Toronto, 
Ont., jurisdikcijom

Bandys pravesti pa
skelbimą farmų mor- 
gičių moratoriumo
Washington, vas. 7. — Se

nato bankų komitetas nuspren
dė, kad šiame kongreso posė
dyje nebus galima pravesti pla
taus farmų šelpimo biliaus, tai 
tapo nutarta pasiūlyti ir ban
dyti pravesti bilių, kuris pa-
skelbtų moratoriumą farmų 
morgiČiams ir sulaikytų farmų 
pardavinėjimą už skolas.

Chicago paskendo 
sniego pusnyse

.1. ■ ,

Chicago.—Vakar Chicago pa
skendo sniego pūsnyse. Snigti 
pradėjo užvakar vakare ir sni
go visų vakar dienų. Busiu 
sncigo ir šį rytų. Sniegas su-
ardė visų susisiekimų mieste— 
gatvekariais, busais ir automo
biliais. Gatvekariai vaigšto la
bai nereguliariai, busąi su au
tomobiliais irgi daugely atvejų 

Įvyko ir daug ne-nuklimpo. 
liamių.

Blogiausia, kad ateina dide
lis šaltis. Oro pranašas sako, 
kad šiandie bus tikrai šalta ir 
kad ateinančią. naktį šaltis 
sieksiąs žemiau zero.

Niekurios mokyklos, ypač 
miesto pakraščiuose, užsidarė.

Sniegas užpustė netik Chica- 
go, bet ir visas centralines vals
tijas.

Hitleris, kad išsilai
kyti valdžioje, laužo 

konstituciją
Jam padeda prezidentas Hin- 

denburgas, nelegaliai paleis
damas Prūsijos seimų. Bus 
sunku Hitlerio atsikratyti

Berlynas, vas. 7. — Paleidi
mas /Prūsijos ; seimo yra čia. 
skaitomas kaipo atviras laužy
mas šalies konstitucijos.

Kadangi aukščiausias teismas 
nusprendė ,kad Vokietija nega
li savintis niekurių valstijos 
galių, o čia dekretu tapo paša
lintas Prūsijos premieras ir vi
daus reikalų ministeris ir įves
ta von Papcno diktatūra, tai 
darosi aišku, kad Hitleris ren
giasi atvirai nepaisyti teismo 
nuosprendžių ir tiek pat atvi
rai laužyti šalies konstituciją, 
kad tik išsilaikyti valdžioje ir 
pravesti savo programų.

Tas dekretas, kuris pašalino 
Prūsijos ministeriuts ir leido 
reakcionieriams paleisti Prūsi
jos seimą, aiškiai parodė, kad 
pats prezidentas Hindenburgas 
yra susidėjęs.su Hitleriu ir jam 
padeda jo reakcioniškuose žy
giuose. i

Darosi taipjau aišku, kad 
Hitlerio valdžia rengiasi pasi
likti ilgam laikui, nežiūrint, kad 
ji ateinančius reichstago rinki
mus ir pralaimėtų. Ji tada 
valdytų pagelba dekretų, kaip 
kad valdė Vokietijų von Pape- 
nas. Kaip išrodo, lengva buvo 
Hitlerį pastatyti kancleriu, bet 
bus sunku jo nusikratyti.

Paskelbus spaudos ir susirin
kimų dekretų, kuriuo tapo pa
smaugta spaudos ir susirinki
mų laisve, jau prasidėjo užda
rinėjimas opozicijos laikraščių. 
Dekretas uždraudžia partijoms 
rinkti aukas, be specialio hitle
rininkų ministerio leidimo.

Siunčia Peiping turtus 
i Nakingą 

______ c

Peiping, Chinijoj, vas. 7. —- 
Prisibijant didelės japonų mili- 
tarinės kampanijos šiaurinėje 
Čhinijoje ateinantį pavasarį, 
apie kurių yra plačiai kalba* 
ina, Chinijos valdžia išgabeno 
iš Peiping (Pekino) 3,000 skry
nių su dailės brangmenimis į 
saugesnę vietų — Shangai ir 
Nankipg. .Dailės turtai buvo 
išgabenti po didele kariuomenės 
sargyba.

'' ■iii /’ ; ■ ■
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Kooseveito progra
mas kovai su 

depresija
Washington, vas. 7. — Pasak 

jo draugų, išrinktasis prezi- 
detas Roosevcltas yra pilnai 
įsitikinęs, kad jam pasiseks iš
vesti šalį iš dabartinės ekono
minės sujrutčs. Tuo reikalu 
jis tarėsi su žymiausiais ekono
mistais ir tu‘rys išsidirbęs labai 
platų programų ekonominiam 
šalies atgaivinimui. Tas pro
gramas busiąs išdėstytas in
auguracinėje kalboje kovo 4 d., 
kuri jau dabar yra ruošiama.

Iš jo kalbų galima spėti, kad 
jo programan įeina:

Subalansavimas biudžeto, su
mažinant valdžios išlaidas ir 
pakeliant taksus' ant stambiųjų 
pajamų; atsteigimas farmerių 
perkamosios jėgos, pakeliant 
kainas ir suteikiant farme- 
riams pigų kreditų; susitari
mas su kitomis šalimis suma
žinti muitus ir atsteigti užsie
nio prekybų; panaikinimaspro- 
hibicijos ir įvedimas alaus, kas 
duotų nemažai pajamų ir darbo; 
atsodinimas miškų ir nusausi
nimo darbai, kurie duotų ne 
tik darbą, bet ir decentralizuo
tų industrija ir lygiau išdalintų 
gyventojus po visa šalį.

Infliacijos klausimu Roose- 
veltas neturys aiškaus nusista
tymo. Jis esąs priešingas lais
vam sidabrui, bet gal pritartų 
kredito infliacijai.

Paliuosavo išvogtąją 
. profesoriaus. žmoną

z . .ii., r~ vJLį,.. -
Los Angeles, Gal., vas. 7. — 

žmogvagys, kurie buvo išvogę 
Mrs. Mary B. Skeele, 65 m., 
žmoną Dr. Walter F. Skeele, 
Pietų Californijos universiteto 
muzikos kolegijos vedėjo, šian
die jų sugrąžino išlaikę nelais
vėje 24 valandas, žmogvagys 
reikalavo $10,000 išpirkimo, bet 
paliuosavo ja to išpirkimo ne
gavę. Ją žmogvagys atvežė ne
toli jos namų ir paleido. Poli
cija spėja, kad jų išvogė kokie 
nors amatoriai, kurie labai ge
rai pažysta šeimynų ir jos pa
pročius.

Geneva, vas. 7. — Nuo in- 
fluenzos šiandie pasimirė gra
fas Albert Apponyi, žymus 
Vengrijos politikas ir narys 
nusiginklavimo konferencijos.

Kaunas. — Iš Lietuvos per 
1931 ir 1932 metus bendrai 
išvežta 5,341 tonas kiaušinių už 
16,300,000 litus. 1932 metų 
kiaušinių eksportas buvo ma
žesnis už 1931 metus 3,700,000 
litų.

-

I
 TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti gi 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-S 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apię 6 mėnesius laiko, 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

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

reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. S
Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-jg 

Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

ro,

NAUJIENOS
1739 So. Hąlsted Street

Todėl tuo- gį 
k

No. 32

LIETUVOS ŽINIOS
1932 metų Kauno 

miesto statyba
Kaune pernai prisidėjo 1439 bu

tai. į statybų įdėta 15 milio- 
nų litų

Kaunas.— 1932 m. Kauno 
miesto savivaldybė išdavė leidi
mų namams statyti: mūriniams 
gyvenamiems namams —r 121 
(1931 m.—215), medinių gyv. 
namų 461 (659), viso 582 (874) 
namams. tj*

Butų skaičius dėl 1932 m. 
statybos mūriniuose namutose 
padaugėjo 343 su 15,612 ku
batūra. Jei vidutiniškai vienas 
kubinis metras staybos atsiei
na 50 lt., tai į marinius namus 
investuota kapitalo apie 7,530,- 
640 litų. ‘ .

Mediniuose namuose šiemet 
butų padaugėjo apie 1906 su 
168,689 metr. kubatūra. Jei 
įpėdinių namų statyba 1 kub. 
metr. skatyti po 35 lt., tai į 
medinių namų statybų inves
tuota kapitalo apie 5,904,118 lt. 
Į mūrinius negyvenamums na
mus investuota kapitalo apie 
993,984 lt., į medinius negyve
namus namus 469,765 lt. Taigi 
viso 1932 m. į statyba inves
tuota apie 13,898,607 lt.

1931 m. j miesto statybą bu
vo investuota apie 35,000,000 lt.

Naujienos iš Ežvilkio
Naujų Metų sutikimo proga 

yilpįaus Vadavimo S-gos Erž
vilko «kyr. Csurengė Eržvilke 
kaukių balių. Baliuj giedojo pa
rapijos choras. Ironija: tipinga 
kaukė “Pavergtas Vilnius” ne
gavo prizo — prizai buvo pa
skirti ne kaukėms, bet asme
nims.

—Vietos dviejų kunigų ru
pesniu šventoriuje pastatytas 
rąžančių, škaplierių ir “Musų 
Laikraščio” kioskas.

—Kelinta savaitė dingo be 
žinios buv. pašto viršininko 
naujakurio Misevičiaus sūnūs. 
Paskutiniu laiku jis dirbo val
sčiaus raštinėj.

—Pradžios mokyklos vedėja 
neleidžia mokyklos bute pažan
giosioms organizacijoms, — 
valst. liaudininkų kuopai ir 
Jaunimo s-gos skyi*. — daryti 
susirinkimus bei rengti pramo
gas. Motyvuoja, — kad tai 
esančios opozicinės organizaci- 
j°s* Ii

—Eržvilko pašto įstaigoj at
kalbinėja kaimiečius, išsirašan
čius “Lietuvos Ūkininkų”, jį 
neišsirašyti, sakoma: “Tokį ne
tikusį rašaisi”...

susid%25c4%2597j%25c4%2599s.su


[korespondencijos
surašė

Detroit, Mich
Norman Thomas ir streikas

55,000

maskvi

NAUJA

SUZANA

damai

10 DIENŲ RADIO

Radio

MIDGET NADIOS po

VISAIS REIKALAIS KREIPKIS

Įį0ublc^0ni

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

DYKAI 
KNYGELE

12 tūbų 
Crosley

- beliko tik 
lokalizavimu.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

nėra labai puošnus, bet 
Jie turi tokius įrengi-

nędinta savo 
n'am'ais

Jūsų
PATOGUMUI

i visai su-
gclžkelietis

• * v •inavicių

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Streėt 

CHICAGO, ILLINOIS

Dabar Komaras nori 
atlyginimą, mokamą

Dvarininkui dovanota 
28,000 litų skolos

Didėlis gaisras Šiau 
liuese

•gramas W. C. F. U 970 k. Ncd«- 
W. H, F. C. 1430 k. Ketverges 
Ąt A. f. 9?0. Iv 4 vą|< po. pkių.,

Motina kūdiki numari 
no badu

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patont Attorney 

• s
43-A Security Savinas & Cotnmerclal

Bank Bulldlng

(DirectJy across Street Irom Patent Office)

WA8HINGTON. D. C.

Šiauliai.— Sausio 18 d., 23 
vai. Šiauliuose, Vilniaus ir Til
žės gavtių kampe užsidegė A. 
Feinbergo namai. Ėję pro šalj 
keli piliečiai pastebėjo prie na
mo pristytame sandėliuiy lieps
ną. Piliečiai mėgino ją užge
sinti, bet nepasisekė, tad tuo
jau iššaukė telefonu gaisrinin
kus. Kol gaisrininkai atvyko, 
ugnis iš sandėliuko persimetė 
į namą, kuris ėmė liepsnoti. 
Ugniagesiai energingai stvėrėsi

Jau bus trys savaitės, kaip 
pas mus prasidėjo streikas. 
Briggs dirbtuvėse streikieriai 
gerai laikosi ir su streiklau
žiais didelių ceremonijų neda
ro. Tuo atžvilgiu ypač pasižy
mi merginos ir moterys. Jos 
nusimauna čeverykuš ir duo
da streiklaužiams karkas pa
bučiuoti.

