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Senas senato mar- Rooseveltas šaukia 
šalka David S. Barry

pašalintas gubernatorius

Senatoriai pašalino jj kam jis 
viename žurnale parašė, kad 
yra ir tokių senatorių, kurie 
parduoda savo balsą už pi
nigus

Washington, vas. 8. — Sena
tas po triukšmingo kamantinė
jimo ir svarstymo kaltinimo, pa
šalino David S. Barry, 73 m. 
amžiaus, senato maršalką, ku
ris senate tarnauja beveik nuo 
vaikystės.

Pašalinats

New York, vas. 8. — Išrink
tasis prezidentas Roosevelt pa
kvietė visų 48 valstijų guber
natorius atvykti pas jį į Bal
tąjį Namą kovo 6 d., — už 
dviejų dienų po inauguracijos 
—ir pasitarti su* juo kaip ge
riausia išrišti bendrus visos ša
lies ir atskirų valstijų reika
lus.

Pasitarimui Rooseveltas nu
mato penkis klausimus: susi- 
duriantys federaliniai ir valsti
jų taksai; federalinė pagelba 
bedarbių šelpime; morgičių fo- 

jis tapo už tai, reklozinimas, ypač ant farmų;
kad Alfred E. Smitho žurnale! geresnis žemės sunaudojimas, 
“New Outlook’* parašė straips
nį apie senatą, kuriame jis iš
sitarė, kad senate nėra daug 
tokių senatorių, kurie savo bal
są parduoda už pinigus, bet yra 
daug tokių senatorių, kurie bal
suoja ne dėl įsitikinimų, bet 
tam tikrais išrokavimais.

Senatoriai tub straipsniu la
bai įsižeidė ir pareikalavo, kad 
Barry pasiaiškintų. Visas se
natas tapo paverstas teismu. 
Senatoriai vienas už kitą ka
mantinėjo senuką Barry. Pri
ėjo prie to, kad daugelis sena
torių prieš tokią procedūrą už
protestavo, pripažino ją netei
sėta ir nepadoria. Jie patys 
pripažino, kad žmonės dar pras
čiau mano apie senatą, negu 
kad buvo parašyta Barry strai
psnyje. Barry savo pasiaiškini
me irgi rėmėsi pačių senatorių 
laiškais.

Po aštrių ginčų senatas "53 
balsais prieš 17 nutarė Barry 
pašalinti iš maršalkos vietos, 
kurioj jis ištarnavo 14 metų 
ir kuri mokėjo $8,000 algos į 
metus. Už straipsnį gi jis ga
vo tik $250.

Senatorius Logan, dem., iš 
Kentucky apie tokį senato “teis
mą” pasakė: “Mano valstijoj ši
tokį dalyką mes pavadintumėm 
gaujos teismu”. Vyriausiu 
Barry kaltintoju buvo šen. Nor- 
ris.

Aštriausią kalbą pasakė III. 
senatorius G.lenn, kurioj pa
smerkė senatorius, kad jie pri
sidengę neliečiamybe niekina ir 
šmeižia kitus, bet patys nepa
kenčia jokios kritikos.

Dabar senatoriai tariasi pa
traukti teisman ir patį žurnalą 
už senato šmeižimą. Ypač to 
reikalauja senatorius Walsh.

Žurnalas gelbės Barry
Ncw York, vas. 8. — New 

Outlook žurnalo redaktorius 
Francis Walton pareiškė, kas 
žurnalas atlygins Barry už pra
radimą darbo senate. Jis pri
dūrė, kad senatas pašalinimu 
Barry iš darbo daug labiau sa
ve apšmeižė, negu kad tilpęs 
Bany straipsnis, žurnalas ir 
toliau* talpinsiąs Bany straips
nius apie padėtį Washingtone.

apsodinant miškus, nusausi
nant, apsaugant nuo potvinių ir 
t. t.; reorganizavimas ir suvie
nijimas lokalių valdžių, kad 
sumažinti taksus.

Gal kartai bus pakelti ir ap
svarstyti ir kiti klausimai.

Sniegas pagelbėjo 
sugauti baltųjų ver

gių pirklius
Santjago, čili, vas. 8. —Smar

ki sniego audra Andų kalnuose 
pagelbėjo čili policijai pagaut 
ti šaiką baltųjų vergių pirklių, 
kuri, manoma, yra susirišę su 
internacionale tų pirklių orga
nizacija Zwi Migdai.

Argentinos pasienyje 11,000 
pėdų augtumoje, kur stovi mil
žiniška Kristaus stovyklą, kuri 
prižada amžiną čili ir Argenti- 
nos taiką; kalnų policija ’ rado 
užpustytus 8 automobilius, ku
riuose rasta 40 čili mergaičių, 
kurios po priedanga teatrinių 
kontraktų buvo slapta gabena
mos j Argentinos tvirkavimo 
urvus. Kiekvienam automobi
lyje buvo ir po vieną vyrą. Au
tomobiliuose rasta ir svarbių 
dokumentų apie tos šaikos vei
kimą.

Uruguayui gręsia 
sukilimas

Montevideo, Uruguay, vas. 8. 
—Laikraščiai rašo, kad vasario 
15 d. prasidės čia sukilimas, kad 
pravesti niekurias konstitucines 
reformas.

Uruguay neturėjo jokio su
kilimo jau nuo 1904 m. ir skai
toma yra viena iš taikiausių 
respublikų Pietų Amerikoj, tad 
nėra prisirengusi sukilimą pa- 
tremti. Sukilimui vadovausiąs 
Saravia, politinis vadas šiauri
nėse provincijose, kuris renkąs 
armiją ir ginklus Brazilijos 
sieny.

Kaltina komunistus 
Detroito streikus

Salisburg, Anglijoj, vas. 8. 
— Keturi aviatoriai liko už
mušti laike pratimų nukritus 
žemėn ir užsidegus kariniam 
bombardavimo aeroplanui.

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

Giedra ir tiek pat šalta 
dutinis

Saulė
šiaurvakarių vėjas, 
teka 6:55, leidžiasi

vi
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UŽ

Iš-Detroit, Mich., vas. 8.
rinktasis kongresmanas Dide- 
man kreipėsi prie darbo sekre
toriaus Doak, prašydamas jį į- 
simaišyti į du streikui auto
mobilių bodies dirbtuvėse ir 
juos ištirti. Vienas streikas, 
Briggs dirbtuvėje, tęsiasi jau 
trečią savaitę ir iššaukė keletą 
susirėmimų tarp strekierių ir 
streiklaužių, kuriuose keli žmo- 
nės liko sužeisti, šis streikas 
privertė užsidaryti ir visas 
Fordo dirbtuves. Antras strei
kas kilo Hudson bodies dirbtu
vėje ir privertė užsidaryti ir 
kitus skyrius Hudson ir Essex 
dirbtuvių.

Kaltinama, kad abu
*

. šiltos
streikus sukurstė komunistai, 
kurie esą padarę suokalbį prieš 
automobilių industriją.
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HeaMANNSOERJNG
Juodosios reakcijos spėkos, kurios yra susiburusios kovoti 

Vokietijos respubliką. Viršuj: kancleris Adolf Hitleris ir pre
zidentas von Hindcnburgas, kurie išvaikė Vokietijos reichsta
gą ir fPrnsijos seimą. Apačioj — Hermah Goering, fašistas, 
oro ministoris; vice-kancleris ir Prūsijos komisionierius von

■' i 4

Papen ir užsienio reikalų ministeris von Neurath. • r ,

Verčia kųogreičiau 
šia įvesti prekių tak 

sus III. valstijoje

Prezidentas Hoove- 
ris stojąs už suvar

žymą importo

lonijų ekonominę ' Lietuvos Naujienos
konferenciją

Daug bedarbių
Paryžius, vas. >8. — Premje

ras Daladier neužilgo sušauks 
Franci jos kolonijų ekonominę 
konferenciją, panašią tai, ko-'biais. Žemės ūkio darbininkai 
kią pernai Kanadoje Anglija at- bežemiai, mūrininkai, dailidės, 
laikė su savo kolonijomis. Kon
ferencijos tikslas bus labiau su
derinti ir paakstlnti piekybą 
tarp Franci jos ir jos kolonijų.

GELVONAI. — Atėjus žie
miai, daug žmonių virto bedar-

Cukraus fabrikas suter 
šė marijampolie

čiams orą

Didelis padidėjimas 
bedarbės Čecho- 

slovakijoje

net kurpiai, staliai ir siuvėjai 
vaikšto be darbo ir keikia sun*
kius laikus. Kįai kurie gavo 
darbo netoli kertamame vald
žios miške. Tačiau, ten geriau
sias darbininkas teuždirba per 
dieną nuo 90 iki i lt. 30 et. 
Bet ir tokio darbo gauti gali 
tik tie, kurie gerai sugyvena 
su vietos eiguliu.

bedarbių

kad vals- 
bedarbių,

Springfield, UI., vas. 8. — 
Gubernatorius Homer pasiun
tė abiems legislaturos butams 
paraginimą, kad jie kuogrei- 
čiausia pravestų valstijos pre
kių pardavimo taksus, kurie 
esą butų sunaudoti 
šelpimui.

Gub. Horner sako, 
tijoje yra 1,300,000
o pinigai jų šelpimui išsibaigs 
už kėlių savaičių. 4

Jau pernai valstijos legisla- 
tura leido prekių taksus Įvesti 
Cook pavietui, ries jis labiausia 
tų taksų reikalavo, tečiaus vie
nas pavietas bijosi taksus įves
ti, kad nenukentėtų biznis. La
biausia taksų reikalauja Chica- 
gos meras Cermak, kuris net 
griimoja pašaukti į Cliicago 
valstijos miliciją, jei taksai ne
bus pravesti. Pietinė gi Illi
nois dalis taksų nenori bijoda- 
mosi pakenkti bizniui. Bet gal 
politinė mašina privers ir tos 
valstijos dalies legislatorius nu
silenkti ir priimti prekių tak
sus.

Nušovė dar vienų Chi 
cagos gangsteri

Chicago.—William J. O’Brien, 
35 m., narys Touhy butlegerių 
gengės, tapo mirtinai pašautas 
Ted Meyers spikyzėj, 2042 N. 
Clark St.' Nuvežtas ligoninėn 
jis neužilgo pasimirė. O’Brien 
ir mirdamas atsisakė įvardyti 
savo užmušėjus, nors nėra abe
jonės, kad jis juos gerai pa
žino, nes drauge su jais girta
vo. Jis turėjo roadhouse prie 
7332 Irviųg Park Blvd.

................

Mirštą buvęs kumšty
nių čempionas

New York, vas. 8. — Buvęs 
pasaulio čempionas kumštinin
kas Jim Corbett sunkiai serga 
širdies ligą ir jo mirties lau
kiama bile kurią dieną.

' ■■——
Londonas,. vas. 8. — Atstovų

Augš-Washington, vas. 8, 
tuose administracijos rateliuo
se reiškiama, kad prezidentas 
Hooveris stojąs už sumažinimą 
importo iš kitų šalių, nes jeigu 
importas nesifmažėsiąs iš tų 
šalių, kurių pinigai yra atpi
gę, tai ir toliau, tęsjs Amerikos 
ekonominio /gyvenimo šuįrutė. 
Importas gi nuolatos didėjęs.

Kad sumažinti importą pre
zidentas siūląs įvesti dar augš- 
tėsnius muitus, bet tam nepri
taria demokratai, kurie yra pa
siryžę nepraleisti - šiame kon
greso posėdyje jokių naujų 
muito patvarkymų.

Londonąs,.vas. 8. — Atstovų 
butas iržgyrš$20,000,000 pa- 
skolą Austrijai.

Chicago šalta
Chicago.—Oro biuras skelbė, 

kad pereitą naktį turėjo būti 
šalčio nuo 10 iki 15 laipsnių že
miau zero ir jog nesitikima, kad 
šaltis atsileistų dar per kelias 
dienas.
. Vakarinėse valstijose šaltis 
pasiekė 50 laipsnių žemiau ze
ro.

O New Yorke •••
New York, vas. 8. — Karštis 

šiandie pasiekė 63 laipsnius. 
Tokio karščio šiuo laiku čia ne
buvo jau per . 43 metus. Bet 
oro biuras sako, kad ir į čia 
ateina labai šalta sriovė.

Chicago.— Brakemanas liko 
užmuštas ir 4 pasažieriai su
žeisti, važiuojančiam iš Chica- 
gos į Iron Mountain, Mich., Ch., 
Mihvaukee & St. Paul trauki
niui nušokus nuo bėgių ties So
bieski ,Wis. Du vagonai ap
virto.

Praga,- Čekoslovakijoje, vas. 
8.— Bedarbė čechoslovakijoje 
nepaprastai padidėjo sausio mė
nesį.

Sausio mėnesį bedarbių skai
čius pasiekė 865,000, kuomet 
sausio mėn. metai atgal be
darbių buvo 583,000. Palygi
nus su* gruodžio mėn. skaičius 
bedarbių sausio mėnesy padi
dėjo 130,000.

Streikieriai tarsis su 
Hudson kompanija

Paderewski - kandi 
datas į Lenkijos 

prezidentus
Varšava, vas. 8. —r Dešinioji 

pozicija išstatė į prezidentus 
sekamiems rinkimams gersųjį 
pianistą ir buvusį Lenkijos pre
mjerą—Ignac Jąn Paderewski. 
Jo kandidatūrą sutinkąs remti 
ir Pilsudskis, jei santikiai su 
Vokiętija pablogėtų. Rinkimai 
.taksi? birželio m&i.. ■■

Providence, R. L, vas. 8. — 
Pianistas Paderewski, kuris šiuo 
laiku lankosi Amerikoje, atsi
sakė ką nors pasakyti dėl ži
nios, kad jis yra kandidatas i 
Lenkijos prezidentui.

Septyni žmonės žuvo 
gaisre hotely

Tisdale, Sask., Kanadoj, vas. 
8.-— Septynių žmonių lavonai 
liko išimti iš griuvėsių Impe- 
rial hotelio, kurio trys namai 
liko suanikinti gaisro.

žuvę yra hotelio savininkė 
Mrs. C. Couture, jos trys duk
terys, tarnaitė . ir du svečiai. 
Keturi žmonės skaudžiai apde
gė ir liko sužeisti šokant per 
langus iš antro aukšto. O Šal
tis tuo laiku siekė 40 laipsnių 
žemiau zero.

Pardavimai automobilių 
padidėjo

r ■ 1 ■ ■ i
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Detroit, Mich.—General Mo
tors pirkėjams /saūsio mėnesy 
pardavė viso 50,653 automobi
lius, kuomet gruodžio mėn. bu
vo parduota tik 19,992 automo
biliai, sausio mėn. metai at
gal—47,942 automobiliai.

Viso pardavėjams Amerikoj 
ir užsieniuose automobilių par
duota: sąusio mėn. — 82,117, 
gruodžio m. 53,942 ir sausio 
mėn. pereitų metų—74/710.

Detroit, Mich., vas. 8. — 
Streikuojantys Hudson bodies 
darbininkai išrinko komitetą, 
kuris tarsis su kompanija. 
Kompanijos gi viršininkai irgi 
sutiko tartis su darbininkų at
stovais, tečiaus jie reikalauja, 
kad tais atstovais butų patys 
Hudson darbininkai, o ne paša
liečiai komunistai. Naktį pikie- 
tutojams pati kopmanija pa
tiekė karštos kavos ir užkan
džių.

Briggs kompanijos streikie
riai paskelbė, kad jie nutraukė 
ryšius su komunistų organiza
cijomis ir dabar ves streiką 
patys vieni.

Marijampole, 
laiku fabrikas 
daufc cukrinių runkelių išspau
dų, kurios, garuodamos, taip 
smarkiai užteršia orą, kad ne
galima beveik kvėpuoti. Dar 
blogiau, kai tas išspaudas ūki
ninkai drasko iš krūvos ir ve
žioja po miestą., Mat, tomis 
išspaudomis šeria karyes, peni 
bekonus ir kt. Užtat jų parei
kalavimas labai didelis ir jų iš- 
vežiojimas labai platus. Kiti 
išspaudų atvažiuoja po 25 klm. 
Už jų centnerį mokama 20 cen
tų. ’ ‘

Ūkininkai džiaugiasi, < kad 
gauna pigų pašarą, o marijam
poliečiai skundžiasi, kad užteršė 
jiems orą.

