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100 Žmonių Žuvo Gaso
Ekspliozijoj Vokietijoj

Iki 200 užmušta, 1,000 žmonių sužeista ga
so eksplozijoj Saar baseine, sako laikraš

tis. Sprogo du gaso tankai.
Coolgne, Vokietijoj, vas. 10. 

—Koelnische Zeitung apskaito, 
kad nuo 100 iki 200 žmonių li
jo užmušta ir daugiau kaip 
1,000 žmonių sužeista dviejų 
gaso tankų eksplozijoj Neun- 
kirchen mieste.

Miestas virto griuvėsiais
Neunkirchen, Vokietijoj, vas. 

10.—100 žmonių liko užmušta 
ir sužeista dviejų gaso tankų 
eksplozijoj, kuri supurtė ir pa
vertė j krūvų griuvėsių veik vi
są, turintį 2,000 gyventojų, 
miestą. Eksplozijos jėga išme
tė lavonus į orą ir išblaškė gat
vėse.

Iš visų per 25 mylias apielin- 
kės miestų, kurie girdėjo eks
ploziją sinučiama skubi

ba. Gelbėtojų darbą labai truk
do krūvos griuvėsių.

Pirmiausia eksplodavo 270 
pėdų augščio ir 150 pėdų dia
metro gaso tankas, priklausan
tis vietos dirbtuvei, kitfri po to 
užsidegė. Po to eksplodavo ant
ras tankas, bet eksplozija buvo 
daug mažesnė.

Labiausia nukentėjo tirštai 
darbininkų apgyventas kvarta
las prie pat dirbtuvės. Ten liko 
sugriauta mažiausia 50 namų. 
Antroji eksplozija pribaigė grio
vimo darbą ir dar daugiau žmo
nių sužeidė. Daugelis gyvento
jų panikoj pabėgo iš miesto.

Didžiąją eksploziją girdėta 
Cologne, taipjau Basely, Švei
carijoj. .Badeno gyventojai 
manė, kad tai buvo naujas že-

pagel- mės drebėjimas.

Areštavo Marion, 
Ind., merą už pro- 
hibicijos laužymą
Marion, Ind., vas. |0. — Va

kar federalinė valdžia areštavo 
Marion mėrą Jack Edwards ir 
daugelj kitų miesto ir pavieto 
valdininkų, kuriuos grand jury 
apkaltino už suokalbį laužyti 
prohibicijos įstatymus.

Tarp areštuotųjų yra dabar
tinis Grant pavieto šerifas 
White, jo pirmtakunas Camp
bell, artimo Gas City miesto 
mėras Day, to miestelio polici
jos viršiinnkas Vironet ir daug 
kitų.

Vaikas nušovė tėvą, 
kad apginti motiną

Chicago.—Vakar Harold At- 
kins, 17 m., keturiais šūviais 
nušovė savo tėvą Jacob, kai 
tasis puolė mušti vaiko motiną, 
šaudymas įvyko restorane 1210 
S. Jefferson St., kurį valdo jo 
tėvai. Restorane tuo laiku, bu
vo apie 10 kostumerių.

Pasak vaiko, tėvas tankiai 
mušdavęs savo žmoną ir kai va
kar jiedu susibarę ir tėvas puo
lė ant motinos, tai vaikas pa
stvėrė revolverį ir paleido ke- 
tdrius šuvius. Sūnūs ir motina 
sulaikyti.

Uždraudė paminėti žuvusįjį
Berlynas, vas. 10. — Policija 

netikėtai uždraudė Breslair uni
versiteto studentams respubli
konams viešai paminėti mirtį 
vieno studento, kuris žuvo su
sirėmime su hitlerininkais.

Einaėius iš klesų respubli
konui studentus užpuolė hit
lerininkai ir įvyko gana smar
kios muštynės.

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

7 ugniagesiai užmušti, 
32 sužeisti Omahos 

gaisre
Omaha, Nebr. vas. 10.—Ge

sinant gaisrą Millard hotely 
žuvo 7 ugniagesiai ir 32 ugnia
gesiai liko sužeisti. Jokiame 
kitame gaisre Omahoj nėra 
žuvę tiek daug žmonių. Penki 
ugniagesiai žuvo ir daugelis li
ko sužeisti sugriuvus po eks
plozijos užpakaliniai hotelio 
sienai.

Pavieto prokuroras Henry 
Beal dabar tiria gaisro priežas
tį, nes eina gandų, kad čia vei» 
kia didelė padegėjų šaika. O 
hotelis gi buvo apdraustas ant 
$200,000. Busią tiriami ir kiti 
didieji gaisrai, kurių čia būna 
nemažai—po vieną į savaitę.

Gaisras hotely kilo dviejose 
kertėse ir tuojaus apėmė visų 
antrą augštą. šviesos tuoj Už
gesusios, apsaugos prietaisai ir
gi neveikę.

Chicago pernai pra
siskolino du milio- 

nu dolerių
Chicago. — Mokyklų taryba 

pernai prasiskolino virš $8,000,- 
000, tai yra ant tiek ji išleido 
daugiau, negu kad turėjo įplau
kų. Miestas prasiskolino arti 
pusės miliono dol. Pavietas gi 
prasiskolino daugiau* kaip pus
antro miliono dol. ir džiovinin
kų sanatorija virš $100,000.

Bet nežiūrint tokio didelio 
prasiskolinimo, abelnos Chica- 
gos skolos padidėjo tik apie du 
milionu dol. Tiek mažai sko
los padidėjo todėl, kad sanitari
nis distriktas, Lincoln parkas, 
pietinės miesto dalies parkai ir 
knygynas atmokėjo didelę dalį 
savo skolų,—viso virš $8,000,- 
000.

Bet algos miesto valdinin
kams ,darbininkams ir mokyto
jams yra neišmokėtos jaii nuo 
kelių mėnesių, taip kad miesto 
skolų padidėjimas yra daug di
desnis, negu kad čia paduota.

Springfield, Ilk, vas. 10. —Gu
bernatorius Horner ikurią gau
na $12,000 algos j metus, sava
noriai sutiko algą sumažinti 10 
nuoš. Sumažino savo algą ir ki
ti augštieji valdininkai.
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Keturi technokratijos teorijos sukūrėjai, kurie susipyko 
tarp savęs ir pašalino savo vadą Howard Scott (viršuje vidu
ryje) iš Columbia universiteto ir darysią saVystovius tyrinėji
mus. Scott irgi tyrinėsiąs technokratiją toliau, bet jau kitoje, 
dar ikišiol nepaskelbtoje, vietoje.

Senatas pasitenkins pa
šalinimu iš vietos 
maršalkos Barry

Washington/ vas. 10. — Did
žiuma senato teisių komiteto 
nutarė pasitenkinti pašalinimu 
iš vietos senato maršalkos Da- 
vid S. Barry, kuris viename 
žurnale neva apšmeižė senatą, 
parašydamas, kad senate nėra 
daug tokių senatorių, kurie par
duoda savo balsą už pinigus. 
Nebus traukiamas į teismą ir 
žurnalas, kuris išspausdino tą 
Barry straipsnį. Alfred E. 
Smith ,to žurnalo leidėjas, bu
vo Washingtone, bet komitetas 
jo nešaukė liudyti.

Senatorius Norris sako, kad 
gal ir galima butų žurnalą pa
traukti teisman, bet esą labai 
sunku rasti “teisingą” jury.

Bomba privertė pa
siduoti holandų karo 
laivyno maištininkus I

18 jurininkų užmušta, 25 su
žeisti aeroplanui numetus 
bombą ant maištininkų val
domo laivo

Kongresas s u teikė 
prezid. Rooseveltui 

daugiau galių
Rooseveltas galės savo nuožiūra 

reorganizuoti valdžią, kapoti 
algas ir t.t. Hooveris prieši
nasi
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Francija prisibijo 
slaptos trijų vals

tybių sutarties : 
. . V •

Francija mano, kad Italija, 
Vengrija ir Vokietija yra pa
dariusios slapty sąjungą

Paryžius, vas. 100— Franci- 
joj prisibijoma, kad Italija, 
Vengrija ir Vokietija turi pa
dariusios slaptą militarę sąjun
gą.,

Tą klausimą atstovų buto už
sienio reikalų komitete iškėlė 
atstovas Ybarnegaray, kuris 
sako, kad tokia sutartis tapusi, 
pasirašyta rugpiuČio 7 d. Ko
miteto pirmininkas ir buvęs 
premjeras Herriot sako, kad jis 
nužiūrėjęs tokios sutarties bu
vimą, bet ir ikišiol jis neturys 
įrodymų.

Vokietija tokios sutarties bu
vimą irgi nugynė Italijos amba
sadorius irgi nu’gynė oficialiai 
raštu premierui Daladier.

Tečiaus Prancūzai tais niigi- 
nimais nėra užsitikrinę. Sugavi
mas Austrijoj slapto ginklų 
siuntinio iš Italijos į Vengriją 
verčia franeuzus manyti, kad 
tos trys valstybės rengiasi pa
keisti taikos sutartimi nusta
tytas sienas. Tą nuomonę dar 
labiau sustiprino tai, kad pa
staromis dienomis Italija pri
statė Vengrijai 32 karinius.ae
roplanus.

Betgi veikiausia tokios su
tarties nėra. Bet yra tik labai 
artimas diplomatinis kooperavi- 
mas tarp šių trijų fašistinių ar 
arti-fašistinių šalių.

Apkaltino 10 Chica- 
gos biznierių

Chicago.—Federalinis grand 
jury apkaltino dešimtį Čhica- 
gos ūkio produktų pirklių ir 
kompanijų. Jie yra kaltinami, 
kad 1‘eikalavimais atlyginimo 
nuostolių už sugadintas prekes, 
neteisingai išgavę iš Wabash 
geležinkelio $1,000,000.

Los Angeles, Cal., vas. 10.— 
P-lė Louella Pearl Hommer 35 
m .ir jos “samdininkas” W. P.
Howard, 39 m., prisipažino iš
vogę Mrs. Mary Škeele, 65 m., 
žmoną muzikos profesoriaus 
Colifornijos universitete.

Rusija pašalino tū
kstančius valdžios 

darbininkų -4------- ■
Norėtų pašalinti ir daugiau 

darbininkų, bet jau seniai ne
mokėta jiems algų ■

Maskva, vas. 10. — Sovietų 
valdžios organizacijos stvėrėsi 
“racionalizacijos pieno”, kuris 
pasireiškia pašalinime iš darbo 
kiek galima didžiausio skaičiaus 
valdžios darbininkų, štai ko
munistų Pravda šiandie giria 

! agrikultūros komisariatą, kuris 
l pašalinęs 46 nuoš. savo darbi
ninkų, viso 3,845 žmones. Kar
tu! įspjėjama, kad tie, kurie ne
sumažins savo štabų, bus ašt
riai baudžiami.

