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Bus išnaujo svarstomas ir 
balsuojamas antradieny

Londonas, vas. 9. — Anglijos 
paštas, kuris taipjau valdo te
lefonus ir telegrafą, pereitais 
fiskaliniais metais padarė di- 
džiausį savo istorijoj pelną.

300 ugniagesių gesina gaisrą 
ant Goose salos didžiausiame 
šaltyje

Nesutinka mažinti ginklavimos 
iki nebus duota naujų saugu
mo užtikrinimų

Bet stato sąlygą, kad nebūtų 
baudžiami ir kad nebūtų ka
pojamos algos

Parlamentas nutarė sulaužyti 
duotą negrams prižadą ne
liesti jų žemių

naldas svarsto apie važiavimą 
į Genevą, kad išnaujo surengti 
penkių valstybių pasitarimą ir 
vėl sutvarkyti dalykus.
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Pats sūnūs pasmaugė savo se
ną motiną, kad paaukoti ant 
altoriaus

Pylimas jungęs su Newfound- 
landu pratruko ir sala galbūt 
liko užlieta

9. —• 
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Nuskrido be sustojimo iš Ang
lijos j Pietų Afriką
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Sala pavojuje; 700 Anglai užgriebs tur 
žmonių likimas 

nežinomas
tingas auksu Afri 

kos negrų žemes

St. John’s, N. F., vas. 9. 
Pylimas, kuris

. foundland salą, Kanados pa
kraščiuose, su
Sandy Point, kurioj gyvena 700
gyventojų, liko vilnių nuneš
tas telegrafas taipjau nutrauk
tas ir likimas tos salos gyven
tojų yra nežinomas.

Paskutinė iš Sandy Point ope
ratoriaus gautoji žinia sakė, 
kad pylimas pratruko ir salą 
lieja vanduo, kuris esąs tik 5 
pėdos nuo telegrafo stoties. Po 
to nuo jo negauta jokių žinių. 
Yra pavojaus, kad vanduo ga
li užlieti visą nedidelę salą ir 
paskandinti visus jos gyvento
jus. Delei smarkios audros, 
valtimis priplaukti prie salos 
negalima.

Alaskoj šilta, o Ca 
lifornijoj šalta

Chicago.—Nepaprasti šalčiai 
užklupo visas Jungt. Valstijas. 
Jie atėjo iš tolimos šiaurės, Le
dinio vandenyno ir atnešė tokį 
šaltį, kokio Chicago jau per 34 
metus nėra turėjusi, šaltis nie- 
kuriuose Chicagos priemies
čiuose pasiekė net 26 laipsnius 
žemiau zero.

Rytoj irgi nenumatoma di
delės permainos temperatūroj. 
Tik šeštadieny šaltis pradėsiąs 
atsileisti. Del šalčio gyvento
jai kenčia didžiausį vargą.

San FranCisco, vas. 9. —Ne
paprastas šaltis užklupo pieti
nę Californiją ir visą Pacifiko 
pakraštį. Imperial klony, kur 
visuomet būna karšta .šaltis pa
siekė 24 laipsnius ir nušaldė 
visas ankstyvąsias daržoves, 
taipjau dygstančius Washingto- 
no laukuose kviečius. Oregone 
sušalo du žmonės.

Kuomet Colifornijoj yra ne
paprasti šalčiai, o Flagstaff, 
Ariz., šaltis pasiekė net zero, 
tai ten, kur turėtų būti tikrai 
šalta,—Alaskoj,—yra šilta: No
ma, Alaska, šaltis siekia tik 30 
laipsnių augščiau zero.

Singer komp. susitaikė 
su japonais darbi

ninkais
Yokohoma, Japonijoj, vas. 9. 

—Policijos viršininko pastango
mis, nesusipratimai tarp Singer 
Sewing Machine Co. ir jos strei
kuojančių japonų darbininkų 
tapo išlyginti bent šiame mies
te ir streikieriai tuojau sugryš 
į darbą. Manoma, kad bus su
sitaikyta ir kituose penkiuose 
miestuose, kur yra Singer Co. 
skyriai.

Los Angeles, Cal., vas. 9. — 
Federalinis grand j uty apkalti
no australietj scenarijų rašytoją 
John Villiers Farrow už pada
vimą klaidingų žinių įvažiuojant 
j Ameriką.

t-

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

Giedra ir tiek pat Šalta; va
karų vėjas.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:- 
15

Londonas, vas. 9.
ja nutarė sulaužyti savo duotą 
žodį Afrikos negrams nuleisti 
jų žemių. Ji nutarė užgriebti 
dalį Kenya kolonijos, kur su
rasta aukso ir leisti ją užgrieb
ti baltiesiems aukso ieškoto
jams.

1930 m. Anglija iškilmingai 
pasižadėjo Kenya kolonijos 
negrams neliesti jų žemių ir tų 
žemių iš negrų neatimti, neduo
dant tokio pat žemės ploto ki
toj kolonijoj. Tečiaute Kavi- 
rondo apielinkėj tapo surastas 
auksas— ir padėtis pakitėjo. 
Anglija užmiršusi savo pirmes- 
nj prižadą, skubiai pravedė j- 
statymus, kad negrai gali būti 
išvaryti iš jų žemių neduodant 
jiems jokio kito atlyginimo.

Visa Anglijos liberalų ir 
darbiečių spauda karštai agita
vo, kad valdžia tokio žingsnio 
nedarytų. Tų partijų vadai vi
somis pajėgomis rūpinosi, kad 
parlamentas tokio valdžios pa
siūlymo nepriimtų, nes tai bu
tų laužymas iškilmingai duoto 
čiabuviams pasižadėjimo. Vienas 
darbietis parlamente pareiškė:

“Mes turime elgtis daug tei
singiau su prižadais čiabuviams, 
negu su skolomis Amerikai.”

Bet konservatorių valdžia vi
so to nepaisė ir 208 balsais prieš 
57, pravedė' astOVų bute nutari
mą tą prižadą negrams sulau
žyti.

' Valdžia teisinosi, kad nėra 
kaip čiabuviams duoti žemės ki
tur ,be to iš 7,000 ketv. mylių 
busią atimta tik pusantros 
ketv. mylios ir busią iškelta tik 
300 šeimynų. Bet kapt. Lu- 
gard, kuris labai gerai pažysta 
rytinę Afriką ir yra buvęs Af
rikos kolonialis administrato
rius, sako, kad iš negrų bus 
atimta ne pusantros mylios, bet 
net 700 ketv. mylių plotas.

Vienas perskrido 
pietinį Atlantiką
Rio de Janeiro, Brazilijoj, 

vas. 9. —Garsus Anglijos avia
torius, kapt. James A. Molli- 
son, kuris pereitais metais vie
nas perskrido šiaurinį Atlanti
ką, dabar irgi vienas perskrido 
pietinį Atlantiką—iš Afrikos į 
Braziliją. Jis yra pirmas, ku
ris perskrido pietinį Atlantiką 
vienui vienas. 1,700 kelią pa
darė į 14 su puse valandų.

Suėmė Argentinos ūki
ninkų streikierių vadų

srity. Nors nė viena tų šalių nėra

Rusijos sovietų kon* 
gresas Maskvoj

Maskva, vas. 9.
rūmuose prasidėjo Sovietų at
stovų suvažiavimas, kuris neva 
prilygsta kitų šalių kongre
sams. Suvažiavime dalyvauja 
apie 1,000 delegatų ,kurie netu
ri ką veikti, nes čia viskas yra 
iškalno priruošta. Keli bolše
vikų vadai pasako ilgas kalbas 
ir pasiūlo rezoliucijas, kurias 
suvažiavimas turi priimti. Jo
kios valdžios kritikos, kaip kad 
kitų šalių parlamentuose, čia 
nebūna ir negali būti.

2 vaikai sumušti; moti
na ir įnamis areštuoti

Du Anglijos aviato 
riai pasiekė tolu 

mo rekordų

Vaizdelis iš Paraguajaus ir Bolivijos karo Gran Choco 
skelbusi karo, tečiaus smarkus mūšiai eina jau daugiau kaip pusė metų. Kairėj: Paraguajaus 
kanuolės aeroplanams šaudyti. Dešinėj: Paraguajaus kariuomenės komanduotojas gen. Jose

Estigarriblia (vidury) su dalimi savo štavo karo lauke.

Francijos ultimatu
mas nusiginklavimo 

konferencijai

Kas atstovaus Angliją 
skolų derybose

Paryžius, vas. 9. — Francija 
įteikė nusiginklavimo konferen
cijai Genevoje tolygų ultima
tumui pareiškimą.

Francija pareiškia, kad jei 
nebus duota naujų užtikrinimų 
saugumo nuo- jpolfrnų, ji lą- 
bai mažai sumažins ginklavi
mąsi ir Vokietijai nebus su
teikta ginklų lygybe, nes Fran
cija tam priešinsis.

Iš priežasties tokio griežto 
Francijos nusistatymo, konfe
rencijoje vėl pasireiškė suįru- 
tė. Buvęs Anglijos užsienio 
reikalų ministeriš Arthur Hen- 
derson, kuris pirmininkauja 
nusiginklavimo konfeerncijai ir 
kuris tikėjosi iki Velykų pa-

Londonas, vas. 9. —Oficialiai 
į Anglijos misiją skolų dery
boms Washingtone tapo įrašy
ti trys kabineto nariai—pre
mjeras MacDonald, iždo kancle
ris Chamberlain ir Walter Run- 
ciman. Jie tačiaus Amerikoj 
bus tik trumpą laiką ir visą 
derybų darbą turės atlikti fi
nansiniai ekspertai, kurie jau 
neužilgo išvažiuoja Amerikon.

šeši ugniagesiai žu 
vo gaisre Omaha 

hotely
Omaha, Nebr., vas. 9.

noma, kad šeši ugniagesiai yra 
žuvę ir 11 > sužeista gesinant 
gaisrą, kuris sunaikino vieną 
žymiausių Omahos kotelių. Mil
tą rd. 'J

Prekių bilius sušilau 
ke pirmo pralai

mėjimo senate

Springfield, III., vas. 
Valstijos prekių taksų 
šiandie senate susilaukė 
pralaimėjimo ir jo tolimesnis
svarstymas ir balsavimas tapo 
atidėtas ateinančiam antradie
niui.

Pirmame balsavime už jį pa
duota 25 balsai, 12 balsavo 
prieš 10 susilaikė nuo balsavi
mo ir 3 senatoriai nedalyvavo 
susirinkime. ’ Kad bilius pra
eitų jis turi gauti mažiausia 34 
balsus. Daugelis susilaikiusių

Buenos Aires., vas. 8. — Fe
deralinio vidaus reikalų minis- 
terio Leopoldo Melo įsakymu, 
Entre Rios provincijoje poli
cija areštavo Estaban Piacenza, 
prezidentą Argentinos Agrari
nės Federacijos. Ši ūkininkų 
organizacija, kuri turi 85,000 sako, kad gal jie ir balsuotų už 
narių, yra paskelbusi ūkininkų, bilių, jei butų geriau su juo su- 
streiką, kad priversti valdžią1 
ką nors daryti pagerinimui ūki
ninkų būklės.

Chicago.— Po smarkios eks
plozijos vakar dideliame Ar- 
mour & Co. grudų elevatoriuje, 
ant Goose salos, prie Hickory 
ir Division gatvių, kilo gais
ras, kuris ir dabar tebesiaučia. 
Elevatoriuje buvo sukrauta 
grudų už $1,000,000. Elevato
riaus ir grtfdų nebus galima 
išgelbėti ,nors gaisrą gesina 
apie 300 ugniagesių. Bet ge
sinti reikia dideliame šaltyje, 
kuris niekad vakar nebuvo pa
siekęs mažiau 7 laipsnių žemiau 
zero. Ugniagesių aparatai yra 
apšalę ,patys ugniagesiai irgi 
yra pavirtę į ledo stulpus. Prie 
tokių aplinkybių, viskas ką ug
niagesiai gali daruti, tai gel
bėti kitas artimas dirbtuves, 
kad nors jos nęužsidegtų. Ap
lietos vandeniu jos išrodo da
bar kaip kokie ledo kalnai.

sipažinę, nes ištisas bilius dar 
nebuvo atspausdintas ir patiek
tas senatoriams* kuomet buvo 
pravestas balsavimas.

žuvo trys japonų aviatoriai ’
f

Laivyno mi-
kad trys

Šaltis visoj Amerikoj
Tokio, vas. 9. — 

nisterija paskelbė, 
žmonės žuvo apvirtus laivyno prasto šalčio banga yra apėmu- 
hydroplanui, kai jis bandė nu- si visą Ameriką. Net ir Flo- 
sileisti Tokio įlankoj. 7 žmo- ridoj yra žemiau šalimo. Geor- 

gi yra netoli zero.

Chicago. — Dabartinė nepa

sileisti Tokio įlankoj. 7 
nės liko išgelbėti.

žmo- ridoj 
i «ijoj

Anglija dar nesirengia 
gryšti prie aukso pa

grindo pinigams
I'**

Londonas, vas. 9. _ ..........
ras MacDoųaldąs pareiškė, at
stovų bųtė, kad atsižvelgiant į 
dabartinę padėtį visam pasau
lyje, Angliją kol-kąs dar nesi
rengia gryšti prię aukso pagrin-

Premiė

do pinigam^

“Raganiai” religi
niame pakvaišime 
nužudė seną moterį

Inez, Ky., vas. 9. — Iš Ken- 
tucky kalnų atėjo žinia apie 
vienos šeimynos “raganių” pa
smaugimą senos moteries, kad 
paaukoti ją fant altoriaus ir su
deginti religinio pakvaišimo ap
eigose. . "A >

Nužudytoji yra Mrs. Lucin- 
da Mills, 72 m., amžiaus mote
ris. Nužudė ją jos pačios gi
minės^—sunai, dukterys, žentai 
ir marčios, viso aštuoni žmonės. 
Jis visi skaitė save kokiais tai 
raganiais, kurie iš vandenio galį 
padaryti vyną ir pildyti kito
kius stebuklus. Susirinkę Mills 
bakūžėj, toli kalnuose, savo 
keistomis apeigomis jie šėlo per 
kelias dienas ir galiaus sutarė, 
kad reikia paaukoti gyvą žmo
gų. Parinkta senutė Mills. Ją 
tuoj aus sūnūs ir pasmaugė, su
rišo retežiais ir uždėjo ant al
toriaus, kad ją sudeginti. Bet 
tufo tarpu juos užklupo šerifas 
ir visus areštavo. Septyni jų 
tapo apkaltinti už žmogžudystę, 
o vienas sulaikytas kaipo liu
dytojas.