8 darbininkų užmušti, 
150 sužeista Paryžiaus 

dirbtuvėje
Paryžius, vas. 7. — Astuoni 

žmonės liko užmušti .ir 150 su
žeista sprogus gariniam kati
lui Renault automobilių dirb
tuvėje Paryžiaus priemiesty 
Billancourt. Daugelis yra tiek 
sunkiai sužeisti, kad veikiausia 
mirs, taip kad skaičius žuvusių 
bus daug didesnis, negu dabar 
žinoma. Priežasties nelaimės 
nežinoma.

Nusižudė 10 metų 
vaikas

Indianapolis ,lnd., vas. 8. — 
Indiana teatro elevatoriaus šaf- 
toje rastas negyvas Edward 
McCleary, 10 metų, sunirs Pat- 
rick McCleary. Spėjama, kad 
vaikas pats nusižudė. Jis šeš
tadieny buvo atiduotas jaunuo
lių teismui kaipo nepataisomas 
ir prapuolė tuoj kaip buvo par
vestas namo.

— Paskutiniu 
išverčia labai 

t

Kiek dabar yra Lietu 
voj svetimtaučių

Kaunas.— 1933 metų sausio 
mėn. 1 d. Lietuvoje buvo 13,187 
svetimšaliai, iš kurių 6,244 be 
pilietybės, 3,088 Vokietijos pi
liečiai, 1,350 optantų Klaipė
dos krašte, 1,087 Latvijos pilie
čiai. Kitų . valstybių piliečių 
yra mažiau kaip po tūkstantį. 
Palyginus su visa Lietuva, dau
giausia svetimšalių yra Klaipė
dos krašte. Pernai sausio mėn. 
1 d. Lietuvoj buvo 16,240 sve
timšalių.

Iš esamų Lietuvoj svetimša
lių 1,782 ‘ 'yra amatninkai, 90 
dvasininkų (vien Vokietijos pi
liečių yra 45), 74 inžinieriai, 
36 gydytojai, 96 technikai, 572 
pirkliai, 251 mokytojas, 467 
moksleiviai, 70 menininkų, 590 
valdininkų ir tarnautojų, 3,249 
juodadarbiai (beveik visi be 
pilietybės), 967 žemės ūkių 
darbininkai, 152 negal dirbti ir 
463 atvažiavę į Lietuvą sve- 
čiuosna.

Pasibaigė žąsų ir ančių 
eksportas

> Ž. NAUMIESTIS. — Prieš 
kurį laiką čia užsibaigė žąsų 
ir ančių eksportas. Per tris 
paskutinius pereitų metų mė
nesius išvežta Vokietijon apie 
60—70 vagonų žąsų ir ančių. 
Žąsų išvežta daugiau kaip an
čių. Po truputį uždirbti gąuda- 
vo neturtingi vaikai, kuriems 
už nuvarymą žąsų iš Nau
miesčio į Kulešus, siaurojo ge
ležinkelio stotį (2 km.) mokė
davo po 1,50-~200 litų.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
jaus.kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Trys aviatoriai žuvo 
bandydami aeroplaną
Detroit, Mich,, vąs. 8. —Trys 

Stinson Aircraft Corp. aviato
riai—vyriausias bandytojas, vy
riausias inžinierius ir jo pą- 
gelbininkas— žuvo bandydami 
įiaujos rūšies aeroplaną. Jie 
pasikėlė j orą, apskrido apie 
Wayne įiaviėto aviacijoą&lau^' 

tybės departamentas pakvietė ką, bet i/mai, dėl nežinomos 
,iRunluni]ą j derybas dėl -karo priežasties, jų aeropalnas nukri- 

; ■ Uolų. 1 , to U TOO pėdų aųgžtumos..

V:

Dublinas, vas. 8. — pirmame 
Airijos seimo susirinkime, Ea- 
pion de Valera išnaujo tapo 
išrinktas Airijos prezidentu 82 
balsais prieš 54.

!' .............. ",
Washington, vas. 8.

•l

- Vale

Į Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
f daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
į reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.
į ■ ' ' ■ • ■ č

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieriiais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

r*-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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VISAIS- REIKALAIS KREIPKITfiS

Winnipėg() lietuviui pasidar 
bavo dėl sugrįžimo 1 J. R«- 

simavičidus\įrEdmontoil

iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.NAUJIENŲ KONCERTAS 

■'Vaš. 26 Liet. Auditorijoj

metų mir- 
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mato, jog NAUJIENOS
1739, So. Halsted Street
- , CHICAGO, ILLINOIS

labai mažą 
tiek triukŠ- 
tikėtis, jog 
nusibos ir

Rinko 
apylin-į 

kad yra tiek 
kurie atjaučia 

ĮejušV į 
aiš- 

noru

Komitetas:
P. Yapniškis, 

J. Rimkevičius

k a d JSps i m a viči us
įžti atghįfe įfĖdnionton. 
jie. abįp/'kad reikia 

linga$.... Mi- 
įtaš- sausio

Vos tik spėjau įeiti į svotai 
nę, kaip į akis mėtėsi lietu 
vaitos, apsirengusios tautiš

» DYKAI
KNYGELI

fcecprd of I«- 
leko ... nrjmnm1

S..M- 
___ nnHhiptyle. 
ipentinKtui l»w

Fotografija nuimta nuo Amerikos laivo Americaų }]VIerchąnt parodo, kaip tas laivas išgelbėjo 
22 žmones nuo skęstančio Atlantike anglų prėkybįnįo ,laivo Exeter City. Keturi Exeter City 
įgulos nariai, jų tarpe ir kapitonas, jau pirmiau 1 buvo nublokšti vilnies j jurą ir žuvo. Neužilgo 

po nuėmimo šios fotografijos laivas paskendo.

Edmontone. J. Rasimavičius 
apleido Winnipegą sausio 31 
dieną.

nipegeį kurie turi savo namus, 
tada Rasimavičius bus išleis
tas. Atsirado geros širdies 
ponios — ponia Dylienė ir po
nia Urbonienė, kurios ėjo pąs 
lietuvius, prašydamos, kad 
pasirašytų dėl J. Rasimavi- 
čiaus išleidimo iš Immigration 
Hali. Po ilgo ir sunkaus darbo 
gavo 3 žmonių parašus, 2 lie
tuvių ir vieno ukrainiečio. Už 
tokį didelį darbų tenka po
nioms Dylienei ir Urbonienei 
didelis kreditas ir padėka, o 
dar didesnes padėkos verti 
tie žmonės, kurie davė savo 
parašus.

Po surinkimo parašų J. Ra- 
siniavičius su 3 mažais vaiku
čiais tapo išleistas. Jam buvo 
komiteto perduota šešios de
šimtys ir du doleriai ($62.00). 
J. Rasimavičius, išreiškė dide
lę padėkų visiem?komitetui, 
darbuotojams ir aukotojams.

Iš surinktų pinigų buvo nu
pirktas bilietas dėl sugrįžimo 

l į Edmonton už kurį užmokėjo 
$27.4-5Q, o likusieji pinigai jam 

i buvo .įteikti dėl pragyvenimoIi liūnas, A. Norris 
riilavičius, M. Gražįskauskie- 
pė, C. Cinkus, G. Kuprėnas, V. 
NovOgrodski, A. Matulevičiūtė, 
G, Verbliugėvįčius, P. Griga- 
liauskas P. Pranevičius, M. Vi- 
drifc, P. Pūras, P. Gudžiūnas, 

| V. Stepon

kupina žmonių. Publikos ga
lėjo būti tarp 700-800. žinoma 
tai buvo ne vien lietuviai, — 
gerokas būrys buvo ir svetini 
ta učiii.

Lietuvių vakaras.
International Institute salė

je, 2431 E. Grand Blvd., sau
sio 28 d. įvyko lietuvių vaka
ras, prie kurio surengimo dau
giausiai pasidarbavo p-nia“ E. 
Pauražienė. Toje- įstaigoje ji
nai dirba jau daug metų kah 
po lietuvių atstovė. Ir šį kartų 
ji pasirūpino sukviesti Weat 
Side ir East Side lietuvius pa- 
sifodyti savo dainomis. Dalyt 
vauti buvo kviečiami visi, be 
skirtumo pažvalgų 
įsitikinimų.

Turiu pasakyti, jog vakaras

Ę4 Plikaitite, ' M. Sipith, E. 
ManchuĮenko, V, Malchevska, 
K* Marshal, J. Ginsberg, Dr. 
Sęd^iak, M.r Ifovvąl, R. Sablec- 
kaitė, Ė. Vaisnet, J. Valento* 
uis, J. Savickas, M. Zawąds- 
kas, A. Ląwrįnovich, J. Rau
donis, Teamster Working- 
niens B.;- P. Kantrimas 15e, 
A. Bararcus 15c, K. Scuikčius 
10c, II. Zpreine 10c, A. Dinir 
10c; Ypata—50c, Ypata —50c.

Pabaigus • aukas rinkti, J. 
Rasimavičių nenorėjo išleisti

į' į ■■

lavičius, M. Rakaus
kas, V. Dylis, J. Šamas, Z 
Yauniškii Working Mens1 U 
Bakery 
Rimkevįch 70c; po 50c — G 
Raelin, K. ’Zalęnas, J. Kissel, V 
Žalys, S. Venckcvich 
lock, S. Paknis, P.
V. Marshal;1 Ypata, R.1 Wach,
L. Jasiulionis, J. Chernaus- 
kaitė; J. Karolis, A. Urban, A. 
Matulevičius, F. Pauplys, A. 
Gurksnicnė, N. Srogcn, M. Ne- 
vidbriskis,' P. Gutauskas, O. 
'Šležienė, P. Kola 
J. Strimas
M. Adomaitis, S. Motiečiutė, P. 
Buteikis, K. Pranevičius, J. 
UrbaiiaVičius, S. A. Findlėy, V. 
Findley, B.' Drukas, J. Čeka- 
natišk&s, (i Pumputis, V. Dau
baras, y. /Žųsųjų A. Valiauga; 
G. Gustaitis 35ę,. R. Mathews 
30c, K. Stankęvį.ch;3Qę; pd 25c

Jūsų 
PATOGUMUI

Aukščiau minėtos kuopos su
sirinkimas įvyko sausio 27 d. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas. Susirinkusieji reikalus 
svarstė su pakilusiu upu. At
rodo, kad musų senieji draugai 
dar turi pakankamai energijos 
ir pasiryžimo. Tiesa, seniau, 
kada mes buvome jaunesni, 
gal turėjome ir dauginu ener
gijos. Tačiau dabar mes turi
me daugiau patyrimo, todėl ir 
musų darbas privalėtų duoti 
daugiau pasekmių.

f Esu tikras, kad tie, kurie su 
atviromis akimis žiuri į žmo
nių vargus, mato būtinų reika
lų keisti draugijos gyvenimų. 
Bet kas jį galės pakeisti? Tik
rai ne tie, kurie valdo dirbtu
ves ir gamybos įrankius. Jiems 
ir dabartinė tvarka yra gera, 
iręs jie turi viską ir valdo vis-

Laikas daug reiikla 
prie patentu. Nertxk 
kuoklt vilkindami 
apMurojlmu U'B avo<1 

stotu irs: 
del| dėl Inu truko! iu 
arba raBykltO d?] 
NEMOKAiT0S„ kny- 
rntito . "How, tp Oh< 
taiM a Paiont” ,lr; *’ 
vention” formos. I ui inforrnnOijaB 
rn«lnfJlin»L ....hl'kfll’Ll 
Greitas, atttargUB, h 
tarnavImaM.

Vasario 2 d. Cass Tcchnical 
High School įvyko Normali 
Thonias prakalbos. Publikos 
susirinko tiek, kad nebegalėjo 
sutilpti auditorijoje, nežiū
rint to, kad ji talpina kelis 
tuksiančius. Ne tik sėdynių 
pritruko, bet ir stovėti nebe
buvo kur. Todėl daugelis tu
rėjo grįžti namo.

Thomas kalbėjo 
dienų įvykius ir ragino žmones 
dėtis prie socialistų partijos. 
Jis pusėtinai pakedeno repub- 
likonus ir demokratus, tarp 
kurių jokio skirtumo nėra. 
Girdi, jus, dabar turite demo
kratų gubernatorių. Ar jus ga
lite juo pasidžiaugti? Vos tik 
kilo streikas Briggs dirbtuvėse, 
kaip jūsų 
pasiuntė 
nors tam 
reikalo.

Streikas Briggs kompanijoje 
dar tebesitęsia ir nežinia, 
kada jis pasibaigs. Streikieriai 
reikalauja, kad butų pripažin
ta unija, bet kompanijos bosai 
apie tai nenori nei girdėti. Jie 
bando streikų sulaužyti su pa
galba streiklaužių. Kuo ta ko
va pasibaigs, sunku kol kas 
pasakyti.

Fordo dirbtuvės irgi nekru
tu. Sakoma, kad jos negaliu* 
čios gauti “Eodžių”, todėl no
romis nenoromis turinčios su
stabdyti darbų. Kitos dirbtu
vės irgi užsidarinėja ir tai ne 
savo noru, bet todėl, kad bį- 
josi darbininkų bruzdėjimo.

Tai pirmų kartų musų Det
roite dedasi tokie dalykai. 
Pirmiau čia darbininkai, apie 
streikus nei galvoto negalvo
davo.

Šaltis Krūtinėj
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
Jelmi pajaunate Salti krūtinė], ne

manykite apie naujus rydymo metodus. Jut 
sutaupysite laiko Ir neamarumų vartojant 
tu sene žinomą gyduole, kuri niekuomet 
neapvils Jus ir atnefc tikrą palenrvinlmą. 
Atsidėkite ant terpentino, dėlto, kad Jisai 
sulaužo užslklmMmą jūsų dūsavimo tūbo
se, tariaus nesu byle koke kitas vaistas pa
sauly.

Bet terpentinas turi būt rrynas. ir 
Jisai turi būt tinkamai sumainytas su oint- 
mentu ii mentolio ir kamparo. Toki tinka
mą mitini Jus kaip tik ir raunate kada 
vartojate Turpo Vaporisiny Ointment: vaisi 
lai nuo Šalčio kuriuos vartoja tukstanėtal 
Aeimynų per 30 metų.

Kaip tik Jus Jaučiate, kad pasavote lalt| 
krūtinėj, ittrinkte krutino su Turpo Vapo- 
rlzlns Ointmentu ir atsilsėkite per naktį. 
U ryto atsikėlė dėkuosite mums už musą 
patarimą. Ik t bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporizlnr Ointment. ir 
raukite tą ką reikalausite. Gražinsime pi
pirus, jeiru busite neužranėdintl.

gubernatorius tuoj 
valstijos policijų, 
nebuvo mažiausio

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

ton ir 
gaiš. ( 
pagalbos. , : >

Atėjo W. Dylii pas P., Yau 
niškį pasitarti, kas galimi 
padaryti, 
galėtų gr 
Nutarė 
sušaukti viešas 
liūgas buvo sli«i
16 d. paš P. Yahiiiškį, 3M'Mag
nus st. Suėjo ąį 
yių^Po 4i?unų)o?il 
visi ■ paiŽątfė, 
maVičiŪi rcikalm 
pagalba. Aukų rinkimo komi
tetai! buvo išrinkti 5 asmenys: 
W. Dylis, P. Yauniškis, " J. 
Rimkevicb, A. Matulevičius ir 
K. Plečkaitis. 4 *Nežiūrint tokių blogų laikų 
ir didelės bedarbės, komitetas 
pradėjo rinkti atijcas 
po visų WinnipeĮ(ų ii 
kės. Nesitikėjo, 
daug lietuvių, 
suvargusių šeimynų 
namus, mažai lereikėj 

tuoj aus su mielu 
duoda kiek išgalėdami.