Buy gloves with what 
it tavos

B AK INC 
POWDER.

gaisrą gesinti ir, gal būt, butų 
pavykę jį be didelių nuostolių 
likvidtfoti, bet ugniagesiai, vos 
tepradčję gesinimo darbą, pri
truko vandens ir, kol vėl van
dens atvežė, liepsna buvo jau 
taip išsibujojus, jog apie de
gančio namo išgelbėjimą nebu
vo ko nė svajoti 
rūpintis gaisro 
Gaisrą pavyko lokalizuoti 
vėlai naktį. Rezultatai 

į litų vertės namas sudegė iki 
pat pamatų. Apdraustas buvo 
26,000 litų sumoj. Bet tai dar 
ne visi nuostoliai. Name buvo 
dvylika įvairių krautuvių. Di
džiausia jų paties A. Feinber
go—vaistų urmo sandėlis. Pre
kių jame buvo už 283,000 litų, 
apdrausta tik už 120,000 litų, o 
gaisro metu* labai mažai kas 
pavyko išgelbėti. Vadinas, la
biausiai nukentėjęs yra pats A. 
Feinbergas.

Bendrai nuostoliai tiksliai 
dar neapskaičiuoti, bet jau da
bar galima sakyti juos siekiant 
per 400,000 litų.

valandą. Paskui buvo stato
mi klausimai. Toje srityje 
bolševikai, kaip ir paprastai, 
pasižymėjo. Bet Thomas į vi
sus klausimus atsakė labai 
vykusiai.

Lauke trockistai, aidoblistai 
ir bolševikai pardavinėjo savo 
literatūrą. Niekas jiems ne
kliudė tai daryti. O tai reiš
kia, kad socialistai pripažįsta 
pilniausią laisvę. Tegul, saky
sime, bolševikų prakalbose so
cialistai 
ti savo 
niai ne

Palėvenės dvaro, Kupiškio 
vals., Panevėžio apskr. savi
ninkas Bagdonas Komaras tu
rėjo 2,300 de§iniitinių žemes 
ir miškų. Vyriausybė jam pa
liko nenusavinamą normą že
mės, pramonės įmones, o be 
to, į normą dar grąžino 25 ha 
miško 
gauti

AS42YEARSAG0

Nuo vasario 2 d. į Higliland 
Park Briggs dirbtuvę streik
laužiai pradėta gabenti busais. 
Bušai važiuoja policijos lydi
mi, kad neprileidus streikic- 
riu. Prieš kiek laiko streikic- 
rių lyderis turėjo pasakyti 
prakalbą. Policija jį tuoj areš
tavo. Tačiau su juo nieko ne
gali padaryti, kadangi jis yra 
pilietis, tad apie kokį nors dc-

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

11 tūbų $j|Q Ėft 
Majestic už

7 Tūbų Philco Automobile

Ui tai teismas ją nubaudė 4 
metąs kalėti sunkiųjų darbų 

kalėjime.
UTENA. — 1932 mct. birže

lio 24 d. girių km., Leliūnų 
vai., Utenos apskr. gyventoja 
Magdalena Vyšniauskienė Ute
nos ligoninėj pagimdė sveiką 
kūdikį.

Per visą jos ligoninėj buvi
mą buvo konstatuota^ kad ji 
turi normaliai, pieno ir kad jos 
kūdikis buvęs visai sveikas. 
Tačiau buvę pastebėta, kad 
Vyšniauskienei penint kūdikį

bos.
Kaip jau pirma buvau ra

šęs Norman Thomas sustojo 
Detroite visai savaitei. Jį pa
kvietė mokytojų organizacija 
duoti visą eilę paskaitų apie 
technokratiją. Vasario 1 d. 
Thomas kalbėjo Lansingc. 
Žmonių susirinko tiek, kad 
jokiu budu netilpo svetainėje, 
— apie trys tūkstančiai turėjo 
grįžti namo.

Vasario 2 d. jis kalbėjo Cass 
mokyklos auditorijoje. Jau 
prieš 8 vai. vakaro į auditori
ją nebebuvo galima įtilpti, — 
tiek daug žmonių prisigrūdo. 
Buvo renkami parašai, kad 
pp* tatyti ant baloto Meta Rais- 
man ir Francis King. Juodu 
yra kandidatai į mokyklų ins
pektorius socialistų tikietu. Li
gi to laiko mums truko 4,000 
parašų. Bet čia per pusę va
landos gauta net 5,000 parašų. 
Iš to galite spręsti, kokia mil
žiniška minia buvo susirinkfl-

NORS.JOS
jie yra labai smagus 

mus, kurie nors nėra brangus, bet turi daug 
patogumų. Pratęstas papildomas telefonas vir
tuvėje, sutaupo jai laiko ir bereikalingus žing
snius, kuomet, ji užimta virimu. Kitas “extra” 
telefonas pratęstas mkgkambatyj, parankus po 
ranka ankstyviems arba Vėlybiems pašauki
mams. Jus taipgi galite turėti šį nebrangų pa- 
rankumą. Pašaukite Musų Biznio Ofisą.

Tą patyrusį; policiį 
kvotą ir perdavė tardytojui.

Padarius lavonėlio skrodimą 
kūdikio virškinimo apąrate vi
sai nebuvę rasta jokio maisto.

Gydytojo-eksperto/ nustatyta, 
kad motinos krūtyse eną pa
kankamai pieno ir kad vaikas 
tyčia badu numarintas.

Kaltinamoji kalta prisipaži
no, aiškindama, ka<| būdama 
vargingoje būklėje ir vyro ap
leista, norėdama nusikratyti 
vaiką, sąmoningai marinusi 
badu savo krūtų pieną išmel- 
ždama žemėn. Vyšniauskienė 
nubaudžiama 4 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Prieš devintą valandą sce
noje pasirodė komiteto nariai. 
Pirmiausiai užėjo Francis 
King. Publika ėmė smarkiai 
ploti. Tuoj po to užėjo Meta 
Kabinau, kuri irgi triukšmin
gais aplodismentais sutikta. 
Bet kai prakalbų vedėjas ta
rė keletą žodžių, tai visi taip 
nurimo, I 
ret musę 
r.iuoju buvo 
būti Francis 
kandidatas į 
jos socialistų 
riu

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėl|omis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

kis tekęs maitinti kitų moterų 
pienu.

Vyšniauskienę išėjusią iš li
goninės priėmė (ik 
stiprės) Utenos 
Mįrįnąvičiųs. Pas Mir 
kūdikis* buvęs sveikas, 
vienos dienos pasidaręs nera
mus ir dažnai verkdavęs. Kū
dikis verkdavęs ir motinai žin
dant, todėl MirinaviČienė, ma
nydama, kad motina neturinti 
užtektinai pieno, pasiūliusi jai 
karvės pieno, bet Vyšniaus
kienė priimti atsisakė. Vaikas 
kasdien silpnėjęsi ir po 4 die
nų pas Mirinavičius gy veni
nio, liepos 5 d. miręs.

Mirusį vaiką Vyšniauskiene 
nunešusi pas Utenos bažny
čios kleboną prašydama leis
ti palaidoti.

Klebonas nepažindamas mo
teriškės prašęs mirties* liudiji
mo, kurį Vyšniauskienė žadė
dama pristatyti, kūdikį laiki
nai palikusi bažnyčios varpi
nėje. ■ ,■ -v

Jos.F.Budrik,!“?
Kraulųvč Riidio, Elekirikipių šaldytuvi|, Rekordų 

3417-21 So. Halsted Street
• ■ A . BOUtBVARD Bl 6,^4,.;•

ijii ' 1.1 ~.1 ii III 11

Įu6hdn|s. Lietusių kalboje pdįo 
lįomis nuo 1 Iki 3 vai. po nii 

nuo 7:30 vakaro, pJcnyhoipfo

Ar jus Turite tą “Nesijau
čiu Gerai” Jausmą?

Mueų patarimą. jums yra, nueikite pas sa*o 
lr dolerl pusipirkiUs mu

Laikas daug reliktą 
prie patentu. Nerišk 
kuoklt vilkindami sn 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba r adykite dėl
NEMOKAMOS kny- 
antSs “How to Ob- 
taln a Patent” ir “Reeord of !■- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ką daryti. Susi. 
raMniJImai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

Kaip ant payęikslo parodo 
—10 tūbų RCA Victor gra
žiame kabinete už

49.50

irdėti lekiant. Pir- 
pristatytas kal- 

King, kuris yra 
Michigan valsli- 
pa r Ii jos sekreto- 

Kalbėjo jis trumpai. Ant 
galo, pristatoma Norman Tho
mas. Publika sukėlė tokias 
Ovacijas, kad net auditorijos 
sienos drebėjo.

Pradeda kalbėti Norman 
Thomas. Tai gana aukštas 
vyras. Jo galvą dengia balti 
plaukai. Kalbos tema “Tech- 
kratija ir socializmas”. Pati 
savaime technokrati ja negali 
pasaulį išgelbėti, sakė jis. Ta
čiau fivarbu ir tai, kad Scott 
ir kiti technokratijos skelbėjai 
atkreipia žmonių dėmesį į tai, 
kad musų santvarka nėra ti
kusi.

Gerokai Thomas pakedeno 
republikonus ir demokratus. 
Daugelis žmonių 
demokratai bus geresni. Bet 
ką jie gero davė, sakysime, 
kad ir Detroito darbininkams? 
Vos tik spėjo Briggs dirbtuvė
se kilti streikas, kaip tuoj 
tapo pašaukta valstijos polici
ja. O juk Michigan valstiją 
valdo demokratai. Daugiau 
to: teisėjas Connolly yra Briggs 
kompanijos iždininkas ir tuo 
pačiu laiku stambus demokra
tų partijos šulas.

Prakalbų pasiklamyti susi
rinko nepaprastai marga pub
lika, — darbininkai, daktarai, 
advokatai, inžinieriai ir kito
kie profesionalai. Vien tik 
auditorijoje buvo susigrūdę 
apie 6,000 žmonių, o kiek dar 
stovėjo lauke, kurie negalėjo 
j vidų įtilpti!

Thomas kalbėjo apie vieną

P° vIb* pMaiilį paekilbust tonika, kurt. bU- 
tnulluofa ju*u apetitu, atgaivina viaa iuBu <"“t£niu irmC 
nam«r hinilvi i «huI’LCne8« treatmentaa vie- tSJdZL u1.*11*- Pr*4Mcite i| treat-

po dvideHmu dienų
junis sugrąžinti jųB neimate jokios risi-

(Įvarininkamnf už nusavintas 
žiemes ir miškus.

• Komaras nuo seniau buvo 
ąkolingas valstybei už javus; 
jis nei školos, nei palūkanų 
nemokėjo.

Dabar ministerių kabinetas, 
atsižvelgdamas į tai, kad že
mės uĮcio ministerija žadėjo 
Komarui palikti žemės kultu- 
ririiam ūkiui, bet nepaliko 
(dėl neracionalaus jo ūkinin
kavimo) nutarė Komaro sko
lą 28,988 lt. nurašyti į valsty
bės nuostolius.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

trečiadienis, vasario

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

pabandytų pardavinč 
literatūrą
tik jiems tai neleistų 
bet dar, ko gero, ir 

apstumdytų.
Buvo renkamos ir aukos. 

Vien tik dolerinėmis surinkta 
$200, o smulkiais dvidešimts 
penki doleriai. Tie pinigai 
Ims sunaudoti socialinių kam
panijai. Sekamais balsavi
mais neužmirškite atiduoti sa
vo balsus už Raisman ir Fran
cis King, kurie, kandidatuoja 
į mokyklos inspektorius.
Majoras įspėja nevažiuoti į 

Detroitą
šiomis dienomis majoras 

Murphy pareiškė, jog kai ku
riuose miestuose busų linijos 
deda tokius skelbimus: ‘‘Va
žiuokite musų busais į Det
roitą, kur jus galėsite gauti 
darbą”.

Majoras savo pareiškime sa
ko, jog tai yra žmonių apgau
dinėjimai, ir daugiau. nieko. 
Jis įspėja žmones nevažiuoti j 
Detroitą, kadangi čia nėra dar
bų. Su atvažiavusiais gali pa
sitaikyti taip, kad jie namo 
turės grįžti pėsti.
Pasipriešino vyrui, - 

deportuota
Lillian Markūnas, 22 metų 

amžiaus, tur būt, bus depor
tuoto į Lietuvą. Bet ji (lėliai 
to nei kiek nesigaili. i

Atvyko ji į Ameriką 1924 mį 
Būdama vos penkiolikos metų 
amžiaus, ji apsivedė nu Mar
kūnu, kuris ją nuolat vertęs 
dalyvauti visokiose demonst
racijose. O jei ji bandydavo 
pasipriešinti, tai ir sumušda- 
vo. Pereitą pavasarį jis ją 
vertęs maršuoti su “bonu ar
mijos” veteranais į AVashing- 
toną. Kadangi į Ameriką ji 
atvyko nelegaliai, tai jis visuo
met grasindavo skųsti ją imi
gracijos biurui.