Statybos trustas “Sojuzstroi” 
jau senai norėtų pašalinti dide
lę dalį savo darbininkų, bet ne
gali, nes jau senai yra nemokė
jęs darbininkams algų. Jis per
nai prakišo 90,000,000 rublių ir 
iš 79,000 darbininkų paleido 
17,000. Norėtų paleisti ir daug 
daugiau, bet negali kol nėra 
sumokėta jiems alga. O algomis 
jis yra skolingas 9,000,000 rub
lių.
Amerikiečiai komunistai “mo

kins” rusus ūkininkauti
Norėdami parodyti, kad ame

rikiečiai gali sėkmingai vesti 
“valstybės ukiuS” grupe 15 ar 
20 amerikiečių komunistų, ku
rie Rusijoj gyvena jau* 10 me
tų, pasiims 65,000 akrų kviečių 
farmą šiaurihaime Kaukaze ir 
ją “pavyzdingai” ves po vado
vyste tūlo kanadiečio A. F. 
Benesen iš Ottawa, Ont.

Bet didelis skirtumas tarp 
amerikiečių farmos ir visų kitų 
farmų yra tame, kad amerikie
čiams bus duota 5,000 akrų že
mes jų pačių naudojimui, kad 
jie galėtų užsiauginti tiek mais
to, kiek tik jiems yra reikalin
ga. Kitos farmos tokių teisių 
neturi ir viską ką užaugina tu
ri atiduoti valdžiai. Skiriamoji 
amerikiečiams farma yra ties 
Tichoreckaja, Kubaniaus kraš
te, iš kur desėtyai tūkstančių 
žmonių liko ištremti kaipo “ku- 
lokai”, nesumokėję valdžiai rei
kiamo daugio grudų.

Batavia, Java, vas. 10. — 
Maištas Holandijos karo laivy
ne tapo likviduotas ir maišti
ninkai, kurie buvo pastvėrę ka
rinį laivą De Zeven Provincien 
ir juo išplaukę į jurą, pasidavė 
be jokių sąlygų, kai ant jų 
laivo denio tapo numesta bom
ba.

Kitas karti laivas, Eradius, 
jau nuo sekmadienio vaikėsi ju
roje maištininkus, bet vis ne
galėjo jų pagauti, šįryt jis 
betgi maištininkų laivą užmatė 
ir per radio pareikalavo, kad 
jie, pasiduotų. Tečiaus maišti
ninkai atsakė: “Netrukdykit 
mus”.

Tuoj nuo Eradinus pasikėlė 
karo aeroplanas ir netoli maiš
tininkų laivo numetė bombą. 
Antra 100 svarų bomba nukrito 
ant laivo, denio, užmušdama 18 
maištininkų ir 25 maištininkus 
sužeisdama. Kartu ant laivo 
kilo gaisras. Tas privertė 
maištininkus sėsti į gelbėjimo
si valtis ii’ pasiduoti valdžiai.

Maištininkai buvo čiabuviai 
gyventojai. Jie laikė nelaisvė
je 8 holandų karininkus. Maiš
tas kilo dėl nukapojimo algų 
jurininkams.

Apiplėšė Sacramento, 
Cal., paštą; pastvėrė 

$325,000 , , 1 ' . •
Sacramento, Cal., vas. 10. —
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Washington, vas. 10. — At
stovų butas šiandie priėmė bi- 
lių, kuris suteikia busiančiam 
prezidentui Rooseveltui nepa
prastų galių reorganizuoti visą 
federalinės administracijos sis
temą. Senatas jau pirmiau yra 
priėmęs panašių bilių ir dabar 
bilius eina bendron konferenci- 
jon išlyginti visus esamus skir
tumus.

Busiančiam prezidentui su
teikiamos labai plačios galios 
savo nuožiūra pertvarkyti vi
sus valdžios departamentus, ka
poti valdžios darbininkų algas, 
mažinti pašelpą karo vetera
nams ir kapoti kitus įstatymais 
numatytus paskyrimus.

Prezidentas Hooveris, kuris 
pirmiau pats reikalavo pertvar
kyti valdžios departamentus, 
kad sutaupinti išlaidas, dabar 
šiam biliui priešnasi. Priešina
si ne dėl numatytų jame ekono
mijų, bet kad prezidentui su
teikiama perdaug didelių galių. 
Jis mano ,kad tokis bilius yra 
priešingas konstitucijai, nes jis 
atima iš kongreso galią spręs
ti kaip turi būti suvartojami iš 
žmonių surenkami pinigai. ....-

Trys ginkluoti plėšikai Užpuolė 
vyriausjj’į paštą, nuginklavo 
ginkluotą sargą ir pabėgo pa
stvėrę registruotus siuntinius, 
kuriuose buvo virš $325,000 pi
nigais ir Bank of America bo- 
nais.

Plėšikai įvažiavo į elę užpa
kaly pašto ir palaukę iki at
vyks trokas pasiimti siuntinius 
ir vežtis juos į geležinkelio sto
tį, nuginklavo vežėją ir sargą, 
kuris siuntinius lydi ir pastvė
rė dū maišus registruotų siun* 
tinių. Siuntiniuose, manoma, 
buvo virš $125,000 pinigais ir 
apie $200,000 bonais.

Vicksburg, Mich., vas. 10.— 
Katherine Needham, 16 m., ne
norėdama apleisti mokyklą, ir 
per didelius šalčius ir pusnis 
brido į mokyklą. Eiti reikėjo 
4 mylias. Beeidama nušalo abi 
kojas ii? dabar randasi ligoninėj 
Kritingoj padėty, gįp

uioikį j jįt ’i;

iv

Žuvo 11 gelbėtojų

Westpost, Mass., vas. 10. — 
Pasigendama 11 žmonių, kurie 
30 pėdų laivu išplaukė gelbėti 
Edvvard Connoly, 19 m., kuris 
valtim išplaukė žuvauti ir ne- 
gryžo. Pasirodė, kad kilus aud
rai jis nuplaukė prie švyturio 
ir ten lakė kol audra praeis. 
Pražuvę gelbėtojai yra jo tė
vai, kapitonas, 3 policistai, 2 
laikraštininkai ir 3 kiti žmonės.

Baigęs tarnybą. Hoove
ris važiuosiąs Pana- 

mon žuvauti
Washington, vas. 10. —Kovo 

4 d., kaip tik išrinktasis pre
zidentas Roosevelt sudės prie
saiką ir kaip jį spės pasveikin
ti, dabartinis prezidentas Hoo
veris skubiai išvyks į geležinke
lio stotį ir važiuos į New Yor- 
ką, kur jį lauks laivas Pennsyl- 
vania, kad nuvežti jį į Panamą, 
kur tropiškuose vandenyse per 
tūlą laiką žuvaus iš Kenkora 
II jachtos, kuri priklauso Ken- 
neth Smith iš Chicago. Su juo 
bus simus ir keli jo draugai, 
daugiausia buvę kabineto na
riai. '

Hooverio žmona gi vyksianti 
tiesiai j Califomiją, kad pri
rengti jų namus nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Geneva, vas. 10. —Chinijos 
delegacija pranešė tautų sąjun
gai, kad Jehol provincijoj ja
ponai bombardavimais iš oro 
užmušė 900 civilių chiniečių— 
vyrų, moterų ir vaikų.

Rymas, vas. 10. — Policija 
suėmė saiką italų Amerikos pi
nigų padirbėjų, kuri veikė per 
du* metus, bet vis policijai ne
pasisekė jos sugauti.

Šiurpus nesąžiningu
mo pasėkos

žemaičiai (Dotnuvos v.). Pla
čioj apylinkėje buvo žinomas 
doras, sąžiningas ir visų ger
biamas ūkininkas Vladas Rim
kus. Visa plati apylinkė jį ge
rai žinojo.

Krakių sm. kredito draug. 
bankely, pik Rirtkauskas gavo 
paskolą 300 lt. žirantais pasira
šė Kacevičius ir Rimkus (ne 
velionis). Atėjus terminiu, 
Rutkauskas vekselio neišpirko 
ir todėl bankelis ieškojo iš ži- 
raritų: Kacevičiaus, šiam netu- 
rint—iš velionią VI. Rimkaus, 
šis, nustebęs nuvyko j bankelį 
išsiaiškinti, nes tvirtino niekam 
vekselio nebuvo žiravęs. Bet 
bankelio buhalteris p. St. Urba 
netikėjo ir reikalavo, kad VI. 
Rimkus 300 l.t jiems sumokėtų. 
Taipgi ir antrasis žirantas Ka
cevičius tvirtino, kad ne VI. 
Rimkus vekselį žiravo, o kitas 
asmuo taip pat pavarde Rim
kus, kurį jis gerai pažįsta. Pen
kis kartus šį reikalą, aiškino 
VI. Rimkus bankelio buhalteriui, 
bet jis pavardžių sutapimo su
prasti nenorėjo ir reikalavimą 
prieš jį nukreipė.

Matydamas, kad buhalterio 
neįtikins ir privalės vistiek sve
timą vekselį išpirkti, smarkiai 
dėl tokios neteisybės susijau
dino ir š .m. sausio 11 d. nusi
žudė.

Paliktame laiške griežtai už
sigina vekselio nežiravęs.

Tuo tarpu dabar ir p. Urbui 
paaiškėjo, kad gyvena Krakių 
v. kitas Rimkus, kuris ir yra 
tikrasis žirantas. Taigi, VI. Rim
kus žuvo visai nekaltas, susi
erzinęs kaip be pamato užgau
tas.

-Si

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON.g
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti || 

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami g* 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir k Ada pradėti jų ieškoti. gi

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-® 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Negyvoji žemeKORESPONDENCIJOS Sacharos likimas

Detroit, Mieli

visose

NAUJIENŲ METINIAI 
Tr<s T;«nkn.tAnTiA’T

VVaterbury, Conn

Doleriai
Lietuvą

NAUJA

tvar

Adresas

Miestas

Prašau

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

įĄlįi

PAŠTU IR TELEGRAMA
DOLERIAIS IR LITAIS

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus,
Išpildome Blankas,

• > < •

Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes
aplikacijas.

sak daugelio tyrinėtojų, tokiu 
pat budu kovoja su gamtos 
nelaime.

Jūsų 
PATOGUMUI

Mes mokame aukščiausią kainą 
už Lietuvos Laisves Bonus

Svarbiausias susirinkimo 
susipažini- 
Ccntralinio
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CHICAGO, ILLINOIS
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Springsiniai Matrasai
Garantuoti, duos gerinusį 

poilsį, verti $20.00 dabar tik

Jus galite pasiųsti Lietuvon 
Dolerius arba Litus per mūsų 
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 j mes turime lietuvius 
tarnautojus.

vėjams 25. Tai tikrai vilio
jantys Uždatbidi. Tačiau kai 
atsiranda grupė žiųonių, no
rinčių tiek daug pinigų uždir
bti, tai juos suvaro į busą ir 
po policijos priežiūra nuveža 
į dirbtuvę skebauti.

Darbininkams reikėtų apsi
žiūrėti.

Furniture Co.
KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

Corner Richmond Street 

4177-83 Archer Avė.
Corner Map|ewood Avė.

CHICAGO. ILL.

vis kibiau, virstanti dy- 
ir 100 -150 metų pras- 
ji bus tikrai negyvoji 
kurioje nerašiau ti sau 
jokia gyvoji būtybė,

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVĄ

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

jaus, nes įų jau mažai beliko.
Rašydami ptisiųskite 10 centų. Mes 
išsiusime bite kur.

NAUJIENŲ ADM.