Po kelių dieną aukų surinko 
$62.00. Štai aukotojų vardai- 
payardės ir kiek aukojo: (

Aukojo’ po du doleriu: Pj 
Blusis, K, Beniušis, P, Puga« 
cliauskas, I\ Yaumškiš;. po $l j 
—J. L. Sųbach, V. Žasiųas, G, 
žąsinas, J. Kyedęravičius, Al 
Shille, E. LaNvrino.yijąĮi,, p. ,Pa-

NAUJIENOS
1739 So* HalfetėdJ. SK,

vakarienė. Tai bus draugiška 
vakarienė,1 kur draugai turės 
progos pasidalinti . savo minti
mis ir pasilinksminti*

Lietuvių socialistama šian
dien rupi ne vien šios šalies 
reikalai. Jie gyvai yra susido
mėję ir tuo, kas dedasi Lietu
voje. Daugelis jų savo laiku 
vedė kovą su carizmu u| tai, 
kad Lietuva butų nepriklauso
ma ir laisva. Dėliai to kai ku
riems teko apleisti Lietuvą ir 
atvažiuoti į Ameriką, šiandien 
mes turime nepriklausomą Lie
tuvą, bet laisves ten nėra. (Prie 
vąldžios vairo atsistojo tokie 
žmonės, kurie mano, -jog Lietu
vos gyventojai nėra pribrendę 
demokratiškai tvarkytis. Savo 
laiku jie kvietė" vokiečių kuni
gaikštį Urachų valdyti Lietu
vą. Kaizerizmui Vokietijoj ė 
susmukus, tas jų planas neiš
degė. Bet vėliau jįe smurtu at
siekė savo! pagrobė valdžios 
vairų į savo rankas ir dabar 
diktatoriškai valdo Lietuvą.

Su Lietuva musų ryšiai tolL 
gražu nėra nutraukti.. Ten gy* 
vena musų giminės, draugai ir 
pažįstami. Todėl mums anaip
tol nėra visvien, kas Lietuvoje 
stovi prie valdžios vairo. Mes 
socialistai stojame ir stosime 
už tai, kad Lietuva butų ne tik 
nepriklausoma, bet ir laisva.

Filantropas.

komfortą 
skulimos

' ,ij . .. ■
1 '‘'t.’

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

■ ■ fe.“*< • ;■ " >:■

Ir kodėl gi jie nevaldys, jei
gu mes darbininkai nesirūpina
me savo reikalais ir savo dar
bo vaisius atiduodame tiems, 
kurie tinginiauja ir moka tik 
kitų triusu naudotis. O tai esti 
todėl, kad mes nepasitikime 
savo jėgomis, patys 
Mums trūksta vienybės 
dariškumo.

Žinoma, aš čia kalbu 
tą vienybę, kurią skelbia 
biniai. Maskvos davatkos 
ka tik griauti, o ne vienybę pa
laikyti tarp darbininkų. Kas 
tik nesutinka su Stalino zoka- 
nais, jie tuos tuoj prakeikia ir 
ekskomunikuoja. Atrodo, kad 
darbininkai jau pradeda su
prasti, jog iš komunistų nieko 
gero negalima tikėtis. Apie 
tai galima spręsti iš to, kad 
juo tolyn, tuo jų eilės vis la
biau krinka. Net ir šiais sun
kiais depresijos laikais jie ne
gali įtraukti į savo judėjimą 
darbininkų mases. Jungtinių 
Valstijų prezidento rinkiniai 
aiškiai parodė, kad komunistai 
šioje šalyje turi 
įtaką. Jie dar šiek 
mauja, bet reikia 
neužilgo žmonėms 
tas triukšmavimas.

Musų 19 kuopa 
dabar yra geras laikas pradėti 
smarkesnį veikimą. Sekamo 
mėnesio pradžioje planuojama 
surengti prakalbas sąryšyje, su 
Karclio Markso 50 
ties sukaktuvėmis, 
pagirtinas žygis.

Po pirmos rusų 
darbininkų judėjimas tarp lie
tuvių buvo sparčiai pradėjęs 
plėtotis. Bet užėjus pasauliniam 
karui, žmonių laisvė tapo su
varžyta. Visokie doleriniai pa
triotai dėjo visas pastangas, 
kad pasmaugti spaudos ir su
sirinkimų laisvę. Sakyti teisy
bę pasidarė pavojingu dalyku. 
Tuo pačiu laiku atsirado viso
kių Mesijošių, kurie demago
giškai ėmė klaidinti darbinin
kus, žadėdami jiems rojų. Ta
tai privedė prie to, kad darbi- 
pinkų judėjimas susiskaldę, 
vienybė pąkriko. O be vieny
bės darbininkai niekuomet nie
ko nelaimėjo ir niekuomet nie
ko nelaimės.

LSS. 19 kuopa tikrai duoda 
gerų pavyzdį, kurį turėtų pa
rėkti ir kitų kolonijų lietuviai 
darbininkai. .Mums jau tikrai 
laikas pradėti veikti, šiandien 
depresijos yra paliesti ne vien 
tik juodo darbo darbininkai; 
bet ir visi tie, kurie iš fiziško 
ar protiško darbo pasidaro sau 
pragyvenimą. Visi tad mato, 
kad dabartinė santvarka yra 
netikusi.

Kuopa yra nutarusi kviesti 
už kalbėtoją pasižymėjusi tarp 
Amerikos lietuvių asmenį. To
dėl nėra ąbejonės, kad prakal
bos turės atnešti geras pasė
kas. Laike prakalbų bus plati-1 tas nesigailėjo, Nors svetainė 
pama Uteratura, o vėliau jvyka pusėtinai erdvi, bei ji buvo

Buy gloves wlth what 
it savęs .(

“J" 'S.”!?

ka atiduoti’ West Side pane
lėms, kurios beveik visos buvo 
tautiškai apsirengusios.,Iš East 
Side tik, rodosi, ponios Pau- 
ražiene ir širvaitiene dėvėjo 
tautiškus drabu'žiusV

Viduje svetainė buvo išpuoš
ta Amerikos 
liavomis. Prie 
stalai, papuošti jĮrpžemii’, o prie 
jų sėdėjo žmones.

Ponia Pauražienė pirmiau
siai pasveikino susirinkusių 
publikų ir tarė jai ačiū už at
silankymų. Po lot ji pristatė 
ponių Alvod, vyriausių įstai
gos vedėją, vesti programų. 
Programas susidėjo iš šių nu
meriu: 1. Aukštikalnio sūnūs 
gana vykusiai pagrojo akordi- 
nu; 2, J. ,Uvick pasakę trumpų 
įcĄlbų^tfcp^, 
hesuprabta; j is 
koje ^fmūsius'lietuvius moky
tis savo tėvų kalbos, kadangi 
bile kalbos mokėjimus yt'a di
delis pliusas, — juo žmogus 
daugiau kalbų žino, tuo ge
riau; 3. Bukdntaite išpildė pia
no solo; 4. J. Valakas sudaina
vo tris liaudies dainas, —pub
likai jis labai patiko; 5. lietu
vaičių vyčių “Glee Club” su
dainavo tris liaudies dainas; 
po vadovyste vargoninko Juo
zo Blažio pasirodė gana gerai; 
6. vyčių kuopos narės pašoko 
“Klumpakojį” ir “Noriu mie-Įkinti 
go”; 7. šv. Jurgio parapijos 
choras po vadovyste vargonin
ko J. Čižausko sudainavo ke
turias daineles; publikai dide
lio/ įspūdžio nepadarė—-chorui 
truko vyriškų balsų.

Kai muzikalis , programas 
pasibaigė, p-ia Alvod paprašė 
publikos nesiskirstyti ir pasi
likti savo vietose. Girdi, Busiu 
lietuviški užkandžiai. Ir iš lie
sų Wėšt Sidėš panelės, pasi- 
pųošiišios tautiškai^ čubais, at
nešė lietuviško sūrio, pyrago 
ir kayoš.'Užkaildžiai buvo la
bai gardųfe. V

Paskui prasidėjo šbkilii. Viši 
smagiai linksminosi ligi vė
lyvos nakties. Buvo mįalonu 
žiūrėtu kaip lietuvių jaunimas 
šoka tautiškus šokius.

Pageidaujama ir daugiau to
kių parengimų. Kučinskas.

J. Rasimavičius , su trimis 
mažais vaikučiai^ b,ųvo depor-l 
tuojamas į Lietųyą įš fEdniQn- 
ton. Jis buvo sulaikytas Win- 
nipego Inimigrajiob Hali dėl; 
nežinomų jiriežasčių. Rašima- 
vičius neturėję ijęi ^gįmijiių nei 
pažįstamų Winųipėge; Pabu
vęs Imniigration Hali kiek lai
ko, susipažino >šu ‘lietuviais ir

• Lietuvos yė-( kreipėsi į I)ylių;-Sakč, kad jis 
sienų stovėjo bus grųžintas atgal į Edmbn- 

tųrės grį^ti^avo pinį- 
jų neturėdamas, prašė

,. ' .iv'- 
/į k

h..“’: . <J - '

Immigration purenti negavo l 
parašų namų savininkų iš Ed 
Uionton, tai< pareiškė, kad jei 
gu pasirašys 3 asmenys Win

. . ..

NAUJA V

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOQK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
' Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta.
Prisiunčiame paštu.

[f*, B AK i NG IVPOVVDER.
- i > ■■ i . .n .

SAME PRICE V

PATBNTS

•Saue -in Bui/ ing

U’UOftAKBL'AOF)
MULIOnS OF POUNDS ŪSE D 

HV OUR COVf

CLARENCE A. O’BRIĘN 
RągląUred RflĮertt. ĄUprriey 

43-A Securlty 8ąif|n0l$' ęoramercUI 

BanlTBulIdtnlr
(Dlrect)y scroo frotn Pat^nt Qtęęe|

wasUj^gton. d. c. 
-—■r-...... i"
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NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
LIETUVĄ

Valdžios: taksos

Ustcn wu.' CIGAfe

S.L.A. 6-tas Apskr, 
rengia bankietą sa
vo kuopų nariams

Kiek laiko atgal nukritęs 
nuo laiptų, 'Justinas Ziulėnasį 
(Zelmis?) 3213 Wallaee st.į 
sunkiai susižeidė galvų. Buvo

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

x ve Gcrę 
A esOOK. 
RER& •**.

Atdara kasdien nuo 8 iki G vai. vnk. Ketvenraia ir Sežtadianlaiu iki 8:30 vale

Schmidt, 
Kuznecov. 

arba Kalvaitis. Vokiška 
šaknis kauf paeina nuo 
todėl Kaufmann reiškia 
tai yra vyrų, kuris per-

101.50
166.50

s5.00

X OON'T VMAHT 
T 'BIN aus 
-i BOOKS-

Prirengiame ir sųtVąrkome Visi 
kųmentus. Ofisas atdaras kasd

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir Žmonijos I»1okIi»hbIo prlefio, plau
čių uždegi m o! laikykite savo vidu
rius Uuosai, reguliariai - vartokite

TRINERJO KARTŲJĮ VYNĄ

Tarp Chicagos
Lietuvių

6-to apskričio komisija 
E. Mikužiui ė- < » > t : ■ r * /

. K. Semaška
Dr, A. Montvidas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS .ą—M 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <W|g 
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902 te

Vapoj. lietaus ir draskos vanos. 
awimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 y. ▼. . ..

Smith, kitas Schmidt, 
Schmitte, ketvirtas 
Miller, Mueller ir 

Kų jau bekalbėti apie 
lenkų,

šaltis 
daryti
i 5 ......
dek sykj j valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Me
lionai vartoja jj per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

tuojau nugabentas į Cook ap-i 
skričio ligoninę, bet visai neat-: 
gavęs sąmones kelias dienas 
atgal pasimirė. .

šiandien po pietų įvyksta jo 
laidotuvės. Eudeikiui patėr*

labai tvirti, šia ne- 
.... .99c porai 

berniukams kaliošai, didžiausia ver

toje, J 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir 
Praktikuoja per daugeli metų i 
dykai. OFISO VALANDOS t 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

lt W0l>Ut> N T 
BMM 5ME W 

BOCK PtoPCSdtMJ 
- ON SARTU f—

1 I .IMI • 11\ I I J ■■■»*<■■ k

Įvyksta vasario 18 d. Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj; rengimo 
kom. atsišaukia į Chicagos ir 

apie lin kės k u o pas.

krūtinėj ir gerklėj gali pati 
labai rimtas. Palengvink ji 

minutes su Musterole. Pri-

Nukrito nuo laiptų 
sunkiai susižeidė;

mirė

liaujant kūnas bus nugabentas 
j Tautiškas kapines iš 3201 S. 
Aubutn avcnue.

Chicagos, Indiana Harbor, 
Cicero ir Melroše Parko kuo
pų nariai, jus visi esate vienos 
broliškos organizacijos nariai, 
bet daugelis vienas kito nepa
žįstate, neturite progos susiei
ti ir liuesai, atvirai be forma
lumų pasitarti ir da paviešėti.

.Tusų delegatai į 6-tą apskritį 
gali pasakyti, kad apskričio 
konferencijos yra vieta hariųj 
susipažinimui, susidraugavi
mui, įvąirių organizacijos rei
kalų išdiskusaviniui ir pąvie- 
šėjimui.

šeštas apskritis nutarė su
ruošti bankietų visiems savo 
kuopų delegatams ir nariams. 
Jis įvyksta vasario (Febru- 
ary) 18 dienų, 8 vai. vakdre, 
Lietuvių Auditorijoj. Nors į4 
žanga bus 75c. lėšų padengi
mui, vienok bus stengtasi jo
kio pelno nepadaryti. Svečiai 
bus gausingai vaišinami, ir 
linksminami.

Tikietus įsigykite iki 15 va
sario ir tie, kurie paėmėte 
pardavinėti, priduokite apys
kaitų iki minėtos dienos. Ne- 
atidėliokite. Tikietus galima 
gauti pas visų kuopų viršinin
kus ir pas bankieto rengimo 
komisijų. Telefonuokitc dėl ti- 
kietų Dr. A. Montvidui, Seeley 
7330 arba E. "Mikužiutei Brun- 
swick 4887 arba kreipkitės į 
K. Semaškų, 3121 Beach avė.
SLA

kelios dešimtys tūkstančių lie
tuvių kelių metų laiku pakei
tė savo pavardes. Nemažiau 
Lietuvoj, kaip Amerikoj. Kei
timas da nesibaigia. Bandoma 
apvalyti pavardes nuo svetimų 
kalbų įtakos, sutrumpinti jas, 
padaryti skambesnėmis ir leng
vesnėmis tarti. Tai yra girti
nas progresas, tik reikėtų įs
teigti biurų, kuris susidėtų iš 
nusimanančių asmenų šiame 
reikale ir teiktų patarimus no
rintiems pavardes keisti.