Gyvenimas pasidaręs tiek 
nebepakenčiamas, jog ji, paga
lios, apleido Markūną. Prieš 
porą dienų ji sutiko savo vyrą 
gatvėje. Markūnas įsakęs jai 
grįžti namo. O kadangi toji 
atsisakė, tai sumušęs ją ir 
įskundęs imigracijos biurui.

Dabar Markunienė yra su
laikyta ir, tur būt, bus depor
tuota į Lietuvą.
30 dienų kalėjimo už atsisaky

mą dirbti
Detroite jau antras atsitiki

mas, kad liko nubaustas žmo
gus už atsisakymą dirbti. Da
lykas toks: John Beycr/48 me
lų amžiaus, gavo pašalpą iš 
miesto. Kada jam buvo parū
pintas darbas, tai jis atsisakė 
dirbti ir vis reikalavo pašal
pos. Teisėjas jį pasiuntė 30 

tikėjosi, kad dienų į pataisos namus už ne- 
užlaikymą savo šeimos.

— Frank Lavinskas,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Gražioji Irene Brown iš Ojibwa, 
Wis.,| vienatine elektros vielų 
tiesėja (lineman) Amerikoje.

Nuea-Tone

PATENTO



Trečiadienis, vasario 8,

Todėl atsišau
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Kodėl Prarastas Vilnius
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NAUJIENOS
CHICAGO. [LL

vas

fflNE-,

[Mįi:

Dar vienas argumen 
tas prieš pinigų kro 

vimą į skardines

nei
Vei- 

vyrai

Skelbiu; ai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

enasai 
kad

•MIT-BR-MK- COUtCUN* 
tT SO OAEFUU# FOfc 
DOt4T MOV TRUST ME 
TO 6NE MOV THE r— 

T A.MOUMT I

them Clean, Clear and Healthy
WHte

atvirai ir gar- 
taip, kaip apie

Skarlatiną,

Marąuette Manore, 
pilietis gyveno 
nuo tautiečio ‘

atviros teisybės.
tarsi, sakyte sako

Marquette Manor piliečio pla
nas buvo geras, bet visą da
lyką sugadino toji nelemta 
skardine!

SLA. 139 kp. mėnesinis šutai 
rinkimas įvyks trečiadienį 
8 d., Palmer Parko svetainėje

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Labiausiai paplitusi 
Veneros liga

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 4 ■— 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietau* it druskos vanos. 
swimming pool. 

Rusiška ir turkiika pirtis moterim*
seredomt* iki 7 y. v._______________  l|lOtT11

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žinontjoH bloglatulo pricSo, plan- 
čių uždegimo! Laikykite «avo vidu
rius liuoHai, rcguUailai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

*51NCE ICAPbtBD FOR 
N60 AT THE GOLF LINKS 
NfertERDN .BO5V X AlUT 
TAKIN AtVj CHAUCeSOH 
NOVR COUNT (

Papa Pins XI paskelbia šiuos metus “šventais metais”> 
paminėti 1900 metų sukaktuves Kristaus nukryžiavojimo.

* prasidės balandžio 2 d., 1933 m. ir tęsis iki bar
1934 m. šie metai turėsią būti šventesni net ir

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Snko Tonis N<w&kowska

"Per suviri d r, metu turftjau neapsa
komai gelkuiA ran1;*. Naudojau įvai
rius linimentus, plaaterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. lega
liau ((naudoju* dvi bonkas Inkaro 
rain-Expellerio visi skausmai prany
ko. AK dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

Philadelphia, Pa.

kad
“šventi metai
landžio 2 d.,
už visus ikišiol buvusius “šventus metus

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciatiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užcaodijim* krau 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimu, gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiu* ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tek Crawford 5573

Pavasario Sezonas 
Prasideda Dabar
Prėslu Dezaininlmas ir 
Skrybėlių Padarymas

Mes telkiame ekspertų (n- 
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbSjos uždirba 
nuo $26 iki $60 savaitei. 
Ant jų yra dideli* parei
kalavimas.
lisimokink papuoBtl, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitę’ dar besi- 
mokinant. ,
MA8TER DRESSMAKING 

COLLEGE
830 8. Wabash Avenne

Tel. Wabasb 9Q76
Rašykite dėl knygutes L. 

Gausite jų DYKAI.

jis yra 
puošniausių žmogaus 

charakterio savybių. Bet kada 
jis permirksta ir visai ištyžta 
hipokritizmo ir fanatizmo rau
ge, tada, reikia tiesa sakyti, 
virsta pačia biauriausia žmo
gaus charakterio ypatybe.

Jau seniai metas atvirai 
kalbėti apie gonorėją (triperį) 
ir kovoti su ja, kaip ir kito
mis užkrečiančiomis ligomis:. 

—Dr. Margeris.

šiandien įvyks SLA. 139 kp 
susirinkimas

HERB'S NOUR SLLARN 
AND -VHB RMSF NOU 

'NBMT ON A STRIKE 
—r------ 1 FOR R------

TOUR Erto
Nlght and Momlng to keep- w 4 •• • U . *

or Free “Eye Care**
’ye Beaury" Book

3.9 B. OkUSi-Ckim*

Labai Švelnus ...
nūs mlJinya parlnktlnio alie
jaus. Švelnaus uksuso, rinkti
nių kalnSinių, retų prieskonių. 
SumaiSytas mažom! kruvt lė 
mis dėl geresnio skonio

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit jjl

sirgai
kada nors juo šir

mi . — iai kam dar čia gintis.” 
u, ištikrųjų, yra labai daug 

O visa tai, 
,kaip baisiai 
gonorėja!

Taigi, greitu i 
skaičiavimas rodo, kad “ma
žiausiai 80 nuošimčių visų vy
rų, gyvenančių didmiesčiuose, 
buvo kada nors savo gyvenime 
apsikrėtę gonorėja”, šių dienų 
bendras skaičiuj žinoma, šitą 
nuošimtį padidina, ir vargiai 
apsirinkama, nes gonorėjos li
goniai ne mažėja, bet vienval 
daugėja, šiandie vietoj 80 nuo
šimčių drąsiai imama 95 nuo
šimčiai !

Sunku, rodosi, stačiai ir nega
lima įsivaizduoti, kiek visokių 
nelaimių ir skriaudų žmonijai 
yra padariusi gonorėja. Kiek 
materialinių ir dvasinių nuo
stolių dėl jos turi kiekviena 
valstybė? Kiek jaunų vyrų ar 
moterų gana dažnai ir taip sun
kiai suserga, kad dirbti nebe
gali? Kiek jų nustoja ir svei
katos ir galimybių tapti tėvais 
ar motinomis? Kiek Jų nusilp- 
nėja protiškai arba ir visai iš 
proto išeiną? Kiek laimingų 
ir gražių šeimų suyra dėl go
norėjos? Kiek buvo vaidų, įta
rimų, stačiai pragaršiko gyve- 
nimos, kuris gana dažnai bai- 

Igiasi saužudyste arba net ir 
žmogžudyste?!

O vis dėlto ir šitų nuogų 
faktų akivaizdoje atsiranda 
daug ir tokių, kurie tik pašna
bždomis apie gonorėją kalba. 
Drovisi, mat 
šiai kalbėti, - 
džiovą, difteriją 
tymus, raupus, šiltinę ir kitas 
užkrečiamas ligas. “Nepado
ri”, sako, liga, kurią, girdi, 
tik. “socialia liga” tepridera 
viešumoje vadinti.

Kuklumas! Tiesa 
viena

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi Šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę,

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. , 
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus. protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politiką — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”. 
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

sukelia. Paprastai 
kad mažiausiai 20 
visų vedusių vyrų 

gonorėja, o koki 45

7:30 v. vakare. Visi kuopos na
riai prašomi dalyvauti susirin
kime, užsimokėti mėnesinius 
mokesčius, kad ncliktumėt su
spenduoti. Taipgi primenu vi
siems musų kuopos nariams, 
kad dabar eina SLA. Ekskur
sinis Konkursas, prirašymui 
įaujų narių prie SLA. Tarne 

konkurse dalyvauja ir musų 
kuopos organizatoriai. Jųjų 
pasisekimas priklauso nuo visų 
kuoi>os narių 
kių prašydamas ji 3ų paramos 
gavimui r.aujų narių.

Trečiadienio vakare, eidami 
t į kuopęs susirinkimą, ats ve> 
i kitę ir savo draugus, bei pažįs
tamus, arba prisuokite vardus 
Lų, kurie neretų prisirašyti. Or
ganizatoriai atsilankys pas juos 
j neimta ir prirašys.

—A. Narbutas, vienas iš Org.

Evening Formali!
Atvykusi iš Vokietijos mūviu

“Kas ieško, tam ir Dievas 
dųpda”

“Kas iešką tam ir Dievas 
duoda”, pagalvojo laimingasis 
ir įsidėjo pinigus į kišėnį

Žmones nemoka taksų Bet tuo tarpu uždusę 
nuomų savininkams, lęs, atbėga pilieti

nę, kurioje .pilietis laikė savo 
pinigus!

Išmetė pilietį iš buto
Dalykas įvyko štai kaip. 

Septynius mėnesius negauda
mas nuomos ir jausdamas, kad 
pilietis dar turi pinigų, namo 
savininkas nutarė jį išmesti iš 
buto ir gavo tam leidimą.

N uoių i n i nkli i i šsikr ausči us, 
savininkas nuėjo apvalyti tuš
čius kambarius. Bešluodainas 
užtiko mažą skardos dėžutę, 
kurią apžiūrėjęs, rado septy
nius šimtus tikrų ,gerų ame
rikonišku doleriu.

16 metų high school mokinė 
Violet Kiaune, 438 W. 31st St., 
pereitą savaitę netikėtai namie 
pergriuvo ant grindų ir nusi
laužė kojų. Nugabenta į Cook 
t > krivio Iii oninę.

vienas
išsinuomavęs

. ..
bedarbei ir netekęs darbo pi
lietis sumanė nemokėti nuo
mos
valdžiai
burdingieriai nemoka už kam
barius
sprendė, kad ir jam neapsimo- ką. .Atsirakinęs duriu pilieti;
ka išeiti prieš didžiumą. išverto visus kampus,, bet ble

žd^rg dviejų tukstan- 
v:ų ligonių dr. Erb (Vokietijo- 
’e) surado apie tuksiantį sir- 

gonorėja; vadinas, 50 
n ‘všunčių. O dr. Cabot (Ame- 
k.’rojc), peržiūrėjęs aštuon ų 
aikstančių ugnių sveikatos re
kordus, surado, jog 35 procen
tai šitų igonių yra kada nors 
avo ^yvenime sirgę gonorėja.

Neisser’is manė, kad išsk, .u 
tymus, tai gonorėja yra labiau
siai papl.tusi liga. Neperdeda, 
rodos, ir de Schweinitz’as, da- 
leisdama.', kad apie 20 nuoidm- 
č.^- Joų neregių lapo • tokiais 
tik dėl gonorėjos. O kokia 60 
arba net ir 80 nuošimčių kūdi
kių ak.ų išdegimų bus, veikiau
siai, gonorėjos vaisius. Ir mo
teriškų su negalavimų (lyties ir [paplitusi ligi’ yr 
vaisos organų įdegimų), gal 
būt, 60 arba 80 nuošimčių irgi 
gonorėja 
manoma, 
nuošimčių 
apsikrečia 
nuošimčiai šitų apsikrėtėlių už
krečia ir savo žmonas.

* Labai galimas daiktas, kad 
yra gonorėja sirgęs ir serga 
daug didesnis nuošimtis. Tikros 
statistikos, mat, šiaip ar taip 
gauti nelengva. Net ir ten, 
kur valdžia tam tikrais Įstaty
mais verčia gydytojus lyties li
gas sveikatos departamentui 
repartuoti, pilnos statistikos to
li gražu negaunama, žinoma, 
viena, dėl to, kad kai kurie gy
dytojai iš principo yra priešin
gi verčiamam pranešimui apie 
ligonio venerišką ligų, antra, 
kad lyties ligas gana dažnai gy
do ir šundaktariai, kurie, nei 
medicinos mokslo ėję, nei rei
kiamo valdžioj leidimo žmones 
jo dyti nėra gavę, suprantama, 
jįportuoti tokie negalį nes sa
ve išduotų. Pagaliau, juk ne
mažai yra ir tokių ligonių, 
rie patys gydosi.