Senatorius Thomas J. Walsh 
iš Montana, kuris, manoma, 
busiąs paskirtas generaliniu 
prokuroru. Jis pirmininkavo 
pereitai demokratų konvencijai 
ir yra iškėlęs garsųjį Teapot 
Dome aliejaus skandalą, dėl ku
rio aliejaus magnatas Sinclair 
ir Hardi n go laikais buvęs vi
daus reikalų sekretorius Fall 
buvo atsidūrę kalėjime.

Li et ūdos liepei klausomy bes
penkiolikos melų sukak

tuvių apvaikšeiojimas

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

S o e i ai i s t ų sa du i t rast i s.
Dctroitiečiai susilaukė so- 

cialistiško savaitraščio. Pir
mas jo numeris pasirodė va
sario 4 d. Laikraščio vardas— 
“The Detroit Leader”. Atrodo 
jis puikiai: straipsniai gerai 
apdirbti, turinys įvairus. Lei
dėjai esą pašaliniai žmones. 
Laikraštis išeina šeštadieniais 
ir parsiduoda ant visų “stan
dų.” Kaina — penki centai 
kopijai.
LSS. 116 kuopos susirinkimas

Vasario 25 d. pas Lavinską 
(2747 — 25lh SI.) įvyks LSS. 
116 kuopos susirinkimas. Visi 
draugai malonėkite atvykti ir 
atsivesti savo pažįstamus, ku
rie domisi socialistų judėji
mu 
klausimas bus — 
mas su Detroito 
Komiteto reikalais

Kiekvieno lietuvio turi bū
ti pareiga atvykti į šį parengi? 
mą ir panlinėtį Lietuvos ne
priklausomybės penkiolikos 
metų sukaktuves. . -

— &. Senkus.

bando 
ir tokiu budu 
savo darbinin- 

jai pasiseks tai pada- 
pamatysime trumpoje 
Visai kitaip elgiasi 

, kuri deda 
kad streiką 

vis dar kartoja 
<ą, jog komunis- 

kaltininkai, 
neve-

Brangintinas Patarimas
JelĮtu Jus kr ei t pavarrstate. jelgru jus ne
tenkate spčkų tik truputį pasijudinus, jeigu 
jus no esate taip tvirtas kaip kad buvote 
pirmiaus. joiru rūpesčiai arba kokie kiti 
r f1 T* f* tvirtuma, nH Imki te

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas^ 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
177 N. Miehlann Avo., Chlcago, III.

Musų mieste gyvena nema
žas būrelis lietuvių ir randasi 
visokių draugijų. Bet šiais 
depresijos laikais pas visus pa
sireiškia kažkoks sutingimas 
ir neveiklumas. Per paskuti
nius kelis melus nebuvo „ren- 
giama net Lietuvoj nepriklau
somybes ap vaikščiojimas. Ta
čiau šiaismetais SLA. 11 kuo- 

nepriklausomybes 
paminėti. Tam 
atsirado pritare- 

kurios 
atstovus ir pri

rengi mo. 
jau

mone, toks pats likįmas lau
kia ir kitas oazes. Kai kurio
se vietose pa v. Hadamese, kad 
pasiektų vandenį, europie
čiams tenka kasti artezus šu
linius 400 metų gilumos.

Juo toliau, juo labiau blo
gėja gyvenimo sąlygos Sacha
ros oazėse. Ateis laikas, kai 
visos žmonių pastangos rasti 
vandenį neduos rezultatų. Ta
da žmonės galutinai 
trauks iš Sacharos, kaipo iš 
tikrai negyvos žemės.'

Išgelbėti nuo “mirties” Sa
charą galima butų pravedus 

Į milžiniškus drėgninimo kana
lus. Tada Afrikos šiaurinė 
dalis butų panaši į Moroko 
paviršių, kurio gyventojai, pa-

Tarptautinė geologine ko
misija dešimties mėnesių lai? 
kotarpy apkeliavusi Sacharą 
ir ištyrusi jos higrografiškas 
sąlygas: versmių kiekį, podir
vio vandenų gilumą ir tt. pa
dare gana pesimistiškas iš
vadas.

Pasirodo vanduo vis liihiau 
nusileidžiąs gihimdn. Todėl ir 
dar užsilikušios oazės

Dailiai padarytos Plieni 
nūs Lovos vertos $10.00 da 
bar lik

StockYvrds Bank
& TRUST COMPANY

4150 SOUTH HALSTED STREET

1 C Eli CLAjGt O \.

STEBINANČIOS

VERTYBĖS
Dabar Siūloma

PEOPLES
Furniture Krautuvėse

Streikų banga pas. mus 
labiau plečiasi. Nepasibaigė 
streikas Briggs dirbtuvėse, 
kaip jau prasidėjo Hudson 
“bodies” dirbtuvėje. Toje dir
btuvėje streikas kilo vasario 
7 d. Tai vis nauji kapitalis
tams rūpesčiai. Tuo pačiu lai
ku susikirtimai tarp streikic- 
rių ir skebų nuolat aštrėja. 
Pasitaiko, kad išdaužoma ir 
gatvekarių langai, tad ir mies
to valdžia pradėjo kištis.

Hudson kompanija 
saldliežuvauti 
susitaikyti su 
kais. A 
ryti, — 
ateityje 
Briggs kompanija 
visas pastangas, 
sulaužyti 
tą savo 
tai yra vyriausi 
ir todėl ji jokių derybų 
sianli su streikieriais.

Kiek teko patirti, pastaruo
ju laiku naudojama gana ori
ginalus būdas streiklaužiams 
gauti. Vidrumieslyje yra įstei
gti du ofisai, kurie užsiima 
darbininku samdvmu. Jie de
da garsinimus, kad esą yra 
reikalingi virėjai ir indų plo
vėjai. Virėjams žadama 35 do
leriai per savaitę, o indų plo-

turin- 
čios išnykti. -Visi drėgninimo 
darbai, atlikti europiečių ne
duosią jokių PeziĮlhltų. Sa
chara 
kurna 
linkus 
žeme, 
vietos 
joks augalas. }

Kaip yra žinbma kadaise 
jura dengė višą Sacharą. Da
bartiniai pluokščiąkalniai(Emi 
Kussi, Hokgai; ir kiti) buvo 
salomis su puikia augmenija.

Tų salų gyventojai, matyti, 
buvo aukštos kultūros.

Kai jura pradėjo trauktis^ 
nuo to atsiradusioje sausumo
je dar ilgai buvo gyvybė.

Musų eros pradžioje Sacha
ra dar nebuvo tokia tuščia ir 
apmirusi dykuma, kokia ji 
dabar yra.

barzdaskutykloi 
mą komfortą 
gfflg skutimus 

namie

Btttkčjimą ir tvirtumą tukątsnčiama. Ala pa- 
paSl- BtebčUnaH TONIKAS kalt dabar būt nupirk

tas kiekvienoj vaiatynyčioj. Mčneaiiiis treat- 
inentan kainuoja Vieną Doleri. Nusipirkite 
butelį tuoj aus — pilnai jrarantuolas.

Kiti Matrasai 
aukščiau.

Matykite Šias Vertybe 
Tuo jaus

PEOPLES

Nupigins automobilių laisnius.
Michigan valstijoje svarsto

mas sumanymas nupiginti au
tomobilių laisnius. Jei tas su
manymas praeis, lai mažesnių 
automobilių savininkai turės 
mokėti už laisnį po 50 centų 
per mėnesį arba šešis dolerius 
per metus. Ligi šiol laisnis au
tomobiliui, sveriančiam ne 
daugiau 2,500 svarų, kainuo
davo $13.75. Sulig tuo planu, 
laisniai didesniems automobi
liams irgi bus nupiginti vienu 
trečdaliu, o už troko laišnį 
reikės mokėti dvyliką, dolerių 
per metus. ’

Bus galima pardavinėti 
vaisių sunkų

Valstijos butas nubalsavo, 
kad vaisių sunka nėra svaigi
nantis gėrimas, jeigu ji par
davinėjama prieš dešimtį die
nų po pagaminimo. Tuo klau
simu dabar turės tarti savo 
žodį senatas. Bus čia ne pro 
šalį pastebėti, jog prieš dveje
tą melų legislatura buvo pri
ėmusi lyginai tokį pat patvar
kymą, bet gubernatorius Bru- 
cker jį vetavo. Vetavo jis pa
siremdamas tuo, kad tas pa
tvarkymas duosiąs galimybės 
pardavinėti vyną.
Pakvaišęs nuo munšaino po

li emonas nužudė savo 
žmonų ir jos seserį-

Policmonas Wester Clark, 
kuris 21 kartą susilaukė pagy
rimą už savo drąsumą, nužu
dė savo žmoną ir jos seserį. 
Tos baisios tragedijos kalti
ninkas — pigus munšainas. 
Clark kažkokioje landynėje 
pasigėrė, o paskui, parėjęs na-

■ mo, sumanė padaryti 
i ką”. Pirmiausiai jis nudėjo re- 
j volverio šūviu savo žmoną, o 
i paskui nušovė jos miegančią 
seserį. Bandė jis ir pats nusi
žudyti, bet nepasisekė.

Policijai jis pasidavė be jo
kio pasipriešinimo ir prašė 
jos, kad greičiau butų atiduo
tas teismui. Jis pareiškė, kad 
su savo žmona visą laiką ge
rai sugyvenęs, kol neatsikrau- 
stę į jų namus žmonos gimi
nes gyventi. Nuo to laiko, esą, 
prasidėjęs pragaras ir jis nu
taręs viską šutyk užbaigti.

Policija visą laiką daboja 
Clarką, kad jis ir vėl neban
dytų nusižudyti.
liiznicriai nori gauti drausmę 

prieš policijų
’v. •

Mack av. biznieriai, kurie 
randasi netoli nuo Briggs dir
btuvės, pareikalavo drausmės 
(indžionkšeno) prieš policiją, 
kuri be jokio reikalo sulaiko 
automobilistus ir žiauriai el
giasi su praeiviais. BizūicHai

Po Kristaus gimimo 37 m. 
Romos konsulai Maternijus ir 
Pdūlinijus su savo legijonais, 
.perėjo 2000 kilometrų nuo Vi
duržemių juros pakrantės iki 
Sudano. .Jei turėti galvoje, 
liad kuprahugarlų tada dar 
Afrikoje !nebuvo ‘(jie buvo at
vežti iš Ccntralinės Azijos VII 
amžiuje) tai reikia prileisti 
kad romelių-kariuomenė ėjusi 
per apgyventas vietas, kur bu
vo pakankamai maisto ir van
dens. Kitaip arkliai ir mulai 
negalėtų padaryti tokio dide
lio pėrėjįiiio.

400 metrų gilumoje
!Bėt jūrai traukiantis džiūvo 

ežerai ir upės. Užsilikęs1 eže
ras “Čad”, kurio paviršius yra 
45 kartus didesnis už Ženevos 
ežero, yra paškutinis trau
kiančios juros likutis.

Podirvio vandenys vėl gi
liau eina į žemę ir oazes 
(Muržuk, Džūrabu ir kiti) dar 
ne taip seniai buvę žydinčio
mis salomis, dabar jau smė
lio užpiltos.