Kalamazoo, Mich., vas. 9. — 
Sylvester Britton, 11 m., atėjo 
j mokyklą, tiek sumuštas, kad 
nebegalėjo pasėdėti. Mokyklos 
viršininkai su policija nuėjo 
pas vaiko motiną, Mrs. Marga- 
ret Britton ir namuose rado 
sumuštą ir dukterį Kathleen, 8 
m. Duktė buvo tiek labai su
mušta ,kad jau nuo pirmadienio 
ji gulėjo be sąmonės. Ji vei
kiausia mirs. Policija tuoj aus 
suėmė nuožmią motiną ir jos 
įnamį Code Calloway, 38 m., 
kuris pagelbėjo mušti vaikus. 
Vaikai buvo sumušti už mažą 
nepaklusnumą motinai. Vaikų 
tėvas serga ir jau* du mėnesiai 
kaip guli ligoninėje.

Jei vienas vaikų mirtų, mo
tina su įnamiu* bus apkaltinti už 
žmogžudystę.

Marijampolėje įvyko šiurpi 
nelaimė, kurios priežastim bu
vo neatsargus elgimasis su* ug
nimi. Kęstučio g. gyveno ne
turtinga moteris Matulaitienė. 
Ji sirgo. Įvykio dieną jos bro
lis užrakino ją bemiegančią 
kambary ir pats išėjo į miestą. 
Parėjęs namo rado ligonę smar
kiai apdegusią ir visiškai negy
vą. Vietomis buvo net kaulai 
matyti. Įvykis aiškinama, kad 
ant stalo degė žvake, kuri par
virtusi uždegė paklojimą ir su 
degino ligonę. Pažymėtina, kad 
moteris sudegė nesukeldama jo
kio triukšmo, nors tai buvo die
nos metu.

Šis įvyks sujaudino visą Ma
rijampolę, nes panašių atsitiki
mų lig šioliai nebuvo.

Vėl grūmoja išvogti 
Lindbergho ant

rąjį vaiką
Roanoke, Va., vas. 9. —Areš

tavus du jaunuolius ,Joe Bry- 
ant, 19 m. ir Norman Harvey, 
26 m., išėjo aikštėn nauji grū
mojimai išvogti garsaus avia- 
toriaus Charles A. Lindbergh 
antrąjį sūnų. Jau nuo tūlo lai
ko Lindberghas pradėjęs gau
ti grūmojančių lašikų, reika
laujančių $59,000 išpirkimo. 
Tie laiškai tapo pavesti polici
jai, kuri pradėjusi su grumo- 
tojais susirašinėjimą. Negalėda
ma kitaip jų pagauti, ji padė
jusi paskirtoj vietoj (sutarto 
medžio kelme) čekį ąnt $17,000. 
Po kelių dienų minėti du jau
nuoliai ir atėję į banką čekį iš
simainyti. žinoma, jie tapo 
areštuoti. Bet abu užsigina, 
kad ; jie nieko nežinoję apie 
grūmojimą ir tik pripuolamai 
radę kelme laišką ir Čekį ir nu 
tarę jį išsimainyti.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Cape Town, Pietų Afrikoje, 
vas. 9. — Du anglų kariuome
nės aviatoriai, eskadros vadas 
O. R. Gayford ir Įeit. G. E. 
Nicholetts, atėmė iš Amerikos 
tolumo skridimo rekordą. Jie 
be jokio sustojimo atskrido iš 
Anglijos į Walfish Bay,‘Pietų 
Afrikoj, padarydami 5,340 my
lių kelią j 57 valandas ir 28 mi
nutes.

šiuo skridimu jie sumušė re
kordą dviejų amerikiečių, Rus- 
sell Boardman ir John Polando, 
kurie 1931 m. be Sustojimo nu
skrido iš New Yorko j Istanbul 
(Konstantinapolių), Turkijoj, 
padarydami 5,011 mylių kelią.

Anglai aviatoriai manė skris
ti j Cape Town, dar 800 mylių 
j pietus, bet kely rado priešingą 
vėją, kuris sutrukdė jų kelio
nę ir jie buvo priversti nusi
leisti Walfish Bay, nes jau bai
gėsi jų gasolinas .Nors išbuvo 
ore virš 57 valandų, betgi ne
buvo labai pavargę.

Holandų karo laivo mai
štininkai sutinka 

pasiduoti

. _Batavia, Java, vas..,9.— Ho- 
landijos jurininkai, kurie pakė
lė maištą, pastvėrė karo laivą 
De Zeven Provincien ir juo iš
plaukė į jurą, tebėra nesugauti, 
nors juos jau kelinta diena 
gaudo kiti laivai. Maištininkai 
per radio pranešė laivyno ko- 
manduotojui, kad jie sutinka 
pasiduoti, bet tik su sąlyga, kad 
jie nebus areštuoti ir bausti ir 
kad nebus nukapotos jų algos. 
Del algų nukapojimo jurinin
kams ir kilo maištas.

Valdžia gi yra pasiryžusi 
nenusileisti ir reikalauja besą
lyginio maištininkų pasidavimo, 
nors ji pati nežino kur maišti
ninkų laivas randasi ir kur jo 
ieškoti.

Ottawa, III., vas. 9.
tapo areštuotas Charles Srsnik, 
kuris jau nuo peeritos vasaros 
gyveno iš labdarybės, šelpėjai 
patyrė, kad jis metai atgal iš 
banko išsiėmė $7,000 ir šerifas 
padaręs kratą jo namuose rado 
rūsy paslėptus $6,934. ,

| TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON | 
|| Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti!® gg išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-S gg rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, fS 
•S kaip kada užtrunką apie 6 mėnesius laiko. Todėl S| jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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Gra^&Rapids, Mich
Visokios žinutės

Musų mieste Continental au
tomobilių išdirbystės darbinin
kai buvo sustreikavę. Streikas 
tęsėsi porų savaičių. Darbinin
kai pikietavo dirbtuves ir nie
kas jų nekliudė. Kompanija 
norėjo gauti indžionkšenų, bet 
teisėjas atsisakė duoti ir pats 
įsimaišė į sutaikinimų kompa
nijos su streikieriais. Matyti, 
kad jam iš dalies tas ir pavy
ko padaryti, nes streikas jau 
pasibaigė ir darbininkai grįžo 
į darbų. Streikų dalinai lai
mėjo.

LSS. 51 kuopa šio menesio 
25 d. rengia šokius su pro
gramų Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Dr-jos svetainėje, 8:00 v. 
vakaro. Bus dainų, muzikos ir 
trumpa prakalbėlė. Visus lie
tuvius kviečiam atsilankyti ir 
praleisti linksmai laikų. Bus 
gera muzika.

— S. Naudžius.

Windsor, Ont
Komunistai.

j
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Penktadienis, Vas. 16, 1933

Žinomas komunistų veikėjas 
Sąkalauskas-Šukys viską išsi- 
parduoda. Sa”ko, važiuosius į 
Rusiją. Jei taip, tai gerai Sa
kalauskas ir daro: vietoj kal
bėti apie Rusiją nieko nežino
damas, tai geriau pačiam nu
važiuoti ir patirti. Bet patar
tina Sakalauskui pagyventi 
Rusijoj kokius du metus, kad 
gerai susipažinti su jos tvarka. 
' Tačiau kiti juokus iš jo da

ro. Sako, Sakalauskas nėra 
toks durnas, kad važiuoti į 
Rusijų. Jis čia pasislėpęs kur 
pabus kelis mėnesius, o paskui 
sakys, kad grįžo iš Rusijos ir 
galės važinėti sakydamas pra
kalbas apie Rusijų. Well, mes 
visgi dažinosime, ar Sakalaus
kas bus buvęs Rusijoj, ar ne.

Jau senai Kanados vyriausy
bė paskelbė komunistų parti
jų nelegale, bet komunistai, 
prisidengę visokiais vardais, 
vis dar tebeveikia, nors jau 
ir slaptai. Tokiu bildu Kana
dos detektyvai turi gana 
daug darbo sekti komunistų 
veikimų.

Vienas Windsor’o lietuvis 
B. B. turėjo pastovų darbų 
General Motors kompanijoje 
ir liuosu laiku rengė dvie
jų ar trijų asmenų ko
munistų susirinkimus, — par
davinėdavo visokių rau
dono mokslo literatūrų, eidavo 
į bedarbių demonstracijas, — 
žodžiu, visur veikė ir A. L. 
D. L. D. ir čia, ir čia... Ant 
galo, matomai, detektyvų su
sektas dirbant komunistams, 
tapo prašalintas iš dirbtuvės; 
gal dar bus ir areštuotas už 
priešvalstybinį veikimų.

— Gynėjas.

Žinomas vietos organizacijų 
darbuotojas draugas T. Alek
synas serga. Daug jau daktarų 
praleido ir net buvo atsidūręs 
Ann Arbor ligoninėje. Daug 
iškaseių turėjo, bet sveikatų 
atgauti nepavyksta, — dar ir 
dabar vos tik po šlubų valio- 
ja pavaikščioti. Linkėtina drg. 
Aleksynui greit pasveikti, 
i:.. —°-.i • Čia nesenai susiorganizavo 
naujas lietuvių mišrus choras, 
kuriam vardas duotas Lietu
vių Mišrus Choras. Choras bus 
bepartyviškas ir eis dainuoti 
visur, kur tik jį kvies. Jam va
dovauja panelė Grušaitė. Pa
tartina lietuviams tų chorų 
tkiek galima paremti.

ĮVAIRENYBES
Žemės drebėjimai

‘Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

Praeitą metą rugsėjo 26 die
nos naktį Graikijoje įvyko 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris sunaikino daugybę kai
mų ir mažų miestelių. Už
mušta.. keli šimtai žmonių, o 
tūkstančiai liko be pastogės. , *

žemes drebėjimai pietų Eu
ropoj* ypač Italijoj ir Graiki
joj, yra dažni. Neretai jie pa
sižymi dideliu smarkumu. Hal- 
kidos pusiasalis jau senovėj 
buvo žinomas, kaip pavojingas 
savo žemės drebėjimais. 358 m. 
prieš Kristaus gimimą vyko 
smarkus žemės drebėjimas, ku
rio metu juroj pakilo milžiniš
kos bangos, užliejusios kran
tus ir daug laivų išmetusios į 
sausumą. 1509 m. visa Make
donija pergyveno stiprų žemės

drebėjimą, per kurį žuvo 18,-1 
000 žmonių. Dar baisesnė ne
laimė ištiko tų kraštą 1542 m., 
kai, žemei sudrebėjus, žuvo 
124,000 Žmonių. Ir per šį pa
skutinį žemės drebėjimą, kuris 
savo nuostolingumu yra vienas 
iš žymesniųjų, juroj pakilo di
džiulės bangos, kurios užpylė 
krantus............. .. .

žemes drebėjimo priežastys 
yra žinomos: '.tąi gilelių jų., že
mės sluoksniu iįritupai arbą 
slinkimai. Tąsiau nėra būdų iš 
anksto žemės drebėjimus įspėti, 
žemės drebėjimai yra sekami 
tam tikrais instrumentais, ga
dinamais seismografais, kurie 
parodo žemės drebėjirpų smar
kumų, rųšį, linkmę ir tolį. Vi
są žemę dengia seismagrafų 
punktų tinklas. Iš stebėjimų 
paaiškėjo, kad žemės paviršius 
niekad nebūna ramus, čia vie
nur, čia kitur žemė nuolat dre
ba. Kasmet visoj žemėj fbuna 
keli tūkstančiai drebėjimų, bet 
didesne pusė jų yra tiek silp
na, kad juos parodo tik seis
mografai. Didelių, smarkių že
mės drebėjimų kasmet įvyksta 
tik kelios dešimtys, arba, ir ma
žiau.

Per paskutinius du šimtus 
metų yra žinomi toki .smarkus 
žemės drebėjimai: 1724 m. spa
lių m. 28 d. Peru valstybėj, Li
mos miesto apylinkėse, žuvo 
18,000. žmonių. 1755 m. lapkri
čio 1 d. žemė drebėjo Portu 
galijos sostinėj Lisabonc. Au
kų — 32,000. 1783 m. vasario 
5 d. žemės drebėjimas siautė 
pietų Italijoj, Kalabrijoj. Žmo
nių nuostolių — 30,000. 1797 
m. vasario 4 d. per žemės dre
bėjimą Ekvadore ir Peru žuvo 
40,000 žmonių, 1812 m. kovo 
26 d. Venecueloj — 20,000 žmo
nių, o 1868 m. rugpiučio 13 d. 
vėl Peru ir Ekvadore — 40,000 
žmonių. Smarkus žemės drebė
jimai Japonijoj 1891, 1896 ir 
1923 m. pražudė daugiau kaip 
300,000 žmonių, žinomas yra 
1908 m. žemės drebęjįpias Si
cilijoj ir Kalabrijoj* į per; kurį 
nukentėja Mesicos ii ^alermo 
mieštai.’ Žmonių žuv6’8J3,W^.<0 
be, žmonių gyvybių/,kiek daug 
turtų žemės drebėjimas sunai
kina. Lietuvoj žemės drebėji
mų beveik nebūna. Tik XIV a. 
Žemaičiuose, esą, kartų žemė 
drebėjusi.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

Specialis Pasiūlymas 
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

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

Prisiųskite mums .$1.00 ir 
mes be atidėliojimo išsiųsime 
jums 5 svarų pundų

“BURLEY BEST”
TABAKO

INDEPENDENT

GROTOS 
ASSOCIABON

-207-208 McCLURE ĘUILDING 
Ū Frankfort—Kentucky

Doleriai į 
Lietuvą

Jus galite pasiųsti Lietuvon 
Dolerius arba Litus per musų 
Pinigų Siuntimo Departa
mentą, žemiausiomis kaino?. 
mis, ir pilnu užtikrinimu, kad 
pinigai bus greit pristatyti.

Jus taipgi galite nusipirkti . 
laivakortę ant byle kurio 
Laivo. Jus susikalbėsite lietu
viškai, nes ' musų Departa
mente, mes turime lietuvius 
tarnautojus.

Mes mokame aukščiausią, kainą 
už Lietuvos Laisvės Bonus

StoguYakos Bank 
& TRUST COMPANY 

4ISO SOUTH HĄLSTCO STREET ' ' 

CHICAGO .