Paprastai vyrų daugiau 
moterų gonorėja serga, 
kiaušiai tai dėl to, kad 
jau iš prigimties yra agresyvio 
(užpuolingo) pobūdžio lytiško
sios meilės reikaluose. Taigi,

Viskas butų išėję labai gra- kines neranda. Vėl bėga pas 
žiai, o kad ją galas tą blėki- j savininkų. “Ar neradai nie

ko šluodamas kambarius?” — 
“Radau skardinę, bet ją išme
čiau į šašlavyną”. Bėga pilie
tis į šašlavyną ir knisasi. Bet 
pinigų kaip nėra, taip nėra.

Nenorėdamas užmokėjo 
nuomą

Pagaliau, nustojęs vilties, 
pilietis pasiskundė šeiminin
kui, kad pametė pinigus, net 
septynius šimtus dolerių, šei
mininkas prisipažino juos ra
dęs, bet kaip su 7-ių mėnesių 
nuomą? Pilietis kraipė galvą 
vienaip, kitaip, bet atsakyti 
negalėjo. Tuomet šeimininkas 
už jį sau atsakė. Pasiėmė po 
$50 už kiekvieną mėnesį nuo
mos, atskaitė teismo išlaidas 
ir kas liko, (labai nedaug!) 
atidavė piliečiui. Ir taip, nuo
mininkas nenorėdamas užmo
kėjo už nuomą, kurią, jau ma
nė, nunešė namo savininkui.

Senas Petras.

ne vienas juo ne- 
neapsir kstu pa- 

kiekvienas 
šiti.ta klau- 
‘ Aš s.rgau 
jis sirgo,—

tokios meilės jie ir teieško dau
giau i|ž moteris. O juk tik nuo 

px~čJuites gali keli ar- 
a ir d:ug vyrų Veneros liga 

įpsikrečia. Ir ve 
uiuSiUi šita nga, ypač tarp 

idm esčių vyrų, yra paplitusi, 
.. *-^ tę pasakius Jei išky- 

. .a.p jų ka^bs. apie triperį, 
i . skranda vienas toks 

kuris Lando tvirtin- 
Criperiu n ckad nesirgęs, — 

isi kiti tik juokus iš jo daro 
.r, žinomą 
tiki. Rodosi 
.,..^ęs, Kad beveik 
Jdmiesčių vyriškis 
anų šitaip mano:

triperiu

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

SU81- 
ir mėgina 

fliatą” įeiti. Bet durys už- 
galvojo pilietis ir nu- rakintos. Skubina pas savinin-

Sugriuvusi namie 
nusilaužė koją

^Marlene.Dietfnckj JFojrStreet užeapj

aktorė Marlene Dietrich įvedė taro moterų madą nešioti kelines 
Štai keli kelinių pavyzdžiai dėvėti įvairioms progoms.

MM

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

KRAFT 
Mayonnaise

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!
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laužymas. Bet lauŽHojų pusėje yra jėga. Niekas-kon- 1 galią, tenai J‘ie visų-pirma
stituciją negali -apgihti, kaip tiktai didesnė jėga, negu 
ta, kurią turi Hitleris’ir Hindenburgas.

Ar valdžios priešai' turi dauginus jėgų, negu dabar-
tinė Valdžia, sunku t pasakyti. Jeigu ne, tai konstitucijos .

su
teikia žmonėms laisvę. Socialis
tai nori pavesti ekonominę ga
lią j visuomenes rankas ne tam, 
kad asmuo butų ( pavergtas,

bet priešingai — tam, kad as
muo pasiliuosuotų nuo visokios 
priespaudos. Užtikrinti laisvę 
asmeniui kitokiu budu šiandie 
negalima.

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.
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{džia aprūpina inventorium ir
: pigiomis paskolomis.

O ką gali ^darbininkams pa- 
' siūlyti klerikalai ? Tik dangaus 
karalystę po1 mirties.

ŽMOGAUS PRIGIMTIS IR 
VISUOMENĖ

DVIDEŠIMTA KONSTITUCIJOS PATAISA 
JAU PASKELBTA

Senatoriaus Norriso konstitucijos pataisa, kuri yra 
dvidešimta iš eilės, jau patapo įstatymu, valstybės sek
retoriui Stimsonui Washingtone paskelbus, kad ją pa
tvirtino pakankamas skaičius valstijų legislaturų.

Ta pataisa panaikina “trumpąsias” kongreso sesi
jas ir perkelia į sausio mėnesį prezidento inauguraciją. 
Sulig ja, naujai išrinktas kongresas pradės laikyti po
sėdžius tuoj po Naujų Metų, būtent, sausio 3 d., o nau
jas prezidentas stos į savo pareigas sausio 20 d., t. y. 
už dviejų ir pusės mėnesių po rinkimų.

Bet į galią tas konstitucijos amendmentas įeis tik 
spalių mėnesio 15 d. Todėl Roosevelto inauguracija dar 
bus pagal senąją tvarką, kovo mėnesį. Jo tarnybos ter
minas, to dėka, bus pusantro mėnesio trumpesnis, ne
gu kitų prezidentų.

sa-
kad

KĄ ŽMONES MANO
išsigando

TAUTŲ SĄJUNGA PRIEŠ MANDŽUKUO 
PRIPAŽINIMĄ

1 ' ■ ' 1

Nežiūrint į visus Japonijos blofus ir gąsdinimus, 
ji užvakar Genevoje prakišo. Tautų Sąjungos paskirta 
komisija iš 19 valstybių atstovų priėmė visais balsais 
rezoliuciją, kad japonų įsteigta “nepriklausoma” Man- 
džukuo valstybė negali būt pripažinta.

Tautų Sąjungos komisija, be to, atmetė ir antrą 
Japonijos reikalavimą, kad ne Sąjungos nariai nebūtų 
kviečiami dalyvauti Mandžurijos klausimo svarstyme. 
Komisija Genevoje nutarė pakviesti Ameriką ir Rusi
ją padėti Tautų Sąjungai tą reikalą sutvarkyti.

Šitiek tvirtumo Tautų Sąjunga parodė daugiausia 
dėlto, kad Jungtinių Valstijų valdžia atsisakė toleruoti 
Japonijos smurtą prieš Kiniją. Jeigu Washingtonas bu
tų tylėjęs, tai Tautų Sąjunga vargiai butų drįsusi prie
šintis japonų imperializmui.

KUNIGŲ MAIŠTAS TURKIJOJE

Turkų respublikos prezidentas ir diktatorius Ke
rnai Paša vykina griežtas reformas savo krašte. Jisai 
nori padaryti Turkiją panašią į Vakarų Europos kraš
tus. Šituo tikslu jisai panaikino kalifų (mohamedonų 
“popiežių”) galią, panaikino daugpatystę, uždraudė mo
terims dengti šydu savo veidus išeinant į gatvę, įsakė 
vyrams dėvėti europinius rubus ir skrybėles ir įvedė 
lotynišką abėcėlę. Paskiausia Kemalio reforma buvo 
pakeitimas arabų kalbos bažnyčiose turkų kalba.

Prieš šitą prezidento patvarkymą turkų dvasiškija 
Brusos mieste iškėlė maištą. Mat, ji laiko dideliu reli
gijos “išnevožijimu” melstis “mužikiška” turkų kalba, 
o ne arabiška, kuria yra parašyti “šventi” pranašo Mo- 
hamedo ir jo mokinių raštai. Bet diktatorius Kernai 
Paša ceremonijų su nepaklusniais savo valdininkais 
nedaro. Telegramos praneša, kad 60 dvasiškių Brusoje 
yra suimti ir jiems grasina mirties bausmė.

Turkijos prezidentas nusikaltusius prieš jo įsaky
mus karia. Kas jo valiai pasipriešina, tas yra apšau
kiamas valstybės išdaviku. Su pagelba šitokių žiaurių 
priemonių Kernai Paša tikisi pasivyti Europos kultūrą, 
kaip kad Rusijos bolševikai panašiu budu stengiasi pa
sivyti (ir pralenkti!) kapitalizmą.

Pastebėtina čia yra tai, kad dabartinė turkų val
džia palyginti lengvai apsidirba su kunigija, kuri se
nojoje Turkijoje buvo taip pat galinga, kaip katalikų 
bažnyčia Meksikoje arba Ispanijoje. Mohamedonųbaž- 
Dyčia, pasirodo, irgi buvo ankštai susijungusi su Seną
ja išnaudojimo sistema. Kai ta sistemą griuvo, tai mo- 
hamedonų kunigai pasiliko be jėgų.

KAS YRA KONSTITUCIJA?

!
i

Prieš kokius 60 metų garsus vokiečių agitatorius, 
Ferdinand Lassalle, parašė jdotoią brošiūrą, kurioje 
jisai aiškina, kad konstitucija tai — tam tikras realių 
jėgų santykis visuomenėje. Ne konstitucijos pąragra-’ 
fai nustato krašto tvarką, bet realės( (tikrosios) -'klasių

ISPANIJOS DARBININKAI 1R 
i KLERIKALIZMAS

Sugriuvus! Ispanijos umonar- 
chijiai, katalikų dvasiškija "te
nai ) neteko galios.! Dabar ' kuni
gai ; nori' atsigriebti, apsimesda
mi “darbininkų * draugais” ' it 
organizuodami juos j katalikiš
kas "unijas. “Draugo” "nuomo
ne, < tam esąs "didelis r^ikhlas, 
nesi kitaip !darbinihkai nukryp- 
sią j ‘ radikalų pusę. ! Jisai sa
ko:

^Ispanų katalikų vadai' pa- 
tyrė, 1 kad šiandien yra ge
riausia i r tihkamiausia! pro
ga atitraukti * katalikus Jda?-’ 
bininkus krūvon, kad jie 
sėkmingiau galėtų ginti 
vo teises. Proga yra ta,
socialistų partija, kuri pir
miau buvo įsigalėj usi, 
ima griūti (? — “N.” Red.). 
Daugelis darbininkų aplei
džia šią partiją. Jie patyrė, 
kad socialistų žadėjimai yra 
veidmainingi (?—“N.” Red.), 
kad su jais nieko gera ne
galima atsiekti. Depresijos 
apimti socialistai šiandien 
grupėmis persimeta komu- 
nizman (? — “N.” Red.), 
arba revoliuciniu sindikaliz- 
man. Ispanijos socialistų par
tija keičiasi griaučiais.” 
šita pasaka apie Ispanijos 

.socialistų “griuvimą” yra !riie- 
ku neparemta. Niekad Ispani
jos socialistai nebuvo taip stip
rus, kaip dabar.

Ispanijos darbininkų judėji
me nuo seniai buvo stiprus 
sindikalizmas (“ąįdoblizmas”). 
Profesinėms sąjungoms vado
vaudavo anarchistai, kurie 
skleidė idėją, kad darbininkai 
neprivalo užsiimti politika. Bet 
kai atėjo revoliucija, tai sin
dikalizmas pasiliko be progra- 
mo ir vadovybes. Neturėdami 
kuo kitu “pasižymėti”, sindika- 
listai šoko kurstyti minias de
ginti bažnyčias ir klioštorius. 
Rimtesnių darbininkų masės pa
matė, kad tik socialistai turi 
aiškų tikslą ir žino, kaip prie 
jo eiti. Todėl socialistai umu 
laiku pasidarė galingiausia par- 
Įija. Socialistai pravedė dau
giausia atstovų į parlamentą 
Ir penki socialistai iejo į val
džią.

Todėl yra tuščias prasima
nymas, kad socialistai “keičia
si griaučiais” (tur būt, norėta 
pasakyti: virsta griaučiais) ar
ba kad jie suvylę darbininkus 
kokiais ten “veidmainingais 
žadėjimais”. Socialistai darbi
ninkams nieko nežada. Jie ra
gina darbininkus organizuotis 
ir ginti savo reikalus. Juo dar
bininkai geriaus susiorganizuo
ja, juo pasidaro jie stipresni 
te gali iškovoti Jaugiau ekono
minių pagerinimų bei politinių 
teisių.

Ispanijos darbininkai ma
žiau, kaip per dvejus metus 
nuo revoliucijos, pradžios, iško
vojo daugiau, negu kad jiems 
buvo davę kunigai per šimtme
čius savo ' viešpatavimo. Dar
bininkai Ispanijoje Šiandie jau 
turi visąs pilietines teisės, kaip* 
ir kiti gyventojai. Be fo, jie 
gaują pašalpą ne|aWje; jų 
vaikams valstybe^atidaro taks-> 
tančius mokyklų ir rengiasi 
atidaryti / dar* daugiau; mokės? 
ėjau pasidarė mažesni, ^adaugi 
tapo ^mažintos išlaidos ąrmi-

jau

jai ir algos- kunigams (ųž me^jj
w-|jMko kampai

Vienas ' neva socializmo kri
tikas ! rašo, kad

“Socializmas arba komu- 
: nizrnas, savo Vienetą paver-, 
giančia 1 sistema, prieštarauja i 
žmogaus prigimčiai ir yra 
todėl nepriimtinas. Todėl, gal 

’ būt, tėchndkratijai ir prisieis 
sulošti daug didesnę rolę ne
gu kad yra manoma.” 
Tai yra juokingas protavi

mas. Tėchnbkratija, kurioje, 
sakoma, visas-darbas busiąs at
itekamas ihašinbriiis, 'žmogaus* 
prigimčiai, girdi, neprieštarau
ja, o socializmas prieštarauja, 
nes jo sistema “pavergia vie- 
natą” (vienetą?).