Mokslininkų

pa sumanė 
sukaktuves 
sumanymui 
jų ir kitose draugijose 
išsirinko savo 
sidės prie

Ligi šiol jau prisidėjo šios 
draugijos: L. P. C. Kliubas., L. 
P. ^eprigulmingas Kliubas, 
Lietuvos Sūnų Draugija, D. 
L. K. Gedimino Draugija ir 
Lietuvių Jaunikaičių Draugi
ja. Kviečiamos yra ir kilos 
organizacijos prisidėti.

Draugijų išrinkti atstovai 
jau turėjo pirmą savo susirin
kimą ir pasitarimą. Nutarta 
tapo* Lietuvos nepriklausomy
bės penkiolikos melų sukak
tuves rengti vasario 26 d. Tai 
dienai jau tapo paimta ir sve
tainė, būtent, L. P. Nepriklau
somo Kliubo, 48 Grecn st. Kal
bėti liko pakviestas ir apsiė
mė waterburiečių mylimas ir 
gabus kalbėtojas, adv. F. J. 
Bagočius, iš Bostono. Be to, 
kalbės miesto majoras Fr. 
Heys, lietuvis aldermonas J. 
Bendleris, Dr. J. S. Stanislo- 
vailis, adv. A. Bronskis, Gco. 
Stokes ir kiti.

Bus ir kitokių painargini- 
mų. Apvaikščiojimas prasidės 
7 vai. vakaro. Kadangi da
bar yra depresijos laikai, tai 
įžangos bus imama tik 10 cen
tų, — padengimui rengimo išr

savo skunde sako, jog polici
ja lokiu savo elgesiu gadina 
jiems biznį, kadangi žmonės 
bijosi eiti pro šalį jų krautu
vių ir žiūrėti į languose išsta
tytas prekes.

— F. Lavinskas.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00 

Ką tik naujai atspausdinta. 
Pi'isiunčiame paštu.

Gražios Naujos Mados Ka 
modos gerai padarytos i: 
parinktų medžių parsiduo 
da už pusę kainos

’9.95

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO,’ILL.

. A V V ''

Galite prisiųsti money orderį arba cash
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kelios pašelpinės 
draugijos prisidėjo 
prie Keistučio Kl.

Vasario 5 d. įvykęs susirinki* 
mas nutarė priimti ir Vinco 
Kudirkos draugiją

Vasario 5-tą d. įvyko Keistu
čio K-bo mėnesinis susirinki
mas Liberty Grove svetainėje, 
4615 S. Mozart St. Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir pravesta 
daug svarbių tarimų.

šitame susirinkime oficialiai 
įstojo i Keistučio Kliubą dvi 
draugystės būtent, Darbininkų 
Lietuvių S. ir D.L.K. Algirdo. 
Taipjau nutarta priimti į Keis
tučio Kliubą Vinco Kudirkos 
Draugystę. Tapo pranešta, 
kad dar daug yra ir kitų drau
gysčių norinčių įstotį į Keistu
čio Kliubą, bet dėl tūlų painia
vų laikas liko užtęstas.

K. K-bo pirmininkas Wm. 
Buishas mane informavo, kad 
Keistučio Kliubas abelno turto 
turi virš £25,000.00.

Sausio 25-tą d. “N-se” tilpo 
mano pareiškimas, kad Keistu
čio Kliubas teiks savo nariams- 
bedarbiams neišgalintiems už
simokėti duoklių paskolą, bet 
šitas susirinkimas Bedarbių Ko
misijos nusistatymą pataisė, 
nubalsuodamas, kad bedarbių 
duoklių apmokėjimas nesiskai- 
tys kaipo paskola, bet skaitysis 
kaipo dovana.

Prie kliubo prisirašė apie 
pusantro tikino naujų narių, iš 
to skaičiaus buvo ir jaumtome- 
nės.

Keistučio Kliubo koresp.,
St. Narkis.

Sunkiai serga p.
Liutkevičienė

Boseland.— O. Liutkevičienė 
Br. Liutkevičiaus žmona stfnkiai 
serga jau trečią savaitę. P.p. 
Liutkevičiai, kaipo scenos mylė
tojai ir geri lošėjai, yra plačiai 
žinomi visoje Chicagoje.

Veliju p. Liutkevičienei greit 
pasveikti.—Bedarbis.

Cicero lietuvių poli
tinis veikimas eina 

smarkyn
Naujas Cicero Lietuvių De

mokratiškas Kliubas, susidedan
tis iš 200 narių paskyrė savo 
tautos kandidatą į primary 
rinkimus dėl miestelio trustee 
žymų vietinį lietuvį biznierių 
— Juozą R. Lipskj, uolų veikė
ją ir narį daugelio vietinių or
ganizacijų, kaip tai Lietuvių 
Demokratų Kliubo, Raudonos 
Rožės Kliubo, Lietuvių Kareivių 
Draugijos, šv. Antano draugi
jos, K. of C. ir yra didžiojo ka
ro eks-kareivis.

“Juozo R. Lipskio kandidatū
rą iki šiol vienbalsiai endorsa- 
vo galinga ir žymi Cicero Lie
tuvių Pagerinimo (arba namų 
savininkų) organizacija,” sako 
Cicero lietuvių pol. koresp. “Nu
matoma, kad kiekviena kita or
ganizacija trumpoj ateityje 
ims tą patį žygį ir stos petis 
į petį j politinę kovą, idant 
išrinkti savo tautietį.

“Dabartinė miestelio valdyba, 
kurią kontroliuoja reguliarinė 
Demokratų organizacija Cice- 
roje, lietuvių reikalavimus ne
pripažįsta, nors praeituose 
miestelio rinkimuose davė gra
žius prižadus. Aišku, kad jie 
su žmonėmis nesirokuoja. žmo
nės tą matydami pradeda jų 
neapkęsti ir valdininkų presti
žas jau svyruoja. Daug aštru
mo padarė bondsų klausimas 
už kuriuos valdininkai smarkiai *

DROVERS BANKAS

didelė proporcija Drovers

Kodėl Prarastas Vilnius

S. Antanas

NAUJIENOS

Valdžios taksos

Lengvus išmokėjimai. $1.00 j savaitę

j abi puses
Valdžios taksos

pietų

Apšvietos” valdyba 
patieks raportus

esanti ekonorniš*
savaites mėsos

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

BANANA 
PEEL

Draugijos 
ir knygų 

šian-

—• Ameri-
P. Kliubas

Dailus išdirbiniai 
moterų darbas

nimą ir darbus. Įžanga 
porai - 25c. t, ' ............

Mark White Sųuare parkelyje? 
susitvėrė dailiųjų išdirbinių 
moterų klesa

Bankinės valandos
9 ryto - 8 v., v.

2449 So. Dcarborn St. Kamba 
rys 416.

Teisybes Mylėtojų sekret., 
St. Narkis.

Šiandien septintą v 
vakare išgirsite 

“Barborėlę”

RADIO PROGRAMAI: Ncdėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2 
pietų; Ketvergais WHFC, 1420 k. 7:30 vakare;

Pėtnyčiomis WAAF, 920 k. 4 vai. po pietų;

Roselando Lietuvių 
kos piliečių N. 
šau k i a s 11 s i r i n k i m ą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ^jĮ—niiB 

1514 16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Ąve. Tel. Kedzie 8902

Vanos.

w-wnv didnY 
THE ENGINEER, 
BLOW THEfTš 
WH1STLE? \k

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
VALDŽIOS FONDU 

PADETUVE

1739 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Ch. W. C. 0. U. sky 
rius Roselande ren

gia vakarą

re prof. M. Goldstein, kuri gc- 
raų pasisekė. *

Draugas Pūzdras randasi
Wcsley Memorial ligonbutyje,

Sekmadienį Roselando Lie
tuvių Amerikos piliečių Ne
priklausomas Politinis kliubas 
indorsuos kandidatą į 9-to 
vardo aldermonus. Šis kliubas 
pirmiau rėmęs' republikonus 
labar persiorganizavo ir veiks 

savistoviai. Rems pažangėS* 
nius kandidatus į valdvietes ir 
su republikonais žada riieko 
neturėti, sako valdyba.

Sekmadienį įvyks antras su
sirinkimas po to persiorgani
zavimo Strumilos svetainėje, 
7:30 vai. vakare.

Valdyba, sako, kad visiems 
nariams svarbu į šį susirinki
mą ateiti, nes be indorsavimo 
kandidato į valdvietę, bus pa
tiekta eilė raportų. Valdyba 
taipgi ragina prisirašyti ir 
sako, kad bedarbiai bus pri
imami be užmokesnių.

teisybės Mylėtojų Draugys
tės mėnesinis t susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, vasario 12-tą d. 
Ghicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12-tą vai. d.

Mi&ų narys Jonas Puzaras 
Sunkiai serga .Tapo padaryta

yra vienas is 
savo

Radio ir Teat- 
kiekvieną subatą 

Bar- 
tikslas yra gražiu

zas ,padaro ir nupiešia gražias 
dėžutes, tacns ir 1.1.

šitose klesose ima dalyvumą 
žymesnes bridgeportietės, tarp 
jų ponia Nora Grigienė, Vikto
rija JuTgoliohiene. Bridgeporto 
moterys, kurios turi palinkimą 
išdirbinėti gražius dalykėlius, 
yra kviečiamos prisidėti šiton 
kleson, ir atsilankyti \ šį pane- 
dėlį 7 vai. vak. Klauskite Misš 
Alicč Beyer Art Craft klesos.

Rekomenduoja šei
mininkėms pigius 

mėsos pirkinius

one. Sūrely sees L 
SOME PITIEUL SIGHTS 
ON OOP STREETS*. F“

šįvakar Stru- 
107th ir In- 

vakaras, 
Chicago 
on Un- 

Rengėjai

kovojo visokiais budais. - 
» “Lietuviams politinė kova 
yra be galo sunki. Reikia vie
nybės, didelio pasiryžimo ir 
darbuotės. Įteikia raginti visus 
draugus ir kitataučius piliečius 
stoti į eiles dėl geresnės val
džios. Ta tai yra tik vienatinė 
išeitis ir prbga laimėjimo.

‘iPHe progos primenama, kad 
kiekvienas Cicero-ietis atsuktų 
savo rAdio setą kas pirmadie
nio vakarą ant radio stoties 
WHEC, 1420 kilocycles, 7:30 
vai. Vak. dėl tolimesnių ir įdo
mių pranešimų kaslink dabar
tinio lietuvių politinio veiki
mo”, baigia Cicero Lietuvių Po
litinis Korespondentas.

Indorsuos kandidatą 
į 9-to vardo alder

monus

ROSELAND 
milos svetainėj 
diana Avė., įvyks 
kurį rengia vietinis 
Workers Committee 
employment skyrius. 
—bedarbiai kviečia visus apie 
linkės publiką vakarėlyje atsi 
lankyti ir tuo budu padėt

Reguliariame savaitiniame 
informacijų biiiletene Chica- 
gos Mėsos taryba jako, kad 
“jautiena — 
klausias šios 
pirkinys.”

Be to, rūkytos mėsos, ypa
tingai rūkyti kumpiai parsi
duoda gana pigiai.