Naujasis VokietŲbs ^apęleiiis Adolf Hitleris .ąy 8aw fiiyĮcluoto- 
mis gaujomis — rudmarškuiiais f!ąwĮgiąyiaiąįais ihurjpis”.mis gaujomis

1931 nietąiš' ,bf. Margei’is 
lankėsi Lietuvoj’ir tų fcavb vi
zitų atžymėjo—^padare neuž
mirštamu, parašydamas knygų 
“Amerikiečio įspūdžiai Lietu
voj e.” Knyga taip' šklandžiąi, 
įdomiai parašytą, £kd skaity
damas jausiesi1, tarsi kartų su 
knygos aųtoriuin tįąnkaisi po 
Lietuvą ir tarsi savo akimis 
matai* visus. *%iosr j- vaizdus, 
kuriuos jis aprašo. L

įžangoje Dr. Margeris pa
brėžia, kaip •nčjiuriŽ įuperikie- 
čiai, atlankiusieji Ipėtuvą ne
teisingai rašo apie

sakę: -‘Aš gi steugįąusi nei 
gitfti jąei peikti, bet dąugiau- 
t$įa pbjedktyyiąi jr ap-
Tąšyti yi^ką, bei
^iKdėjąų.” Ir |įįįį|akyti, 
dcad g^ną jbešąliškai ir 
ąmulkęieąiiškąi Išprašę Lietu
vos politinę, ekonominę ir 
kultūrinę būklę. Nėra mažiau
sios abejones, kad Dr. Marge
ris butų teisingiau aprašęs 
Lietuvos padėtį, jeigu ne* toji

SIŲSKIT PER
NAIMENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir
. • M ' ' ’ . . . . tik .

kiti^ pėikia taip pataria Lietuvos bankai
—1 ril,y^l‘l^^,”l,l|'l7' "I" "1/ I ——-- ■». T -■ J“11 " -■ - -J-I ■l-M . I T ■ -

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
“Midwest Stores” Sankrovose

L J ■
Štai yra naujos.. žepdos kainos! Žemesnes negu buvo per daugelį metų!

A “^Pirkite dabar ir taupykite, pinigus! , B Y / IŠPARDAVIMAS . :s^/- -»o.

■ B • mm Rinktinės -jį ' - •

RIII VFR ™“°1 Ar 
DU L V LU Pekas PTU

■ ■     l:ĮHįlIwĮ^jHin •■■*■■■11^11111.1,11^111 Į m.,k ... . ....

TOMAČIĮSRIUBA ,,<:Z'.-3 S 19c
■ ................................. ... ................................... " ./■!'> . ............ ..... .. ........... " "".....

1ZAVA “Midwest” Puikiausi sv. EEfi Svaro 1QaKAVA /Gol'den Santos Mpak 09C Pakeliai I
vegetable soup ,,Van c*ps" 3 S 19c

TYRAS MEDUS “MIDWĖST” 12 uncijų džiaras 15c

KEKSU MILTAI p^.2 1C
T)TINT 170 “Santa Glara” Californijos 1 f)A

JrKUlNJbO , 30/40 EXTRA Didelės mieros

*

BLYNŲ SYRUPAS “Midvvest” 22 unc. džiaras ... .... 15c

RAŪG. kdpustai SST” 3di(,^^25c
PVZUR’ę! “Mįdwest”, PUIKIOS O did. No. 216
i X; Riekutės ar Pusės « kenai 35c
GRAPĘFRUIT “R-B" Brąnd No. 2 kenai 2 už 25c
RAUD. AVIĖ3^$J'yid^yęst” 8 uncijų kenai 2 už 15c
MARSHMALLO,^ “.Pųritąn’’ ” svą|:ę pakeliai 2 u‘ž 15

CAUHAMS
"■.. . ' ................ IR......... . -

RYžiAi/:/::/ęo^T">A^jr.

^‘Dre^el .Barnis” Be 
kaulų. Cello-įvyn. sv. 10 c

1 U’'17c
. ............................ ................... ■■■ ■! i įmini

DžIOV* CIBULIAI “Hollandale” Rinktiniai 5 sv. 11c
VIRIMUI OBUOLIAI UVIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ....

ORANŽIAĮ

■ ....; H ■ ■■.■■ , u t

NAPHTHA'-'M6ILAS 
.......■'■■<■»■■»*"»»'>> ■ ■»»*!, IMI  Į! imi ,, , „ 

“QUICK, ARROW”
SOAPFLAKES
PASTABA Dauguma

AT THE

5 sv. 19c j

w. 37 c

''TO JI ,. t l !...įBWW 'J

•1 ■* 4*.r. .

2^: pKepūkeliu

"I'!' ........ . .............................

Midivest Stores” turi ir mėtos s 
g, paakįtjongir tt,' ui žemiausiai kainas/ 

i i.u n u i,,FOa LB8T
STORES

STUkKJf

nelemtoji Lietuvos karo cen- tuvoje” yra lyg koks veidro- 
zura. Mat, knyga spausdinta dir, kuriame atspindi dabarti- 
“Raidės” spaustuvėje Kaune, nė Lietuva su visais gerumais 
tad ir cenzoriaus dvilekis pri
dėta: “Karo cenzūros leista”.
Vadinasi, Dr. Margeris, gyven
damas Čikagoj, turėjo prisi
taikyti prie mažai, dažniau
siai visai literatūros nesu
prantančių Lietuvos karo 
cenzorių.

“Amerikiečio įspūdžiai Lic-

ir blogumais. Dr. Margerio įs
pūdžius kiekvienas, ypatingai 
Amerikoj gimęs lietuvių jau
nimas, turėtų perskaityti.

Beje, šių gana didelę, virš 
400 puslapių knygų, Dr. Mar- 
geris savo pacijentams žada 
parduoti nupiginta kaina*

'i '""I1..""......  . ................... .... ................................................ . ................. .. ...... ................. 'J.....!....... ..............

Dabok Savo Inkstus f
Neužleiskite Inkstų ir Pūslės 

Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikimus.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai atsideda ant Doan's Pilis. Gi
riamos visoje šalyje. Gaukite Doan’s 
šiandie.

Doaifs Pilis
NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 

Vasario-February 26, .1933 
CHICAGOŠ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
,(CQOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

♦Įiii&jiiiiiiiiiinffiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiaiimiiiiiiisiiiimiiiiiaiiuiiHim^

Jūsų
PATOGUMUI

* ’

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

VISAIS REIKALAIS KREiPKITfiS
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Editor J. J. GURAVOLUME I

OUR PLIGHT

AMONG US
our

NAUJIENOSern

1739 So. Halsted Street

PER 27 METUS

AYER ASP1RIN BE NO KRYŽIAUS

.**?A<*

5U0VU 
HlM

thc proudest pos- 
Albert’s is his Ba- 
Arts degrcc which

many oi 
women 

was thc

.* Vi "f!

being edu- 
trained, not 

think būt 
remember. 
<been infini-

I me
BM.S.' 7,

{.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

A CIVICS CLASS 
FOR ALIENS

TABLCTKOSN8RA TIKROS

Penktadienis, vas. 10, 1933

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

In the fulfillment of 
thc studentą

H«ra r< 
dRUflRU 
koUH 
.lldclH

inother and

peonlc just ar 
countries, 
adjusting

Lithuanian affairs 
people will 

organiza- 
Lithuanian

sve
A job is what we 

any kind of a job.

Since the organization of 
The Lithuanian University 
Club, Mr. Lidy has been pres- 
ident of the group, and 
witbout a doubt he has been 
an able leader. The club is 
sure that he has the ability to 
go ahead and fulfill his am* 
bitions. A. G. L.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louil Avė. Te!. Kedzie 8902 W

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool. , 

Rusiška ir turkiška pirtis moterim*
seredomis iki 7 v. v. ______

always been a 
Conipleting the 
coursc at Burr 

he entered

Pąirhkittr^&ąt- 
ba ' 2 'Bąytt Ąi' 
fiMh Tablėtkas

V. i. ' r .‘ ' •*. :

GYVAS IR PASKERSTAS 

KIAULES 
Parduodame Labai Nupiginta Kaina 

Joe De Young 
Td.foius PULLMAN 9808 

12330 Halsted Street
WEST PULLMAN. ILLINOIS

Buy gloves wlth what 
it savęs
umio Monsa BOe ssr

cabes panrtduode aS
__ .. *»lo ir Rpsaaro fiaa- 

“• Be to sente muopiil' 
kuriuo* eeMte euMplrk

NOTICE
Commenįs urill be appre 

cialed. SEND all contribu 
tions to The Students Re 
vieni, 1739 So. Halsted St.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnnodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus auga* 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. ’ OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5*8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 tai 
4200 West 26 St. kampa* Keeler Avė. ___ Tel. Crawford 5573

TMER6 W>NT
,IN TRR RKEPTIONifcXP&rtT OOTStbE VšANTS 

I VCCU S/Ail ,,GLlS<e<

i n some trade. Today, wc 
might be-working, or if not. 
we would have the šame 
chance ,as the ręst of the uneni- 
ploycd. \Ve would have expe- 
rience and could not be r?- 
fused because of the Jack o( 
it. But, since wc have to ex- 
cept our fates such as they 
might be, sve demand that 
henceforth, a collegc training 
,shall be such as* to be no less 
helpful in getting a job thm 
four years spent in any other 
endeavor. Kazys.

Lithuanian 
people from other 
have difficųlty i 
themselves to lifc in America 
largely 
know the 
and American institujions, and 
cannot. thercfore, becoįrje' 
citizcns of this country. The; 
time is comįng when it will; 
be hard for aliens to have or 
hold jobs in American, finus, 
and since thcre are not enough 
Lithuanian firms to employ 
all the Lithuanian *• workers. 
our people will lose their jobs, 
It is also a well knoxvn fact 
that Lithuanians are not at all 
activc in politics and are not 
propcrly reprėserited, becaųse 
there are few American eiti* 
zens aniong them. Tt is ap- 
paent that the need for eiti* 
zenship is becoming inereas- 
ingly important.

Iii order to meet this situ- 
ation and hclp Lithuanians 
obtain American citizenship, | 
the Lithuanian University i 
Club has made arrangemerits 
to cooperate with the Citizen- 
ship School of the University 
of Chicago Scttlement. This 
school supplies books and 
other materials ncccssary for 
the training absohitely free. 
Classcs are held on Thursday 
and Friday evenings from 
7:30 to 8:30 and on Tuesday 
afternoon from l:,30 to 3:30. 
The settlement . is located at 
4630 Gross Avenue (near the 
ėorncr, :r 47įh And Ashland)-., 
There are already eight Lithu
anian sludents in this school. 
and when enough more sign 
up to make a full class, the 
meinbers of the Lithuanian 
University Club will eonduet d1 
class only for Lithuanians so 
that both stiidents and teach- 
ers will undėrstand each other 
better, havirig 1 the lagiguage 
in common. J. C.-jV*

Skaudamą geiktt 
gy<lyfi, iitatpuki' 
te -3<‘ Bdyer A»p»- 
tin : i%
iiikįo ir
gargaliuokite. -

There are *0ver 100,000 
Lithuanian people in Chicago 
and vicinity. Of these, lėšš 
than one per cent are profės- 
sional and business men with 
a college education. This ini- 
nority has its cultural organi£- 
ations, its societięs created for 
promulgating Information of 
physical and moral valtie 
among the Europeąn borh 
Lithuanians. These few haye 
been the backbone of all 
Lithuanian art in America. 
They have organjžed our cho
rai societies, establjshed the 
Lithuanian press, and haye 
addcd prominence to the word 
Lithuania.

any other organized assembly. 
In the fall of- 1931 some 
twenty odd studentą inet in 
thę home of Miss V. Chap to 
diseuss plaus for the forma- 
tiop of a Lithuanian student 
organization. After sevoral in- 
upirįhg talks by some of the 
lėading Lithuanians jn Chfcą* 
go, no time was |of<t in settipfe 
įie fouridation for The Lithu
anian University Club. A com 
stitution was immediately 
drawn up and within four 
months, the organization was

Pavasario Sezonas 
Prasideda Dabar
Dredg Dexa1n1nimtw ir
Skrybžliq Padarymu

Mes teikiame ekupertų tn- 
BtrukcUaa Dienomia ir Va
karai*, žema kaina.
Skrybėlių <UrM)oa uždirba 
•tuo $25 iki $AO savaitei. 
Ant Ju yra didelia parei
kalavimą*.
Haimokink papuožti. nu
velti ir padaryti *RU pui
kia alcrybtlaite dar beai- 
mokinMnt.

MABTKR nRESBMAKINO 
COLLEOK ' 

830 R. Waha*li Avenue 
Tcl. Wabaah 0076

Rašykite dėl knygutAs L. 
Gan Hite Ja DYKAI.

proccss of formation, and the 
attendance at presentations of 
the fine arts has been en- 
couragcd.

As thc name implies, thc 
Lithuanian University Club is 
open to all studentą. The only 
|imit is« that the applicant be 
of Lithuanian cxtraction wįth 
fifteen hours of collegc credit 
or its equiva)cnt.

Thc future for the Univers
ity Club is bright. At thc end 
of cvery scincster, there are 
more and more studentą eligi- 
ble for entrance into this or
ganization.. With the aid and 
cooperation of all of these 
young people, a good deal of 
excellent work will be pos- 
sible. The continuance of in- 
terest 
and Lithuanian 
come only through 
tions such as thc 
Univen-ity Club.

Daktaras
. ■■ ' It

Kapitonai 
Pasauliniame kare

Our junior 
and then our senior year 
graduation on its 
.Tune, wc receivcd 
mos and were now 
make a very good 
By this limo, the 
was in full swing.

Finding a job during a pe- 
riod of depression is not. an 
< sy task. It is -vso much the 
Jjarder if you are a rccent col- 
*lpgc graduatCi^Kfte^ oifiĮVTaying 
our talcnts and abilities to a 
liundred and one department 
managers and agency executi- 
ves and each time bcing toki 
that we could not be bired be
cause wc did not have any 
expcrience, we began to ask, 
“How can we get the expe- 
ricnce if we can’t get a job? 
Don’t we have to start some- 
where?” Yes, they agrecd, we 
would have to start some- 
whcre but not nccessarily 
with them.

Bcing turned down i n look- 
ing for work in which we had 
been traincd, sve turned to 
other line 
wantcd —
What was the inatter with us? 
Why couldn’t sve college gra- 
d na tęs get a job?