Nusistovėjusiose, . subrendu
siose šalyse pavardžių keitimas 
jau yra dingęs. Amerika nors 
jau ne jauna, bet vien tik pa
vardžių apstus kaitaliojimas 
odo į jos nenusistovėjima ir 

nesubrendimų. Pirmieji Jungti
nių Valstijų gyventojai ir iš 
jų kilusios gentkartės jau šiek 
tiek susitvarkė. Viršaus milio- 
nas jų pasivadino Smithais, 
netoli tiek pat Milteliais, John- 
sonais, Andersonais, Rbbert- 
sais, Jonesais. Naujės nuėji atei
viai da tebetvarko savo pavar
des. čia apsigyveno žmones 
įvairių tautų. Vienas rašo savo 
pavardę 
trečias 
Smythe, 
Moeller. 
graikų, italų, lietuvių 
vengrų ir kitų tautų pavardes. 
Lietuviams gali būti nekeblu 
ištarti ir parašyti rusų, lenkų 
ir kelių kitų tautų pavardes, 
visai kas kitai su franeuzų, ir- 
landų, italų, finų, holandų ir 
kitų pavardėmis. Musų pavar
džių didelis skaitlius sudaro 
keblumų kitoms tautoms. Ne
stebėtina, kad musų Bagdžiu- 
nas ima vadintis Bordenu, Eli- 
jošius Eliasu, Olševkis Oliu, 
žilinskis Cray, Radišauskas 
Rogers ir t. t. Galima būti šo
vinistais, užsispyrimus varinėti, 
nepasiduoti patogumo naudai, 
vienok žmogus yra linkęs ne
kovoti UŽ tuščių maišų. Ankš
čiau ar vėliau jis taikosi prie 
aplinkybių ir daro, kas jam pa
togiau, lengviau, pelningiau ir 
kas labiau suartintų jį su kai
mynais. Nežiūrint, kiek jau 
propagandos nebuvo skleista ir 
kiek dza jos bus, kad Amerikos 
lietuviai savo pavardžių nekeis
tų, ji nueis niekais. Ne dėl iš
didumo, ne dėl savo, tautybės 
nekentimo ar nemylėjimo Ame
rikos lietuviai keičia savo pa
vardes, o reikalo verčiami. Jie 
virsta Jonesais, Smithais, Mil- 
leriais, Bordenais ir kitais, kad 
kiti gyventojai galėtų juos va
dinti pavardėmis, kad nepaken
kus sau darbe, biznyj, profesi
joj ir socialiame gyvenime. Ku
rių pavardės lengvai bile kam 
tariamos ir atmintinos, tie ir 
nekeičia. Kiti nukapojo lietu
viškas galūnes ir, as ir us, jei
gu be jų kitataučiui lengviau 
jas tarti ir atsiminti. Daugelis 
turi visai pakeisti.. Patarti lie
tuviams nekeisti savo' pavar
džių, nors reikėtų kęsti nepa
togumus ir turėti žalos, nėra 
išmintinga. Tik ir vėl • norisi 
prisiminti, kad norintiems par 
vardes keisti reikėtų turėti 
biurų, kuris duotų patarimų 
apie tinkamų pakeitimų.

$2.99
VERTĖS IKI $9.95 

SPECIALS!!!
Bliuzkas. Grynų vilnų, šil- 
I. Outleto kaina

Nugabentas ligoni 
nėn po ginčo dėl 

nuomos

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-Februaty 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

Pavasario Sezonas 
Prasideda Dabar
Orėsiu Detalninlman Ir • 
Skrybėlių Padarymą*

• • f - ’ •

Mes. Veikiame ekspertų in« 
Atrakcijas Dienomis Ir Va
karais, žema kaina.
SkrybUlIų dirbtos uždirba 
nuo $26 iki $60 savalto!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas, Į . , , '
lAsimokink, . papuošti, , nu
velti ir pųdąryti sau pui
kią . ekrybčlaitę dar. besi- 
mokinant.

MA8TBB DRKSSkAKINa 
OOLLEGB 

339 S. Wahash AvHrae 
Tel. NVabasb 9076 .

Rąžykite dėl knygutes L. 
. Gausite, ja PYKAI. ....

. . - : •' « __  . ? * T . * v ■_

Kol žmonės gyveno ūkiuose 
ir dvaruose^ pavardės buvo ne
reikalingos. Jei pasitaikė toje 
pačioj apielinkėj keli vyrai vie
nodu vardu, tai buvo paaiški
nama, iš kurios vietos kuris 
paeina, pav., Petras iš Gamėnų, 
Petras iš Skardžių ir t. t. Ar
ba vieno Petro tėvas buvo Vin
cas, kito Batras, todėl saky
davo: “Vinco Petras’’, “Batro 
Petras’’. Slavai vyro tėvų pa
žymėdavo ne kiltininku, o prie
du vič, ov ir ski. Taip Nikolai 
Petrovič, arba Petrov, arba 
Petrovski. Kada prireikė pa
vardes vartoti, daugelis jas pa
siėmė iš tėvo vardo. Germanai, 
skandinavai, anglai ir kiti, ku
rių kalbose son, šen ir sohn 
reiškė sūnų, prie tėvo vardo 
prisegė šį žodį. Taip Peterson, 
arba Petersen, arba Nachem- 
sohn. Keliose kalbose vyras 
yra man arba menn. Petro 
sūnūs (vyras) jau vadinasi 
Peterman. Kurie nenorėjo im
ti kaipo pavardės tėvo vardo, 
tie pasirinko kų kitų. Anglas 
John kalvis pasivadino Smith, 
vokietis Schmidt, rusas Kuz- 
nec arba Kuznecov, lietuvis 
Kalvis 
žodžio 
pirkti, 
pirklį, 
ka. Vokiečiai turi daug Schnei- 
derių (siuvėjų), anglai Tay- 
lorų (siuvėjų), Fischerių ir Fi- 
sherių (žuvininkų) ir t. t. Ki
ti žmones pasivadino pagal ūgį 
ir išvaizda: Aukštolis, Žemga
lis, Long, Brown, Juodis, Ma
žylis, Green, Strong, Little ir 
t. t. Kiti priešinosi pavardėms 
arba jau buvo apielinkės gy
ventojų pravardžiojami, todėl 
jiems buvo primestos bite ko
kios pavardės: Juodsnukis, 
Kupreišis, Piipelis, Žvirblis, Ka
napė ir kitos. Ypač Vokietijos 
žydams ir Britantfos °<slandie- 
čiams, kurie priešinosi pavar
džių priėmimui, buvo duoda
mos tokios, kurios pastatytų 
juos ant pajuokos. Tūli lietu
viai pavardes vadina pravardė
mis. 'Pavardė reiškia kitas var
das po vardo arba prie vardo. 
Pravardė paeina iš pravardžia
vimo. Reiškia, kad daugelis ne
pasirinko sau patinkamų pa
vardžių, o tapo pravardyti.

Lietuviai gyveno šalia slavų 
ir net maišėsi su jais, todėl jų 
pavardės užsikrėtė slavizmu,—• 
galūnėmis vičius ir skis: Bole- 
vičius, Karpavičius, Petrauskis, 
Juozapavičius, Petravičius. Lie
tuvių kalboj galūnė turėtų bū
ti aitis. Petro duktė yra Pet- 
raitė, sūnūs Petraitis. Po Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo musų broliai Lietuvoj ir 
Amerikoj iš Naruševičių liko 
Norai, iš Balevičių Balučiai, iš 
Karpavičių Karpiai, iš Januš
kevičių Janusai ir t. t. Tūks
tančiai pakeitė savo pavardes 
— išmetė iš jų slavizmų. Pa
studijuokite tik čia suminėtus 
pakeitimus ir šimtus kitų, ku
riuos žinote, ir atrasite, kad ne 
tik slavizmas išmestas, o to
kia atmaina padaryta pavardė- 
se, kad jos visai jau ne tos, 
kų pirma buvo. Reiškia, jei ne 
keli šimtai tūkstančių, tai bent

’92.00
*153.50

?5.00
reikalingus kelionei do- 
Wiįo 8 ryto iki 8 vak.

‘NAUJIENŲ’’ Laivakorčių Skyrius.
1739 So. HafeM iSt, CMcago, IU.

............... ...

Pasauline Paroda 
Chicagojė

Jeigu norite panlatyti, kaip atrodys 
Pasauline Parodą, kuri įvyks Chica- 
goje, užsisakykite gražų, didelį, ar* 
tisriikai padarytą, paveikslą. Užgirtas 
Oftcialio Parodos Komiteto. Matysite 
visus įdomius Parodos budinkus su 
paaiškinimais ir sykiu visą Parodą 
būdamas nami?> Paveikslai jau yra 
padaryti ir galite juos gauti tuoj.iųs. 
Tinkami pakabinimui namuose ir biz* 
niėriams į krautuvių langus. Kaina 
pagal didumą: 23 per 15 colių — 
$1. 17 per 11 colių — 50c. —
ir pats didžiausias 35 pėr 23 colių

$2. Paveikslas bus jums prisiųs
tas per paštą. Siųskite' savo užsa-

, šiandien. Musų antrašas toks: 

Art Novelty Co., 
1719 S. H.fat.d St., Box 300 

Cbicago, 111.

Jonas Bauba, 39 rn. amžiaus 
4327 So. Hermitage avė. susi
barė su savo šeimininke Ona 
Galkus dėl nuomoj. Ginčas 
buvo taip smarkus, kad šeimi
ninke rado reikalų smogti Jo
nui per galvų su kękiu tai 
kietu įrankiu. Sužeistasis buvo 
'tuojau nugabentas Cook ap
skričio ligoninėn šu perskel
ta galva.

ANTRĄ EKSKURSIJA 
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų. Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933
Laivu “GRIPSHOLM” 

i 1 :l Švediją, ir iš ten su persidimu į Klaipėdą.

Klase į vieną, pusę

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

KETVIRtADlfeNV, PENKtApiĖNY ir SESTADIĖNY
3 DIDELĖS BARC.ENŲ DIENOS

1,500 ŽIEMINIU KAUTU
DEL MERGAIČIŲ, MOTERŲ IR MERGINŲ 

jgMa Turi būt išparduoti Chicago Mail Order
Outlete

PASARGA—Dėlei užėjusios audros ir šalčių mes 
Jlllypridėjome šimtus kautų dėl tų, kurios negalėjo atsi- 

lankyti į musų paskutinį kautų išpardavimą. Nežiu- 
r‘nt pirminės, originalės kainos, šie kautai bus 

w ' 1 ^ial K ‘^parduoti šia nepaprastai žema kaina. Jeigu jus
esatc tauP*’ JC*RU jųs branginate savo dolerius, de- 
imtukus ir centus, pasinaudokite šiuo nepaprastu|g|i ŠFARDAVIMU’

99c iki
VERTĖS IKI $2.98. ‘ 

■Hl NUSTEBINANTI
MOTERIMS Svederi 

tos. vertės iki $ 1.(10. Outleto kaina ..... 49c
MOTERIMS ir Merginoms Kaliošai, visų šaižų.

Vertis iki $1.49. Outleto kaina ............... 75c
MOTERIMS ir Mergaitėms grynų vilnų pirštinės 

pasirenkant ..................................... 25c
• f ; ' KEPURAITĖS dėl Mergaičių. Vertės iki 50c.

|| Šia nepatikitina Outleto, kaina ..............  10c
VYRAMS $3. Grynų vilnų svederiai. Outleto 

jB kaina .................  99c
BERNIUKAMS grynų vilnų svederiai. Geriausias

• '"BBi ®io sezono pirkinys  
VYRAMS darbiniai čebatai 

On paprasta Outleto kaina
VYRAMS

Vj lybė Chicagojė—Outleto kaina $1.29 ir $1.49

WISSIG,
Specialistas H 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ ’lR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nt- 
............... i ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 

išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
kampas Keeler Avė. Tel. Crinvford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnių* 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kati 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati 
kius, magometonus. protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima“.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujiedu Bendrove

Siųskit money orderį

■ < I ' ..............................

JZ’fA ‘JĖKUilĄ k; 'u 
ESOOK T6UA J
vov H0W TO MAKE 
HEAV •ftUVF WTHA / 
T REAt KIOK f-1

Howard Scott, sukūrėjas pa
staruoju laiku paskilbusįoĄ te
orijos apie “tęchnokratijų”. 
Nors teoriją yrą jauną, bet 
jos vadai jau spėjo susibarti 
tarp savęs ir sųsiskaldyŲ, taip 
kad Sęott’ųi , teko trauktis, iš 
CoĮųmbįa universiteto, kuris 
ikišiol vedė višus “technokrąti- 
jos-’ tyrinėjimus. : „

PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA
IšplauksKOV0 31,1933 

Laivu “BREMEN” ..r ... ;
(Iš Nėw Yorko į Bremeną) J 0įdiinąė> Ir ,iš tęn Gelžkeliu į Klaipėdą 

į Klase i vieną pusę

MARSHFIELD L

Colds

CHICACO MAIL ORDER CO 
.HARRISOH
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Vi.1 
' ■ , '' J



■ >tmEKPS, M*
y' 1 r • ■ ’ f ’ ■ < • ' ♦
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newi

Publi shed Daily Except Sunday by
The Uthuanian New» Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone RooMvelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy______________________

Entered aa Second Claae Matter 
M a re h 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, ilsldriant 
lekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
11) Telefonas Rooaevelt 8500

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — oaltu: 

Metams —-------   $8.00
Pusei metų ••••••• •• • • -------- - 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.00
Dviem mėnesiam  ..... 1.50
Vienam minėsiu!  ............ .75

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija . 8c
Savaitei .......... ............................  18#
Mėnesiui ............... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
* ■

Metama ..L—..............  $7.00
Pusei metų ____________ 8.50
Trims mėnesiams------------------1.75
Dviem mėnesiams ___ ___  N1.25
Vienam mėhealui (.75

Uetuvon ir

Metama ———______________ $8.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams ----------2.50
Pinigus reikia siųsti neito Money

Orderiu kartu «u atsakymu

socialdemokratų, viešai prigra
sino “sudaužyti į šukes” Vo
kietijos konstituciją su jos vi
suotinu balsavimu, idant social
demokratai neturėtų progos 
rinkti savo atstovus į krašto 
parlamentą. Bet kaizeriui aną
met teko dumti į Holandiją 
kirsti malkas, o socialdemokra
tas Ebertas, kilęs iš paprastų 
darbininkų, 
respublikos

Buvo ir 
“socializmo 
savo laiku
rapročiai, kaip “Vienybės” Va
laitis, bet Jų pastangos nuėjo 
niekais. Taigi be reikalo tas 
fašizmo pakalikas džiaugiasi 
Hitlerio ir Von Papeno smur
tu. Ypač negudru “Vienybės” 
pusėje rodyti savo džiaugsmą 
dėl Vokietijos reakcininkų žy
gių, kad ji turi žinoti, jogei tų 
reakcininkų įsigalėjimas Vo
kietijoje butų pavojingas Lie
tuvai.

užėmė Vokietijos 
vietą.
daugiaus panašių 

naikintojų”, kuriais 
gėrėjosi toki siau-

BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Pernai metais bedarbių šelpimui AmeriKojei buvo 
išleista apie 500,000,000 dolerių. Apskai^ųpjaina, kad 
šiemet reikės išleisti ne mažiau, kaip 750,000,000, o gal 
net visą bilioną dolerių.

Palyginti su bedarbių skaičium, tai yra, nedidelė 
suma. Per 1932 metus vidutiniškas bedarbių skaičius 
galėjo būti tarpe 10 ir 12 milionų.;Tai sudaro, priskai- 
tant bedarbių šeimas, gal kokius 30 milionų žmonių. 
Reiškia, pernai metais buvo išleista apie 20 dolerių ar
ba mažiau kiekvienam asmeniui, tiesioginiu budu nu
kentėjusiam dėl nedarbo.

šiemet bedarbių skaičius, pradedant pavasariu, vei
kiausia eis mažyn. Bet daugelis bedarbių pirmiaus dar 
turėjo šiokių-tokių sutaupų, kuriomis jie galėdavo ap
siginti nuo kraštutinio vargo. Dabar tos sutaupos bai
gia išsisemti. Todėl šiemet reikės daugiau pašalpų. Iš 
kur jos bus paimtos?

Lėšas bedarbių šelpimui iki šiol parūpindavo mies
tai, valstijos, federalinė valdžia ir privatinė labdarybė. 
Iš labdarybės įplaukia tolyn vis mažiau, kadangi suma
žėjo pelnai tų, kurie aukoja. Miestams taip pat darosi 
vis sunkiau skirti stambias sumas pašalpoms, nes dau
guma miestų yra paskendę skolose. Taigi didžiausią 
naštą šiemet turės paimti ant savęs šteitai ir federalinė 
valdžia.