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEHĖJUSIOS ir “ 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS. Kasdie 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare Nedėhomis nuo 10 ryto iki I vai 
♦ 200 West 26 St._____  kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573*92.00 

153.50 
*5.00

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

"NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. *

Klausykitės Badio ir Teat 
artistų programo kiekvie 

i subaįą, 7 vai. vak. iš W
D. C., 1210 kc. J

ITS A SHAME.SISTERl STANDUP 
TILL 1 RUN 1N TMlS STOREANDfT 

GET YOU ACANfel f“' " į

Thor Elektrikinis
p™sm *35.00

Mark White Sųuare parkely j, 
kurs randasi prie Halsted ir 30 
gatvių, susitvėrė dailųjų išdir
binių moterų klesa. čia mote
ris mokina ir joms nurodymui 
duoda patyrusi praktiška dai
lininkė panelė Alice Beyer. Pa
mokos yra duodamos veltui, vis
kas ko reikia, tai nusipirkti me
džiagos. Moterys čia susirenka 
kas pirmadienį 7 vai. vakafre ir 
smagiai praleidžia laiką išdirb- 
damos visokių dailių daiktelių 
namams pagražinti: nudažo va- sunki operacija. Operaciją da

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.
(V. 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 carą ir dvarą.

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos Neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

HURRy.SlS'--WE'RE 
LATE. AS CAN BEI

WlSSib
Specialistas ii 

Rusijos

I PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, užnuodijimą krau 

skausmus nuga 
Jeigu kiti ne*

Patarimas 
nuo 10 valandos ryto iki I

lietaus it druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Gaktdidd
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Lietuvių Moterų 
“Apšvieta” valdyba 
peržiūrėjimo komisija 
dieii patieks raportus susirin
kime, kuris įvyks Sandaros 
svetainėje, 3227 South Halsted 
Št., 7:30 vai. vak.

Valdyba ragina visas na
res būtinai atsilankyti. A.B.

Jos.F.Budrik,!l!ę
Krautuvė Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų 

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167-—4705

Iš stoties. WEDC, 1210 kc. 
šiandien 7 vai. vakare išgir
site “Barborėlę-pasakorėlę- 
dainorėlę”, kuri jums papasa
kos linksmų pasakų apie ži
nomus Bridgeporto kavalie
rius.

“Barborelė
numerių, kuriuos duoda 
prograinuoše 
ro artistai 
nuo 7 iki 7:30 vakare 
borėlės 
budu ir eilėmis apkalbėti ir 
apdainuoti musų žinomus vy
rus ir moteris.

Taipgi šio vakaro progra- 
me dalyvaus Nora Gugienė, 
Ona Skeveriutė ir Alex She- 
met. 
Numato eilę radio koncertų

Radio ir Teatro artistai to
limesniam veikimui yra už
sibrėžę duoti eilę radio kon
certų, pašvenčiant vieną kon
certą išimtinai vienam ku
riam lietuvių kompozitoriui 
ar artistui. Šitie koncertai ne
tik lietuviams duos didesnio jiems kovoje už geresnį gyve 
smagumo, bet ir tiksliau su 
pažindins juos su lietuvių mu
zikos istorija ir išsiplėtojimu NAUJIENŲ EKSKURSIJOS 

. LIETUVĄ
. PIRMA VELYKINE EKSKURSIJA 

Išplauks KOVO 31,1933 
Laivu “BREMEN”

(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą 

O Klase j vieną pusę ........ .

16&50
*5.00

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

I Švediją, ir iš ten su persėdimu j Klaipėdą.

Klase j vieną pusę

Liuospinigiai — didelė proporcija Drovers 
Resursų yra Cash Pinigais ir Suv. Valstijų 
Valdžios Bonais.
Mes nuoširdžiai jus kviečiame atidaryti pas 

mus Bankinę Sąskaitą.
Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

T1ROVERS
■ Inatidnalbank 

IBUSTmVINGS BANK
Halsted at 42nd St

kasdien 9 ryto—3 v. popiet, Seredoj 
Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

*130.00
(Kaip ant paveikslo)

TIK Šlį SAVAITĘ
PER ŠALČIUS NUPIGINTA
Thor Nauja Skalbia- / • 
ma Mašina

0 f PO SI MOT
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t*ublished Daily Except Sunday 
The Llthuanian New» Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

” Editor P. GRIGAITIS

by

Suhscription Rates:
$8.00 per year ln Canada
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Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė, 1789 S Halsted St., Chicago, 
(U Telefonas Roosevelt 8500

Uiaisakymo kainai
Chicagoje — paltu: 

Metama _____ _ _
Pusei metu ••• 
Trims mSnesiapui 
Dviem mėnesiam ....
Vienam mlMstui

Chicagoj per, iinęlįotejuąi 
Viena kopija 
Savaitei _
Mėnesiui__________ ____

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
oaitu:

Metama  87.00
Pusei metu _ _____ _  8.50
Trim* mėnesiams--------- ------- 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25 
Vienam mėnesiui -----  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams----- -------- 2.50
Pinigus reikia siusti oaito Money

Orderiu kartu tu užsakymu

88.00 
4.00 
2,00 
1.50
.75

nuostabaus, jeigu ukrainiečiai kartais už tokius žvėriš
kus kankinimus lenkams atkeršija. Jisai stebisi, kad tų 
keršto, aktų nebūna daug.

Tai ve kaip elgiasi pasiliuosavusi nuo svetimo jun- 
gp tąuta su silpnesnėmis tautomis, kurias ji dabar val
da. Tie, kurie trokšta laisvės sau, dažnai nepripažįsta 
jos kitiems. Tautos laisvė neretai yrą suprantama, kai
po laisvė smaugti kitas tautas.

Apžvalga
NEGALI BEŠALIŠKAI INFOR

MUOTI SKAITYTOJUS

GUBERNATORIŲ KONFERENCIJA

Rooseveltas išsiuntinėjo pakvietimą visų valstijų 
gubernatoriams dalyvauti pasikalbėjime su juo kovo 
6 d., t. y. už dviejų dienų po inauguracijos.

Tai yra geras sumanymas. Yra daug klausimų, ku
rių federalinė valdžia negali išspręsti be valstijų pa- 
gelbos. Vienas tų klausimų tai

Mums šioje vietoje jau teko kartą nurodyti, kad to- 
liaus federalinei valdžiai teks paimti ant savęs vis di
desnę naštą bedarbių šelpime, nes miestų finansai šian
die yra prastoje padėtyje, o iš privatinių aukų daug ko 
vistiek negalima tikėtis. Bet jeigu pinigai šelpimui bus 
skiriami iš federalinio iždo, tai federalinė valdžia tu
rės kokiu nors budu prižiūrėti jų skirstymą.

Federalinei valdžiai reikės kooperuoti su šteitų val
džiomis ir tame atsitikime, jeigu ji norės vykinti kokį 
platesnį viešųjų darbų programą. Rooseveltas jau pa
sisakė už darbų projektą Tennessee valstijoje.

Kovo 6 d. konferencija duos progos naujai admi
nistracijai atidengti savo kortas ir parodyti' visuome
nei, kokius ji turi planus žmonių būvio pagerinimui ir 
kovai su depresija.

bedarbių šelpimas.

DAVĖ PILIETYBĘ KARO PRIEŠUI

Teisėjas E. E.* Everett, Lima, Ohio, suteikė pilie
tybę Bluffton kolegijos profesoriui, John P. Klassen’ui, 
nežiūrint į tai, kad aplikantas atsisakė po priesaika pa
sižadėti su ginklais rankose ginti kraštą. Savo spren
dimą teisėjas paaiškino taip:

“Konstitucija užtikrina religijos laisvę”, sako 
teisėjas. “Bet paskui mes padarome taisykles, kad 
pilietis turi nešioti ginklą. Tokiame atsitikime, kaip 
šis, taisyklė yra priešinga konstitucijos garantuo
tai religinei laisvei.”
Prof. Klassen, pasirodo, yra mennonitų sektos na

rys. Jo sekta nepripažįsta karo.
Seniaus Jungtinių Valstijų vyriausias teismas pen

kiais balsais prieš keturis padarė visai priešingą spren
dimą, kuomet prof. Douglas Mclntosh iš Yale univer- 
steto ir Marie Bland, buvusi karo metu slaugė, apelia
vo prieš teismą, kuris atsisakė jiem duoti pilietybę, ka
dangi juodu panašiai, kaip tas mennonitas, pasisakė 
prieš ėjimą i karą. Vyriausias teismas jų dviejų ape
liaciją atmetė, nuspręsdamas, kad karo priešas negali 
gauti piliečio popierų.

Prof. Klassen’o pilietybės klausimas tačiau gal dar 
taip pat pasieks vyriausią teismą Washingtone.

LENKŲ ŽIAURUMAI PRIEŠ UKRAINIEČIUS

Jeigu jų .kelionės krypsnis 
nebuvo visai klaidingas, tai jie 
turėjo būti jau netoli nuo Že- 
mės».?kuri niekam nepriklau
so. Pasibaigus pietų žiemai, 
kuri tęsiasi vienuoliką mėne
sių, jie galėjo užbaigti pasku
tinius etapus, žinoifia, prilei- 
džiant, kad j|e išliks gyvi. Bet 
apskaičiavimai, padaryti, pa- 
siremiant Sir Tarno. Tenga iš
dirbtu maršrutu, parodė, kad 
Eldorado randasi visai netoli: 
pirmosios aukso gyslos galėjo 
bufi paslėptus čia po amžinu 
ledu.

Ir jie pasirūpino didžiausį 
lėdų dykumos plotą apstatyti 
draudyklėmis, kad toje terito
rijoje negalėtų apsistoti kita 
ekspediciją. Tų žmonių vyriau
sias rupesnis buvo savo terito
riją kiek galima labiau praplės
ti. Kiekvieną dieną jie stengė
si draudykles nukelti vis to
liau ir toliau, kad paimti savo 
nuosavybėn neva sušalusioje 
žemėje glūdinčius turtus.

Jie kasė leduose tranšėjas, 
kedeno visomis pusėmis kietą 
žiemą. Pas juos vis buvo vil
tis, kad jei ne šiandien, tai ry
toj, ant galo, kastuvo smugiu 
jiems pasiseks surasti laimę. 
Jie tik ir laukė, kada, iš įšalu
sios žemės pradės trykšti žiau
rus gęltonas juokas; metalo, 
kuris jungia savyje pragariškas 
kančias, ir. rojišką i x gyvenimo 
laimę.

šiandie uždarinėja komunistų 
laikraščius ir draudžia jų de
monstracijas, ginkluotos Hitle
rio bandos kasdien komunistus 
žudo, o betgi komunistai jokio 
sukilimo negali padaryti. Jie 
bandė iššaukti darbininkus į 
generalį streiką, bet masės jų 
šauksmo nepaklausė.

Pasirodo tuo budu, kad ko
munistai neturi pajėgų fašistus 
nugalėti. Neva revoliucinė ko
munistų taktika yra “baisi” 
tik ant pažiūros, bet tikrumo
je ji yra visai nevaisinga. Ii; 
jeigu šiandie komunistai nori, 
kad Hitleris jų neišžudytų, tai 
jiems kitokios išeities nėra, 
kaip tik ieškoti pagelbos pas 
socialdemokratus.