After months of hunting, it 
became apparent that a col
lege education does not help 
one to secure a job. It is expe- 
ricnce that is wanted. We had 
been dupcd into a college 
training. Our elders were so 
satiated svith the propaganda 
that we needed a thorough 
college education that they 
would not perini t us to be- 
come carpenters, painters, oi 
plumbcrs. We spent seventecn, 
eighteen, or twenty years in 
tchoolrooms not 
cated but being 
being taught to 
being trained to

It would have 
tely better for many of us it 
wc had used half those years 
getting experience and wagcs

Back in thc good old days 
of ’25, ’26, and ’27, 
us young men and 
entered collegc. It 
proper thing to do hi those 
days. There were thc Siniths 
wbo were sending their Mary 
to Vassar and John was going 

11nwnOur narcnts then
balanccd their budget ano 
said, “Ycj*, you will have to go, 
too. A college education is 
something that can’t be taken 
asvay from you. It 1)C 
wortb a great deal 
and cents later o 
packcd our grips 
live four years in 
tant fraternity house

KAIP SUSTABDYTI ŠALTĮ TAIP 
GREIT KAIP KAO JI PAGAVOTE 
Naujas Metodas, kurj Visur Rekomenduoja

i SĖKITE DIREKCIJAS KAIP PARODOMA PAVEIKSLE

in dollars 
n.” So we 
and lcftx to 
some dis-

THE UTHUANIAN 
UNIVERSITY CLt®

Jeigu- JMis *' tų lite Jųld, (riėrlzi^okkė
“šalčio"užmušėjais9,ir paslaptį.jai* 

Skomais paistais. piltis yi&Vpėr daų# 
^paVojiftg^i: kad imti bilė • kukiu Itiafika; 

i . y ■’ <• ‘t ■ jį! ’*■
Vpaprastas mttodas, augŠČiati pa* 
jodytas ^aveikslėliudse yra dabar Y.išiį 
gydytojų -, visur vartojamas gydymui 
^IČio? y
f Jisai, yra pripažintas kaipo- GREL 
ČlAUSIAS, saugiausias ir tikrią»Įiai 
‘būdas/ / 'Nes' , jisai sulaikys '.Mjadiašh 
:šaltįi beveik taip greit kaip kad ji'P*' 
.gavote. ; ■ .įj A" K '• ’■ . /

Tai yra todėl kad*, tikrasis E AVER 
Aspirin turi tam tikras medikales ypa
tybes kurios padekia patį branduolį ir 
šaltis sustabdomas ŪMAI.

Jus galite nugalėti bile šaltį visai 
lengvai, jeigu priimkite BĄYĖR ■ 
rin ir išgerkite ganėtinai vandens kas 

! 2 iki 4 valandų pirmų dienų ir £ ' ifci
4 sykius į dienų vėliau. Jeigu skauda 
gerklė; gargaliuokite su 3 BĄYEH 
Aspirin Tabletėmis, sutrupinus 
ištarpinuspusesiiklovandens.pakAt ’-

5 ' ' Klauskite savo vaistininko apie neseniai nupigintų
m t^

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

As a college group it was 
t^pęcled that they šhopld 

jbuve high idėals. Ils first pur- 
j)()se \vas to bring into eloser 
iėontačt the younger and older 
geperations of Lithuanian 
peopie. The second purpose 
wąs to spread culture through 
Jęętures, classcs, sponsoring 
of scholarships; and promot- 
Įhg t|ie fine arts; .

The students mot far rrįach- 
t«g succcsj in accomplishing 
the first of these purposes. 
Šęveral social .affairs, well at- 
lend by both young and old, 
isbowed that 
fatlies wcre glad to sec wha't 
įthęir sons and dąughters werc.

rtjlĮc second piin 
jhave procecded slowly, and 
»cąu|lpu9iy. Lectufcs by several 

members have been 
įgiyen, a civięs class is in the

į Jųf isarit. ' J 
į ,'kdttų įhinutų, noh 

P tikėliai. > a-

’ s'^iklauskite apiė> tai sžvb Tgydyto- 
j jauti 1 .Ir -jeigu, ;pitkdte, >pažiūrėkite 

kad gautumėte tikras BAYER Aspirin 
j Tetekąs; i; jdlHštiepšta bęvęik 'urnai. 
Į Ir jų veikim?s yra taipgi ūmus. kup- 
i mec jas priimsite. Ir dėl gargaliavimo, 
i Tiktosios Bayer Aspirin Tablėtkos iš

tirpsta gani greit ir yfcal r pasileidžia, flė-
; palikdamos jokių šmotelių arba tirŠtu- 
> mų; Gaukite dėžute iš 12 arba bu- 
; teliukų iš 100 pas savo vaistininkų.

College lifc wcnt 
heads. The mannerisms of thc 
crowd became our manncrs, 
—the frat. whirl, thc prom, 
and footbalj. Wc werc ex- 
poscd to calculus, law, and 
French. We werc urged to spe- 
cialize in some particular line. 
A straight arts course wasonly 
tommyrot. We wcre not pre- 
pared to be jacks< of all trades 
but masters of one.

year flittcd by 
with 

beeis. In 
our diplo- 
cxpcctcd to 
livelihood. 
depression

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi Šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

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

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

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

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

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

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAMA TK 25 CTOTAl
išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

(This is a series of bioyraph- 
ieal sketehes of our 

members)
OUR PRESIDENT .

To organize a national as- 
sociation of Lithuanian uni
versity students has always 
been the ambition of our pre- 
sident, Albert B. Liddy. As 
chairman of the original com- 
mittee which organized our 
own Lithuanian University 
Club, he never neglccted the 
forcordained ideal of beget- 
ting the union.

Born herc in Chicago al- 
mos-t a quartcr of a ccntury 
ago, Al has 
northsider. 
elementary 
grammar school
Tuley High School, where, al- 
though he devoted the greater 
part of his* tirrtfe to his studies, 
he nevertheless found time for 
bascball. As piteher in 1926, 
be helped bring Tuley’s team 
up to third place in the West- 

League. Al graduated 
from high school in the upper 
third of his class and at the 
šame time was eleeted to the 
North West Side Lithuanian 
Building and Loan Associa- 
tion.

Perhaps 
session of 
chelor of 
he receivcd from Northwest- 
ern University after only three 
and a half years of work. In 
February of 1930 he 'entefed 
De Paul College of Law. He 
will graduate with a Bachelor 
of Law degree this . spring, 
after which he will prepare 
for the bar.

- NUMBER 1
■ ' 1 . ■. ' | , ,lt, ....II........   , , .... ...... . H!,,,,...,..,

Today, the new generstion 
of American boru Lįthitahians 
is bcginnihg to crowd out the p<>rfect runnlrtg order 
graduates of ’98, -03, ’OS; and * 
*12k Thif'1 ypung blood has 
contę to ręalize that they iniist 
npt remain dorinant and fot* 

because they <lo no( ««, eątjrely thc epuntry frflm 
English language vĮoęh their patents camę-Į 

Thęjr excessive energy tnuĖj 
not be put on the šhelf 
tlięrę is worthwile work tp he’ 
done. Realizing ąll of the^e 
lącts, this ncw generatiop has; 
organized its own chorai so-' 
cičlies, orchestras, art čluhs,' 
and any nuhiber of other cui- 
tiirgl groups.

The college and universityJ 
attendants went a step furihef. i 
They banded themselveą jįpĮo ; 
one group with the intępljpnj 
of propagating all forpis of ■ 
culture. A desire of this sorĮ 
requires a y great deal of plah* 
ning and organizing. ,

The history of this stų^ent-' 
group is niuch likę the past ; » į.* • " r “ , ’
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pasekėjams ir jie pamatys, kokią pragaištį ^darbiniu- sutinka su sveikatos mokslu, pasiekė aukščiausio laipsnio 
48 00 kams atnešė skilimas Visos žinomos pasaulio civili- ir dar progresuoja, bet tik dė-
4-ggl Tačiaus anksčiau'ar vėliau Vokietijos darbininkai zaciJos ir. i8nyk° dėl ka svdkatos mokslui. Sveika-

. . _ ’ . v žinomu fizinio ir dvasinio su- nite k n ii p—sveika siela!

Visos žinomos pasaulio civili- ir dar progresuoja, bet tik dė
Tačiaus anksčiau ar vėliau Vokietijos darbininkai zaci-jos s"8.ri?vo. irJS1Vk° delik“ «veikatos mokslui Sveika- 

_______________________________________________________ žmonių fizinio ir dvasinio su- mte kūne—sveika siela! asmenys, ar susivienys po socializmo, o ne komunizmo,1 • .............................. - - - •
a*ba fašizmo vėliava. Tuomet Vokietijos 1 darbininkų 

jSe ktese nušluos visus savo priešus! 
i

puvimo, šių dienų civilizacija -G. J. Turk.
'f .. ....................

76c
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oafttu

Metama ------------------------- 67-00
Pusei metų _____ ..........____ 8.60
Trim* mėnesiams —1.75 
Dviem mėnesiams _______ 1.25
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Lietuvon ir kitur uitieniuote 
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Metama ______ 88.00
Pusei metų .......____________ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2-60
Pinigus reikia aiųsti naito Money

Orderiu kartu «u užsakymu

[Apžvalga!
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MASINIAI ŪKININKŲ TR6MI
MAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE

VALDŽIA IR BIZNIS

Tam tikra kongreso komisija tyrinėjo valdžios vei
kimą biznyje ir surado, kad valdžia perdaug užsiimanti 
bizniu. Komisija išreiškė nuomonę, kad valdžia turėtų 
iš biznio pasitraukti ir nedaryti kompeticijos privati- 
niems biznieriams. Tarpe svarbesniųjų biznių, kuriais 
valdžia dabar užsiima, komisija suminėjo Farmų Tary
bą, supirkinėjančią javus tikslu palaikyti aukštas kai
nas rinkoje, valdžios krautuves prie armijos ir jurinin
kų stovyklų, karo veteranų ligonines ir t. t.

Kongreso komisija nori, kad tie visi dalykai butų 
pavesti j privatinio biznio rankas. Nuostabu dar, kad 
ji nepasiūlė taip pat atiduoti privatiniam bizniui ir 
Jungtinių Valstijų paštą.

Bet kad valdžia teikia pašalpas privatiniam bizniui 
pavidale milžiniškų paskolų, kurias duoda geležinke
liams, bankams ir apdraudos kompanijoms Rekonstruk
cijos Korporacija, prieš tai kongresas neprotestuoja. O 

• tuo tarpu šitas paskolų davimas gali privesti prie to, 
kad į valdžios rankas, galų gale, pateks daugiau biz
nių, negu ji kada nors svajojo turėti. Jeigu, sakysime, 
geležinkeliai nestengs savo skolas valdžiai atmokėti, tai 
kas jai paliks tuomet daryti? Ar nereikės jai paimti 
tuos geležinkelius už skolas?

ROOSEVELTAS IR GARNERIS — IŠRINKTI

Užvakar Jungtinių Valstijų kongresas “suskaitė” 
balsus, paduotus lapkričio 8 d. už Rooseveltą ir Hoo- 
verį, kaipo kandidatus į prezidentus, ir už Garnerį ir 
Curtisą, kaipo kandidatus į vice-prezidentus. Pasirodė, 
kad Rooseveltas su Garneriu gavo po 472 balsu, o Hoo- 
veris su Curtisu — po 59. ;

Tai yra, beje, “elektorių” balsai, o ne bklsuotojų. 
Lapkričio 8 dienos balsavime dalyvavo netoli 40 milio- 
nų žmonių, bet tais balsais buvo išrinkti tik 531 elekto- 
rius (rinkikas), o ne prezidentas ir vice-prezidentas. 
Prezidentą ir vice-prezidentą išrinko tie ©lektoriai.

Tačiau jau ant rytojaus po balsavimo buvo visam 
pasauliui žinoma, kas gaus daugumą elektorių balsų. 
Todėl tris mėnesius laukti, iki Rooseveltas ir Gameris 
tapo oficialia^ paskelbti išrinktais, nebuvo jokio reika
lo. Tai yra sena tradicija, kuri jokios reikšmės nebeturi.

Sena be reikšmės tradicija yra ir “elektorių kole
gijos” rinkimas. Prezidentas turėtų būti renkamas tie
sioginiu žmonių balsavimu. O dar geriau, žinoma, bu
tų, kad jį rinktų kongresas, nes tuomet prezidentas ne
turėtų tiek daug galios, kaip dabar.

“DIDŽIAUSIA BERLYNO ISTORIJOJE 
DEMONSTRACIJA”

Sausio 29 d. Vokietijos sostinėje ir daugelyje kitų 
Vokietijos didmiesčių įvyko milžiniški protesto mitin
gai, kuriuos sušaukė socialdemokratų partija, kuomet 
buvo pasklidusi žinia, kad Hindenburgas rengiasi pa
vesti valdžią Hitleriui. Tame Berlyno mitinge, sulig 
korespondentų pranešimais, dalyvavo 100,000 žmonių.

Bet pereitą nedeldienį Berlyne įvyko dar didesnis 
susirinkimas, kurį taip pat sušaukė socialdemokratai. 
Jame, anot Chicagos “Tribūne” korespondento, daly
vavo 200,000 žmonių. Tai buvusi “didžiausia demonstra
cija Berlyno istorijoje”.

šį kartą Vokietijos socialdemokratai kėlė protesto 
balsą prieš uždarymą centralinio partijos organo “Vor- 
waerts” ir prieš kitus Hitlerio-Von Papeno smurto žy
gius.^ ,

Darbininkų onasės, pasirodo, einą su socialdemokra- 
tais, nežiūrint ką apip juos tauzija fašistai ir komunis
tai. I pereitos savaitės socialistų protesto mitingą at
vyko ir kelios dešimtys tūkstančių komunistų, nors ko
munistų vadai visaip socialdemokratus šmeižia ir skel
bia savo pasekėjams, kad socialdemokratai esą “svar
biausias priešas” (Hatiptfeind).

Po socialdemokratų vadovybe daro$i bendras dar
bininkų frontas. Tiesa, -gal jisai pilnai susiformuos ‘dąr- 
ne tuo jaus. Maskvos diktatoriai darys ką galėdami, kad 
dąrbininkų vienybe Vokietijoje nebūtų atšteigta. Jei 
Stalino pastangos bus sėkmingos, tai fašistai ir monar- 
cbistai turės .progos kuriam laikui Vdk^jtiJojęjsjgąlM 
Bet tuomet kartus 'patyrimas atidarys iakis komunistų

SUSKILO LIETUVOS V1ERS- 
LOVININKŲ SĄJUNGA

paša

Kaune sausio 22 d. įvyko vi
suotinas Verslovininkų (biznie
rių) Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimas. Jame pasireiškė 
aštraus šovinizmo dvasia. Su
važiavimas nutarė — tiesa, ne
didele balsų dauguma
linti atsilankiusius į salę žydus. 
Paskui Sąjungos vadai susigin
čijo tarp savęs.

“Bajoras” šlepavičius iškėlė 
skundą centro valdybai, dėl ne
pripažinimo jo įsteigto sky
riaus Kaune. Bet, suvažiavimas 
jo skundą atinetė, ir šlepavičius 
kartu su gen. Bulota ir 26 ki
tais delegatais išėjo iš suvažia
vimo. Sakoma, kad jie steigsią 
atskirą verslovininkų sąjungą.

Amerikos laikraščių kores
pondentai pastaruoju laiku ke
lis kartus pranešė Maskvos 
žinių apie masiiuus ūkininkų 
trėmimus į šiaurės kraštus už 
nepristatymą valdžiai paskir
tos “kvotos” duonos. Apie tai 
rašo ir Berlyne einąs rusų so
cialdemokratų laikraštis “So- 
cialističeskij . Vestnik”, kuris 
seka sovietų spaudą ir semia iš 
jos informacijas apie padėtį 
Rusijoje.