Tas pasakorius, matyt, nesu
pranta, kad technokratija ki
taip negalėtų būti nė įvykinta, 
kaip tik komunizmo sistemoje. 
Nes kaip gi technikai (inžinie
riai) galėtų tvarkyti pramonę, 
žemės ūkį ir transportą pagal 
vieną, centre išdirbtą, planą, 
jeigu darbo ir susisiekimo prie
mones priklausytų atskiriems 
žmonėms arba kapitalistinėms 
kompanijoms ? •;

Taigi kas nori technokrati- 
jos, tas turi norėti ir komuniz
mo, kadangi |i be, jo yrą nega
lima. Bet šųe^ti, kad komu
nizmas esąs nepriimtinas todėl, 
kad jisai prieštaraująs prigim
čiai, tai yra perdaug naivu. 
Kas yra žmogaus prigimtis? 
Ar geležinkelįaįi automobiliai, 
aeroplanai, telefonas, radio, 
cementu išgrįstos miestų gat
vės, dangoraižiai (skysera- 
per’iai) ir kiti ^ių dienų mokslo 
ir technikos padarai yra žmo
gui prigimti? žinoma, kad ne.. 
Bet, tur but,a nė sandariečių 
“pilosopas” nesakys, kad tuos 
daiktus, kaip “priešingus žmo
gaus prigimčiai”, reikia pa
smerkti.

Taip pat ir apie visuomeni
nes sistemas sakyti, t kad vie
nos jų esančios priešingos pri
gimčiai, o kitos ne, yra nesą
monė. Per tūkstančius metų, 
kai žmonija gyvuoja, buvo 
praktikuojamos labai įvairios 
Visuomeninės organizacijos for
mos. Žmonės gyveno mažais 
šeimų būreliais; paskui susida
rė giminių ir padermių sąry
šiai ; dai- vėliau atsirado tau
tos ir tautų sujungimai milži
niškose imperijose. Kuri gi tų 
organizacijos formų biivo prie
šinga prigimčiai, o kuri ne?

' Galų gale, yra 'nbtiesa, kad 
žmogaus 'prigimtis būtinai rei
kalaują-vieneto (ašmens) lais
vės visuomenėje. Seniausiose 
žmonių visuomenėse, kurios, 
reikia manyti, buvo labiau 
'“gamtiškos”, negu šių dienų 
Visuomenės, (,ąsipąo turėjo ma
žiausia laisves. Senovės * patri
archališkoje tvarkoje, pa v. šei
mos narys buvo tikras vergas. 
Tėvas galėjo savo vaikus ir sa
vo pačią užmušti arba parduo
ti.

Asmens laisvė yra ne prigim
ties dalykas, bęt civilizacijos ir 
Kultūros padaripys. Įr tai dar 
labai ne seftąįj įpą^arinys. Pąr 
tik per keletą, paskutinių fe 
lim^ų metų daugumoje šalių 
žmonoms tapo pripažintos pi-' 
lietinės ir asmeninės teisės. Bet 
pastaruoju laiku tuos asmens 

, laivės! laimėj in)ųh Hm-

Sausio 30 d. “Naujienose” 
tilpo žinutė kai dėl į prisidėji
mo Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos prie Kęstučio Kliubo. Tą 
žinutė parašė kažkokis J. G. 
Reikia pasakyti, jog tai nėra 
pirma ir nebus paskutinė or
ganizacija, kuri nori prie Kęs
tučio Kliubo prisidėti. Matyti, 
J. G. tai gerai supranta ir savo 
žinutėje apie prisidėjimą kal
ba kaipo apie įvykusį faktą. 
Taip darydamas, manau, jis 
nieko blogo nepadarė Savitar
pinei nei nieko dangiško Kęs
tučio ’KliubUi.

Bet štai; vasario 11 d. “Nau
jienose” kažkokis. Kudirkietis 
puola J. G., sakydamas, jog 
Kudirkos Draugija norinti ap
gauti Kęstučio Kliubą, prisiun- 
čiant jam glėbį bolševikų. Na, 
o pastarieji, esą, užsirioglinsią 
kliubui ant sprando.

Toliau Kudirkietis 
kliubui 
vikiško 
kinės. 
jis nei

rodosi, 
tukstan-

kliubo

lo. Iš tos sumos 16 tūkstančių 
sudaro tvirtą kapitalą, nes
kaitant visokius morgečiusi ir 
bonus. Tuo tarpu Savitarpi
nėje tvirto kapitalo, 
yra tik apie devyni 
čiai dolerių.

Kai dėl bauginimo
“bolševikais”, tai čia nieko 
tokio. Gal dar pamenate, ką 
draugas Jukelis (?) savo lai
ku, — ir tai neperseniai — 
“Naujienose” rašė. Girdi, mu
sų (suprask Kęstučio Kliube) 
randasi tik keli bolševikai M. 
Kasparaičio remiami. Bot, sa
ko, su jais apsidirbame leng
vai. Nėra 
Kasparaitis su bolševikais vėl 
mėgins kliubą smaugti, mes ir 
vėl apsidirbsime.

Pagalios, Kudirkietis juk 
privalo žinoti, jog jei Kęstučio 
Kliubui bus.striukai nuo ku- 
dirkiečių, tai tas pat gali atsi
tikti ir su Savitarpine, kur ne
siranda tokio aršaus bolševikų 
priešo, kaip drg. Jukelis.

Šiaip ar taip, Kęstučio Kliu
bui nėra ko nusigąsti, nes Ku- 
dirkines “paslėpti” tikslai yra 
aiškus, — prisidės prie kliubo 
ir kartu su kitais kliubiečiais 
dirbs organizacijai naudingą 
darbą. Taip pat raginu ir Ku-

ko baimėtis. Jei

Jis pirmas kėlėsi ir pasku
tinis ėjo miegoti. Vėjas ir 
pasibaisėtinas šaltis jam tar
si nieko nereiškė. Visuomet 
žiūrėdamas į priekį, tik du 
žingsniu atsilikęs nuo rogių, 
jis ėjo, kaip kokia stebėtina ir 
baisi mašina, kurią nepermal
daujamai traukia pietų kraš
tas. Atrodė, jog jis gali eiti 
dieną ir naktį nesumerkdamas 
akių.

Kiekvieno pažygio pabaigoj 
jis atkinkydavo savo šunį Lo- 
rą, kuris ėjo pirmuoju; ir kuo
met kiti šunes, suriję savo 
maistą, urzgėdami, lodami ir 
kaukdami kaip laukiniai žvė
rys, miegojo sniego duobėj, 
tai Loras, pirmėjys, tik vie
nas buvo įleidžiamas į šėtros 

į vidų.
Jis buvo maitinamas iš Vi- 

nipego bliuduko; miegojo su
sirietęs prie jo kojų. Dažnai 
viena jo žibančių akių būdavo 
praverta.

Jeigu kas nakties laiku butų 
pabandęs nutraukti nuo Vi- 
nipego raudoną 
bent prisartinti 
tam butų reikėjų 
tinę kovą su tuo
šunimi, kuris niekuomet nclo-

kaldrą arba 
prie jo, tai 
vesti žutbu- 
prijaukintu

pataria 
apsisaugoti nuo bolšc- 

užpludimo iš Kudir- 
Bet tuo pačiu laiku 

kiek nesibijo, kad tie
patys bolševikai užplūstų Savi
tarpinę. Keistas dalykas.

Asmeniškai aš nebijau bol-
šekiško užpludimo nei Kęstu-Į dirkietį nenusigąsti, bet su ra- 
čio Kliube, nei Savitarpinėje.! mia širdimi prižadėti prie Kęs- 
Tos abidvi organizacijos man tuČio Kliubo.
lygiai yra -geros, kadangi ir j Prie pabaigos p. Kudirkiečio 
prie vienos ir prie kitos ( pri- norėčiau paklausti vieno da- 
klausau jau per daugelį metų, lyko, kuris man atrodo gana 
Tačiau visgi reikia skaitytis ir svarbus. Kuomet Kudirkos 
su narių noru. Juk dauguma Draugijoje ėjo svarstymas, kur 
kudirkiečių nubalsavo prisidė- prisidėti, tai bolševikai agita- 
ti prie Kęstučio Kliubo. Ir vo už tai, kad dėtis prie Savi
tai labai gerai, nes tada kliu- tarpinės (argi? — Red.). Kaip 
bas turės ąpįę 1j30Q narių ir tai. suprasti.
26 tukstanČiūš dolerių ■kapita-' — K. Kliubo G piliorius.

Esmėj Loras buvo vilkas, di
delis pilkas vilkas, su tiesio
mis ausimis, kurios stūksojo, 
kaip dvi strėlėj su blizgančio
mis, apvestomis raudonu ratu. 
Jo plati ir galinga krutinę, ro
dėsi, galėjo nugalėti visokias 
kliūtis. Dantys buvo pasibai
sėtinai ilgi, — šiurpu darėsi į 
juos žiūrint. Jo ilgais plaukais 
apaugusi uodega vilkosi žeme.

Guido da Verona. ,Vertė K. A.

GYVIjJII ŽMONIŲ PRAGARAS

Bolševizmas 1 (komunizmas) 
neri »ujungti gaMėe

wov«s vergija. 
tik Ignoranta# gali pasakoti, 

,T) __ ............. . . pąt UKsįąęi ir
naujus seimo rinkimus. Tai yra-atviras-konstitucijos žemės "«k|o ' vąi.■ £b‘ėlWW-

1^06.
Hitlerio kabinetas su prezidento Hindepburgo .pri

tarimu neteisėtai pašalino Prūsijos valdžią ir paskelbė

dvarui}’ bažnyčių že»nes.'■pa
kabaus, darbininkam' valdžia 
padeda steigti'koepęĮ-aeijas; o

(Tęsinys)
Tarp tų aštuonių sankeleivių 

daugiau nebebuvo lyties skir
tumo, jie nebeturėjo nei laiko, 
nei noro rodyti kam1 nors sa
vo meilumą. Bet visiems įva
rydavo baimę milžiniška Chc- 
rardo jėga ir jo akys, visuo
met šviesios ir permatomos, 
kurios tuoj virsdavo hijenos 
akimis, jeigu kas parodydavo 
nepasitenkinimą dėliai jojo 
besirttpininio Ivąna.

Laipsniškai, diena po die
nos, etapas po etapo, tarp žmo-? 
nių vyko atranka. ^Tvirtesnieji, 
pradėjo įgyti galią, o silpnes
nieji ėmė jausti pažemibinią.

Zigrtitas visuomet buvo ke
lis šimtus metrų atsilikęs nuo 
kitų. Vienok jis nebuvo pats 
silpniausias, o tik iš visų did
žiausias' tinginys? Eidamas lė
čiau už kitus, amžinai besis
kusdamas, jis stengėsi įgyti ^už
uojautą, kaip moteris. Į sun
kesnes yietas jis dasigautlavo 
pats paskutinis, kada jau ke
lias būdavo pramintas. Kada 
rrikeflavo ištraukti įklimpu
sias roįes arba atlikti kitokį 
(Įarbą, tai jis ąrba pakrisdąyo 
ant žeibčs/ kaip tuščias mai
nas, arba tyčia blogai Atlikda
vo pavestą jam darbą. Pasi
baigdavo tiio, kad kas nors; 
jam smarkiai spirdavo į užpa
kalį ir jis: pagriudavo ant 
žemės. To jam tik ir rcikeda- 
yo: jis nęsjkęldayo ^tol, kol 
darbas nebūdavo padarytas. 
Tokiais bailiais ir gudriais 
tajukiaįs jis bapde sučėdyti 
Savo jęgas.