Per keturioliką metų Vokie- 
bpg’.aąktfti: skelbė kovą 

demokratinei; respublikai, saky
dami, kad jie tuo budu kovoja 
prieš kapitalizmą. Tuo gi tar
pu ta jų kova ne tik nenuver
tė kapitalizmo, bet užaugino 
ragus fašistams ir monarchis- 
tams. Dabar patys komunistai 
jau pasigenda, demokratijos, 
kurią jie stengėsi suųaikinti!

t’ '

dalykai jau šiandie paaiškėjo 
visiems: Viena, komunistai vi
są laiką skelbė, kad jų didelis 
pasisekimas pereito lapkričio 
rinkimuose j Vokietijos reichs
tagą uždavė “didžiausią smu- 
gį" fašizmui; o pasirodo, visai 
atbulai. Po to, kai 100 komu
nistų atstovų tapo išrinkta į 
reichstagą, tai Hitleris pasida
rė Vokietijos kancleriu! Reįš-? 
kia, komunistų pasisekimas bu
vo darbininkų silpnumo Ženklas,

Antras dalykas tai
nistų “revoliucinė” taktika. Ko
munistai gyrėsi, kad jie sukels 
Vokietijos darbininkus prieš fa
šistus, kaip tik pastarieji ban
dys uždėti kraštui savo dikta
tūrą. O kas iš tų pasigyrimų 
išėjo? Išėjo šnipšt. Hitleris

■wjw

jėgą, valdyti kitus,

Įdomu sekti, kaip komunistų 
laikraščiai informuoja savo 
skaitytojus apie , dabartinius 
įvykius Vokietijoje. Hitleriui 
patapus kancleriu, jie pradžio
je rašė, kad tik komunistai ko
voja prieš fašizmą, kadangi 
jie išleido atsišaukimą, ragin
dami darbininkus į generalį 
streiką; o socialdemokratai, 
girdi, ne.-, tik nekovoja prieš 
Hitlerį, bet dagi trukdo dar
bininkų kovą.

Dabar betgi jau paaiškėjo, 
kad iš tos “revoliucinės” ko
vos, kuria komunistai gyrėsi, 
nieko neišeina. Nežiūrint j ko
munistų išleistus atsišaukimus 
apie generalį streiką, jokio 
streiko neįvyko. Antrą vertus, 
socialdemokratų rengiami ma
siniai protesto mitingai prieš 
fašistus randa didžiausio prita
rimo masėse. Sausio 29 d. mi
tingas Berlyne sutraukė mil
žinišką minią iš 100,000 darbi
ninkų, o antras socialdemokra
tų mitingas, vasario 7 d., bu
vo dar didesnis. Jame dalyva
vo 200,000 darbininkų, kurių 
tarpe buvo ir keletas dešimčių 
tūkstančių komunistų.

Bet štai kaip šitą mitingą 
aprašo Brooklyno “Laisvė”:

“Berlyne 100,000 Geležinio 
Fronto narių, kurį sudarė 
komunistai (? — “N.” Red.), 
eiliniai socialistai ir darbo i h l»r
unijų nariai, demonstravo 
pasiryžusiai antradienio va
kare į Liustgardeną, kur de
monstrantai susijungė su ki
ta demonstracija, reikšdami 
protestą prieš fašistus ir 
siryžimą kovos.” 
čia iškreipta faktai. Yra

tiesa, kad Geležinį Frontą su
daro komunistai, eiliniai socia
listai ir darbo unijų nariai. Jį 
sudaro tik socialdemokratinės 
organizacijos, būtent: socialde
mokratų partija, respublikos 
gynimo organizacija Valstybės 
Vėliava (Ęeichsbapner), kurią 
kontroliuoja socialdęmokratai, 
ir laisvosios profesines sąjun
gos bei tarnautojų sąjungos, 
kurios irgi perdėm susideda iš 
socialdemokratų.

šis Geležinis Frontas tapo su
organizuotas iš aukščiau pami
nėtų organizacijų apie metai 
laiko atgal specialiam tikslui 
kovoti prieš fašizmą. Iniciaty
va j j organizuoti išėjo iš so
cialdemokratų partijos vado
vybės. Komunistai ne tik ne
sidėjo į Geležinį Frontą, bet 
jį visaip niekino ir pravardžia
vo “socialfašįstais”.

Dabar pasirodo, kad jau ir 
eiliniai komunistų partijos na
riai remia Geležinio Fronto 
veikuną, nes jo demonstraęijor 
j e Lustgartenę, kaip minėjo^ 
me, dalyvavo ir keltas dešim
čių tūkstančių komunistų. Ko
munistų. vadai; keikia socialis
tus, kaipo, “kapitąliztno gelbė
tojus” ir “socialfašistus”, bet 
eiUąiai komunistai jau savą 
vadų nepaiso ir einą pas .socia
listus.; ‘

Tai .tokia, iš tięąų,yrapad^ 
tis Vokietijoje. Tuo gi tarpai 
bimbininkai savo organe rašo* 
kad eiliniai socialistai bėgą 
nuo savo vadų ir dėdąsi p^ie 
komunistų. Tuo tįkslu “L.” nęt 
ir 8ocialdemokraįt|nį Geležinį 
Ęręn.tą«. padarė

pa-

ne-

komu-

Guido da Verona. Verte K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys)

t

Likusieji su kastuvais eida
vo ieškoti kuro.

Pritrukimas kuro pečiui rei
škė neišvengiamą mirtį vi
siems.

Iš pradžių atkasdami sniegą, 
paskui ledą ir, ant gąlo, su
šalusią žemę,, jie išvengdavo 
pavojaus sustingti, žemėje dar tūką pusiau ir kiekvieną pusę 
pasisekdavo surasti šaknų, ku-| 
riomis dar buvo galima kelias' 
valandas kurentį pečių.

Pietų kraštas
amžinos nakties tamsoje. Ledų 
juros apsuptas ir įterptas tarp 
kalnų grandinės. Tame apgau
lingame etapė kalnai buvo 
paskutinė ir nenugalima kliū
tis.

suvynioti į spccialį popierių, 
kuris nepraleidžia vandenį. 
Niekas nežinojo, kiek degtukų 
tyri jo draugas; ir du. kartu 
per dieną tas, kieno ateidavo 
eilė atųeštį auką, privalėjo su
kurti bendrą ugnį.

Visokių gudrybių jie sugal
vojo; kai kurie skeldavo deg-

uvo paslėptas

Ir rūpinsis padalihimu maisto. 
Visokie nesusipratimai turėjo 
būti sprendžiami balsų daugu
ma.
i Cherardo pusę palaikė Ivaua 
it tylintis Vinipegas;. todėl jis 
buvo tikras, kad jam visuomet 
pasiseks nugalėti kitą ginklo 
savininką.

Dagi ir ten, kur nebėra, jau 
kas žudyti, ginklas reiškia jė
gą*

Sulig sutartimi, auksas tu
rėjo būti padalintas proporcio- 
naliai, nežiūrint j tai, kas jį 
surastų. Sutartyje buvo pažy
mėta, kokia dalis aukso kiek
vienam turi priklausyti. Bet 
kiek jie neskaldė per naktį su
siformavusį ledą, kiek nedau
žė kietą, kaip akmuo, žemę, 
tačiau nepasirodė nei vienas 
prakeiktas žibančio metalo ato
mas.

Anglijos liberalų laikraštis, “Manchester Guardian”, j 
įdėjo straipsnį, kuriame aprašoma tautinių mažumų per
sekiojimai Lenkijoje. Ypač daug faktų straipsnis pa
duoda apie ukrainiečių kankinimus Przemysle, Lwowe 
ir kituose miestuose.

Tie kankinimai primena viduramžių “šventosios” 
inkvizicijos darbus. Štai vienas pavyzdys:

“Gruodžio 5 d. prasidėjo Przemysle byla penkių, 
ukrainiečių jaunuolių, mažiau kaip 20 metų am
žiaus. Jie buvo apkaltinti priklausą tautinei orga
nizacijai, žinomai vardu ‘Oun’, ir platinę lapelius. 
Jie visi pilnai prisipažino policijai, bet tie jų prisi
pažinimai buvo iš jų išgauti kankinimu. Jiems ro
vė plaukus, plakė kojų padus ir nedavė miegoti 
naktimis. (Plakti per kojų padus tai paprasčiau
sias kankinimo būdas Lenkijos kalėjijpupse, Jisai, 
yra dėlto vartojamas, kad žaizdos greitai užgyja.) 
šitoks elgesys su kaliniais, žinoma, yra užginčija- 
mas, ir valdžia apsižiūri, kad kankiniįno žymės 
butų išdilusios, pirma negu prasideda byla.” 
Toliaus straipsnyje paduodama visa eilė; vardų ulę- 

rainiečių, kurie buvo įtarti priklausymu sląptoms ufe 
rainiečių organizacijoms ir atlikimu teroro dąrbų prieš 
lenkų valdininkus, daugelyje atsitikimų kaHinimai hu- 
vo visai neteisingi, tačiau suimtuosius poljęija mųš& 
spardė, iki jie apalpdavo, ir kankinu, kitokiais budais, 
iki jie “prisipažindavo”. Ir net tuose, atsitik^upser W 
da prieš suimtuosius valdžia nesuranda j^iiį kaltas, 
įrodymų, jie. yra c laikomi mėnesių mėnesiais; kalėjime.

Laikraščio korespondentas sako, kad* nėra niėko

tuvių publikai birabininkai nie
ko nepasieks, kadąngi paslėpti 
uosi,- nebus gauma.'pu avfitbtjB

Kol dar dege ugnis ir katile 
virė maistas, į kurį buvo gali; 
ma suleisti tvirtus ir godžius, 
kaip žvėrių, dantis, tol tą 
sau jale žmonių galutinai nė- 
nustojo vilties. O aplinkui jų 
visame savo pasibaisėtiname 
beviltingume tysojo begalinė 
dykuma.

Ledas ir tamsa juos suvarė 
į baisų tarpeklį, kur naktimis, 
lyg antplūdžio stumiamas, le
das įsigaudavo į šėtrą ir kil
davo blizgančiais krištalais, 
kuriuos nesuspėdavo ištirpinti 
pečiaus ir miegančiųjų kūnų 
šilima. Tuose keliuose kubiš- 
kuose metruose sušildyto ir 
tinkamo kvėpavimui oro vis 
dar merdėjo visqs> svajonės, vi
sos viltys, nepakanta, meilė, 
pavydas, nesusipratimai, neį
manomas prisirišimas prie 
nuosavybės, dideli ir smulkus 
ginčai, kurie žmonių draugijo
je sudaro brolišką ryšį arba 
iškasa prapultį tarp žmogaus 
ir žmogaus.

Nuosavybės jausmas pasida
ro baisus ten, kur, jau nebėra 
kuo besidalinti.