Anot jo, sovietų laikraštis 
“Za mir i trud” (Rostove prie 
Dono) aprašo, kaip valdžia 
“apsidirbo” su ūkininkais kazo
kais Kubanės srityje: Visi 3 
stanicų (kazokų kaimų) gyven
tojai, skaičiuje 45,000, tapo iš
tremti į šiaurinę Rusiją už 
“duonos pristatymo sabotažą”!

Matyt, Stalinas kraustosi 
galvos.

Guldo da Verona. Verti K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
kliedčdami, 

begali nėję

iš

SUĖMĖ ČEKOSLOVAKŲ 
FAŠISTŲ VADĄ

KODĖL PALEISTAS 
REICHSTAGAS?

suėmė 
Gaidą.
tieson

jų 
Ji- 
už

Čekoslovakijos valdžia susekė 
fašistų sąmokslą ir 
vyriausią vadą, gen. 
sai yra traukiamas 
valstybės išdavimą.

Gen. Gaida pirmais čekoslo- 
vakų respublikos metais buvo 
armijos generalio štabo virši
ninkas. Jei valdžia butų neap- 
sižiuręjusi, tai jisai gal butų 
padaręs Prahoje tą, ką padare 
Plechavičius Kaune.

SIŪLO SUDARYTI “NEPUO
LIMO SUTARTĮ”

čekų socialdemokratų laik
raštis Prahoje,. “Prąyo 
siūlo komupiątų iųlęy,naciona- 
lui sudaryti “nepuolimo sutar
tį” su socialistų internaciona
lu.

šį originalų savo pasiūlymą 
laikraštis pamatuoja taip: Ru
sijos komunistų valdžia, sako 
jisai, sudarė nepuolimo sutar
tis su įvairiomis buržuazinėmis 
ir kapitalistinėmis valdžiomis 
— su Franci jos valdžia, Lenki
jos ir k. Tai kodėl Stalinas, mo
kėdamas susiuostyti ir su len
kų Pilsudskiu, ir su franeuzų 
imperialistais, negali savo Ko- 
rainternui paliepti pasirašyti 
sutartį su socialistų partijomis?

Apie tą propoziciją rašo Kau
no “Socialdemokratas”:

“Kaip žinoma, nėra komu
nistams piktesnių priešų 
prieš socialdemokratus. Ko
munistai dažnai užmiršta 
puolę buržuaziją ir kitus 
darbininkų, išnaudotojus, bet 
niekuomet nepraleidžia pro
gos iškoneveikti socialdemo
kratus. Ir va čekų socialde
mokratų partijos 'laikraštis 
‘Pravo Lidu’ padarė komu
nistams pasiūlymą, kad ko
munistai sudarytų nepuoli
mo paktą (sutartį) su social
demokratais. Sovietų vyriau
sybė, sako laikraštis, suda
rė nepuolimo sutartis su 
Lenkija ir Franci ja, rengia
si sudaryti su Rumunija. 
Dėlko, girdi, Stalinas, mokė
damas susiprasti su buržua- 
.zinemis vyriausybėmis, nę- 
pasįulo per Komunistinį In- 
ternącįopalą susitarti su So
cialistiniu Darbininkų Inter
nacionalu ir sudaryti kad ir 
su Vandervelde nepuolimo 
paktą? Tai butų didelis 
žinksnis pirmyn darbininkų 
vienybei atstatydinti.”

' Bet sataakynio iftą pusiulymų 
M "komljriistiJ vaij^iai l>ųs aūši- 
daukta. Komunistai seniai jrra 
pavlitępalįąiikajs. 
aiems jįra dai® artimai i?a- 
•Slatai ir 'imperialistai; neflu so-

Iš tolo žiūrint, atrodo, kad 
Vokietijos prezidėntas Hinden- 
burgas pavedė fašistui Hitleriui 
ir monarchistui Von Papenui- 
sudaryti naują vyriausybę ir 
paleisti reichstagą dėlto, kad 
Vokietijos žmones, nusivylę sa
vo vargingu gyvenimu respub
likoje, nori išbandyti Hitlerio 
ir Von Papeno “idėjas”. Bet 
tikrumoje dalykas yra daiig 
paprastesnis. • ■

Dar gen. šleichęriui esant 
kancleriu, socialdemokratai iš
kėlė aikštėn milžiniškias suklty- 
bes ūkininkų šelpimo įstaigose. 
Milionai markių; kurie buvo pa
skirti ūkininkų pagelbai, teko 
turtingiems Rytų/Prūsų dva
rininkams. Tik .ką-^teję iš - Vč>* 
kieti jos laikraščiai) pilni; žinių 
apie tą skandalą. Socialdemo
kratai pareikalavo/^ kad r reichs
tagas (parlamentas) ir valdžia 
tas suktybes ištirtoj Kancleris 
Šleicheris žadėjo įdaryti tyrinė
jimą. ; . t

Tuomet dvarininkai, kurių 
daugelis yra artimi Von Hin- 
denburgo draugai, šoko gelbė
ti savo “garbę”. Nacionalistai, 
kurie, atstovauja dvarininkų in
teresus, susitarė su fašistais, 
prižadėdami jų vadui kanclerio 
vietą. Prezidentas pavedė jiems 
valdžią ir pasirašė dekretą apie 
reichstago paleidimą.

Taigi šis dvarponių, genero
lų ir fašistų “pučas” tapo pa
darytas tuo tikslu, kad užslo
pinti socialdemokratų iškeltą 
aikštėn skandalą af>ie valstybės 
pinigų vogimą dvarininkų nau
dai. Ve kokia didėja” suvedė į 
daiktą Vokietijos monarchistus 
su fašistais.

(Tęsinys)
čia kentėjimas buvo nenu- 

dtlotas vargšas Tarnas Ton
ga, juk. jis buvo tas, kuris vi
sus sugundė vykti į beviltingą 
dykumą, jis buvo “maršruto” 
ir aukso krūvų savininkas... 
Ir ašaros buvo nenuduotos, 
nes praradiiųas vieno — vado 
—visuomet pagimdo širdyj 
skausmą.

Širdis? Trauk velnias!... At
liekamas daiktas, bereikalinga 
prabanga, jausmingas ir aša
rojantis organas, kuris nepa- 
gelbsiti nei vaikščioti, nei val
gyti, ir įkalintas krutinėję, 
tarsi švilpis narvelėje pas se
ną mergą palangėje, dagi at- 
šiąurės prakeiktame beviltin- 
gume tęsė savo tik-tak...

Paskui jie atsikėlė. Zigru- 
tas tarė:

-—Vienomis ėdmenimis ma
žiau.

Elnio Galva pastebėjo:
—Aš pastačiau kryžių; bet 

jo akys buvo kinietiškos.
Antunita ir Ivana verkė.
Vinipegas ir Cherardo 

paliovos žiurėjo į pietus.
Pablo pasakė:
——Amen.

Vinipegas, neduodamas jokio 
ženklo, priversdavo spėti tą 
krypsnį.

Pirmaėjys šuo niekuomet 
nepaklysdavo. Jis nepailsdavo, 
nestaugdavo, nekrisdavo į 
sniegą. Būdamas priešakyje 
visų šunų, kurie sudarė tri
kampį, Loras traukė su tokia 
jėga, kad atrodė, jog bile mi
nutę jis nutrauks pakinkius. 
Daugelio šunų jau buvo suža
lotos kojos. Tai vienas, tai ki
tas šuo pradėdavo staugti ir 
atsiguldavo į sniegą. Tokiame 
atvejyje indėno botagas, be- 
gailestingai pliauškėdamas, 
priversdavo jį atsikelti, šuo, 
kaip ir žmogus, dažnai pasižy
mi dvasios silpnybe. Tarp šu
nų, kaip ir tarp žmonių, ne 
visuomet tvirčiausias moka 
būti tvirčiausiu.

Vienok kai kurie šunes buvo 
ligi tokio laipsnio nuo nuo
vargio sunykę, bado nukamuo
ji, šalčio 
griaučiai,
smūgių, baisiai 
odos.

šeši jų padvėsė pakinkiuo
se: sunki našta pakirto jų jė
gas.

Kiti — du žuvo naktį sniego, 
duobėje.

Juos nulupo ir supiaustė į 
gabaįus, kad sudėti į ištuštė
jusias dėžes tą menkutį kiekį 
mėsos, kuri pas juos dar buvo 
pasilikusi.

Amžina žiema numarino 
merdėjantį pavasarį. Vėl ėmė j 
siausti siuntanti žiemos puga.| 
Su įdukiinu ji ieškojo ką nors 
pulti ir ką nors naikinti.

Nieko daugiau: beviltingas 
sniego laukas tarp ledo kalnų 
vaiduoklių.

Reikėjo būti pakyaišusicms, šaknų arba žvėrių, 
kad eiti toliau. .Vienok jie 
ėjo.

Gelsvai-raudonas v ai d a s, indėno veidas reiškė kokį tai 
žiaurus metalo blizgėjimas, gyvulišką pasitenkinimą.

lio krypsnį, arba jo savininkas naikinantis laimę, stovėjo jų (Bus daugiau)

jie taps jo

palaužti, kad jų 
nešėjai kančių 

švietė iš
ir 

po
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Dėl sveikatos sky
riaus

T

I

akyse, įdubusiose ir apmiru
siose.

Jie ėjo, sulinkę ligi žemės 
nuo sunkios naštos. $uncs 
staugė be paliovos, o juos vi
siškai ramus indėnas plakė 
iki kraujo.

Jie ėjo tarsi 
svirduliuodami
sniego dykumoje, apimti kaž
kokios beprofingos agonijos, 
kuri traukė juos į pietus.

Svilinami vėjo, varstomi šal
čio, kankinami vienatvės bai
sumų, apsupti pasibaisėtinos 
tylos, jie ėjo, dar ir dar, žmo
nijos kibirkštys, išmestos iš 
gyveninio pragaro. Jie ieškojo 
nepasiekiamo' dievo.

Jie pradėjo jausti baimę 
prieš pietų kraštą. Kas tai juos 
traukė ir tuo pačiu laiku at
stūmė; tai buvo magnetinis 
polis, kurio pritraukiančią jė
gą jie jautė, tuo pačiu laiku 
su kiekviena diena vis labiau 
suprasdami, kad 
aukomis;

Per dieną bebuvo galima 
nueiti tik dešimtį mylių; ku
riam laikui praėjus teko pasi
tenkinti aštuoniomis mylio
mis; paskui penkiomis; potam 
jie sustojo.

Toliau nebebuvo galima eiti, 
šunes, pragariškos kelionės 
nuvarginti, visi sudribo ir iš 
jų burnų prasimušė kraujas; 
visi, išėmus vieną.

Loras, šuo-vilkas, visuomet 
buvo šalia indėno. Jo žiaurios 
ir žibančios akys nuolat žiu
rėjo į nepermaldaujamą pietų 
kraštą.

Kadangi kiti nenorėjo su 
Loru dalintis maistu, kuris su
sidėjo iš mažyčio šmotelio mė
sos ir sausainių, tai indėnas 
vienas tai darė.

Nuo. to laiko, kai pasidarė 
nebeįmanoma toliau eiti, Vini- 
pegas neištarė nei vieno žod
žio. Jis diena iš dienos galan
do savo medžioklišką peilį, 
piaustė į mažyčius gabalėlius 
odos pakinkių likučius ir ilgai 

įjuos kramtė, kol jie nepavirs- 
davo į tyrę. O šuo, nuo bado 
virtęs tikru skelehr, savo be
protiškomis akimis žiūrėdavo • • • 1 JI-

Kartais jie abu eidavo me
džioklėn, — ieškoti kokių nors

be

Jie ėjo tolyn, tolyn, ueatsi- 
gręždami atgal. Pagreitintu 
tempu jie padarė daug mylių, 
kad " kaip gailina toliau nueiti 
parankiu meto laiku.

Bet tas linksmumas tęsėsi 
tik taip ilgai, kaip tęsiasi link
smumas žmogaus širdyje: ne
daug valandų. Priegtam juk 
niėkuomet negalima būti tik- 
rani, kad tai yra „t^rą laimė, 

Pavasaris geso, nyko ir su 
kiekviena valanda mirė tarp 
monotoniškos dienos be nak
ties, nakties be aušros.

Vėl vėjas kaukė tarp pusny
nų; beviltingai sukosi sniegas.

Dabar vadu buvo Lovas. Lo
vas žinojo kelią. Arba jis pats 
instinktyviai pasirinkdavo ke-

Visuomet skaitydamas visus 
“Naujienose” tilpusius paturi
mus apie sveikatą, turiu gar
bės dėkoti visiems^ daktarams, 
Mirte teikėsi atlikti žmonių 
sveikatos apsaugojimo garbin
gą darbą, sąvo pranešimais vi
suomenei aį)ie nąųjausius me
dicinos mokslo atradimus ap
saugoti žmonių sveikatą. Taip 
pat tenka didi garbė ir visų 
lietuviu dėkingumus dienraš
čiui“Naujienos”, • kad davė 
vietos savo skiltyse talpinti 

—šviesti lietuvių visuomenę

VQ t

patinka; kas kartais" visai ne
4k*>4»$WWy :̂«f ?WM«

Ir kongrese negiedra

Retkarčiais grįždavo namo 
rotus. Tokiuose atsitikimuose

N r
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Penktadienis, vas. 10, 1933

.......... ..... ' ' ...........

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Į .................... .
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20 laipsnių žemiau 
zero Chicagoje ir 

ąpielinkėje

ir ma.terįalei ir moraliai remti esate užsilikę su mokesniais 
laisvas kapines Kruopiuose, kur raginami nžsimokėjj. Kviečia- 
yra palaidotos laisvamanių or--mę atsįlaukyti ir tuos, k^rie 
ganųeatariua pr, K^prę^i^. pri&Mytt ^e Svąi-
Ateis Kruopių Bąisvoins kąpi- ’^ 

ėms tj1 pagalbą «
‘'Laisvos Kapinės 'Kruopiuose

»/l0fC
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vienijimų. (
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Oro biuras pranašauja, kiad šal
čio banga turės surakinusi 
miestą kurį laiką; kai kurios 
mokyklos uždarytos.

P^rmą kartą nuo 1899 metų 
Ohicagą aplankė nepaprasta 
šalčių banga nupuldžiusi tem
peratūrą, 
iki 19-21 
zero.

anot oficialių davinių, 
ir 30 laipsnių žemiau

huvp įsteigtas kęiete niety at- fgnas Jasaitis nuga- 
kte ir X įZniMa wtaisl bentas Šv., Kryžiaus 
Bet fanatikai žmonės, kunigo j-1 lisfOnillOIl 
siundyti, nakties laiku išnaiki- ’ &
no aptvaras, nuvertė vartus ir <- 1 ‘
todėl darbas teks vėl iš nau’jo vasario 5 d., Ignas 
padaryti. - ^vmui vrwu wuvu io.