Hooveris visą laiką įsikabinęs laikėsi to savo seno 
prietaro, kad federalinė valdžia nusidėtų savo “princi
pams”, jeigu ji imtų šelpti bedarbius. Jisai buvo, galų 
gale, priverstas sutikti, kad Finansų Rekonstrukcijos 
Korporacija duotų paskolas šteitams ir miestams, ku
rie neištenka pinigų savo bedarbiams šelpti. Naujoji 
administracija turės sutikįį kad šelpimo reikalams bu
tų skiriami pinigai tiesiog iš federalinio iždo.

Bet tuomet reikės surasti tinkamesnį būdą pašal
poms skirstyti. Dabar miestuose — pavyzdžiui, Chica- 
goje — pinigai yra pavedami įvairioms bažnytinėms ir 
kitokioms sektantiško arba šiaip vienpusiško ;charakte- 
rio įstaigoms. Iš to kyla visokių nesusipratimų ir 
skriaudų. Prie pašalpų skirstymo turėtų būt pritrauk
ta plačioji visuomenė, o ypač organizuotųjų bedarbių 
komitetai.

SOCIALISTŲ PADĖTIS 
EUROPOJE

į Apžvalga
VAIKIŠKAS DŽIAUGSMAS

“Vienybės” vyrukai džiaugia
si, kad Vokietijos reakcininkai, 
pasigrobę valdžią, į savo nagus, 
“šluoja raudonuosius”. . Jiems 
malonu matyti, kad Hitleris 
yra pasiryžęs “sunaikinti so
cializmo idėją”, ir jie prana
šauja, kad, jeigu jisai tą savo 
pasiryžimą įvykins, tai socializ
mui bus galas.

“Gavę progą Vokietiją val
dyti ir įsigalėti”, rašo tas 
f asistuojančių berniokų or
ganas, “socialistai nepajėgė 
savo idėjų įkūnyti, galiau
siai net neišgalėjo nei val
džioj išsilaikyti. Gavę Vokie
tijos mandatą savo teoriją 
išbandyti (? — “N.” Red.), 
jie nęsųgębęję įrodyti ir gy
venime jų gerumo jįkųnyti. 
Tas jiems turėtų5 parodyti, 
kad kas nors negero yra ar
ba socializme ar juose pa
čiuose. Daugely Europos val
stybių, ir Lietuvoj, jie buvo 
gavę žmonių mandatą (? — 
“N.“ Red.) savo teorijoms 
gyvenime įkūnyti. Bet/nie
kur neturėjo pasisekimo — 
su diskredituoti — turėjo pa
sitraukti. JeL tas, atsitiks ir 
spcjalizmo lopšy, Vokietijoj, 
apie ką ma^ai bėra vilčių 

> įabe;< tai soęjatomo teori- 
ja gaus mirtiną smūgį. So- 

' cializmo pasekėjaibus..^de

moralizuoti, ir taps pasaulio 
juokų ir pasityčiojimo ob
jektu.”
Ne pirmas kartas, kad so

cializmo priešai pranašauja 
jam “galą”, bet visuomet iš
eidavo taip, kad patys prana
šai susilaukdavo galo ir nere
tai net patapdavo “pasaulio 
juokų ir pasityčiojimo 'objek
tu”, o socialistinis judėjimas 
kaip gyvavo, taip tebegyvuoja 
ir nuolatos dar eina stipryn.

Ar nepranašavo socializmui 
galo Rusijos caras Nikalojus 
ir “patriotiški” rusų juodašim
čiai? O kur šiandie yra tie pra
našai ?

Vokietijos “geležinis kancle
ris” Bismarkas ne tik pranaša
vo socialdemokratams galą, bet 
1878 metais išleido įstatymą, 
draudžiantį socialdemokratų or
ganizacijas, spaudi^ ir susirin
kimus. Socialdemokratai buvo 
priversti perkelti savo spaudos 
organą j užsienį ir vesti agita
ciją miijiose į slaptai. jBet ar tie 
Bismarko persekiojimai socįal- 
demokratus išnaikjno? K Anaip
tol. Po pirmutinio smuąio, ku
ris partiją susilpnino, ji jmė 
atsigriebti ir stiprėti. Praėjus 
dvylikai metų, socialdemokratų 
balsų . skaičius pasidarė kuone 
tris Įtartus didesnis, negu kad 
buvo prieš
Bismarko įstatymų išleidimą, 
Pats “geležini? kancleris” turė
jo trąiiktis $ valdžios, ir jo 
ųelęmtj jstatymM buvo atgauk? 
ti. ' “

Apie triadom t metų vėliau

“Vienybės” nemokšos pasako
ja, kad socialistai Vokietijoje, 
Lietuvoje ir daugelyje kitų Ęu- 
iopos šalių buvo gavę “manda
tą savo teoriją išbandyti”, bet 
jie niekur neturėję pasisekimo 
ir buvę “sudiskredituoti”. Įdo
mu butų žinoti, iš kur “Vieny
bė” tokį dalyką patyrė?

Mandatas (įgaliavimas) par
tijai yra duodamas žmonių bal
savimu. Partija gauna manda
tą vykinti savo programą, ka
da dauguma piliečių atiduoda 
savo balsus už tos partijos kan
didatus. Bet kada Vokietijos 
arba Lietuvos socialdemokra
tai buvo gavę tokį mandatą? 
Tokio atsitikimo dar nebuvo. 
Ne vienuose Vokietijos arba 
Lietuvos rinkimuose už socia
listus nebuvo paduota daugu
mos balsų.

Pasirodo tuo budu, kad “Vie
nybė” prasimano nebūtus da
lykus. Vietoje to, kad savo 
skaitytojus informuoti, jį. juos 
klaidina. ' /.:

Ji mini dar “daugelį” kitų 
Europos valstybių, kur socialis
tai taip buvę gavę “mandatą 
vykinti savo teoriją”. Tuo gi 
tarpu yra faktas, kad to dar 
nebuvo nė vienoje valstybėje. 
Visoje eilėje šalių socialistai 
turi daugiau parlamento atsto
vų, negu kuri kita partija. 
Taip yra Suomijoje, Latvijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Norvegijo
je, Austrijoje ir Ispanijoje. Kai 
kur socialistai užima, sulig at
stovų skaičium, antrą vie
tą parlamentuose, , pavyzdžiui: 
Francijoje, Belgijoje, Vokieti
joje ir Anglijoje. Pastarosiose 
dviejose šalyse socialistai tapo 
laikinai iš pirmos vietos nu
stumti į antrą, bet už tai 
Francijoje ir Belgijoje socialis
tų jėga taip auga, kad jie be
veik jau susilygino su stipriau
siomis partijomis
je su radikalais, Belgijoje su 
klerikalais.

Tačiau, nė vienoje tų šalių so
cialistai neturi ir niekuomet 
dar ne ture j o, .daugiąus atstovų 
už visas kitas partijas, sudėtas 
j daiktą. Sakysime, Danijoje, 
Švedijoje ir-Austrijoje socialis
tai sudaro daugiau kaip 40 
nuošimčių visų atstovų. Bęt 
ir mažas vaikas gali suprasti, 
kad tai dar nėra daugumav0 
jeigu partija neturi daugumos; 
tai aišku, kad ji netyri man
dato vykintį ištisai sąvo prog
ramą.

Daug kartų socialistai įdyly-, 
vavo Kai kuriais iš-

,gtsitl|fi«ięiis jię suda- 
rydavo net visą lųinistęrių ka
binetą iš savo partijos \ 
Bet kadangi parlamente jie nie
kuomet neturėjo daugumos, tai 
jie galėdavo vykinti tiktai tą 
dalį savo programo, kuriai bu- 
idavo nępriešjnga . b^iit dalis

imti 
libe-

visa

SVEIKATOS SKYRIUS
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šį .Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

, Franci j o-
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|$ių ka- 
i įmonių,

.'Švedijos; Ofc

nijos socialistų valdžios.
Taigi yra netiesa, kad socia- 

listaips buvo duota proga iš
bandyti savo teorijas gyveni
me. /šitokios progos jie dar 
f aklinai neturėjo niekur, b * ( v *■ ‘ ■ ............ v ’

Trečias “Vienybės” meĮasy 
tai —’ kąd socjąlistai visur bu
vę “sudislcręditųoti” ir turėję 
pasitraukti iŠ valdžios, šitoks 
pasakymas iš viso yra nesąmo
nė, kurią gali šugąlvoti tik po
litiški ignorantai. Kuomet ke
letas arba keliolika partijų, at
stovaujančių įvairius visuome
nės sluoksnius, kovoja tarp sa
vęs, tai Vienos arba kitos jų 
pasitraukimas iš valdžios, vi
sai nereiškia, kad ji “nesuges 
ba” arba kad jos programas 
esąs “negeras”. Austrijos so
cialdemokratai, pavyzdžiui, pai 
rodė savo gabumą ir savo pro-? 
gramo gerumą Vienoje, kurią 
jie valdo jau penkiolikti metah 
visi bešališki laikraščių kores
pondentai pripažįsta, kad Vie
na yra geriausiai tvarkomas pa
saulyje didmiestis. O betgi 
Austrijos klerikalai su kitoms 
buržuazinėms partijomis, turė
dami keleto balsų daugumą 
parlamente, nesutinka daryti 
jokių nusileidimų socialistams, 
ir todėl socialistai valdžioje 
nedalyvauja,; nors jie davė 
Austrijos respublikai konstitu
ciją ir jų atstovų skaičius sie
kia netoli pusės visę parlamen
to. Antra vertus, Francijoje 
liberalai (“socialistai radika
lai”) daug kartų siūlė socialis
tams eiti į valdžią, bet jie nei
na, kadangi jie nenori 
ant savęs atsakomybę už 
ralų klaidas.

Tačiau yra melaginga
“Vienybės” pasaka apie socia
listų “sųdiskreditavimą” val
džiose. £>ą ir šiandie trijų Eu
ropos valstybių valdžiose so
cialistai vadovauja: Danijos, 
Švedijos ir Ispanijos.

aukščiausi minėtos prie
žasties (kadangi5 jie neturi 
daugumos parlamentuose), tos 
socialistų vadovaujamos val
džios negali vykinti gryną so
cialistinį programą, bet jos 
šiaip daro dau^ naudos žmo
nėms: mažina išlaidas ginkla
vimuisi, kelia liaudies apšvietę, 
šelpia bedarbius, ir t. t.

šituos dalykus ^vykino socia
listai ir kitose šalyse, būdami 
valdžioje. Vokietijos socialde
mokratai, kuriuos šiandie viso
kį žiopliai niekina, davė Vokie
tijai respubliką, įsteigė plačią 
socialinės apdraudos sistemą, 
iškovojo , darbininkams pilną 
laisvę organizuotis ir kovoti 
dėl būvio pagerinimo, ir visą 
laiką darbavosi dėl Vokietijos 
susitaikymo su kaimynais ir 
tarptautinės taikos sustiprini
mo Europoje. ,Ačiu socialde
mokratų pastangoms, karą pra
laimėjusi, suvarginta, ekono
miškai ir finansiškai suirusi 
Vokietija tapo pastatyta ant 
kojų, šituos socialdemokratų 
nuopelnus. žino iF įvertina visąs 
protaująs pasaulis, todėl nė 
Hitleris su Von Papenu nega
les jų ištrinti iš istorijos lapų. 

„ Vokietijos reakcininkai dabąr 
pakėlė galvas dėlto, kad eko
nominis Ifrizis, kuris jau treji 
metai kai smaugia pasaulį, iš
šaukė desperaciją žmonių ma
sėse-1 ir pastūmėjo jas į komu
nizmo ir fašizmo glėbį, šituo 
masių sumišimu,; atžagareiviai 
naudojasi, Ar tąi parodo, kad 
socialistai klydo, kovodami už 
žmonių teises ir ląisvę? ; -

Ne, tai tik parodo, kad- so- 
cįąhstų padėtis yra labai sunki. 
Jie . šiandie yrą kuone vienin- 
tėie jė^ą, ,■ kuri? gina ; žmopty 
r^spųtyįką. jĘjet socialistai nu
galėjo: Bismarkus, ir Isąizerlųįį 
nugalės ir įįaĮbąętlnihsi liaudies 
priešus! ’ ’, /

i ./t ’ j 4 f;:’ m - ti

centui.
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Naujienose. Kaina

Ra^o Dr. S. Biežis 
PAŠALINKIME DIFTERIJĄ ‘
Difterija yra labai rimta 

liga, nuo kurios daug vaikų 
miršta. Kartą susirgus jąja, 
kad ir ligonis pagyja, tačiau 
dažnai ant tiek sužalojami kai 
kurie organai, kad nebėra ga
limybės būti pilnai sveiku, 
Taigi: šis faktas verčia mus 
dar labiau Susidomėti.

a ■ r i ' ’ I

Difterija yra limpama, ap
krečiama liga, tai yrą nuo vie
no ligonio gali susirgti kiti 
šeimos nariai. Praeity nereto-1 
nybė būdavo, kad vienas vai
kas mokykloj apkrėsdavo di
delį skaičių mokinių, dėl ko 
kartais sulaikymui jos besi- 
plėtimo, net visą mokyklą rei
kėdavo uždaryti. t Taigi būda
vo nęnaujaųybė plačios epide
mijos, apimančios net ištisus 
miestus;

■ *1 J.

Gydymas yra labai papras
tas ir ganėtinai sėkmingas, jei 
pradžioj ligos tai atliekama. 
Mat, yra Specifiški vaistai va
dinami difterijos antitoksinu, 
kurio užtektinai įleidus po 
oda, vaikas trumpu laiku pa
gyja. Nors šis antitoksinas yra 
galingas ligos pradžioje, ta
čiau ligai įsigalėjus, įsisenė- 
jus, tas pats antitoksinas lieka 
yeik visai bevertis. Gydymo 
sėkmės beveik išimtinai pri
klauso nuo to, kaip anksti čia 
minimas antitoksinas vartoja
mas. Juo anksčiau, tuo geriau; 
IŠ čia suminėtų faktų, rodos, 
neturėtų daug bėdos būti sU 
šią liga./Gi praktiškame gyve
nime matosi visai kas kita.

ši liga dažnai prasideda iš- 
lengvo, be ypatingų ženklų, 
kas aiškiai nustatytų didelį pa
vojų. šiaip dalykams esant, 
tėvai ramindami save papras
tu “Šalčiu” sugaišta dvi, tris 
ir kartais net daugiau dienų 
labai brangaus laiko, per kurį 
liga jau spėjo nebepataisomą 
žalingą darbą atlikti. Iš kitos 
pusės, būna dar ir tokių atsiti
kimų, kad labai sunku nusta
tyti tikrąjį diagnozę pačioje 
ligos pradžioje. O šitokiuose 
atsitikimuose daugiausiai ma
tome liūdnų atsitikimų, ko pil
nai išvengti praktikoje visai 
nesimato galimybės, nors teo
riškai atrodo įvykinamas da
lykas.

Populiarus posakis: apsau
gos svaras vertas net viso pū
do gydymo, pašalinimui difte
rijos yra daugiau, negu teisin
gas praktišku atžvilgiu. • Tik 
gaila* kad iki šiol žmonija 
dar per mažai tėra siisipažinii* 
si šu šiuo svarbiu reikalu. Dar 
vis randasi ir tokių, kurie šio
kios tokios nuovokos turi apie 
tai, bet vis, greičiausiai dįl 
stokos tikrų žinių, skeptiškai 
su nepasitikėjimu atsinešę. 
Pasėkoj žmonija turi pakelti 
milžiniškus nuostolius.

Jau gerokas laikas atgal, 
kaip medicinos mokslui pasi
sekė surasti priemone, kurią 
pavartojus vaikučius galintą 
veik pilnai apsaugoti nuo su
sirgimo difterija. Tai yra len
gvas, saiigus, praktiškas jr 
pilnai patenkinąs būdas, apie 
kurį visiems reikia žinoti ir 
be išimties jis vartoti, Visi jau 
supranta naudą skiepymo 
prįeš rąupus; kas veik galuti
nai pašalino Šią ligą iš žmo
nijos tarpo. Pirm skiepijimo 
prieš raupus, šios ligos epįdė- 
niijos būdavo paprastas atsiti
kimas* Kurie gi tėvai dabar 
augina savo vaikus nejskiepy- 
tus prieš raupus? Jau nebėra 
tokių* ^įąis laikais matyti žmo
gų sužalotą raupais veidu, 
ypač jaunesniųjų, yra ne tik 
retenybė, bei j tai žiųpnm» 
kaipo į aprilridimo ženklą.