Kelios dėžes išmintų trupu
tis kuro, paskutiniai hektogra- 
mai cukraus ir druskos, gink
lai, kurie būtinai reikalingi 
palaikymui < gyvybės, sudarė 
bendrą turtą* Palaikymui gy
vybės , tų žmonių, kurie buvo 
pietų krašto čiiipildių apsupti. 
Prįęgįapi Jdekyįęna^ jų; turęjo 
ąsmenii^ius turtus: ginklus^ 
&ąl4ra& riĮpas, Hąilįus,; p|rštii- 
nęs, pašliūžas ir, dar Kokią
menkutę atsargą maisto ir
Konsąrvų. KainpaS, kur kiek
vienas :;slępę savo nuosavybę, 
buvo ; nopąliėčiaiųas.j Prięfti 
prie to kamjfo, kuisiu jame ir 

atėjimu žįurėti į jį, 
galėjo privesti prie didelių 

..

apvyniodavo vilnoniu siutu. 
Tai darė todėl, kad degtukų 
atsarga kaip galima ilgiau ne
išsibaigtų.

Į nenaudingą gyyuną, susi
traukusį ir pasipūtusį Lorą, 
šunį-vilką, žiurėjo nedraugin
gomis akimis: kai kurie no
rėjo paskersti jį mėsai ir iškel
ti bendrą puotą; bet jie žino
jo, kad tylintis Vinipegas ne
pasigailės ir savo gyvasties dėl 
Loro.

Apsiginklavę ir apsišarvavę 
kastuvais, jie ėjo neva med
žioti ir ieškoti kuro, bet tikre
nybėje ieškojo aukso.

Pagalios, paaiškėjo, kad Be
vardis irgi= turi revolverį. Jis 
jj laikė paslėpęs ligi to laiko, 
kol neprisiėjo spręsti klausi
mas, kam turės tekti vadovy
bė ir kas turės paveldėti Tarno 
Tenga teises. Cherardo ne tik 
turėjo brauningą, bet jis taip 
pat buvo stipriausias, ir ga
biausias iš visų: jam todėl ir 
turėjo priklausyti vadovybė.

Tada Bevardis ištraukė iš sa
vo kailių seną revolverį ir ne
mažą skaičių patronų. Jis pa
rodė tai visiems, o taip pat ir 
Cherardo. Po to jis revolverį 
ir amuniciją labai rūpestingai 
suvyniojo ir paslėpė.

Tąsyk tapo nuspręsta, kad 
Cherardo ir Bevardis bendrai 
tvarkys ekspedicijos reikalus

» » »
Beprotybės vergai 

lyg miego apimti, — 
gp, kuriam, gal būt, jau nebė
ra rytojaus, žiemos ir beviltin- 
gumo nelaisviai, kurie dėjo vi
sas pastangas, kad palaikyti 
gyvybę.

Gal būt, jie butų atidavę pu
sę savo gyvenimo, kad dar kar
tą pamatyti saulės spindulį.

Kada jie gulėjo susitraukę 
šėtroje, ir traškanti ugnies 
liepsna šildė jų skaudančius 
sąnarjus, tai. jiems prisiminda
vo praeities įvykiai. Malonus 
įvykiai, kurie atsitiko lyg ki
toje planetoje.

(Bus daugiau)

Jie buvo 
tokio mie-

TIK ką gavome iš Vil
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenės ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mass.

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

Nelemtoji katė vėl prie durų

*”*M*i.

atsar;
+WrV'i,s*s

ienas tupėjo nuosavą 
degtukų, kurie buvo
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lislutvvSynJuatt. |ik , Gini B<u«u> ilgis, ri-snvrj *
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Šeštadienis, vas. 11, 1933 NAUJIENOS, Chicago, m. 5

Tarp Chicagos
Lietuvių

...........................R—.*11 ..H ■ Į. III Į,.. .1

AR - - - 
ATSIMENATE?

“Naujienose” 18-ka 
mėtų atgal

Šimas, kuris tapo išleistas šį
vakar nepaduoda šios žinios, 
bei autoritetingai pasakyta 
užsibaigus su^ininkimui, kad 
ši diena pamatė gimimą Tau
tų Sąjungos.

-------- -------- -----r--- —
ofisą prie 81-mosįirr
gatvių. Lietuvoje praleido apie Vedėju— Kleofas Jurgelionis, te, kuris kiek vėliau įvyks Ash- 
metus laiko ir gruodžio mėn. Visi raginami šį naują ir gerą land Boulevard Auditorijoj. Se- 

programą išklausyti. redomis visiems įžanga yrady-

Rengkimės prie 16 šios žinios tilpo “Naujienose”
• » • j vasario 11 d., 1915 m.vasario, Lietuvos 

Nepriklaus. dienos
Stebuklai!... Stebuklai 1...

(CHICAGO) — Northsidėje 
pas lenkus didžiausias triukš
mas!

Mat pereito j savaitėj tu
lenkų bažnyčioje per pakeli-

Šiais 1933 metais 16 dieną 
vasario sukanka lygiai 15 me
tų nuo tos dienos, kuomet į pa- . v
šaulio šeimos eiles sugryžo, bu- 3,eJau!
vusi per ilgus metus po sveti
mu jungu Liėtuvos tauta. __ 
metų atgal Vilniuje, Lietuvos 
senoj sostinėj .suskambėjo pir
mi laisves aidai po 125 
priespaudos ir vergovės, 
dienos lietuviai laukė per 
ilgus metus.

Prieš 15 metų .kuomet 
ine po svetima priespauda, 
didžiausis darbas buvo, kad iš 
po jos pasiliuosuoti, o dabar 
kuomet įgijome laisvę, tai ant
ras, gal dar svarbesnis darbas, 
tai tinkamai susitvarkyti.

Taigi 16 d. vasario susirinki
me Lietuvių Auditorijon į ap- 
vaikščiojimą tos dienos, kurį 
rengia “Naujienos” drauge su 
kultūros bei apšvietos organiza
cija “Pažunga”. Pati VPažan- 
ga” vos tik pradėjo orį anizuo- 
tis, bet jau apie ją įlasklido 
garsai po visą Ameriką ir jai 
teks suvaidinti gana sva 
lę Amerikos pažangiųjų 
gyvenime. “Pažanga” j 
politinė organizacija, o 
kultūrinė. Jau šalę organizaci
jos darbo yra išrinktos komisi
jos, kaip tai:—paskaitų rengi
mo ,spaudos ir meno.

Šiame susirinkime, tai yra 
apvaikščiojime Lietuvos nepri- 

•klausomybės, bus taip pat pa
aiškinta ir apie “Pažangą”. Apie 
patį vakaro programą savo lai
ku skaitytojams praneš komi
sija.

Taigi, 16 vasario susirinkę 
į Lietuvių Auditoriją paminėsi
me Lietuvos laisvės dieną ir 
drauge galėsime arčiau* susipa
žinti su kultūros organizacija 
“Pažanga”.—J. As-Ia.

ijetuviai Gydytojai
•iri nbOC South Arttiian Aovna. 

1 Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahtrd 8trrrt 
CHICAGO. ILL.

redomis visiems įžanga yra dy
kai.—S. O. S. M

<1932 vėl grįžo Chicagon. žino
mą p. Liulevičienę paliko Lietu
voje gydytis.

“Turiu įrengęs .gražią, mo
demišką koplyčią ir nuo šian
dien busiu prisiruošęs patar
nauti Chicagos ir apielinkes'lie
tuviams”, pareiškė p. J. Liule
vičius. Telefonas Lafayette
3572. —S.

Ryt—Budriko programas Atšilo, bet neilgam,■k***'

Julius Liulevičius

sako oro biuras DR. M T. STRIKOL’ISSekmadienį, vasario 12, Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuve rengia radio progra
mą iš stoties WCFL, 970 kil.,1 
ii vai. po pietų su gražiomis 
dainomis ir muzika, paminėji
mui Lietuvos Nepriklausomy- 

Ibės 15 metų sukaktuvių. Kalbės 
Lietuvos Konsulas p. Kalvai
tis.

-JVnVTOIAH IB CHIKUKDA* 
OFISAS

1645 S. Ashland Avė
*!«<■ tąlando* «ot> tl Iki < ir S

• <»l »»k Nftdlllnmlt pur.l i.t.H*
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.. Prospect 1930

Nors vakar šalčiai kiek ats
lūgo ir temperatūra iškilo iki 
18 laipsnių virš *zero, oro biu
ras pranašauja, kad tai neil
gam, nes greičiausia šiandien 
vakare temperatūra vėl pradės 
kristi.

. ' ' • • ' ,,4 - si ■ .. f ■

MPfOgalvelė. Žinoma, tą ne visi už-
15 fles ^aiP raštas ro

do, tai tik tie gali matyti, ku- 
*rie nėra “griešhais ” Parody
mui kad tai yra teisybė *Dzie- 
nnik Chicagoski” atspausdino 
net pavardes tų, kurie matę 
tą “stebuklą.” —A. Kairis 
Japonija reikalauja, kad Chi

nija pasiduotų po jos globa
PEKINAS —- Chinija. —Štai 

ko Japonija reikalauja dabar 
nuo Chinijos:

Chinija neprivalo atiduoti 
ar išnuomoti savo žemių ki
toms viešpatystėms.

Chinija turi samdyti japo
nus į augštuosiiis valdininkus 
armijoj, politikoje ir finansų 
departamentuose.

Chinijos arsenale neturi tar
nauti jokie svetimžemiai, o 
tik japonai.

Nemažiau kaip pusę ginklų 
ir amunicijos Chinija turi pir
kti nuo Japonijos.

Japonija įsteigs arsenalą

Budriko kontestas ap

metų 
šios 
tuos

buvo-
tai.

•bią ro- 
ietuvių 
le bus 
grynai

Chinija turi daleisti japo
nams įsteigti Chinijoj savo 
mokyklas, bažnyčias, misijas 
ir tl.

Chinija turi duoti japonams 
pratiesti keletą geležinkelių.

me-

ren-

<Za-

Antras radio ir ar 
tistų grupės pro

gramas
stoties

Graborius J. Liulevi
čius šiandien atidaro 
ofisą Brighton Park

šįvakar, 7 vai. iš
WEDC, 1210 kc., “Teatro ir 
Radio artistų grupė” transliuos 
antrą programą. Jame dalyvaus 
Nora Gugienė, Ona Skeveriutė,

Primintina, kad Budriko su
rengtas dainininkų ir muzi
kantų kontestas eina visu smar
kumu kas seredps vakarą Mark 
White Sųuare svetainėj. Dar 
galima užsiregistruoti ir laimė-

uraoonai

Nužudė tėvų, kad 
ginti motinų

Harold Atkins, 17 metų 
niukas, 
St., ' 
valgyklos savininką, kuomet 
tas norėjo mušti jo motiną. 
Policija patyrė, kad tarp At- 
:insų įvykdavo dažnus barniai.

Graboriai

Trumpą laiką atgal grįžo Chi- 
cagon, praleidęs metus laiko 
Lietuvoje.

Julijus Liulevičius, graborius, 
kuris nesenai grįžo iš Lietuvos, 
šiandien vėl įeina į biznį ir sa
vo ofisą atidaro Brighton Par-' 
ke, 4092 Archer Avė.

Prieš išvažiavimą į Lietuvą, 
1931 m., J. Liulevičius užlaikė

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia * Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
tams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaasia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o «nu«q 

darbu bosite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

Z314 VV. 23rd PU Chicago 
CrčYRTTTC.

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
T«l. Cicero 5927

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su’ tinkama pagar
ba nulydžių j amžiną poilsio viet).