“Kruopiečių kliubas,” baigia gabentas į švento Kryžiaus li- 
D. Miller, ‘beabejo ateis kapi-',goninę, kuomet nelaimingame 
nėms į pagalbą. Kitas susirin- atsitikime buvo sužeistas jo-vei- 
kimas įvyks sekmadienį, vas. das ir pe&aįe 
19 d. 10 vai. ryto, 1654 N. Da- 
men Avė. Kviečiu visus drau
gus, kurie dar nėra nariais, at
silankyti.”

Town of Lake— Sekmadienį, 
i Jasaitis, 

4504 South Wood St., buvo iš-

Roseland

prie “Naujienų”21c
Chicagoje temperatūra nu

puolė iki 19 laipsnių (oficia
liai), priemiesčiuose (į vaka
rus) 24-30 laip. Prie “Naujie
nų” 9-tą valandą ryto 
ratura buvo nupuolusi 
laipsnio žemiau zero.

Kai kurios mokyklos
kar buvo uždarytos, kuomet 
teatsilankė apie 15% mokinių. 
Superintendentas Bogan pareiš
kė, kad visos mokyklos šian
dien bus atidarytos.

Šis tautietis tvirtina, 
kad depresijai spra-

41 mokinis baigė vakarinę 
Fenger mokyklą.

tempe- 
iki 21

ir va-

Auto kolizija F. Bla 
diko mirties priežas 

tis, sako sūnūs
Prašo atitaisyti kai kuriuos 

išsireiškimus tilpusius “N.” 
apie velionio išvaizdą.

Joe Bladikas ir Frank Bla- 
dikas, sūnūs Frano Bladiko, 
kuris tragingai mirė ketvir
tadienį, vasario 2 d., sako, 
kad birželio mėnesį, 1932 me
tais jų tėvas buvo automobi
lio kolizijoje ir buvo sunkiai 
sužeistas. Nelaimė smarkiai 
paveikė į jo smegenis ir per 
visą laiką iki mirties jis ne
atsigriebė.

Tas negalavimas stūmė jį 
prie pragaištingo žygio ket
virtadienį, kuomet jis atėmė 
savo

Jo 
lyje

gyvybę, 
lavonų 
namų,
atrado

šantėje, užpaka- 
2025 Canalport 

sūnūs Joe Bladi
kas, kuris prašė “N.” atitaisy
ti kai kuriuos išsireiškimus 
apie velionio išvaizdą. F. Bla- 
dika» pasimirė tik trumpą 
laiką prieš tai ir jokių išori
nių žymių, išskyrus užmerk
tas akis, nebuvo.

Gimė nauja organi
zacija —‘Kr uopiečių 
Progresyvis Kliubas’
Steigiamasis susirinkimas įvy

ko vas. 5 d.; “tarnaus tik 
laisvos minties liaudžiai”

Chicagoje gimė nauja lietu
vių organizacija— “Kruopiečių 
progresyvis Kliubas” — kuris 
žada tarnauti tik laisvos min
ties liaudžiai, ir, svarbiausiai, 
teikti pagalbą laisvos minties 
draugams Kruopiuose, Lietu
voje, kovoje prieš juodą kleri
kalizmą.

Atsišaukė ir akmeniškiai, vie- 
kšniečiai, etc.

“Kiek laiko atgal, “sako nau
jos organizacijos narys D. Mil- 
ler, “‘Naujienose’ tilpo atsi
šaukimas į Kruopiečius gyve
nančius Chicagoje, kas link kliu- 
bo suorganizavimo. Atsišaukė 
didelis skaičius ne vien kruo
piečių, bet ir papilionįečių, ak- 
meniškių ir net viekšniečių’.

“Steigiamasis susirinkimas j- 
vyko vasario 5 d., pas drg. P. 

] devoną, 1637 N. Wood St. ir
f jame buvo nutarta pastatyti
į' kliubą ant progresyvio pamato,
1 visais galimais budais pagelbė-

“ | ‘‘Pereitą ketvirtadienį,i Fen- 
ndas jau nusuktas Auditorijoje įvyko .vaka,; 

’ _ (rėhs su programų pagerbimui:
Jeigu netikit, paskaitykite ką studentų, kurie baigė yakari-

jis turi pasakyti nę mokyklą. šeši studentai 
baigė 4 metų mokslą, viena

Nepamanykite, kad tai tuš- dvleJU metų, o 18 studentų 
čias pasakymas—ištikrųjų blo- ^mokyklą ir j6 ^slau
gi laikai pasibaigė, geri prasi
dėjo ir depresijai sprandas nu
suktas.

“ ‘Neviernieji Tamošiai’, no
rintieji faktiškai įsitikrinti, ga
li atsilankyti į Keistučio Spul- 
kos raštinę, 840 West 33rd St., 
ir p. J .P. Evaldas, spulkos sek
retorius, paaiškins”, sako vie
nas tos spulkos “Narys”.

“Jisai jums šitaip paaiškins: 
—‘Praėjus; ketvirtadienj, vasa
rio 2-rą dieną, prasidėjo nauja 
127-ta serija. Tą dieną nuo an
kstybo ryto iki vėlybo vakaro 
vienas po kitam lankėsi nauji 
nariai ir prisirašinėjo prie Keis
tučio spulkos. Iš viso tą dieną 
prisirašė trisdešimts du (32) 
nauji nariai, o sekančiomis die
nomis—penktadienyj, šeštadie- 
nyj ir pirmadienyj dar devyni 
nauji nariai.”

“Ar tai ne džiuginantis reiš
kinys? Juk ir gerais laikais 
naujai serijai atsidarius retai 
tiek naujų narių prisirašydavo.

“P-nas Evaldas sako, kad 
tarpe naujai prisirašiusių na
rių, dauguma esą seni pažįsta
mi bridgeportiečiai, bet esą 
ir visai nematytų žmpnių kaip 
vietinių taip ir iš kitų kolonijų 
atvykusių.

“Dabar bus įdomu sužinoti 
ar kitose spulkose ima apsirei
kšti atgijimas”, baigia narys.

gių kursus. Visiems distrikto 
superintendentas Arthur G. 
Deaver, įteikė diplomus. —R.

Klaidos atitaisymas
Vakar tilpusioje žinioje apie 

Chicago Workers Committee on 
Unemployment, įsibrovė klaida. 
Turėtų būti “bedarbiai nedori 
būti privatinės labdarybės ob
jektais”.

Roseland
Kliubų ir Draugijų Susivieni

jimo susirinkimas

7:30 vai. vakare Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107 Street 
įvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo paprastas susirin
kimas. Jame bus svarbių ra
portų ir pranešimų. Visų na-

FELIX. KAREIVA

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 8 dieną, 7:30 valandą ry
te 1933 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Šaukėnų parapijoj, 
Šiaulių apskr.

Amerikoj /išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Olgą po tėvais Bielskaitę iš 
Ubiškės miestelio, dukterį Josephi- 
nę 18 metų, busbrolį Antaną šid- 
lauskį ir giminės, o Lietuvoj se
serį Oną Suckienę ir švogerį Joną 
Sutkų ir gimiąės.

Kūnas pašarvotas randasi 1742 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks piripadienį 
vasario 13 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Felix Kareiva, gimi
nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
Rūtinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Pusbrolis 
ir Giminės-

Laidotuvėse patarnauja grabp- 
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532

dalyvauti 
jam pas-

iOž

670 kc. Skelbikai Naujienom 
duoda nandą deltų,

WMAQ 447.5 met.
~J18(! kt-A . duoda nandą deltų, 
345 met.—870 kc. . . ,. j* .

.. — 770 kc. Kad pačios Naujienos 
v, 809.1 met. — 970 kc. JTO naądingO«. .

WHFC—221.2 met, r- 1420 kc. 
• t '
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Subatoj, Vas. U-tą

WJJD — 265.8
WLS-WENR —
WBBM — 389.4 met
WCFL — f

* 7 >ou<i Arteeiar 4i 
.^hon* Piospec 6659 
JUv |l(*l C ana, 025 i

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18£1 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

9R.MT STRIROLTS 
iVnVTOSA** f» CHIBUBOA* o jr 1 s * «

,1645 S. Ashland Are.,
'lai vabndo* •■«> e Iki 4 Ir 6 1*

• *ak NmMIIoioIi pagal rato’*' 
Ofiso Te!.; Boulevard 7820 
Mamų Tel. Proapeci 1930
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| PINKUS lItUWN 
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j 1o prašo Lietuvos žmonėsr 
kepypklos krautuvę, dėl 18-tos apie*- iaip pataria Lietuvos bankai 
lipkės gyventojų patogumo. Visi gąu- •
site didelį pasirinkimą visokios rūšies , 
skanių pyragų. Katrie ateisite pirkti 
a^daryino dienoje, gausite gražią do- i 
vaną. Nepamirškite atidarymo dienos. 

Musų centras randasi — 
3144 W. 43rd STREET

Labai patogu užeiti visiems Brighton 
parkiečiams.

Kviečiame visus atsilankyti

PEOPLES BAKERY GO. 
(Lietuvių įstaiga) 

Tel. Lafayette 3408

KYW^9:80—NBC -r-“Stcoliog

-“Music
i į '

WMAQ—11:00—-Chicagos uni* 
versiteto paskaita.

WBBM—11:45—CBS “Concert
Miniatdrės“

PO PIET
WBBM-*-l :00 CBS — “Schęol 

o f the Air”
KYW—1 :'45-NBė— “Concert 

Petite**
WGN—2:(MWPalmer 

Ensemble ;
KYW—2:30—NBC— 

mens review’*
WGN—3:00 — “Afternoon

Musicalc” ■
YyGN—3:30 ^- U. S. Armijos 

orkestras ,
JVAAF—4:00— Budriko korp. 

“Visų Tautų programas”
WMAQ—-NBįC~-5:00 General 

Ęlec^ric
KYW—6:00—NBC— Ponald , 

NoVis . \ .
WBBM-^-7:00t- “Norsemen”
KYW--7.:00—ęities Service 

.Orkestrą ...
WON—7:30— “Mardh of 

Time”
WGN-7-8:0(Lr- “Music that Ša- 

tisfiesb
WMAQ—8:30—NBC— Ar- 

inotir programas
AVMAQ—9 ;30—Northern

Trųst programas
WtCFL—10:45—11:45 

of Moscow” ’
WGN — 416.4 — 720 Jcc.

294 met. — 1020. ‘ko.

Fiddler* 
KYW—10:00—NBC 

Apprėciation”

, los Krautuvę i
žiatf tSb. HAD$T£D ST. ’ 

Šia sukatą mes naujai atidarysime savo 
kepypklos krautuvę, dėl 18-tos ;

T-

Kedentai1

House

“Wo-

“im

H'iU'ta' .ydyioja

0K MARGER10
. ■' pranfrimAs

Peraikrhau | erdvesnę 11 patogesnę

l)r. Suzana A Slakis
Moterų u Vaikų ligų Spectalist* 

1145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 

Jtisc *al kiekviena dieną du* 9 i|u 
? -vto išskvrut «er*dom»> Taipgi 

nu< ’ <k' * ••kar* • Ir.mmkat* **•

R*» r,e« *YDI PAR k H4‘

Pinigų Siuntimo Skyrius ai 
daros kasdie nuo 8 v. ryk 
iki 8 vai. vąk. Nedėliomis 
nuo 9 v. .ryto iki 1 v. p. p.

, i, ............................ ........... .. ...........>
.į, ' Ii.]'' i|4 "‘I1.-i - • ■ •’ ■ Ji f ’ i&m * •

4

oratoriai

UcllaO ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIl S

Patarnauja Laidotuvėse kuopigiausia. 
Heikal* jn^djriaint itsišauku o v*>«u 

darbu busit* užganėdino 
Tel. Canal £515 arba, 2516

3.14 W Mrd PL (>icairo 
SKYRIUS;

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero »92<

Phont C anai 6122

DR S. BIEŽ1S 
,YDY^OJAS IR ' HIRURGAf 
■ »H1 ?2nd stropi 

Valandos; 1—3 Ir 7—>8 
Stredomis it nedėliomis pagal «ui»»i

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ naJF So Ruhmond Street
Eg.amlnaclja, gera, patari- ■ b'* ’»»’

ir apskaitliavimas I
DYKAI. Prieinamos Kainoę. '

Priešais DAVIS STORE
2

LUBOS

balandos nu< 10 ryto ik> l pc oivru 
. • it tiuo 6 <k» R ®akatf 

tventadiemab nu<> *0 iki 
Pbon» Boukvard 34 R1

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vd bns atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedam nuo pirmadie 

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

DENTISTAS 
4H47 W. 14th SL

Cicero. III.

4
■ Graboriąi ********* *“ 

'rĮlefonM'/J^itds'' 4 H8
, -k m "fc'/viflt . '.V

T«J. Repuhlic 3100-3101

š Gfaborius
2506 West 63rd St.

IMuliudįmo valandoje patarnauju šimpa- 
ęingai tr iškilmingai su muzika daino
mis. prakalbomis ir su tinkama pagar 
6a nulydžių j amžiną poilsio virta

Dr . C. K. Kliaiie-n
OENTISTAS 

Uiarmnkaia Kervergai* u auhet*— 
74 ,z *V yanjuetit Rd erti 

Phon» Hemloek 7821* 
’.teluiji Seredomu n Pėm**'*.-* 

8/ $r. lelitet Stree

DR. C. KASPIT1S 
. DENTISTAS 

Gręt. . <e Buropot ir cėl 
senojoj vietoj. 

VALANDOS 10 u Ą M 
? o o M Sekmadieman ii

oiais pagal susitarimą 

<335 So. Halsted Si 
BOULEVARD 9l9t

L f> P M 
k«r*«nadw

Ofiv

Dr
»*l Lafavėtu 7031

V E. Siedlinskis
DFNT1STAS

1143 Archer Avenue

jvairyb gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milu>aukee Avenue

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

. , Nedėlioj pagal sutartį

VLADISLOVAS 
PŪTRAMENTAS .

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 8 dieną, 10:00 vąlandą va
kare 1933 p., sulaukęs 34 m. , 
amžiaus, gimęs Radviliškio 
cely,” Šiaulių’’4 ' ' ’ ’'

Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nubudime ke

turios seserys Pranciška Cichano- 
vįcz, Leokadija .Butclųi, Elena 
Sungailo ir Spfija Putęamentaitė 
ir 3 švpgerius, Cichanovicz, Būt- 
rim ir Sungailo ir girnius.

Kūnas pašarvotas randasi 1646 
W. 46 St.