Bet sįlppiausias iš visų — 
tiek vyrų, tiek moterų — silp- 
W M ‘ vajia, bet taškai, ’ tur

būt, buvo Tanias Tenga. Jis 
visų buvo vadas ir viršininkas, 
tačiau kiekvienam aišku buvo, 
kad diena po dienos prakeikta 
žemė naikina tą žmogaus nuo
laužą. Tik prie pečiaus, kai 
jis ant greitųjų nurydavo savo 
poręiją maisto ir išgerdavo 
gurkšnį degtinės, pas jį vėl at
sirasdavo noras plepėti. Tada 
pas jį sugrįždavo išdidingu- 
mas, — pasiputimas avantiū
ristų vado, kuris vyksta ieško
ti aukso arba inirtiea

Bet rytais Vihipeglii tekda
vo ilgai jį trinti ir lamdyti, 
kaip pundą ’mėdvlirtės, kol jiš 
atsipeikėdavo. Faktifiai jis 
jau buvo pusgyvis*

Pradžioj kiekvieno pažygio 
akys jo klydinėjo ir turėjo 
stiklinę išraišką, kaip t som- 
nambulo. Jis dažnai siigriu- 
davo j sniegą. Tokiame atsi
tikime Vinipegas arba Pab- 
lo pagelbėdavo jam atsikcĮti. 
Atsikėlęs, jis pirštine nuiiiiiš- 
davo sniegą, tarsi tai butų at
sitikę New Yorko gatvėj, o 
paskįii pradėdavo teisiutis, 
kad jis suklupęs dėl to, jog 
Jo koja užkliuvusi,

Jo, vargšo ’į’amo Tenga, ko
jos taip skaudėjo, jog dažnai 
jis norėjo * kriįU i sniegų ir 
laukti mirties.

'Ddėjo ligi Mo, kad, norėda
mas eiti lėčiau, negu jis, tas 
velnias Žigrųstas turėjo sugal
voti visokius gudrumus ir jaut 
sti Įjhrų nuovargį’

Slinko amžinos dienoj*, am
žinos savaitės; jie ėjo du mė
nesiu.

Dabar pietų žiema turėjo 
pasibaigti, ir retkarčiais saulės 
spindulys prasimušdavo pro 
rūką. Dienos pradėjo eiti il
gyn arba, tiksliau sakant, jau 
nebebuvo nuolatinės nakties, 
šviesus žybterėsimas, tai skai
stesnis, tai silpnesnis, uždeg
davo begalinį pietų krašto pu- 
siauratį.

Pasirodė pirmieji ženklai 
skurdžių augmenų. Tai šen, tai 
ten buvo galima pastebėti pėd
sakus gyvūnų.

Čia ir ten — liekanos kaulų, 
nežinia, žvėrių ar žmogaus: 
taip jie buvo susmulkinti, su
trupinti, vilkų arba atšiauriu 
meškų sugraužti.

Kartais iš sniego prasimuš
davo uola, gelsva, švininė, ir 
žibėjo linksminančiais šlakais.

Vieną rytą, lyg stebėtinos 
jėgos įtakoj, rūkas visiškai 
pranyko. Pasidarė skaistu, vis
kas blizgėjo, tarsi pasaulis at
sidūrė tarp krikŠtalinių priz- 

Imu.
Kada tie gyvi sutvėrimai išė

jo iš savo šėtros ir dangaus 
viduryj pamatė kabantį, lyg 
žibintuvą, liepsnojantį saulės 
kamuolį, kuris buvo panašus į 
milžinišką briliantą, pas visus 
gimė noras rėkauti, spiegti, 
pulti, kaip pakvaišėliams, link 
tų spindulių, kurie nesiuntė 
jokios šilimos. Jie atsiklaupė 
ant kelių ir pradėjo garbinti 
atšiaurės dievą, kuris dar 
siuntė savo vaikams, esan
tiems toli nuo kitų vaikų, sau
lės spindulį — paskutinę lai
mę ir paskutinę viltį.

Jau nebebuvo šalta. Spirito 
termometras rodė tik dešimtį 
arba dvidešimtį laipsnių že
miau nolio,

Ta rojiška šilima gimdė no
rą numesti nuo savęs visus be
reikalingus drabužius, po to, 
kai teko patirti keturių dešim
čių laipsnių šaltį, nito kurio 
termomčtre suktelėdavo gyv
sidabris.

Sir Tanias Tonga, vienatinis 
vinčesterio savininkas, suma
nė eiti medžioti.

i (Bus dabgiau) p I

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M

Visai < ramus, ncnųvurgęs įr 
prakeiktos žemes nepaliestas 
buvo tik Vinipegas. „ __
kuris tik ir $mė tam, kad kc-l Andelman, 284 Treinont St' 
liauti į piętif kraštų. Boston, Mass.
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Cook apskričio mo 
kesčių streikieriai 
pralaimėjo kovą

ginčas tarp trylikos apdraudos 
bendrovių advokatų dėl 70,- 
000 apdraudų, kurias žmones 
buvo išpifkę Illionis Life Insu
rance Co., dabar subankrota- 
vusioje.

Bendrovės nori perimti tas 
apdraudas, bet teisėjas turės 
nuspręsti kuri yra tinkamiau
sia ir geriausiame stovyje.

Vyriausio U. S. teismo nuo
sprendžiu jie turės sumokėti 
$40,000,000 mokesčiais. Cook 
apskričio “mokesčių streikie- 
rių” organizacijai Association 
of Real Estate Tax Payers bu
vo suteiktas mirtinas smūgis, 
kuomet J. V. aukščiausias teis
mas, vyriausias šalies autorite* 
tas atsisakė svarstyti Lillian 
Cisar bylą prieš Cook apskri
čio valdžią už nelegalius mo
kesčius.

Mokesčių mokėtojų organi
zacija jau pralaimėjo kelias 
panašia? bylas ir dabar pasiro
do, kad mokėtojai turės sumo
kėti $40,000,000 1928-1932 me
tų mokesčiai ir, be to, $8,000,- 
000 pabaudomis.

Vasario 14 d., Association of 
Real Estate Tax Pavers šaukia 
visuotiną narių susirinkimą 
Coliseume. ♦

Sako, kad darbiniu 
kai susilauks ne
darbo apdraudos

Sam E. Lewisolin, Miami 
Copper Co. vice-prezidentas, 
kalbėdamas į 300 bendrovių vir
šininkų organizaciją American 
Manadgement Association pa
reiškė, kad priverstina nedar
bo apdrauda artinasi, ir, kad 
tokia apdrauda butų “neblogas 
įrankis kovoti prieš sąlygas, 
kurių negalima išvengti dabar
tinėje socialinėje sistemoje”.

Reikalauja $105,000 
iš Noel banko už 

patarnavimą

Svarsto III. Life In
surance Co., apdrau
dę perėmimo reikalą
13-ka apdraudos bendrovių no

ri perimti 70,000 asmenų ap- 
draudas nusibankrutavusioje 
firmoje.

Advokatų firma Judah, 
Rcicbmann, Trumbull & Cox 
reikalauja $105,000 iš Nocl 
banko receiverio už legalį pa
tarnavimą. Firma jau gavo 
$65,000 ir butų gavusi antrą 
sumą, jeigu banko depozitorių 
komitetas nebūtų tam užprote
stavęs.

Dabar eina tardymas, ku
riame figūruoja ir auditorius 
Barrett, nuspręsti ar advokatai 
turi teisę tiek daug reikalauti. 
Apskaityta, kad už vienos die
nos 
ėmė

patarnavimą advokatai 
$128.

Prieš teisėją James II. Wil- 
kerson dabartiniu laiku eina Trumpai

MADOS MADOS

3270

3270 — Paskiausis Paryžiaus mode
lis. Kokia moteris nenorės tokios gra
žios suknelės.
siūdinti. 
20, taipgi 
tirtf.

Norint ___  __ _____
virlnurodyti] pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, paftymiti 
mitrą Ir ailkiai paraiyū tavo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa- 
vndiio kaina 15 centų. Galima pri
ebuti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Lalikug reikia 
adresueti:

Naujienų Pattem Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago. IU.

Ją lengvai galite pasi- 
Sukirptos mieros 14. 16. 18. 
36, 3 8 ir 40 colių per kru-

gautl vien* ar daugiau

Naujienos p«ttem
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atliųsU man pavyzdi >fo.

Mi9w« per krutiną

(Adrecai)

(MiMtan ir vąlrtUa)

(Vardas ir pavardl)

w.Vakar poolroomyje 930 
Taylor Street, nušautas) gengs- 
teris Fred Pettitti, kuris buvo 
žinomas kaipo juodrankių 
gaujos vadas.

Majoras Cermakas rengiasi 
važiuoti Floridon, kur tarsis 
“svarbiais reikalais” su demo
kratų partijos viršininku Ja
mes A. Farley.

Illinois universdteto profe
sorius J. C. Ready paskirtas 
prižiūrėtoju darželių, kuriuos 
planuoja įsteigti Illinois emer- 
gency relief commission.

Siūlo 1% mokesčių ratą
Mokesčių mokėtojų organi

zacija Sheridan Center Asso- 
ciation priėmė rezoliuciją, ku
rioje ragina valdžios įstaigas 
nustatyti maximum 1% mo-

PADĖKAVONĖ

IZIDORIUS GRIGONIS

Dievo pašauktas be laiko, per
siskyrė su šiuo pasauliu sausio 
31. 1933, o po gedulingų pamal
dų šv. Jurgio par. bažnyčioje pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse 
vasario 4.

šiuomi reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigams pralotui M. L. 
Krušui, J. Šaulinskui ir S. Pet
rauskui, už gedulingas pamaldas. 
Pralotui Krušui už pamokslą baž
nyčioje ir kun. Šaulinskiui už pa- 

. mokslą ant kapinių.
Dėkojame varg. A. Pociui, ir jo 

draugui Zdaniui. Toliau džkcr 
jame visiems giminėms, kaimy
nams ir draugams už lankymą pa* 
šarvoto velionio namie, 'pareikštus 
mums užuojautos žodžiui, už šv. 
Mišias, gėles ir grabnešiams Sal
džiausios širdies Viešpaties Ji* 
zaus Draugijos nariam** Da< 
dėkojame visiems dalyvavusiems 
gedulingose pamaldose bažnyčioje 
ir lydėjusiems i kapines.

Pagalios reiškiame širdingą pa
dėką graboriui A. Masalskiui ir jo 
pageibininkui A. Phillips . už su
manų ir rūpestingą patarnavimą it 
tvarkų laidotuvių surengimu.

O Tau musų .mylimas vyrelį it 
tėvelį, lai suteikia Gailestingas Die
vas amžiną atilsį.

Nuliudr

Gcigonių Srimyna.

J. Šaulinskui ir S. Pet-

5^555^

Charles “King” Solomon (kairėj), Boston, Mass., požemių 
valdonas; kuris nesenai tapo nušautas prie vieno jo valdomo 
naktinio kliubo. šalę jo sėdi jo brolis Joe, orkestro vedėjas ir 
Dorothy England, sakoma, jo mergina. \

Turės atmokėti valdžios 
darbininkams už 

atostogas
Apeliacinis teisinas užvakar 

nusprendė, kad 2-jų savaičių 
atostogos be užniokesnio, ku
rias visi valdžios darbininkai 
turėjo paimti 1931 metais, yra 
nelegalios ir dabar valdžia tu
rės sumokėti tiems darbinin
kams $750,000 algomis.

dirbdamas garadžiuje, paliko 
automobilį bėgant ir neatidarė 
užtektinai durų, kad nuodingos 
dujos, kurias išduoda degąs 
gazolinas, galėtų iš garadžio 
išeiti. Tos dujos yra vadina
mos “carbon monoxide” ir yra 
labai pavojingos gyvybei.

' ,....... ............. ............ ......n ii ‘ r

S/HMC
Sūnūs su automobiliu 

suvažinėjo tėvą
Shepherd, jaunas 
vakar prie Burn- 
ir Bernice road, 

žmogų. Priėjęs

Clarence 
berniukas, 
hani Avė., 
suvažinėjo
prie sužeistojo, pamatė kad tai 
buvo jo tėvas, jis netrukus mi
rė.

ŠIANDIE -
Priešpiet *

WMAQ — 11:00 Chicagos 
Universiteto paskaita

WBBM — 11:4b CBS — Con- 
cert Miniaturfcs

WBBM 1:30 CBS — School 
of the Air. *’ "■ / ’

' J •' * ’• , * ■
* III III B ............................ '

Graboriai

................... į...... ........ =

Popiet
2:00 — 'Concert

t

Three

Amour

Simfoni-

KYW
Echocs.

WMAQ — 3:00 — Eastman
Schopl of Music.

ĘYW — 4:45
Stringa,

KYW — 5:00 Pasaulinės Pa
rodos programas.

WLS — 7:00
Melodiąue.

WLS — 8:00 — Sheriock 
Holmes.

WMAQ — 8:15 
jos orkestras.

WBBM — 9:00 — Columbia 
Revue.

WMAQ — 9:30 — Carweth 
Wells.