IsSvi8ąl 
poj ateityj tas pats atsitiks su

difterijos, surasti skiepai vadi
nami toksoidu, kurie labai 
mažame kieky {švirkščiami po 
oda dviem atvėjals vienos sa
vaitės laikotarpyj. Tai ir vis
kas. Nuo to vaikui nesudaro
ma jokio pavojatis, net nesu
laikoma vaiko nuo mokyklos 
lankymo. O tuomi apsaugoj a- 
ma vaikas nuo susirgimo dif
terija. Taigi, tik du įleidimai 
po oda toksoido paliuosuoja 
vaiką nuo taip pavojingos li
gos, difterijos. Ar tai neverta 
skiepytis prieš difteriją? Ne 
tik verta, bet ir būtinai reika-

apsaugoi vaikus nuo

Kad šis skiepijimas nepavo
jingas ir duoda gerų sėkmių, 
Chicagos sveikatingumo de
partamentas tai galutinai įro
dė. Per pastaruosius metus au
kščiau minėtu budu Chicagoj 
buvo įskiepyta su viršum 300,- 
000 (trys šimtai tūkstančių) 
vaikų, kurių nei vienas nebu- rimtos ligos.

vo susirgęs nė vienai dienai. 
Tas pats ir kituose miestuose. 
1928 metais Chicagoj mirė 
nuo difterijos 513 vaikų, kuo
met skiepijimas dar nebuvo 
tinkamai vykinamas. Ir nuo 
tų metų mirčių skaičius vis 
mažėjo, o pereitais, 1932 me
tais, mirčių tebuvo 64 atsiti
kimai. Taigi bėgy ^penkių me
tų mirčių skaičius sumažėjo 
nuo 513 iki 64. Ar reikia aiš
kesnio įrodymo skiepijimo sė
kmių? Susirgimų skaičius pro- 
porcionaliai taip pat sumažė
jo. O visgi yra gerokas skai
čius vaikų, visai neskiepytų. 
Kuomet tokių nebebus, tai ir 
difterijos visai nebebus. Tuo
met ją rasime tik istorijos la
puose, arba muziejaus kamba
riuose, o ne gyvenamose stu- 
bose. Skiepijimą kiekvienas 
šeimos gydytojas gali atlikti. 
O jei tas dėl tūlų sumetimų 
neparanku, tai sveikatingumo 
departamentai įskiepys jūsų 
vaikučius veltui.

Tėvai, juk tai jūsų šventa 
pareiga apsaugoti savo vaikus 
nuo susirgimo difterija žino
ma, ir visokių kitokių ligų, 
kuomet taip lengvu budu juos 
galima apsaugoti nuo taip

i

Guido da Verona. Vertė K A

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys) '

Jis išėjo medžioti. Bet, vietoj 
to, kad parvilkti už kaklų su
rištus pingvinus arba partiją 
už kojų surištų, juros zuikių,' 
Tanias Tenga, — toks buvo; 
medžioklės rezultatas, — paš
ildo ir atsidūrė tarp dviejų le
dų. Jis išsimaudė juroj ir butų 
visiškai palindęs po ledo, jei
gu Pablo ir Elnio Galva ne
būtų išgirdę jo riksmus. Jie 
kaip tik laiku pribėgo prie jo 
ir išgelbėjo iš nemalonios pa
dėties. O tuo tarpu nusirinko 
didelis būrys pingvinų ir su 
nusistebėjimu žiurėjo, kas čia 
atsitiko.

Bet didžiausia nelaimė buvo 
ta, kad Tarnui Tengai besi
maudant, jo puikus vinčeste
ris, vienatinis šautuvas, kurį 
jie turėjo, nugrimzdo' į dug
ną. Ledai vėl susiartino ir ne
bebuvo jokios galimybės jį 
ištraukti.

Vinipegas negalėjo nusira
minti; jis visą dieną mieravo 
toj vietoj juros gilumą. SurL 
šo visas virves, kokias tik jis 
turėjo, bet- dugno nepasiekė.

šautuvo praradimas ir nelai
mingą medžioklė galutinai nu- 
puldė Sir 1 Tarno Tenga pres
tižą.

Jis vis dar tebebuvo vadas, 
bet jau nįekąa į jį nebekreipė 
jokio dėmesio.

Kada jis pradėdavo vieną 
savo begalimų kalbų, jau nie
kas jo nebcsiklaušydavo. Visi 
šuprąto, kad jis yra plepys, 
svajotojas, (akis pat, kaip pili* 
gvihas, tik labiau ilgas ir lie
sai. t Daugiai! tO: visi įritikino, 
jog jis1 ekspedięij ai‘ siidarO tili 
Įiąlastą. 1 Vadinasi, apsunkinu

Po tokios ilgos kelionės pie
tų krašte visokiems, meilu
mams nebėra vietos. Rangyta 
kalba čia nebepripažįstama. 
Drožiama iš peties ir be cere
monijų. Gerams Tarnas Tenga* 
■truputį sustiprėjęs pavasario 
šiltesnėmis plonomis, su nepa* 
tenkinta šypsena lingavo gaL 
vą, kaip seną beždžionė.

Prięgtam po to netikėto iš- 
simą^dimo šaltame juros van- 
denyjei jis nuoįat pradėjo .koT 
sęiį, Kosėjimas, darėsi visi stipt

pusitlarū tjek įkyrus, jog tie- 
šibg ' grdmojo užsmaugti jį, 
varg&i Taųuį Tongą.

Kokia, nelaimė, kad
taP<?, prająHas šautuvas.

Dabar tėko vylęti medžiok^ 
len žU CheVardo brauningu .ir

vykti medžiok
»

su plačiais, plokščiais kitų 
ekspedicijos narių indėnų pei
liais.

Bet atšiaurej, nelaimei, ne 
vien tik gyvena pingvinai, ku
riems nedaro mažiausio skir
tumo, kaip jie yra galabijami, 
—peiliu ar brąuningo šuviu. 
Su kitais dvikojais paukščiais 
ir gyvūnais kur kas sunkiau 
apsidirbti.

Kiekvieną kartą, kai tiems 
žmonėma prisimindavo šautu
vas, kurį jų vadas paskandino 
juroj, jie užmiršdavo visokias 
etiketo taisykles ir ’ pradėdavo 
koliotis taip, kaip Beiruto uo
sto nešikai, kurie, sakoma, ko
liotis gali geriau nei kas nors 
pasaulyj.

Kas butų, jeigu reikėtų su
sidurti su baltąja meška? O 
to galima pilnai tikėtis.

Nemalonu butų susitikti ir 
su gauja alkanų vilkų, kurių 
staugimas girdėjosi visai ne
toli.

šiaip ar taip, bet tų nemalo
numų buvo galima tikėtis bile 
valandą. Tatai gerai žinojo ir 
Sir Tarnas Tenga. Ir. mato
mai, dėl viso to jis krimtosi. O 
juo labiau jis rūpinosi, tuo jo 
sveikata ėjo silpnyn, tuo dau
giau jį smaugė kosulys. Ir štai 
vieną gražų rytą jis daugiau 
nebeatsikėlė iš savo guolio: 
rado jį užtroškusį šiltame kai
lių maiše su išsiliejusiu iš bur-

• _ * ' ■. . i J ■■■nos krauju. 
» ’-:iJ m r >

—O----------

Amen.
Jį išnešė, sustingusį, iš šėt

ros; nuvilko nuo jo viską, kas 
galėjo būti naudinga kitiems; 
jo drabužiuose rado kelioliką 
auksinių svarų sterlingų su ka
ralienės Viktorijos atvaizdu. 
Likusieji septyni su nepapras
tu, rUpestingumu pasidalino pi
nigais : kiekvienam teko po ly
gią dalį. Sumetė didelę snie
go krūvą ir ten palaidojo pu
siau apnuogintą Tarno Tenga 
lavoną.

Elnio Galva iš dviejų dėžes 
lentų padarė savotišką kry
žių ir pastatė jį ant kapo. Ant 
kryžiaus jis užraše “Sir Tanias 
Tenga.”

Kiti suklaupė ant kelių ir 
meldėsi, kaip (ai priimta yra 
saulėtuose kraštuose, tarp 
žmonių, kurie meluoja ir nu- 
dų(Įda,į jogtjię baisiai kanki
nasi, kada lydi numirėlį į ka
pus.

(Bus daugiau)
———  .................. , - ■ . ...... ,L

Šiandie atėjo KOVA 
No.. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.
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Chicagoje koncertuos
16 metų smuikininkė

Teatras ir Ekranas

Pranašauja šiandien 
10-15 žemiaus zero 

Chrcagai

Penktadienį Chicagoje įvyks 
1 koncertas šešiolikos metų Vir- 
uozės smuikininkės Guila Bu

st abo, kuri, sakoma, sukėlė 
sensaciją New Yorke. Ji gimė 
Manitowac, Wis. Smuiką jai 
padovanojo Fritz Krcislcr.

Šiandien 
šimtai 
kenčia

atsidaro mokyklos;
bedarbių šeimynų 

nuo šalčio.

Chicagos oro biuras prana

Planuoja parduoti 
006,000 mokesčių 

rantų algoms
Vakar Chicago Club

$42,- 
va-

........................... ...........................     RimyiRWWI«WWRIĮ>*>lll 
kių komentarai'

WMAQ—5:30—Donald Novis
KYW—6:00 — Rusų Choras
WMAQ—6:30—-“Concert Foot- 

’ lights”
WHFC—7:30— Budriko kor

poracijos Lietuvių progra
mas.

WLS—7:45—Thurston

WENR—9:00—“Baronas Mun- 
nchausenM

AyENR—10:15—Sodero Orkes
tras.

WWpw .. ...... n...... ..... .. .................. .......... .

Graži Radio pro
grama

Lietuviai Gydytojai
Rea 6600 South Artesian Avemu 

į Phoaę Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DRrP.-Z.ZALATORIS 
'GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

182F So. Htdsted Street 
CHICAGO. ILL.

Mg

Chicago antradieni pasinė
rė sniego pusnyje, ir sunku 
buvo kam ir išeiti iŠ namų, 
liet Peoples Furniture krau- 
tuviųi Yadio programas iš sto
ties WGES vis vien įvyko ir 
jo išpildyme dalyvavo gęras 
skaičius dainininkų.

šį sykį programo dainų da
lį išpildė Naujosios Gadynės

• “TJIE DESERT SONG”
Nepaprastai gražios dekora

cijos ,puikus šviesos efektai, 
geras vaidinimas ir jdonlUS, in
triguojantis siužetas verste ver
gia kiekvieną teatro mėgėją at
silankyti Civic Operoje ir pa
matyti trijų aktų operetę “The 
Desert Song”—“Tyrų Daina“.

ši operetė, (muzika—S. Rom- 
berg, librettas—Otto Harbach 
ir O. Hammerstein) pirmą kar
tą buvo pastatyta 1926 metais 
ir nuo to laiko kiekvieną sezo
ną buvo atgaivinama su dideliu 
pasisekimu.

Vado vau jamoj e roiėj e—Pier- 
re Birabeau (“Raudonasis še
šėlis)—Greek Evant Margot — 
Electra Leonard. Orkestros ve
dėjas—Isaac Van Grove.
“20,000 Years in Sing-Sing“

ORIENTAL—Kiek laiko at
gal garsaus New Yorko kalėji
mo Sing Sing viršininkas Le- 
wis A. Lawes parašė veikalą 
“20,000 metų Sing Singę“, ku
riame nušvietė metodas, kurias 
jis naudoja grąžindamas kri
minalistus į tiesų kelią.

Nesenai FVišt National bend
rovė, pasiskolinusi kai kuriuos 
veikalo incidentus, pagamino 
filmą, kuris dabartiniu laiku 
yra rodomas Oriental kinoma- 
tografe.

Pamatinis filmo tikslas yra 
įrodyti, kad nereikia naudoti 
žiaurumo prieš kalinius, kad el
giantis su jais kaip su žmonė
mis, galima daug daugiau at
siekti. Filmas yra geras, ge
rai suvaidintas ir jį apsimoka 
pamatyti.—Z.

DR. RI T. S i RlKOL’IS
OTDYTOiAB IB CHIBVMD 

r O V f 8 s a

1645 S. Ashland Avė., 
•rite valandos a«a » iki « Ir aaa • llr 

• raį. vak. Nedaliomis panl eeteeH 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.i Prospect 1930

WCFI^-10:45—ir 11:45 —Bit 0hor«s> .k“,?s Padainavo kele- 
of Moscow

WGN—11:45—Maisonette Ru- 
sse

WGN — 416.4 met. — 720 kc.
KYW — 294 >et, — 1020 kc.
WMAQ — 447.5 met. — 670 kc.
WJJD — 265.3 1180 kc.
WLS-WENR — 845 met 
WBBM — 389.4 met. — 770 kc. 
WCFL — 309.1 met. — 970 kc. 
WHFC—221.2 met.' — 1420 kc.

tą gražių ištraukų iš operetės 
“Julia”. Ji bus perstatyta sce
noje sekantį sekmadienį, 12 
vasario, Lietuvių Auditorijbj. 
Prie to buvo rinktinos muzi
kos, naudingų kalbų ir kito
kių margumynų. —B. B.

■ ■ i ..................... ........................................................ .-

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAb 
>201 Wf*8t 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 •
Seredomia ir nedėliomū pagal • n tarti 

0028 So Rtchmond Steeef 
relefnna< Repnbli< TR6*

įvyko 
kurią 

sušaukė varantų komisijos pir- 
miningas Chas. S. Dawey, tik
slu nuspręsti kaip butų galima 
parduoti $42,000,000 ir atmokė
ti valdininkas užsilikusias al
gas.

šauja, kad temperatūra Chi- biznierių konferencija,
cagoje nupuls iki 10-15 Jaips- 
nių žemiau zero. Vakar rytą, 
po 36 valandų sniego pūgos, 
kuri nugramzdino miestą į 
12.8 col. sluoksnį sniego, tem
peratūra buvo truputį žemiau 
zero, bet išaušus pradėjo kilti. 
Apie devintą vai. ryto — siekė 
2 laip. virš zero.

šiandien atsidarys mokyk
los, kurias superintendentas 
Bogan užvakar uždarė dėl 
sniego.
kad gatvės dabar yra dalinai 
apvalytos ir todėl nėra reikalo 
vaikams sėdėti namie antrą 
dieną.

Daugiausiai nuo šalčio nu
kentėjo ir nukentės šimtai be
darbių šeimynų ir tūkstančiai 
bedarbių. Vieni teturi labai 
mažai anglių apšildymui na
mų ir todėl emergcncy rclief 
fondas deda pastangas, kad vi
sus kuo greičiausiai kuru ap- 
rupinti. Kiti-gi per pūgą ir 
vakar ieškojo pastogės kur pa
sislėpti nuo šalčių, vėjo ir 
sniego ir bent kiek apsišil
dyti.

Kulkos sunarstė dar vieną 
gengsterį

William .T. O’Brien, “Touhy” 
alkoholio gengės narys vakar

Vakar jis pareiškė,!buvo apšaudytas spykyzėje,
St., kuomet2042 North Clark 

įvyko ginčas tarp kelių jo ir 
kilų gengių narių 
jos, kurią tos gengės aprūpina 
gėrimais. Ju padėjimas 
tiškas.

dėl teritori-

Trumpai

870 kc. r»' ■ ■ !■■■"'

kri-

apielinkės ugniagesiaiArgo
vakar turėjo šauktis Chicagos 
pagelbos, kuomet kilo du gai
srai ir jie dėl šalčių ir sniego 
nepajėgė su liepsna kovoti.