Laidotuvšs įvyks subatoj va- 
sątfo 11 dieną, 8:00 v^l. rytp ij w 
I. J. Zolp koplyčios į Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 

tHonio sielą, o iš (en bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero jkapines.

Visi a. a. Vladisolovo Putra- 
mento giminės, draugai ir pažys
tami ėmt nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at- 
'sisveikinimą.

Nuliudf liekame.
Seserys, Šcogejiai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Bpulevard 
5203.

Graborius ir 
Balzamuoto jas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Puriu automobilius visokiems reik* 

lams. Kaina prieinama 

* 3319 Auburn ’Avėnue 
CH1ČAGO ILL

"-" ... .. ..... ........ .................y....................

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Tel. Boulevard, &203 ir 841? 

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

0

V!" 1

---------- "yiy- TTyr.-^' r r"'" '

J.1MDZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

/.GRABOlKlVS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pįgiaų 

t?' —- Wu biti todėl kad 
priklausau ptir itrra 

bų išdirbvstė* 
* OFISAS:

668 w. 18th Street 
gjĮjg Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Hahęed Si.Te|. Victory \408j

S. M. SKUD AS 
iRABORIUS (r'bALSAMUOTOJAS 

Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St
, įr,l RoOMV.ll . 7512

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patąrnavima* lai- 
dotpvėae ir ikokiam* rei
kale visuomet esti sąži 
ųingas ir nebrangus to
dėl, jkad neturim* iš 
laidų užlaikymui eky- 
rių.

- 3307 Auburn Avė
CHICAGO ILL.

A. MONTVTD. M Q 
Towo Srjęt* Bank BI0 

' l40f U yedttor
ai .Iii «• no pi*'n 6 4 *i 

Tel Stele* '30 
Namu '*letona» . Brunew.»cl ,«»Ao

DR HERZMIN
IŠ RUS1J«S 

«*ia letuvtam* žinomai pei t* •• 
pnirrr, fvdr<oW'.IUI Ifllp

.kusem
Gvd< įtaigia* •» cbrunitK«* įga. 

npirrii u ,a> likt, paga »aojau*io» 0 
o<lu X >1 JDiob«*i A**”0,, i

i

Seniausia ir Didžiausia
1 GRABORIlį ĮSTAIGA

8UDEIKIS ir vtt nustebino ]
mb kainomis už aukštos njšięs '
aarokuojamo už atvežimą mir^o ..

i įstaigą Iš bile kokioms miesto / jį
I Reikalui esant, musų automobilius l

namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamątyti <di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui

i tarnavimą jums visai nieko nerėikža mokith ? a^ži^tait y 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. t \ J

namus ir atveš | musų ištaigų, kur galite pa

___ , _ ; , . 7.. \ j ^u ekepttrtu HėtaYfo 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios W 
Šermenų. Pa&iukit. EUDEIĮU jrtrm nflpi ĮpjteĮitt* kai 
kitur.

teikia ambulance patarnavimą

EUDElKlS
** .14 * t . į .y t w "f” ę"

4605-07 Saath Įermitage Avenm
- / VM W*npl: |A®DB 1741 ir

• ’. g << ' A J' D . ■: . .......... - •■■■------------

1

k

•s
i ■' v J'v

.fį

i?

'•u

v;' t'-

- i. tlilLOadŽi *

. : J. :

Lietuvės Akušeres
Jrs. ANEUA K. JARUSH 

Physical Therapi 
Km] ® Mįdwife 
|M Naujoj JvietojI 61Q9 įSoptb Albany 
■ &

■ H.(nlo<k <1252
H Pątacnan ja ,p^ie gim- 
H dyęno duodp maa- 

ĮĮjĮĮĮl aąge. deetrie treat- 
mH jnent ir magnetic 
M blanketa ir t. t. 
m| Moterims ir mergi- 
ĮĮE neįm patarimai do- 

yąnai.

......... ..

-į

r*

’i

« omn opt.
LIETUVIS (\KIV SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris esti 
priež^imi galvos skaudėjimo ąyaigimo 
akių aptemimo nervuotumo skaudamą 
ikių karštį, nuima kataraktą Atsitaiso 
i rumparegystę ii toUregystę Prirengia 
•eisingąi akinius Visuos* atsitikimuose 
Tgzaminaviipas darorąas su elektra, paro 
lančią mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklų* vaiųs. Valan
dos nuo 10 iki 8 y. Nedėliomis pagal 
•užarti Akinių kainos per pusę pigiaus.

I kaip buvo pirmiau 
Daugeb atsitikimų akys ati 
misomos be akinių Kainom pi 

; giau kaip pirmiau, 
1712 South Ashland Avė.

Phont Boulevard 7589

DR.JG.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ,

•A-

4

"i
» l

•i

'.i

■ (-“k
j'"'

ib■ ■ i

A. L Davidbnis. M.l»
1910 So Mirhigan Avenue*

Tel Kenwno<< MIP
VAI ANDOS

nuo 9 tk« I • ralanda* <jw 
auo 6 iki 8 eaianda* vakar* 

tnert Iventadiemt ir ketairt^dtentf

A. K. Rutkauskas. M.D 
South Western Ąvenu* 

Tel ‘ 
vALĄNDQS: 

ar
ti’

Lafayette 4I4(i

3p 9 iki 11 valandai ry<« 
o 6 iki 9 valanda* vakar.

Val^ndo* 2-*
1140 Archer A venų* 

Tel Ląfayettt 7650 

Dr. F. C. WINSK1NAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St

Tel. Canal 0402 
CHICAGO

/♦įso ir <ez. T<t Boulevard 59 ••

DR. BERTASU
756 W. 35111 St

u,oi oi v$tb B Halsted Ste, - 
valandos nuo 1-1 nuo 6:30-*-«<i 
Medėldieniais pagal eutart)

Ofiso n Rez Tel. Boulevard 501«

DR. NAffiELS
756 W. 35th St

KCoi oi *5tb 8 Hąbted Sts,; 
)fęio valandos: nuo 2-4 nuo 7 • 

Nedžldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Gvdr «avo ofise patinusias išpūtum* 
blauzdų gyslas 

valandos nuo I iki 4 it nuo 7 iki 
Nedėliomn nuo 10 Iki 12 
<343 South Haltttd 8tr^»f 

Tcl Boultvard 1401

v «

Phcpt Bjolmrd £0<2

DR L Z VEŽEIJb
Dentista,

4645 So. Ashland jAye
arti 47tb Stnti

DR. T. DUNDULIS 
tr nnėiw« r ArrA*» AtIPfltm

* ’Vfcfyn*’ ROM 
a... r ........... . ...... ’r .. .

v*"- ■ ;
5 Hl»a. u uaboiiMonj^ 

<<4* ■ Kth $1 netoli Idotyeu «*»
Valandos nuo 10 12 pietų i* 

•ne 6 ik’ 7 10 «al *aka*«
Tel Gana' 1110 

Kezidenctjo* telefonai 
flya> parS ei Centre1 *6*

t)R CHARLES SEGA L
Praktikuoja 20 me«» , 

OFISAS
* • * Ashland Ava < <•**»>

• ’ CHICAGO ILL -
SPECIALISTAS DŽIOVOS

sAmrr'tką Vyriškų u Vaikų hf» 
OFISO VALANDOS

Nu* 'k- 12 »al ryte ano 2 ik' • 
vai h pietų u n u u 7 8 3(1 vai

*>a* Nedėl nuo 10 iki 12 • <M»»* 
°ho»»r Ūld.wa* ’88<

(eletona, Y arda 0994

lh MAIIRKEKW
*631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną 2 iki i po pt* 

iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki »’ 
Rez Feiepbon* Plaza 3200

Nuo

Vieton 6893
Rez Tel ; Or*«*- 91.9 .

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ss>eetšHetd» oėtos ligų U oeneeUkų tsg^

<102 So. Haisted Si
kampai Ilsi Street

Vai u II e ryto 2 4 7 -9v. 
Mrdėliomii i» 4ventadieoui» • 10 J

Advokatai

4 A. SLAHIS
Advokatas

Mteut Ofiu> 7? W Washington 81
Room 905 Tci. Dearburn 796< 

Valando* 9 ryto iki 4 po pęetu

Vakarais Utarn ir Ketv.—6 iki 9 f«« 
AoeTe/ į^foyette 7^3 ‘ 

Namu fląl Hyd*’ Rjart H9»

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonai- StaU- 7IWO Valandų* O-—# 
• We«t _Sidei 2151 VV. 22nd St.

PanedNio Sarodoe Ir RtnrN»» vak « Iki • 
Telefonas Canal 0660

..£»■ iSBA .■
iVtofcpM aamibttr <moo

JOSEPH J, CRISB 
'Lietuvis Advokatas

.. sa. lųnuuic w



CLASSIFIED ADSATSIMENATE?

nei • anų

san

ter Conrad

PRANEŠIMAI
MORTGAGE BAMKERS

bedarbis neturi

2608 West 47th St
sale

CLASSIFIED ADS

Dar

5702

2976

Ieško kompanijom) 
■ 1 • • • W 1

ant

3043 Malonu gird?'i,

West Pulhnan
SLA. 55 kp. susiririkimas

pasakykite savo pažįsta

8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki S valandai vakaroir»i>

ritasi

kelionei į Hot 
Springs, Ark.

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė, 

Kambarys 600

FiiiancuJ 
Finansai-Paskolos

KIS

Į rasti 
ioga 1

Chicago 
gąt vakarių

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Chas. Radwell išvažiuoja j ku 
rortą gydytis; buvęs Southsi 
dės b’znierius

Radio ir teatro ar
tistai ruošiasi 2-ram 

radio programui

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

1 oiogiatuoju jūsų na 
-nuošė arba studi|O) 

602.3 Š. Halsted St

< Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd Si 
Tek Englewood 5840

reguliariai vartokite

dabar bedarbis, tu- 
daugiausiai nu- 

nurodys

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditoriuj

Prisirašykite i musų spulką 

TEL. LAPAYETTE 1083

Senas Auksas 
Old Gold

Chicago Mokyklų Taryba pa
liko kelias kliasas, kur dėsto
ma anglų kalba ir pilietybė su
augusiems ateiviams— vyrams 
ir moterims. Dvejos mokyklos 
randasi centralinėje miesto da-

Mokina ateivius ang 
lų kalbos ir pilie

tybės veltui

Viena yra—Hull Houtee, 800 
South Halsted Street kur kiek
vieną antradienį ir ketvirtadie
nį nuo 1-mos iki antros pp. dės
tomos pamokos vien moterims.

Antroji klasė randasi centra
linėje Y.W,C.A., 59 East Mon- 
roe St., ir ten pamokos yra dės
tomos kiekvieną ketvirtadienį, 
nuo 4:80 iki 5:30 p.p. šioji gru
pė yra vyrams ir moterims.

šeštadienį bus transliuojamas 
programas iŠ WEDC, daly
vaujant Norai Gugienei O. 
Skeveriutei, “Barborėlei” ir

“Aš manau, kad šeštadienį, 
kalbėtojai atsilankę į lietuvių 
bedarbių mitingą, nurodys ko
dėl yra toks žiaurus skirtu
mas tarp vienos ir kitos gru
pės, kodėl nelaimingas darbi
ninkas 
ri visuomet 
kentėti ir, pagaliau 
ką tas bedarbis turi padaryti 
ko griebtis, kad savo gyveni

Nlght and Momlng to keep 
them Clean, Ciear and Healthy 

Wrlte for Free Care” 
or“JBye Deputy” Dook

Marine C<^D.pLBL $.,!> B. Dbio Si.,(M***

Be dainų ir instrumentinių 
numerių, į antrą programą įeis 
ir “Barborėlė-pletkininkė”, ku
ri šį kartą apdainuos keletą 
Bridgeporte gerai žinomų ka
valierių.

Ją išgirsite šeštadienį, 7 vai. 
vak. iš stoties WEDC, 1210 kc.

REIKALINGAS anglių pardavėjas.
Atsišaukite 

3650 So. Rockwell St.

JOHN PAUL JONĖS LIETUVIU BEDAR 
BĘJ SUSIRINKIME, ŠEŠTADIENI

Du lietuviai bedarbiai atsiliepia apie šeštadieni 
šaukiama susirinkimą Paliulio svetainėje

nHlnuI, MMrtn, litai 
h, ar roumatUHm gilini 
•kaudijlmą, danties gi!—„ 
miUungi greitai palengvina Ua 
brangus vdatM.”

BJoomfleld. X, J.

Atstovaus Chicago Workers Committee on 
Unemployment; yra bedarbių orga

nizacijos vice-prezidentas

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 010

Help VVanted—Female 
____ n^Mnlnkių » Keikia 
a^^*«***w**^wwwww**>-

Charles Radwell, buvęs South- 
sidės biznierius išvažiuoja j 
Hot Springs, Arkansas sveika
tos reikalais.

Jis turėjo du geru bizniu 
pietinėje miesto dalyje, bet blo
ga sveikata privertė juos likvi
duoti. Daktaro patariamas ap
leidžia Chicagą kuriam laikui.

Jeigu kas norėtų greitu lai
ku važiuoti j Hot Springs pra
šomi atsilankyti pas drg. Rad- 
wėll ir susitarti kuomet kelionę 
pradėti. Kompanijonas turės 
prisidėti prie geso .Chas. Rad- 
well adresas yra—6110 South 
State Street.—S.

bedarbis neturi kuro ir 
Vieni gyvena ištekliu- 

kuris jiems 
neturi ką val-

4PSISAUGOK1TE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmonijos bloKlnnslo prleSo, plan 
ėlų uždegimo! Laikykite savo vidų 
rliiR II nonai

TRINĘRIO KARTŲJĮ VYNĄ

laikyti, o patys nuėjo, žadėda
mi sugrįžti. Bet jis nesulauk
damas jų grįžtant, atrišo ske- 
pečiukę ir rado joje tik pap
rastą baltą popierą. Pinigų 
nebuvo nei 
riuos jis matė

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Ateinantį sekmadienį, 2 v. 
po pietų West Pullpian Park 
svetainėje įvyks Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje 55 kuopos 
paprastas susirinkimas. Na
rių pareiga nesiduoti save su
spenduoti ir išsibraukti iŠ Su
sivienijimo. Išsibraukę save 
nusikriausite. Nauji nariai 
kviečiami 
l#nkyW

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šias dvi žinutės tilpo “Naujie
nose” vasario 10 d., 1919 m.

už casb, ir mainymui Visokio* rūšie* pro* 
perčių, biznių, lotų ir firmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokų nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį bizni *r tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom -ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antru* morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas’, yitš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie muš.