WENB — 10:15 — Spdero 
orkestras.
*WCFL — 10:45 ir 11:45 — 
“Bit of Moscow”.

WGN — 1:00 — Maisonette 
Russe.

Budriko radio valanda
Pereitų sekmadienį Jos. F. 

Budriko korp. buvo surengus 
radio programą iš WCEL, ku
riame buvo patiekta graži ope
retė “Julė” su gerais solistais,

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame * atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS*

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bedirbdamas gara- 
džiuje nuo dujų ap
svaigo Ad. Kaulakis

Nugabentas namo; pavojaus 
gyvybei nėra

.Telefoną? Yarda ,.1118

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
, Moderniška; Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliste visokiems reika
lams. Kaina prieinama

* 3319 AubUrn Avenue
- , CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Ciceto 3724. Koplyčia dykaf

—   r.-., ■:——.............. .............

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR’ VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo Valandoje patarnauju timpa* 
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių j amžiną poilsio vietą.

3852 So. 
Avė., užvakar bedirbda- 
savo garadžiuje, 3739 
Union Avenue, ap- 

nuo dujų. Nukentėjęs

Adolfas Kaulakis, 
Union 
mas 
South 
svaigo
buvo tuojau atiduotas daktaro 
Daly priežiūrai ir nugabentas 
namo. Pavojaus gyvybei nėra.

Matomai, Adolfas Kaulakis,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

„ Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad

i priklausau prie gra-
’ bų išdirbystča

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
> SKYRIUS:
f 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

GRABDRI|| ĮSTAIGA
BUDEIKIS ir v« nustebino publiką ra titY* nopiglate- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mos atoko 
ntrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j stumi 
įstaigą ii bile kokios miesto dalies. ~

Reikalui esant, mudu automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galesito pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reilpnenų ir už tą pa^ 
tarnavimą jums visai nieko’ nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus kąi pirkaite, ar ne, 7 7

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmboriM kuris 
teikia ambulanco patarnavimą su ekspertu lietuviu pu- 
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčioj Dėl 
iermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreipritte kur 
kitur*

EUDEIKIS
j : jūsųi

. mivUi <»«>•
4605-07 Soutli Fleiriiitage Aveniin

VW TalttoMh TAKOS te

merginų trio ir mišriu choru. 
Tai graži, muzikalė operetė, 
vaizduojanti žvejų gyvenimą. 
Dainos (larė tikrai malohų įs
pūdį, Makalų šeimyna irgi su
darė gražų vaizdelį, o Budriko 
muzikantai — akordinistai, kaip 
paprastai, šauniai griežė savo 
akordinais.

Dainų ir muzikos kontestas
Ateinančios seredos vakare, 

vasario 8 d. Mark White 
Sąuare svetainėj įvyks didelis 
dainininkų ir muzikantų kon
testas. Pradžia 7 vai. Įžanga vi
siems veltui. —V.

Lietuviai Gydytojai
•b*WW«*^WWWWU^«*WW****V^-rWW**W^WW***^***-********-

•irt 0600 South Artruan Avrntu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halittd Strrrt 
CHICAGO, ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB OHIBDBGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
•tiso valando* ano S Iki 4 Ir aaa • Ik 

« vai. vak. NedSUoml* t*asal ratarti
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Te!.i Prospect 1930

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IRt BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir* graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Td. Roo<e«l< 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auhurn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuves Akušerės

WGN — 416.4 met. — 720 kc. 
KYW — 294 met. — 1020 kc. 
WMAQ — 447.5 met. —* 670 kc. 
WJJD — 265.3 — 1130 kc.
WLS-WENR — 345 met.—870 
WBBM — 389.4 met. — 770
WCFL — 309.1 met. — 970

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

uietuviai Gydytojai

kc. 
kc. 
kc

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomu it oedžliomis pagal sutartj 
Rftidfncijr 6628 So Richmond Strrtt 

Telefoną* Repablh 1868

: Dr. Suzana A Slakis
Motrrų ir Vaiku ligų Sprcialirti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
Į 12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
Į nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkai* ir 

Kerversais.
Rez Tel HYDE PARR 1393

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnį ir patogesni vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

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

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

DENTISTAS 
4847 W, 14th St 

Cicero. III.

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkai* Ketvergai* ir Subaromu 
2420 W Marguetts Rd. arti A v

Pbone Hemlock 7828 
Pantdėliaia. Seredomia ir Pėtnvčioroi* 

1821 So. Halsted Street

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjit G Suropot 'ir cil 
ttnojoj oirtoj. 

VALANDOS 10 12 A M 
7-0 P M Sekmadieniai* ir

oiais pagal susitarimą 

3335 So. Haisted Si 
Tel BOULEVARD 9190

0r«Ariknof«

l-t> f> M

a. montvid, m. o.
West Town Stic* Bank Bldg 

2400 W Uaditon St
Vai iki 3 oo pietų 6 ik» ’ali 

Tel Seelvy ’330
■' Namų r»Iefona» ’ Brunsvvicl: 059

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: -

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart Iventadirnio ir ketvirtadienio

Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenur 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

A.

Įvairus Gydytojai
, . Pbone Armitage 2822-

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

■ Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- Lš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m* 
tui kaipo patyręs gydytoja* cbiratgasi* 
akuien* 
" Gydo* sraigtas tt chroniška* liga* vvrų 
moterų it vaikų pagal naujausia* 
rodo* X-Ray ir kitokia* elektra* pn* 
raišu*

Ofisas ir Laboratorija
•«QŽ3; W I8tb St., netoli Morgan Si 

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde ParA 6755 ar Centrai Mb*

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy

& Midwife
Į Naujoj vietoj

I 6109 South Albany 
| Avenue

Pbone
Hemlock 9252 

HeS Patarnauja prie gim- 
dymo. duodu mas- 
8a8e* rieetrie treat- 

-no- ment magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Seniausia ir Didžiausia

MM on«

' •• '--'i y- i ;A'-U
\vi'

/'.i

Office Valandos. 2-41 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

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

, Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!)
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Aoa. I tabo* 

’ CHICAGO. ILL , 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo. 2 iki 4 
vai’ po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl nuo 10 iki 12 v diena 

Pbone Midvay 2880

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAflN
4631 ^Sbuth Athland Avrnar 

. Ofiso valandos: <- -»
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pk» 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 11J 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis Akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nėrvuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose

dančią mažiąOsias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiki
dos nuo 10 iki 8 v. NedėlL^.. r.o.T 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akiniu. Kaino* pi*

* giau kaip pirmirių/ 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
I. II IĮ,iii  iII Į »■?■. W!.!wU*į.«*A   į Ullll Ii »li|iti»lWl

■ >< T«1. V»td» 1829 ■ ,

akli

trumparegystę ir toliregystf.

egzaminavimas daromas su elektra, paro

dus. Valan-
Nedėliomis pagal

LIETUVIS AklV !SPBCtALISTAll 

' Patyrimo 
i/ i"* Komplikuotuose 

At,kiklmooM

s™ mo: 
kampu- 

v,Ua^«£a(|^ioa’& V*1

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso Tel Vktory 6893
Rez. Tel Drevei 919*

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ff Chirurgas

Specialistai ' odos ligų ir Veneriikų 09b

3102 So? Haisted St
kampas 31st Street

Va!.; 10—J 1- ▼. ryto 2—4. 7—9 v.v 
- NedHiomb ir Šventadieniais 10—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Halrtrd Strrrt 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

Phcne Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZEUS
Dentista*

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofisai 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dcarbom 7964

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų i

Vakinia: Utim, ir K*tv.-~6 iki 9 nl 
4145-Archer Avė. TW. Lafayrtta

’ Namų Tel. Hyde Park 3)95

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer AtMna* 
T»1»fon»* Viralnle 0036

DR. A. L. YITSKA 
3438 W. Harauatta M. 

kampas 6 7th ir Artėliau Are 
' Ttlefooaa Grevėbill 1595 

Valandos nuo 9 Iki U ryto. au« 3-4 
|t 7-9 po pllių» Mtedoms po pietų U 

nedilioma pagal susitarimų.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telofona* State 7060: Valandos 0—®

PanedSUd?1 Seredo*

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Rocktvell Stręet a

Mll' !,!>», MIK Mi*. —.N , ' ......... . ............ H|||M>

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 46JI Stati MM Am.

Jčer

* ' ’ v '



PRANEŠIMAI
CLASS1FIED ADSATSIMENATE?

noriu

nuo

MORTGAGE BANKERS

Gruodžio mėnesį 1932, ir sau

tėra ka

Dar

5702

MADOS MADOS MADOS

3353

Malonu girdėti, kad Tamsta

£850

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

Dept., 1789

tus, 
tUS.

laiko 
orga- 
Com-

Šiandien tęsiamas 
Ponio Baltučio by

los svarstymas

Financial 
Finansai-Paskolos

Mažutei mergaitei sukntlė.
“7'7, 7* ' .7- i*

Sukirptos mieros 2, 4 ir 6

Skundėjai tiki, kad ilgai nusi
tęsusi procedūra šiandien 
pasibaigs.

15-tas Lietuvos Ne- 
prikl. sukaktuves

pas 
išar

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba*

Nurodo skirtumą 
tarp komunistu “Un. 
Councils” ir CWCOU.

Partnere Wauuxi 
Pusininku Reikia

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

per krutinę

Peter Conrad ,«r»

Fotogiafuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

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

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kaine už su 

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

HOME REFINERS, 
5 No. Wabasb Avė.

Kambarys 600

Ryt Lt. S. J. Harris 
American Legion 

susirinkimas

Senas Auksas 
Old Gold

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Šiandien prieš vyriausj kri-’ 
minalio teismo teisėją John 
Prystalskj bus tęsiamas svars
tymas bylos prieš buvusį real- 
estatininką Povilą Baltutį, kų- 
ris kaltinamas pinigų išeikvo
jimu.

Skundėjai, A. Jocius ir kiti, 
tiki, kad šiandien svarstymas, 
pasižymėjęs nuolatiniais atidė
liojimais pasibaigs ir teisėjas 
greitu laiku išneš nuosprendį.

patogi 
pašilių-

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” vasario 8 d.. 1915 m.

Organizuojamas Chicago Workers Com 
mittee on Unemployment lietuvių 

bedarbių skyrius

bių padėtį.—Komitetas

8 vai. 
Visi draugai 

kviečiami būtinai atsilankyti į šį 
labai svarbų rei-

Valdyba.

Draugystė Palaimintos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
d„ 8 va), vak. Lietuvių Au- 

Maloniai esate kviečiami 
tame susirinkime. Valdyba.

Bridgeport 
Lietuvos 
vasario 8 
ditorijoje. 
dalyvauti

(Miltui ir vata.)

MKS

LONDON — Bijodamas vo
kiečių po jūrinių laivelių, Ang
lijos linijos Cunard laivas Lii- 
sitania iškėlė Amerikos vėlia
vą, plaukdamas Airijos jura.

Tas kaip tik patvirtino vo
kiečių užmetimą, kad anglai 
vartoja svetimas vėliavas, kad 
išvengus vokiečių užpuolimo.

Taigi, yra būtinas reikalas 
ir mums lietuviams prisidėti 
prie bedarbių komiteto. L.S.S. 
Chicagos centralinė kuopa yra 
pasiryžusi skyrių suorganizuoti 
ir j C.W.C.0.U. pasiųsti ata- 
i. kamus delegatus. Tuo tiks

iu kuopa šauk.a visuotiną be
darbių susirinkimą, šeštadienį, 
vasario 11 d., pirmą valandą po 
pietų, Paliulio salėje, 2242 W. 
23 Place.

Visi lietuviai bedarbiai kvie
čiami j susirinkimą atsilankyti. 
Įžangos nebus. Jame eilė žy
mių kalbėtojų, tarp jų vyriau- 
s as komiteto organizatorius

Drauge” jis sako, kad ji buvo 
šmeižiama per spaudą, “N.” 
neminėjo jos atsakymo į ve
lionio skundą, etc.

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
vasario 16-fo kalbės “N.” 
redaktorius P. Grigaitis, Dr. 
Montvidas ir kiti.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Ketvirtadienį, vasario 9 d., 
Gramonto salėje, 4585 South 
Rockwell St., įvyks mėnesinis 
Lt. Samuel J. Harris lietuvių 
American Legion skyriau^ su
sirinkimas. Pradžia 8 vai. vak.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

7134 So. Racine Avė.

Real Estate—Loans—Insurance
4425 So. Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

šeštadienį, vasario 11 d., LSS. kuopa šaukia 
bedarbių susirinkimą Paliulio svetainėje; 

nušvies C.W.C.O.U. tikslus ir darbuotę

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

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 8 d., 1919 m.

ličius bedarbiams nukentėjus 
nuo lazdų, galima 
atatinkamas įstaigas 
reikalavimus.