Mrs. Inez Carrell, 29 m., naš
le iš Chicagos, kuri Mattoon, 
III., hotely apnuodijo ir tynioj 
prigirdė savo tris vaikus.,’ Ji 
tai padarė bijodariiosi' skurdo, 
nes . buvo bedąrbe, o sutaupąs 
nusinešė Insultas. Teismas ją 
pasigailėjo- ir nuteisė’ nuo vie
nų iki keturiolikos metų kalė
jimam' ' . ■ ’ ‘ ‘

WGN—1:15—Pahiicr Housė 
ansamblis

WMĄQ—1:30—-Viešosios mo
kyklos

WBBM—1:30—“School of the

KYW—1:45—“CončeH Petite”
KYW—2:00—“Concert Echoes’
WMAQ—2:15^- Opera “Sieg- 

fried.“ : ’
KYW—4:45—Three Strings
WBBM—3:00t—Paskutiniųįvy-

Graboriai
M

. J1 . -...... f"""...............................   *......
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiami 
N a u j i e n o s e. \

Bankieriai šaukiami 
į Insulto bendrovės 

investigaciją

Vienas geležinkelio darbi
ninkas buvo užmuštas ir ketu
ri keleiviai sužeisti, kuomet 
Chicago, Mihvaukee, St. Paul 
ir Pac. linijos traukinys sudu
žo netoli Sobieski, Wis. Trau
kinys važiavo į Iron Mountain, 
Mich.

MfMO
Graboriai

ŠIANDIE

Žymiausi Chicagos bankieriai 
turės liudyti prieš senato 
bankinę komisiją

Visi stambiausi Chicagos 
bankieriai gavo pašaukimus 
vasario 14 d. atvykti į Wash- 
ingtoną ir liudyti senato ban
kinei komisijai, kuri veda ty
rinėjimą į Instillo bendrovės 
Insull Utility Investments re- 
ceiverio paskyrimo reikalą.

Tarp pašauktų bankierių 
yra M. Traylor — First Nat., 
A. Stillwell
Bank, gen. Chas Dawcs 
National 
Northern Trust ir kiti. Be to, 
prieš komisiją turės stoti ir 
Samuel Insull Jr., magnato 
sūnūs.

Visi šie asmenys buvo pa
šaukti, kuomet buvęs miesto 
advokatas Samuel Ettclson 
įteikė valdžiai peticiją. Jis 
nužiūri, kad pats Insullas ir 
bankieriai turi pridėję pirštus

• Charles Bayliss, 46 m. laiš
kų išnešiotojas, 2346 Bloonl- 
ingdale Avė., vakar neteko 
žmonos. Atėjusi į divorsų 
teismą žmona pasiskundė, kad 
jos vyras visą dieną vaikščio
ja, o naktį nepareina 
bet
ko su moteriške, kad 
turėtų bent laiks nuo 
aplankyti savo žmoną 
suteikė divorsą.

namo, 
eina šokti. Teisėjas suti- 

vyras 
laiko 
ir jai

PRIEŠPIET

KYW—9:30—“Swinging 
Along“ ' '

WBBM—10:00—U. Si laivyno
dūdų orkestras

WMAQ—11:00—-Chicagos uni
versiteto paskaita

PO PIET
1 .......

Telefone “Yardi '1138 .

Stanley W Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas >
Moderųiška Koplyčia Dovanai 

Turiu * automobilius visokiems etika 
lama. Kaina*' prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO; ILL.1 !

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard- 5203 ir 8413 

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

Continental 
City 

Bank, S. Smith —

Nortwestern universitetas 
paskelbė atstatąs iš profesorių 
štabo Dr. J. M. Yard, tikybos 
reikalų direktorių, kuris anot 
American Legion, vedęs pra
gaištingą “Amerikonizinui” 
darbą. Jis yra Civil Liberties 
Committee narys.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

KI
kvietkininkas

NUSKINTOS KVIETKOS
f ■**:

Pristatom į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

Midlothian, Crestwood, 
Markham miesteliai reikalau
ja apskričio tarybos iškasti 
griovį sale Crawford avė., kad 
juos apsaugoti nuo pavasario 
potvynių pavojaus. Seniausia ir Didžiausia

• ■ • • * * .■> ,’tsi ir.. ‘ . . / / ’

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABURH'S 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti u tumų 

darbu busite užganėdino 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

'314 W. 23rd PI,. Chicago 
SKYRIUS: ....

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

letumi Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę *ieu

3325 So; Halsted St.
Valandos nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir lino 6 iki K vakare 
šventadieniai* nuo 10 iki 1 

Pbon« Boolevard 84 8-1

()r. Suzana A. Sląkfe
Moterų it Vaikų ligą SpeciaŪatk

4145 Arčher Avė.
Ofiso Tei. LAFAYETTE 7337 ,

Ofiso . vą| kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išakytus te rodom is) Taipgi 
noor ♦ iki R »a* vakar* ’ UrsrninkaB b

HYDE PARK 1394’

PRANEŠIMAS
Mano ofisžs vėl bus atidarytas ir pade 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie • 

nio. sausio 15 dieno*. 1933 ’
DR. A. J. GtlSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th SL 

Cicero. III.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo ' valandojė patarnauju rimpa- 
tįngai ir iškilmingai, suS muzika daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžįų j amžiną poilsio vietą

. ■ ■.    ..................... ■ y*1!" <"■■■F“'            ——— ■ -

S.M.SKUDAS
. , Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gtoži .koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tri. Roosęveit 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą . Pątarbavimaą lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet 'esti sąži- 

, nipg?s ir ^nebrHgus 5to*

l‘ J’’ . •laidą užlaikymui aky- ’ 
riąn ■

3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILLi

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
>. ;,.b i'" Pbysical 'Tberapv 

•,,.. 0Midwifę 
ls™™MB&aK’Eol»* KT'ijoj vietoj 

South' Albany 
Aveniu 
Phpne 

Hemlock 9252 * 
tMrnąuja prie gim
dymo. duodu . mai? 
sage. 1 electrlc treat- 
\mettt ift- magnetic 
blankets .fy t. t. 
Moterims ir mergi
nom; patarime do* 
vanai. ■

6109

AkiųGydytojaF
-^u~ri~ ——-'■-—h

Dr. C. K. Kliaum
DENTISTAS

Utarninkau K vergais it Subarom,. 
247C ’V Maryurttf Rd arti A.

phont Hemlock 7828 
PvnvfOltaiS' Seredomis ir Pėtnv^en*. 

182' % Uahttd Straat

♦ * *

Ofiun tel Lafavette 7031

Dr. V E. Siedlinskb
DENTISTAS

4143 Archer Avemie '

DR. C. KASPims
DENTISTAS

Gr|i< <t Suropos ir iii 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10 12 A M 
7 0 P M Sekmadieniais ir

diais pagal snsitarimą

1335 So. Halsted St
T.) BOULEVARD ,I9«

stakrihuoie

2-6 P M 
kervirtadi#

A. VIONTVID, M. D 
Weet Town State Bank Bld* 

2400 W Uadieon St
Vai 1 iki po pietų 6 iki * »ab 

f t Tri , Šerio 7p0
Namų telefonas Birunavick 059'

A. L Davidonis, M.D
4910 So |Wi<'higap Avenue

Tel Kenwood 5107 
v Al A N DOS

nuo 9 iki P valanda* ryty 
ano 6 iki 8 valandai vakar* 

<oarf Iventadiehio ii ketvirtadieni

A. K. Rutkauskas, M.D.
‘ 4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

uuo 9 iki 11 valandai. ryte 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
j 145r Miltvaukee Aveniu

Valandoj: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryto 
-Nedėlioj pagal sutartį

l)K HERZMAN
- IS RUSUOS - 

uerai lietuviam! žinomaa per 25 «e 
tua kaipo patyrė gydytoja* chirurųaai' 
akniaria

Gydo statgiaa lt chroniška# ligas wrų 
moterų u. vaikų pagal naujausius «• 
<9du» X-Rav u kitokins elektros prw 
•ataUa^

Ofisas it Laboratorija
.025 W litb St.. netoli Uoegan S» 

Valandos, uuo 10—12 pietų is 
■»uo 6 iki 7iJ0 vai. vakaro

Tel Canal 5110 
Rezidencijos telefonai 

'lyg’ Perk 676< u Centru' ♦<»-

JONAS JANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 6 dien^, 8:30 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs 70 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Šiaulėnų 
parapijoj, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime duk
terį Juzefą Taftienę. 2649 Adams 
St., Gary. Ind.. Amerikoj.

Lietuvoj sūnų Mykolą ir dukte
rį Oną ir Rusijoj sūnų Gabriejelių.

Kūnas pašarvotas, randasi 1650 
Connecticut St., Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. va* 
sarto 10 dieną, 12 vai. dieną is 
koplyčios į kapines.

Visi a. a. Jono Jankausko gi« 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini- , 
mą. į

Nuliūdę liekame.

Dukterys. Sūnūs, Žentas 
ir Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius F. S. Superczynski. Tel. 
Gary 26629-22425.

JUSTINAS ŽILĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 4 dieną, 12:05 valandą nak
tį 1933 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kražių parap., Linkaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus, 
Paliko dideliame nubudime bro

lį Joną, pažystamus ir draugus.
Laidotuvėmis rūpinasi brolis 

Jonas. ‘ j J.
Kūnas pašarvotas randasi 3201 

So. Auburn Avė. Tel. Victory 
2469.

Laidotuvės įvyks ketverge va
sario 9 dieną. 2 vai. po piet iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Justino Žilėno gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą*

Nubudę liekame,

Brolis, Pažystami ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabu
čius Budrikis, Tel. Yards 1741.

GRABŪRIUĮSTAIGA
8UDBIKIS ir vU nu»tebtao publikaT»u; »M» 
mi. kainomis už aukšto. rąH^ *Mto

■> Mrolcuojam. už atvežimą mirusio žmogaus >£■■• } •■■I 
įstaigą iš bile kokios miesto dalios.

Reikalui esant, musų automobilius itVSiiW | jasų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų Ir iii tek 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokšti, nežiartet 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

BUDRIKIS yra vienątinis lietuvių graborius, kurte 
teikia ambutance patarnavimą su ekspertu lieiuviu..pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderni£k<te .Kopėčios DSl'1:. 
iermenų. Pašaukite; ĘUDEIĘĮ r heg#' fcte \
kitur.
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D^VAITUŠĖ, opt. 
LIETUVIŠ' AKI.V SPECIALISTAS 

; Palengvins aklą įtempimą, kuris esti •’ • v . • •  . I.   J*4! . J. • <

akių' aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
.akiųkarštį,' nuima kataraktą 
trumparegystę h toliėigystę

priežastimi galvos skaudSjimo, svaigimo 

it-titaiso 
Prirengia 

teisingai*YMkinlpą., Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki .8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį Akintą kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau, 
1712 South Ashland Ava 

Phorie Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
ETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

KomSraor. 

' Atsitikimuose 

Ofisas it Akintą Dirbtuvė 

756 Weat: 35th r8tv

LIETUVIS

, dba 10 W Ii <’
■ ■ -V 1 r -**r r -

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24tb St 

Tei. Canal 0402 
CHICAGO.

- ' - ■.    : ------ ■ ■

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard .59 B

DR.BĖKTASH
756 W. 35th St

Cor oi 15tb 8 Halsted Stt) 
8.30

|>R CHARLES SEGAl 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
*739 South Ashland Ava. I Usbo» 

CHICAGO ILL ....
s>PBCIALIST AS DŽIOVOS 

Mormlką. Vyriškų ir. Vaiką Ut« 
. OFISO VALANOOSi 

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

Pbone Midway 2880

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE RAfflV
♦63,1 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos; ,
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 5 po

* iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki U 
Rez rdepbont Platai 3200\

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:3 
Nedeldieniais pagal sutarti

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 591*

DR. NAIKEL!S
756 W. 35thSt.

vCor bf 35tb 8 Halsted Sts; 
Ofiso valandos : nųo 2-4. nuo ’•* 

N edėl dieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias išputusiai 
blauzdą, gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 • 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Phcn*; Boulevard 70<3

Oentista, 
4645 So. Ashland Av«. 

arti 47tb Street

f
DR. T. DCNDUUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ* 

4142 Archer ‘ Apencte
Tdifnnes Virilinla OMU

' ................... ......
yiiAy1 i" ............. . . ,

; DR. A. L. YTTSKA <

į 7-9 po piltą* eeredome po pietą b
ryto iki '6;60^aldi aedilioma pagal anritarimi*

-r.
i

Ofiso * Tel Victory 6893
. Rez Tel Dre«»« 919-

DR. A. A. ROTO
Rusas Gydytoja* r» Chirurgas ’ 

Specialutas odos ligą ii venerUką ligų

3102 So/ Halsted St. ’
kampai 3ląi Street 

Vai <o II v. ryto 2- -4 7—9 v.» 
Nediliomti ir šventadieniai! I0--2

Advokatai

A A. SL A K 1S
Advokatas

M testo Ofisas 77 W Washington St
Room 905 Td. Dearborn 796* 

Valandos 9 ryto iki 4 po pietą

Vakartis Utam ir. Kect,*—6 iki 9 ni
♦ 144 Archer Ava. Tel Lafayette -

Namu Tei Hyde Park

JOHN B. B0RDĘN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

m-
fu.

Telefonas Canal 0660

Ttialraaa ' Bmmblie 9800

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis, Advokatas

4631 South tari Al*.
2100 2



1931 meili mokesčiu rata 
-$7.26 nuo $100

Aukštesnė 16% už 1930 metų mokesčius 
asesmentai numažinti 26%

Vien Chicagos miestui mokesčiais reikės sumo
kėti $227,768,000; 10% mažiau negu 1930

Ketvirtadienis, vas. 9, 1933
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AR
ATSIMENATE?

Sirgo ilgoką laiką; jam buvo 
padaryta skilvio operacija ir 
trys kraujo transfuzijos.

Antanas Aitutis, 2201 
22nd St., kuris sirgo ii- 
laiką ir gulėjo šv. Kry- 
ligoninėje. Jį gydė Dr,

52
Valstijai ................    39
Miškų prezervanis .................11
Sanitariniam distriktui .56
Chicagos miestui ........... $2.52
Mokykloms .............   2.46

Chicagos 1931 metų mokės- Apskričiui 
čių rata bus 16% aukštesne už 
1930 metų ratą — $7.26 nuo 
kiekvieno šimto, kaip vakar 
paskelbė apskričio klerkas Ro- 
bert M. Sweitzer. Tai bus auk
ščiausi mokesčiai nuo 1926 
metų.

Išlaidos numažintos 10%
O viso mokesčių miestas ir 

apskritis šįmet tikisi surinkti 
10% mažiaus negu pernai ir 
tai įvyks štai kodėl. Nejudi
namo turto asesmentai 1931 
metams buvo numažinti 26%, 
įvairių valdžios įstaigų biu
džetai 1931 metams numažinti 
10%.
. Pernai išlaidoms padengti 
Chicagos miestui reikėjo $252,- 
000,000, o šįmet — 10% ‘ ma- 

_ žiaus — $227,768,000. Ases- 
mentus numažinus 26%, o iš
laidas tik ID/c, prisėjo pakelti j Antroji dalis išpuls liepos 
mokesčius 1()%, kad skirtumą 
ištrynus. Bet nors mokesčių 
rata yra aukštesnė mokesčių 
mokėtojams prieseis mokėti 
truputį mažiau negu pereitais 
metais.
Miestui tenko $2.52 nuo $100

Nuo kiekvieno šimto dolerių 
štai kiek mokesčių tenka įvai- ta, 
rioms miesto ir apskričio vai-!bus atskaitytas nuo antros da- 
džios įstaigoms:

Viso ......  $6.56
Parkų distriktams 50c nuo $100 

Prie to reikia pridėti ratą, 
kurią uždės parkų distriktas, 
kuriame nuosavybes randasi. 
Spėjama, kad parkų mokes
čiai neišpuls daugiau 50 centų 
ir todėl pilna rata nuo šimto 
dolerių sieks .$7.26.