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

Chicagos Mokyklų Taryba kvie
čia lietuves ir lietuvius, ne- 
piliečius, mokyklas lankytį

reikale nesusipratimų su 
Maža narinė mokestis 

patarimai visose namų savininkų 
unfakų reikalais. Męs neturi 

Atadara kasdien nuo 8 va!
rak. šventadieniai* ano

Palaike skepečiukę su pinigais 
ir... savo pinigų neteko

{CHICAGO) —* James Bou- 
kas, 3041 Mohaivk gal, pasa
kojo policijai, kad du vyrai 
apsuko jį ant $1,280. Jie paro
dę jam daugybę pinigų ir 
prašė jo, kad jis savo pinigus 
sudėtų su jų pinigais. Jis suti
ko; jie įrišo savo pinigus į 
skepečiukę ir davė jam ją pa-

Nora Gugienė SkeveriuftS Ir 
Alex Shemet dalyvaus antram 
radįo programe, kurį rengiasi 
trąnęliuoti iš W.E.D.C. "radio 
ir teatro artistų grupė".

Programus priruošia ir veda 
Kleofas Jurgelionis, kuris vado
vauja šiai naujai susikibusiai 
grupei menininkų. Grupė pada-

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

—Ačiū už komplimentus 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškįte, kad NAUJIENŲ

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai __

PARSIDUODA bučeml pigiai, pel 
ninga vieta. Priežastis pardavimo ne 
sutikimas partnerių. Atsišaukite 

4554 So. Rockwell St.

kainos.
APDRAUDA Nuo ugnies, 

nuo tornados, automo
bilių Ąpdrauda ir tt.

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

Rekomenduoja Nebrangų
Naminj Vaistų

“Europoje m« vtoųomet lalktaM In
karo Paln-BzpeUeri geriausiu nami
niu vaistu. Negulima gauti nieko 

gydymui skaudamų pečių, 
lytųmueku- 
> Net galvos 
U, gripe ar

i

P. P.

John Paul Jonės, Chicago Susiorganizuokime ir rcika 
Workers Committee on Ųn- laukime darbo ir duonos!” 
employment vice-prezidėntas 
ir ekzekutyvio komiteto na
rys šeštadienį kalbės lietuvių 
bedarbių susirinkime, Meldažio 
Paliulio svetainėje, 2242 W, 
23 Place, 1 vai. po pietų.

Be to, į susirinkusius pra-

z Del mažesnio ūgio motetų ir merginų 
linijų suknelė. Sukirptos mieros 14, 

Ijų per krutinę. \

Kaip mes jau auksČiaus pasakėme, vy
rai taipgi, bus suįdominti pranešimu 
apie naujas žemas kainas, ir bus dėkin
gi savo žmonoms už tai, kad jos nusi
pirks kas reikalinga “Midvrest Stores” 
sankrovose. Dabar, ypač kuomet už
darbio čekiai daugely atsitikimu labai 
sumažėjo, vyras bus labai patenkintas, 
kuomet sužinos, kad jo žmona pirki
nėją “Midwest Stores“ sankrovose, kur 
kainos ant maisto produktų yra že
miausios. Jisai ne* |ik bus patenkintas, 
bet bus savo žmonai labai dėkingas.

Lengva surasti “Midvest Stores' 
krovas, jų yra virš 300 Cfeicagoje ir 
jas lengvai galima atskirti, nes jos turį 
orandžio spalvos išmaliavoų frontą, ir 
pažymėti “Midwest Stores“ vardu ant 
iškabos virš kiekvienos sankrovos.

T TPOTHT T Q vartojami daugiau* ’ ■ lAJŽuO kaip 5 mllionų Euro- 
nlndių kaipo jų toimos vidurių lluonuotoja«. 
Tonai gydytojai rekomenduoja Leoptll*. P«- 
rnAyklfo mnmi drl dykai Kampelio. Gal juo 
greit pntfralte kaip pagelbinri jie yra prie 
tiftkIMėilmo vidurių, ganų ’'»morrholdų. Ir 
f. t., garantuojame, jie nėra kenk am ingi. 
Leopllla dabar padaromi Chicogojo. 36 
nllinkde už “lėc. gaualte nnn Inaų mhtinlnko 
arhn T>*o Laboratories 034 Fullerton Avė.. 
Chicago. (11.

Dr. V. Kudirkos D r-jos susirinkimas 
įvyks vasario 11 d. Paliulio (Meldažio) 
svet., 2244 W. 23rd PI., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi valdybos ir eiliniai na
riai privalo dalyvauti. Keistučio kliu- 
bas yra mus priėmęs, todėl privalome 
užsimokėti užsilikusius mokesčius ir 
perduoti savo archyvą Keistučio kliubo 
valdybai. , i

Prot. lašt. J. Gelgaudas, 
19Q0 Union Avė.

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

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

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

Lietuvis pašautas i
{CHICAGO) — Stasys Ber

notas, 1433 5. Sąngamon S f., 
pašautas barniuose prie Hals
ted ir 12 gatvių. Atsįsakė iš
duoti šoviką. t' į.

i Nuo 18-tos gatvės ‘

7 d. vasario Apveizdos baž
nyčioje kum Krušas išliejo vi-\ 
są savo talžę ir išpylė net visą' 
kibirą srutų ant L'etuvių Vie-\ 
Šo Knygyno, kuris randasi 
priešais bažnyčią ir kurį palai
ko tautiškos draugijos ir kliu- 
bai. Perskaitė nežinia jkieno 
rašytą laišką lapkr. mėnesy, 
1913 m. ir krovė mėšlą kiek 
tik galėjo, nors tam rodos, ba
žnyčia nėra atsakanti vieta. 
Liepė nesirašyti prie tų kliubų 
ar draugijų, kurios tą knygy
ną palaiko. Knygynas tik dėl 
to užlaiko kelis katalikiškus 
laikraščius, kad prigavus gerus 
katalikus, kaip kad žvejas 
gaudo žuvis. Pasigyrė, kad paš 
jį buvo atėję komitetai nuo 
knygyno, prašyti salės savo 
rengiamam vakarui, bet jis ne
davęs... —A. Booben.

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

susirinkimai! atsi- 
Sekretorius,

vardę fr adresų. Kiekvieno Pa
vyzdžio kaina 15 centįj. 
ima prisiųsti pinirus arba paš
to ženkleliais karto su užsakv

JįalŠkb* reikia adresuoti 
Naujienos, Pattera Dept. ‘1739 
So. Halated St, Ohica«o, M

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

1751 W. 47th St. 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

“Naujienose” 18-ką 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo ‘‘Naujieno
se” vasario 10 d., 1915 metais

(CHICAGO) 
Surface Lines 
komp., nubausta municipalio pad vyriausioji karės taryba 
teisėjo Heap $50, paged skundą vakarykščiame susiri n k i m e 
Vieros Peebles, mokytojos dai- padarė nutarimą, kad yra rei- 
navimo, kuri misi o jo $5.00 už kalinga uždėti ant 'Vokietijos 
lekciją, delei karų sųvėlinimo. dar sunkesnes sąlygas atnau

jinimui pertraukos midįių, de
ltai Vokietijos pozicijos lin
kui išpildymo savo obligacijų.

t <

Taipgi esą padaryti hutari- 
mai kontroliuoti Vokietijos de
mobilizaciją ir išdirbinius Vo
kietijos karės medegų dirb
tuvių.

Tikimasi, kad budai išgavi
mo. išpildymo: nustatytų sąly
gų, bus išdirbti tarybos pane- 

lėjio posėdyje ' .

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su 

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

Dar sunkesnės sąlygos 
Vokietijai

Talkininkai kontroliuos Vokie
tijos demoralizaciją ir kari
nius išdirbinius.
PARYČIUS —, Pranešama

Jeigu kas nors pasiima laikraštį į 
rankas, tai ji arba jis pirmiausia ieško 
žinių. Šis straipsnis, turi labai svarbią 
žinią dėl moterų ir vyrų. Ji bus įdo** 
mi vyrams, nes joje informuojama, kaip 
sutaupyti pinigų naminėms iš’aidoms. 
O šeimininkėms ji bus įdomi tuomi, 
kad joje nurodoma sutaupąs, kokias ji 
gali padaryti ant valgomųjų daiktų.

Mes norime atkreipti jūsų duome į 
“Midwest Stores“ sankrovų išpardavi
mą, paskelbta šios dienos laikraščio lai
doje. Čia rasite paskelbimą, kuriame 
pažymimos žemiausios kainos ant viso
kių prekių, kurias galite vartoti na
muose kasdien. Tie produktai yra 
geriausios rūšies, ką tikrai paliudys vers- 
laženkliai ant visų pakelių.

Palyginus šias naujas žemas kainas, 
•us pamatysite, kad jos yra žemiausios 
nėr daugelį metų. Teisybe pasakius, 
ieigu jus arčiaus prisižiūrėsite ir paly
dinsite, tai pamatysite, kad tokios žemos 
kainos buvo tik kokius 20 metų atgali

Todėl ' “
taupių namų šeimininkių padaryti dar 
didesnes sutaupąs perkant šios 
kainos produktus. Yra tikrai 
binančiai kiekvienas doleris gali nupirk 
ti “Midwest Stores“ sankrovose.

-'..jau .x-"

NĄUJIĖNOS Pattien D«pi
1739 S. Halsted St.. Chicago. III 

čia įdedu 15 centų Ir prašau ai

siųsti man pavyzdi No ----- —

Mitroi

S. L. A 129(08 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 12 d., 1933, 1:30 po 
pietų, G. Černausko svet., 1900 South 
Union Avė. Visi nariai malonėkit da
lyvauti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. Valdyba.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. Specialis susirinkimas dėl balsavimo 
atidėti konvenieją įvyks pėtnyčioj, vas. 
10 d. Amalgamated centro name 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Ma
lonėkite dalyvauti skaitlingai, nes bus 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

Lietuvių Moterų Dr-jot " Apgulėta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeštadienį 
vasario 11 d. 7:30 vai. vakare, San
daros svet., 3227 S. Halsted St. Visos 
narės susirinkite laiku, nes- turime daug 
svarbių reikalų aptarti, ir kurioms rei
kia mokėti duokles malonėkite apsimo
kėti, kad neliktumėte suspenduotos.

Sekretorė.

siekti
visiems bedarbiams.

Bedarbio balsas apie susi
rinkimą

štai ką sako vienas “Nau
jienų" skaitytojas, kuris da
bartiniu laiku yra bedarbis, ir 
“Bedarbiu” pasirašo po pri
siųsta korespondencija: “Man 
teko pastebėti “N.“, kad atei
nantį šeštadienį yra šaukia
mas visuotinas lietuvių bedar
bių susirinkimas.

“Tai yra labai prakilnus 
dalykas, kad žmones nori pa
dėti tiems, kurie yra prispau
sti tos baisios nelaimės — de
presijos. Tokių žmonių tarp 
lietuvių yra labai daug. O 
bado dantys yra baisios!
Ragina atsilankyti į susirin

kimą .
“Taigi broliai, pasistengki- 

me susiorganizuoti, kad nors 
truputį palengvinus savo var
gus. Tik suorganizuota spė
ka galime ką nors geresnio 
atsiekti. Bukim visi jame su
sirinkime, nes dalyRal einu 
blogyn, o kitos išeities nėra, mo sąlygas pagerinus

MADOS MADOS MADOS

Miscellaneous for Sale
Jv«l»u« P«rd n v’mal ė

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, ksasrlcos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjus kiaulutės. baltos pelė*. Dantims 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropii- 
ko* žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDE AL PET SHOP 
946 W 63rd Street

BARGENAS, 7 kambarių medinis
MERGAITĖ prie abelno namų dar- ’ cottage, furnace šildomas, garadžius, 

bo, taipgi prižiūrėti 2H m. kudykį. $2500, lengvos išlygos, arti 36th St. 
Alga, turi nakvoti. 3448 W. 18 St. ir So. California Avė. Tel. Prospere 
Cravvford 1221. 8247.

Educational 
Mokyklą*________

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM 
1547 W. 63rd St. Hemlock

''Sniegas krinta ant jų pus
nuogių kūnų"

O Cicerietis A. K. Sargas, 
irgi suinteresuotas šeštadienio 
mitingu, sako, “Pažvelgkime 
aplink. Pamatysime sniego 
nuklotas gatves, išėję laukan 

bils keli kiti kalbėtojai ir nn* pajusime nepaprastą šaltį, 
švies visus su šia bedarbių or- kuris pervers musų kūną, 
ganizacija surištus klausimus. ‘^Milijonai darbininkų ne- 
Jie nurodys kodėl lietuviai turi rdbų nuo to šalčio apsi
tari susiorganizuoti savo sky-! ginti, neturi kuro, neturi duo
nų, ką tas skyrius galės at-’nos kąsnio ir pastogės. Jie 

kokią naudą atneš kenčia badą, šaltį ir sniegas 
krinta ant jų pusnuogių kūnų.

“Tai toksai darbininko liki
mas, kuris trumpą laiką atgal 
dirbo prakaitavo ir krovė tur
tingiems dar didesnius turtus.
"Kuomet vieni džiaugiasi pa
togumais

kuro ir rūbų
“Tuo tarpu kuomet vieni, 

kuriems jis dirbo, gyvena 
puošniuose rūmuose, bedarbis 
yra išmestas į gatvę. Kuomet 
vieni džiaugiasi visais patogu
mais, 
rūbų 
j e, o bedarbis 
prakaitavo —

liuaiiiesb berviet* 
Biznio Patarnnvimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiki* patarimus namų 
savininkams 
rendaunninkai*. 
Ezpert 
ir ren, 
me įkyrią 
ryto iki 8 vai 
10 iki . ryto iki piet. Įžymus namai ori 
ginalio ir vienintelio namų savininku 
biuro Cbicagoje- 
LANDLORDS BURBAU OF CftICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division Si. t ’ ( 

Tet. Armitage 2951-2952 
Mes esame iau šiuo adresu virš 40 r|nftų

3043— Gražus formų' žiurstas'
3141 -r- Praktiška labai gražių

18, 20, taipgi ’36, 38. 40 ir 42 ,^61,, _____ _
2976 —• Lėlės 18, ?0, 22, 24 ir 26 colių aukštos

Norint kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

/TęĮaĮ ^ąrrtnvimni

PARDAVIMUI 80 akerių farma 
2 Vi mylių nuo N. E. Farina. mylia 
gero kelio, gers žemė, gan geri' įttn- 
gimai. ’

270 akerių gyvulių farma, geri įren
gimai, 4 mylios nuo So. Farina.

STATE BANK OF FARINA 
Farina, III.

Help Wanted—Malė

REIKALINGI vyrai padėti mums iš 
plėtoti krautuvių “jautus” 100 krautu 

mokama $55 į savaitę. Rei 
centai už prekes.

Pamatykite
MR. ROSS, 

30 No. Dearborn, 
kambary* 614

Real Estale For Sale 
Namal-ŽemJ Pardavimui

Visuomenės Atydai

išskirtina proga

žemos 
nuste-
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