REIKALINGAS pusininkas ant far- 
mos netoli Chicagos, arba pavienis dar
bininkas. Rimkus, 3246 S. Emerald 
Avė. Tel. Vlctory 6177.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri* paŽyniėtimierą ir aiš- 
kiai paradyti ąavo vardą, pa- 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigas arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mo. LaiškUs reikia adresuoti : 
Naujienos, Patt 
So. Halsted St.

į X > 
•A. r * 
3364

Susirinkime kalbės generalis C. 
W. C. O. U. organizatorius ir 
kiti žymus kalbėtojai

Mirė Marijona Mirauskaite.
(CHICAGO) — Toli nuo pa- 

mų — Los Angeles, Califorii- 
joj, sausio 22 d., pasimirė Juo
zo ir Monikos Mirauskų duk
tė Marijona, sulaukusi uos tik 
20 metų amžiaus. /

Velionė Marijona M iraus- 
kaitė baigė Chicagos viešąją 
ir aukštesniąją mokyklą. Jos 
sveikatai pairus, ją pasiėmė 
pas save į Los Angeles, jos dė
dė Franas Stoškus. Bet štai tė
vai gauna telegramą, kad sau
sio 23 d. jų duktė mirė — tu- 
berkulozu. Velionės tėvai Mu
rauskai labai vargingai gyve
na. Tcvas fiziškai sulaužytas 
žmogus, jau trys meta j, kaip 
negali gauti darbo.

Kareiviai ir granatos prieš 
streikierius.

Prie pabranginimo duonos

(CHICAGO) — Duonai pa 
brangus sujudo tyrinėti prie 
žastį to pabrangimo. Whit 
man, superintendentas patai 
sos namų, sako, kad Bride 
UielJiui kaštuoja iškepti bako 
niūkūs duonos tik 2Uc, mo 
kant dabartinę brangiąją kai 
ną už miltus $4.80 už bačką..
Anglijos laivas Lūs tania plau

kia w Amerikca vėliava

Smerkia l J ne m ployed
Mes 

griežtai priešingi 
nuskriaustų ir suvargusių be
darbių kokios nors partijos 
reklamai, mes esame priešingi 
prievartai, kurią U. C. naudo
ja, kuomet tiek pat 
siekti ramiu budu, 
praliejimo.

“Tuo pačiu laiku 
merkti U. C. vadų taktiką 
dyti kitų bedarbių grupių 
rinkimus, mėginti jas pakrig- 
dihti, kad tuo budu pritrau
kus didesni btirį bedarbių į 
savo organizaciją. Musų or
ganizacija nėra partine, prie 
jos priklauso įvairiu tikėjimų 
ir pažiūrų bedarbiai ir musų 

komitetas rupina- 
ne mėgina 

savo vardą išgarsinti spaudoje 
beprasmėmis demonstracijo-

buvo užvedęs Bruno Lauraitis, 
miręs sausio 4 d. Grant ligo
ninėje. Viena tų bylų buvo 
atkreipta prieš žmoną Stellą 
Rozmanskaitę Latfraitienę ir 
joje velionis reikalavo divorso. 
Antroji—prieš Nekalto Prasi
dėjimo parapijos kleboną An
taną Brišką. Velionis reikala
vo $15,000 nuo klebono atlygi
nimo * už skriaudą.

Dabar p. S. Lauraitienė 
‘ Drauge” skundžiasi, kad ji bu
vusi apšmeižta spaudoje, kad 
“Naujienos” rašydamos apie 
bylas nepaminėjo jos atsakymo 
į vyro skundą ir, pagaliau, kad 
vyras norėjęs su* ja taikintis. 
Tai yra netiesa. . V

Faktai apie bylas, turinys do
kumentų, etc., kurie buvo pa
skelbti “Naujienose”, buvo pa
imti iš teismo rekordų. Visi 
dokumentai buvo suminėti 
“Naujienose”, neišimant ir p. S. 
Lauraitienės atsakymo į velio
nio skundą, ‘cross-bill”, kurioje 
ji reikalavo divorso nuo vyro 
(žiūrėk “N.” gruod. 15 d., gruo
džio 23 d., lapkr. 22 d., ir ki
tus numerius) » ir kun. Briškos 
“plea”, kurioje jis pareiškė, esąs 
nekaltas.

Visi kiti pareiškimai buvo 
gauti iš nabašninko Bruno Lau
raičio, kuris keliais atvejais 
šaukė mane, kaipo “N.” kores
pondentą, ir kvietė į p. Pocie
nės namus, ir į Grant ligoni-

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

L. KAUFMAN & CO. 
132 N.LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

ryt paskelbto generalio strei
ko, kuriame ^5,000 iinislų dar
bininkų sustreikavo iŠ prijau
timo 25,000 laivų budauolojiį, 
streikuojančių jau nuo sausio 
21 d., už pakėlimą algos.

Brig.-gen 
manduoja pulką iš 800 karei
vių Seat tie. Kareivių apginkla- 
viman įeina 200 rankinių gra< 
natų, kaip sako maj. John M 
D. Thopson iš Catnp Lėtais ži
nybos departamento.

PARDUOSIU Už cash bučernė i? 
grosernę.

915 W. 32nd St.

Seattle mieste 
gusiems* skubiam 
kaip sako armijos 
Tas padaryta iš priežasties Šį- policiątus, prižiūrėtojus ir k e

Miscellaneous for Sale 
Ivairua Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

ROOSEVELT g |)
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Vacek & Co.
/

Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

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

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

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visųlaivakortes 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes

uusiuess bervice 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biurai suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkv reikalais. Mfs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais auo 
10 iki ryto iki pilt, (žymus namai ori- 
ginalto ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas-
1642 West Dtvision St.. 

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

. 2850 —- Jaunutei- panelei 
blluzka. kurią galima lengvai r____
dinti. Sukirptos mitros 16, 18, taipgi 
36 ir"38 colių per krūtinį /

3364 — Labai graži bliuzka, pačios 
galite ilsisiųtL Sukirptos ntfiros 16, 
18, 20, taipgi 36, 3Š, 40 ir 42 colių 
per kratine.

3353 —* Mažutei mergaitei suknelė, 
su baltu kalnieriuku ir trumpom ran
kovėm, Sukirptos mieroa 2, 4 ir 6 
metų mergaitėm.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

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

1025 W. 63 St.

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

1751 W. 47th St. 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

šeštadienį, gruodžio 31 d., tik 
kelais dienas prieš mirtį, ve
lionis telefonu pašaukė “N.” ir 
paprašė mane atvykti ligoninėn. 
Pasikalbėjime jis nei žodžio ne
prisiminė apie “N.” tilpusių ži
nių atšaukimą. Priešingai, jis 
primygtinai prašė, kad rašant 
Žinią apie atsilankymą ligoni
nėj, akcentuoti faktą, jog jis 
"eis iki galo su bylomis, nie
kuomet nuo jų užvedimo ne
manė su žmona taikintis ir nie
kuomet nenusileis”. Pasikalbė
jimas ėjo apie nemalonų inci
dentą ligoninėje, kuriame figū
ravo p. S. Lauraitienė, * vėlio
ms, kelios ligoninės slaugės ir 
keji daktarai, tarp jų Dr. Stap- 
ler, kuris vėlionj gydė.

—-Rep,

Generalis streikas Seattle j 
ir Takoma, Wash. igai, r

SEATTLE, Wash. -^- Su.v. giame demonstracijas, bet mes 
Valstijų kareiviai iŠ Camp neskaldome policistų galvų, 
Lewis yra pastatyti šiąnakt n)es naudojame kuo mažiąu- 
“ J. “bųįi priširen-Į stžįi4 prievartoj Keista yra 

reikalui,* manyti, kad užpuolus bedar- 
oficierąi. bių stotis ir sužeidus kelius

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos 

MOKSLO LAIKAS:
3 po pietų, ir 

7 ;ki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

3106 f Halsted St.. 
CHICAGO ILL

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

Chicagos LSS. Centralinė kp. laikys 
paprastą susirinkimą vasario 9 d., C 
vakare, Naujienų name, 
esate 1________
susirinkimą, nes turim 
kalą apsvarstyti, kurio negalima atidėti

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

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

Lygiai penkioliką metų at
gal, vasario 16 d., 1918 metais šio mėn, 1933 "Naujienose” til- 
Lietuvos Taryba Vilniuje pas- po eilė žinių apie bylas, kurias 
kelbė Lietuvą nepriklausoma.
Kokią svarbą tas įvykis turi 
Lietuvių tautai, kokia jo reikš
mė ir ką žada ateitis Lietuvai, 
sulaukusiai 15-tų metų sukak
tuvių nuo to įvykio?

Tuos ir kitus svarbius klau
simus nagrinės kalbėtojai, ku
rie prabils į publiką iškijpj^ę, 
įvykstančiose vasario 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Paminėjimą rengia “Naujie
nos” kartu su “Pažanga”, vi
suomeninio ir kultūrinio veiki
mo sąjunga. Dr. A. Montvi- 
das, vyriausias sąjungos orga
nizatorius savo kalbą pašvęs 
supažindinimui “Pažangos” su 
lietuvių visuomenę, o kiti kal
bėtojai, tarp jų “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis, pasakys 
kalbas, liečiančias nepriklau
somybės klausimą.

Be kalbų, į paminėjimą įeis 
turtingas muzikalis programas, 
kuriame dalyvaus “Pirmyn” 
choras, dainininkai ir jaunų šo
kėjų grupė.

Councils
W. C. O. U. esame 

naudojimui

NAUJIENOS Pattsen Dept.
1739 S. Halsted' St., Chicago. UI.

Čia |dedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdi No 

Mieros

Chicagoje nuo kurio 
. cik a didžiulė bedarbių 
nizacija Chicago Workers 
mittee on Unemployment, kuri 
priskaito virš 50 skyrių ir apie 
40,000 narių. Tas komitetas 
plačiai veik a tarpe bedarbių ir 
į jį įeina visų tautų atstovai, 
kurie atstovauja įvairias be
darbių grupes.

Lietuviai iki šiol prie to ko
miteto neprisidėjo, o lieti/viy 
bedarbių yra gana daug. Dau- nušvies C. W.C.0.U. darbuotę, 
gelis Įęenčia didžiausį vargą ir tikslus ir kokiu budu darbuo- 
skurdą/nes nežino kur kreiptis, jasi, kad pagerinti visų bedar- 
kad gauti tinkamą pašalpą

Educational
- lt un,

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

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

Nuo 9 iš ryto ik

Iškilmingai švęsime Stellos Lauraitienės 
užmetimai “Naujie
noms” yra neteisingi

Real Estate For Sale 
Namai-Žemf Pardavimui

. Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, 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 
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
‘‘Greitas ir teisingas pątarnavimas’. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Kari Borders, C.2 W. C. O. V. 
prezidentas smerkia Uuein- 
ptoyed Councils naudojamą 
taktiką ir tikslą, kuriems ši ckzekutyvis 
organizacija ^iąūdaja be- si jų reikalais, 
darbius. * 

.... 
F ■“

“Komunistų 'kontroliuojamos mis 
organizacijos > Unemployed 
Councils tiksiąs yra bedarbių 
jėgas ardyti/ kelti suirutę, kad 
tuo budu iš likučių patraukti 
kai kuriuos bedarbius į savo 
pusę”, pareiškė Kari Borders, 
Chicago Workers Committee 
on Unemployment ekzekuty- 
vio komiteto pirmininkas.
Išnaudoja bedarbius komunis

tų partijos reklamai
Unemployed., Councils stato 

bedarbių gyvybę J pavojų, ke
lia triukšmą rengdami demon
stracijas, ne tam, kad iškovoti 
bedarbiapis geresnes gyvenimo 
sąlygas, . bet kad garsinti ko
munistų partiją ir įsibriauti į 
spaudą. Be (paliovos rengda
mi betiksles demonstracijas 
prie bedarbių šelpimo stočių, 
“Unemployed Councils” mano 
parodyti pasdujiųi, kad, štai, 
jie kovoja už bedarbius, gina 
juos nuo išnaudojimo, etc. Bet 
tos demonstracijos 
mufliažas, kuris dengia aukš
čiau nurodytų liksią.

Galima atsiekti tikslo ir be 
prtei/iirtos

“Tuomi aš nenoriu pasaky
ti”, tęsė Kari Borders, “kad 
musų organizacija yra priešin
ga demonstraciioms. Priešin-

’eikalui atsius ir mes ren-

Apdraudos

stipriausiom ir di 
Išpildo
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