Pirmą dalį reikės sumokėti 
kovo 1 d.

Sąskaitos mokesčių mokėto
jams bus išsiuntinėtos šiomis 
dienomis ir pirmą mokesčių 
dalį reikės sumokėti iki kovo

Mokesčių mokėtojai, kurie 
nebus patenkinti asesmentais, 
galės įteikti skundus apeliaci
jos tarybai, vienok jie turės 
sumokėti pirmą dalį. Jeigu 
mokesčių suma bus numažin- 

atatinkamas nuošimtis

lies.

SOCIALIS SAUGUMAS IR TEISĖ DIRBTI 
TURI STOVĖTI AUKŠČIAU UŽ PRIVATINIO 

PELNO INTERESUS, SAKO C. W. C. 0. U.
Chicago Workers Uommittee on Unemploy- 
ment platformoje nurodo, kad “bedarbiai 
nenori būti privat. labdarybės objektais”

Reikalauja penkių dienų darbo savaites, nedar
bo apdraudos ir darbų; šeštadienį šaukiamas 

lietuvių bedarbių susirinkimas
“Suprasdami, kad dabartinis mokesčių, mortgagių ir “lien’ų” 

kritiškas bedarbes padėjimas 
yra nuolat atsikartojąs apsi
reiškimas musų industrialėje 
sistemoje, mes esame pasiryžę 
varytis prie planingos ekonomi
nes tvarkos, kurioje socialis 
saugumas ir teisė dirbti bus 
statoma aukščiau už privatinio 
pelno interesus ūkyje ir pra
monėje”., Tais žodžiais Chica
go. Workers Committee on Un- 
employment apibudina pamati
nį tikslą, kuriai ši bedarbių or
ganizacija buvo sutverta.

dienų

dalyje

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

turėjo nesusipratimą. 
Kad tą nesusipratimą greitai 
likviduoti, moteriškė išvertė 
ant vargšo visą puodą karšto 
vandens.

Nelabuinga m žmogeli ui 
skaudžiai nuplikinti 
ir kaklas.

la- 
pe-

Iš ligonines grįžo 
Antanas Aitutis

80
89
90

Valantui .Tonui 
Zurzing Blasius 
Žlibinąs Ana CLASSIFIEDADSL

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 9 d!., 1915 m.

Sužeidė lietuvį
(CHICAGO) — Vakar, (vas.
d.) po pietų Palmer House

viešbutyj elevatorius mirtinai 
sužeidė lietuvį Peliksą Baltušį^ 
2040 So. Peoria St.

Bosas paliepė jam išvalyti 
apačią elevatorių. Bevalant li>- 
ko paleistas elevatorius, kuris 
jį ir sunkiai sužeidė.
Chicagos Lietuvos šelpimo Fon

do komisijos N. S. distrikte
(CHICAGO) — Siuomi pra

nešame, kad jau esame pasi
rengę riųkimui aukų nukentė- 
jusięms nuo karės.

Rinkikais aukų yra išrinkti 
draugai: P. Galskįs, J. Jurge
ltoni s,J. Vaišvila, A* Markū
nas, M. Žukas, J. Kalainis, K. 
Kalainiutė, J. Valiulis, K. Re
pukas, P. S velny s, A. Kairis ir 
J. Bačiunas. ...,

Rinkimas aukų prasidės 10 
d. vasario.
Vokiečiai nešaudysią Amerikos 

laivų.
BERLYNAS, — Kad Vokie

tija apskelbė Anglijos vande
nis karės vieta, tai nereiškia, 
kad vokiečiai būtinai mano 
skandinti neutralių šalių lai
vus, Vokiečiai stengsis kiek 
galėdami neužgauti nei vieno 
Amerikos ar kitų neutralių ša
lių laivo.

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

Šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” vasario 10 d. 1919 metais, 
(vas. 9-to buvo sekmadienis)

Bolševikai apleido Vilnių?
BASEL, vas. 9. — Praneši

mai iš Kauno sako, kad iš 
priežasties lietuvių kareivių 
pasisekimo ir fi)ty ,ir estonų 
kareivių besivaržimo, bolševi
kai evakavo Vilnių.
“Keleivio” spaustuvė apdegė
BOSTON. — Praeitą utar- 

ninku, vasario 4 d., ištiko gai
sras "Keleivio” spaustuvėj. 
Darydami laikraščio ekspedi
ciją darbininkai užkure pečių 
ir išėjo pietų. Kilo ugnis ir 
pridarė nemaža blėdies. Apde
gė keturi roliai popieros po 
1130 svarų, sudegė keli mašinų 
diržai ir lubos apsvilo. Atva^ 
žiavę ugniagesiai *dar išlaužė 
duris, nes spaustuvė randasi 
kitam name ir' pietų laiku bu
vo užrakinta. Nuostolių ugnis 
padarė apie penketą šimtų 
dolerių. *

B

Viršuj: Muncie, IndViršuj: Muncie, Ind., meto
distų kun. Lemu ei Conwoy su 
savo žmona. Kunigą apkaltino 
18 m. mergaitė, Helen Huffman 
(apačioj), kad jis norėjęs ją 
išgėdinti. Grand jury išklausiu
si mergaitės liudijimo, kunigą 
apkaltino ir atidavė jį teismui.

šiomis dienomis iš ligoninės 
grįžo 
West 
goką 
žiaus
Biežis. (Padarė - skilvio operaci
ją ir tris krauko transfuzijas. 
Ligonis jau vaikščioja ir grei
tu laiku, tikimasi, pilnai atsi
griebs nuo ligos.

Svečias “N-se” iš 
Thorpe, Wis.

katai naudojas^ visokiomis le- 
galėmis priemonėmis ,kad by
los svarstymą ' v vilkinti ir jie 
tai darys kol tam bus galimybe.

šiandien įvyksta 
svarbus LS.S. kuopos 

susirinkimas
Valdyba kviečia visus narius 
būtinai susirinkime atsilankyti

šiandien “Naujienų” namuo
se, 1739 So, Halsted st, 8 vai. 
vakare įvyksta labai nepapras
tas Chicagos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos7&<mjrąlinės kuo
pos susirinkimas:

Valdyba kviečia visus narius 
būtinai susirinkimai! atsilan
kyti, nes klausimas, kuris bus 
diskusuojamas yra labai 
svarbus. ir jo negalima to
liau atidėlioti. < v

Pasveiko Antanas 
Žymantas; grįžo 

į darbą
Jjšgulėjo lovoje virš mėnesį 

laijkolaijko

Virš menesį laiko išgulėjęs 
lovoje, “Naujienų” skelbimų 
rinkėjas Antanas Zymontas va
kar atsikėlė ir grįžo į darbą. 
Jis sirgo beveik nuo Kalėdų ir 
didžiumą laiko išgulėjo lovoje, 
Dr. Davidonio priežiūroje.

“Naujienose” vakar atsilan
kė p. Mikolainis, senas “N.” 
skaitytojas iš Thrope, Wis. Jis 
yra kelių organizacijų narys ir 
pagarsėjęs darbuotojas Wis- 
consin valstijoje.

Išvažiavo i Floridą
šiomis dienomis automobiliu 

išvažiavo į Floridą ponios Bag
doniene ir Gregg. Ponia Bag
doniene yra graboriaus J. J. 
Bagdono žmona.

Jos rengiasi Floridoje pasi
likti kai kurį laiką ir praleisti 
ten žiemos atostogas.

Laiško’ Pašte
laiškai ✓ra ato.ie Europi n-
jie priklauso, teprul nueina ’

Šie 
Kam 
'yriausijį paštu (Clark ir Adanru 
'a t vi u) ataifn’H 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
įsėd Wind lopėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUMERI, kais 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
oaštas laiko tari dkrį laika, o i ■- . *■*. "«

j
27 Grigalonis Jonas 

Kandrot W.
68 Sadauskas Antanas
69. Slivinskui Juozui
76 Tunkevičius, F.

Turauskienė Antanina
79 Vaikenas Andrews

Reikia klausti prie

OH>-

33

78

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditoriuj

PRA N ESIMAI

. “Bedarbiai nėra ubagai”
Savo platformoje C. W. C. 

O. U. sako, kad bedarbiai nėra 
ubagai ir jie nenori būti “pri
vatinės nuosavybės objektais”. 
Bedarbiai reikalauja, kad jie 
butų aprūpinti iš viešo fondo, 
kurį sudarytų municipiaĮių, 
valstijų ir federalės valdžių pi
nigai.

C. W. C. O. U. reikalavimai 
bedarbiams

C. W .C. O. U. reikalauja iš 
legislatyvių įstaigų parūpinti 
kiekvienam bedarbiui pakenčia
mą vietą gyventi; užmokėti be
darbių nuomas, suteikti užtek
tinai maisto, kad užtikrinti 
sveikatos palaikymą, apmokėti 
gaso, vandens ir elektros są^ 
skaitąs, parūpinti rubus,
teikti medikalę priežiūrą Ir už
tikrinti bedarbių asmeninio ir 
nejudinamo turto saugumą.
Reikalauja mokesčių morato

riumo
Toliau bedarbių komitetas rei- 

kalauja,. kad

gu-

moratoriumas iki bedarbis susi
ras darbą. Baigdamas šią plat
formos dalį, C.W.C.0.U. sako, 
kad bedarbiai nenori paramos, 
jeigu* jos gali išvengti. Jie no
ri darbo, ir todėl ragina val
džios įstaigas tuojau asignuoti 
atatinkamas sumas pinigų vie
šų darbų pradėjimui.
Reikalauja 6-ių darbo 

savaitės
Antroje platformos ’

Committee on Unemployment 
reikalauja, kad butų įvesta pen
kių darbo dienų savaitė ir 
trumpesnės valandos; kad butų 
nugriautos luinos ir triobelės 
neturtingų žmonių distriktuose 
ir jų vieton pastatyti namai, 
tinkami gyvenimui; kad butą 
pagerinti ir praplatinti valstiji- 
niaį darbo- biurai ir, pagaliau, 
įvesta visuomenės administruo
jama nedarbo apdrauda.

* 
šeštadienį įvyksta lietuvių be

darbių susirinkimas
Tokia, trumpai, yra platforma 

Chicago Workers Committee on 
Unemployment, kurios skyrių 
yra pasiryžusi suorganizuoti 
L.S.S. centraline kuopa, ir tam 
tikslui šaukia visų lietuvių be
darbių susirinkimą šeštadienį, 
vas. ii d., Paliulio svetainėje, 
3242 W. 28 Place, pirmą valan
dą po piet.

Rengėjai sako, kad su&irin- 
kiman atsilankys eilė žymių 
kalbėtojų, tarp jų generalis C. 
W.C.O.U. organizatorius, kuris 
plačiau nušvies komiteto dar
buotę ir nurodys svarbą lietu-

Povilo Baltučio by 
los svarstymas 

vėl atidėtas
šiuo kartu iki vasario 21 d.: 

į teismą nepribuvo teisiamo 
jo advokatas; skundėjai ne 
patenkinti

Nors Povilo Baltučio skundė
jai, A. Jocius, B. Shukis, W. 
Alexander ir A. Jonušas tikė
josi, kad vakar pasibaigs jo by
los svarstymas ir teisėjas .L 
Prystalski, kriminaliame teis
me, išneš nuosprendį ,svarsty
mas neįvyko.

Į teismo salę neatsilankė Po
vilo Baltučio advokatas T. R. 
McCabe, kuris anot kitę ap
skustojo advokato A. Peters, 
“esąs užimtas ir negalįs pribū
ti.”

Jis paprašė teisėjo Prystals- 
ki’o bylą atidėti ir po trumpo 
ginčo šis paskyrė dieną vasa- 
rid 21 d., 2 vai. po piet

Keturi lietuviai, kurie sakosi 
esą P. Baltučio nuskriausti ir 
kurie jį patraukė atsakomybėn 
išreiškė didelį nepasitenkinimą

Stock Yards Natio 
nal banke dirba 

lietuvaitė

Chicagos LSS. Centraline 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.

i ’ Valdyba.

Ban’ Stock Yards National 
kas, 4150 S. Halsted St., da
bar daro daugiau biznio stt lie
tuviais. Kad dar daugiau pa
gelbėjus lietuviams kostume- 
yiams, šio banko užsienių sky
rius pasamdė liętuvaitę p, Oną 
Macas, kuri maloniai patarnaus 
atsilankiusiems lietuviams;

■’ '■ '• ''P

., ".i ’Į" ............  . < ’

Patyrė, kad su mote
riškėmis neapsimo

ka bartis
■ šioje žinioje figūruoja vie
nas Town df Xake lietuvis 
ir tūla moteriškė, kurios 
pavardė yra berods “Mrs. 
Kaip”. Dalykas įvyko jos na
muose adresu 1709 W. 45th 
Street.

Įvyko štai kas: nežinia ko 
dėl JietuvU • ir

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

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

Kambarys 610

■•(j

“Mrs
...... .............

Skelbimai Naujienose

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

MORTGAGE BANKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St
>—■—SI ■ II —   MII........................■liną

ĮciASSiFIED APS. Į
Educational
  M°kvkĮoą

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock 5702

Financial 
Finansai-Paskolos

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

Senas Auksas
Old Gold

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų tilę 
tus, dantis, laikrodėlius,. lombardo tikie- 
tus.

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Partnere VVanted 
Pusininku Reikia

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia
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MERGAITĖ abelnam namų darbui ir 
prižiūrėti kūdikį. * Turi būt ant vie
tos, mokestis. Mrs. Scbneiderman, 344 8 
W. 18 S;.

REIKALINGA mergina ar moteris 
nevedus, mokanti virti restaurante. Duo
siu valgį ir guolį ir mokestį.

5702 W. 65tb St.

REIKALINGĄ jauna mergina prie 
namų darbo, švari ir atsakominga, gali 
eiti namo arba nakvoti. Lieberman, 
1635 Morte Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų so 
rendaonninkais. Maža narini mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkn reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nno 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
gibalio ir vienintelio namų savininku 
biuro Chicagoįe.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas .
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame įau šiuo adresu virš 40 metų,
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Miscellaneous for Sale .

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos. balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiautu t ės. baltos peles. Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones. Trepli
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W 63rd Street

Business Cha neės 
pi joriiai-   

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

7134 So. Raęine Avė.
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NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu | 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.

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

Situation VVanted
-Ogtbp,Ieško

PAJIEŠKAU darbo prie namų, galiu 
ir gyventi. Klauskite Šukio. 2501 W. 
46 St. Tel. Lafayette 0274.

NAŠLĖ PAJIEŠKO darbo prie namų, 
galiu ir gyventi. Klauskite Šukio, 2501 
W. 46 St. Tel. Lafayette 0274.

Help VVanted—Malė 
Parbinink^ 

REIKALINGI vyrai padėti mums iš
plėtoti krautuvių "rautus” 100 krautu
vių rautų, mokama $55 į savaitę. Rei
kalinga 65, centai už prekes.

Pamatykite
MR. ROSS, 

30 No. Dearborn. 
kambarys 614

Real Estate For Sale 
Namai-žemB Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash. ir mainymai visokios rūšies pro- 
perčių. biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį, ar. kokį biznį ir taomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryžius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Hpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų obalsis 
"Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virs- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue
< "" Lafayettė 0455

BARGENAS, 7 kambarių medinis 
cottage, furnace šildomas, garadžius, 
$2500, lengvos išlygos, arti 36tb St. 
ir So. California Avė. TėL Prospect 
8247.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius' 
kalba!

Vacek&Co.
Per 28 metas atsakančiai patarnaujame

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2>50 į metus 
su pridėjimu taksų.

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 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

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

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895
i

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT
* *

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

ga veltui.butų paskelbtas
viaras turėti savo skyrių. Įžim- tokia dalykų eiga; Jie nužiu-

“H,,s 1 ri, kad Pavilo.. Baltučio. advo-
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iUd pncios iNaiUienos 
yra naudingog.