Norman Thomas nu
rodo į C. W. C. 0. U. 
padarytą progresą
Sako, visi Chicagos bedarbiai 

turi būti sujungti į šią be
darbių organizaciją.

“Visos šalies bedarbių akys 
yra atkreiptos į Chicago Wor- 
kers Committee on Unemploy- 
ment ir seka jos nurodytais ke
liais prie geresnio, saugesnio 
gyvenimo”, pareiškė Normai! 
Thomas, 1932 metų kandidatas 
į J. V. prezidentus, atsilankęs 
į centralinio komiteto susirin
kimą, kuris įvyko sausio 25 d.

“Kuomet aš buvau Chicagoje 
balandžio mėnesį pereitais me
tais, centralinis komitetas su
sidėjo tik iš kelių narių, kurie 
buvo susirinkę mažame kam
barėlyje, YMCA rūmuose. Da
bar tas komitetas susidaro iš 
125 narių ir atstovauja virš 
30,000 bedarbių.

“Tai yra stebinantis progre- 
bet darbas tėra pradėtas, 
turime pasitikėti savo va- 
ir sujungti į šią organiza- 
visus bedarbius Chicago-

“Naujienose” 14-ka 
tų atgal

Stock Yardų kompanijos 
giasi algas numušti.

Chicagos Skerdyklose
bartiniu laiku didelė darby- 
metė užėjo. Gyvulių plovimas 
eina su didele paskuba. Taip 
pat papiaujama jų kasdieną 
daugiau negu paprastai būda
vo paplaunama šituo laikit. 
Darbininkai sako, kad tas su
bruzdimas reiškia, jog kom
panijos, savo sandėliuose pro
duktų prisikrovę, žada pasa
kyti darbininkams, kad jos 
teikiasi numušti jiems algas 
ir kad jie gali eiti sau, jei jie 
nenori dirbti už pigiau.

Taut^ Lyga gimė

PARYŽIUS — Tautų drau
gija pradėjo formaliai gy
vuoti šiandie vidurdienyj.

Toj valandoj prezidentas 
Wilson ir kili nariai Tautų 
Lygos komiteto užbaigė savo 
skaitymą pirmo projekto 
draugijos konstitucijos ir su
tiko visuose dalykuose.

Paprastas netvarkas prane-

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIH.IS
KVIETKININKAS

< NUSKINTOS KVIETKOS
i, T

Pastatom į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms. Bankietams ir Pagtabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė
\ CHICAGO ILL.

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę

Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN
MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103

Mrs. ANĘLIA K. JARUSH 
Pbysical Tberapv 

B Midvvife 
Naujoj vietoj 

iBI 6109 South Albany 
Avenue 
Pbone 

Hem,ock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dymo. duodu tnas- 
sage* dtaric treat- 

MkSl/ĮjjMĮgj ment ir magnetic 
, blankets ’f *• *♦

» Moterims ir mergi- 
HĮHHHHHHHHi \** patarimai do

vanai.

Patarnaus jums geriausiai ir 
pigiausiai

Įsteigta nuo 1885 m.
Del Informacijų Pašaukite A.\ S. Valūnas, 

Berkshire 1487 .

.......... ............................... .............................. ......—-—;-------------Lik*

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ <'|

OPT

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAI 
>201 Wost 22nd Street 

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
j Seredomi* n oedėltomt* pagal «utani 
' Rmdrncijt 6628 So Rtchmond tina

Įjer- telefoną* Repnbli* T86S

,, 1210 South Jeflferson 
vakar nušovė savo tėvą, Dr. Suzana A. Slakis 

Moterų tt Vaikų ligų Specialu* 
4145 Archer Avė. 

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
1 kiekviena dieną nuo 9 iki 

12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
__ y- - -m————I nuo 4 ik* 8 *al vakare Utarninkai* « 

lietuviai \Ądytujai K R^ Vei hydf park 1395

DR. MARGERIO R PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pači*

alkėliau į erdvesnę it patogesnę vietą entus priimsiu pradedant nuo pirmadie* 

3325 So. Halsted St oinna”’į0 V rnSu™ ’ lando,: ono 10 ryto iki l po oi.tol DR- "< ~ SEN 
it nuo 6 iki 8 vakare DENTISTAS

šventadieniai* nuo 10 iki I * Į 4847 W. I4tn St.
Pbone Boulevard 8483 Ckero< I1L

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomn 
;420 W. Marųuetti Rd. arti Wt*tern Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomia ir Pėtnvčiomi* 

1821 So Uahttd Struf

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

■fgc <J Baeopoi ir esi 
tino joj virtoj. 

ALANDOS 10 12 A M. 
0 P M Sekmadieniai* ir

oian pagal tusitarimą 

1335 So. Halsted Si 
Tel BOULEVARD

praktikuoja

2-6 P M 
kervtrtadi.

4. MONTVID. M. O.
VVest Towo State Bank Bld| 

2400 W ifadison St 
’ai • iki .3. po pietų .6.,iki. k *ak

Tel Seeley H30
Namų relefOnar Branswicl> 049

A. L Davidonis, M.D
»910 So Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
v Al ANDOS.

nuo 9 iki 11 valanda* cvu 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

tpari Ivintadirnio ir kftvirt*dimu

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Western Avenu» 

Tel Lafayette 4146
VALANDOS

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

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR H ERZMA N
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas pet 25 <a< 
tus" luipo patvers gydytojas chirurgas b 
akuiens

Gydc staigias t» chroniškas liga* vvrų 
moterų n raiką pagal naujausius m« 
*odu» X-Ra» it kitokiu* «lekcro< och 
*auu*

Ofisas tt Laboratorija
•<>25 IV I8fb St.. nrtoh Uorgan Si 

Valandos, nuo -10— 12 pietų ir 
wr 6 iki 7 <30 vai. vakaro

Tel Canal 3110 
Rezideocijo* telefonai

A *»7 S ’ Centrai ♦ «**e Ųd

>R CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 meta* 

OFISAS
Soutf) Athland Avi 4 <o/x>-

CHICAGO ILL
♦ / jo

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų liga 

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vai ryte- nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir uuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v dieni 

Pbone Midway 2880

sas, 
Mes 
dais 
ciją 
je”

Tais žodžiais Nonnan Tho
mas apibudino C. W. C. O. U., 
bedarbių organizaciją, kurios 
kuopą planuoja suorganizuoti 
LSS. centralinė kuopa ir todėl 
šiandien Meldažio-Pallulio < sve
tainėje, 1 vai. po pietų šaukia 
visų lietuvių bedarbių susirin
kimą.

Rengėjai kviečia visus suin
teresuotus asmenis būtinai su
sirinkime atsilankyti. Įžangos 
nebus. —X

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 nuliudime mo

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

Kūnas pašarvotas randasi 1742 
So. Union Avė.

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

Visi a. a. Felix Kareiva girni- i 
nes. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dūkti, Pusbrolis 
ir Qiminis.

Laidotuvėse' patarnauja grabo
rius Skudas, T<1. Roosevelt 7532

GRABORIŲ į
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką»U save nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu. Mas steko 
narokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kuas | 
įstaigą Iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos ' 11 jūsų 
namus ir atveš j musų ištaigą, kur galėsite pamatyti 44* 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir; aš tą pa- 
tarnavimą jums visai nieko nereikta mokšti, nežiūrint į 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurii 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnauto ju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DU 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipeitfa kur 
kitur.

iFĮJDFiKIS ta itaa SS B 3 W
' JŪSŲ GRABORIUS <
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DR. VAITUS
LIETUVIS AKIŲ I 

! Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi -galvos skaudėjimo, svaiginu 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudam 
akių karštį, nuima kataraktą, atakai* 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyd 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiam

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

giau ■' kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Vtctory 2343

DR. BER I'ASU
7S6 W. 35th St

Cor of 35tb 8 Halsted Sta)
* valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

' Nedėldieniais pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦631 South Arhland Aveno* 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez- Telepbone Plaza 3200

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
K.omplikuoruui* 

Atsitikimuose

Ofisas it 'Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th Si 

kampas Halsted St.
v Valandos nuo 10—4* nuo 6 iki‘8 

Medė! i o m i* nuo 10 12 ‘

525, Dearborn 7324

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel Vktory 6893
Rez. Tel Dr*xei 919'

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpscialutM odos ligų ir vrnrriikų ligų

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—2

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltttd Stntt 

Tel. Boulevard 1401

Phcne Boulevard 70«2

DR. C. Z. VEZELIS
Dantistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

A.A. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofim 77 IV. Wathington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
i 4145 Archer Aoe. TeL Lofagrttr 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

. 4142 Archer Avinu*
Ttltfnnti Virvini* OCH*

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos O—A 

West Sidet 2151 W. 22nd St. 
PanedSUo. Seredos ir PStnrčic>s rak. 6 Ud 9 

Telefonas Canal 0660
Namai t 6459 S. Rockivell Street 

Utarniako. Ketvergo ir Subatoa vak V Ikj 9 
Telefonas BepnbUc 9600

DR. A. L. YUSKA 
2422 Martnuttt Rd. 

kampas 67tb Ir >Artesian Av«. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
|t 7-9 po pietų, Mtedonu po pietų U 

Valandos nuo 9;00 ryto iki 6:00 vak, nsdiliomi pagal susitartai.

jį.

akinius 
usiemt.

A
>*• -••.vi ...... .............. ..

Akinius dėl skaitymo galite gauti už 
'ŠLŠa..Kabttsh Ad»„ Room 300

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Soafh AahUmd Ana.
Tel. Boulevard 2800

ges. 6515 So. RockuuU St.
Tel. Rtpublic 9723

?»■’. »•>. V:’\yv-V ■'
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PRANEŠIMAI CDASSIFIED ADS
EXTRA!!

metiniame

Peter Conrad

Cbi

MORTGAGE BANKERS Furnished RoomsJonas East

Antanas

Bent kokia žinia bus

Rooni

MOKINAME
APPV

Garsinkitės Naujienos!

Taip Švelnus kaip Old Gold Apdraudos

furnace

California Avė. Tel. Prospect

CLASSIFIED ADS

mun

Švelniausi AMERIKOS priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaroSkelbimus

“REIKĖTŲ ‘DIDELIO ŽEMĖS DREBĖJIMO’ 
KAD “N.” BUTŲ GALIMA SUNAIKINTI’

Naujienų” koncerte
- Progresyve Muzi-

tus 
tuo.

SIUNČIAME PINIGUS 
Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

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

ką nori 
suteikti 

brangiai

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

> aovo 
programų’

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

HOME REFINERS, 
5 No. Wabasb Avė. 

Kambarys 600

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

■pi? A T U’C’T A HRU1 ILILIUL) Jlu0A2AjL.IL
Biznis pamatuotas teisingumu

Čia NAUJIENŲ . * 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PERKAME LIETUVOS
LAISVES BONUS

PARSIDUODA grosernė pigiai, pel 
ninga vieta 
sutikimas i

Educational 
Mnkvklou

Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus
Fotdgrafuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St, 

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Atsiminkite: Geresnio Tabako 
niekur ne auga kaip kad varto
jama OLD GOLD. 
PILNO SVARUMO.

Adomaitis, John 
Grecene, Kaze 
Jaras, Frank 
Krigelis, John 
Kominsky, Joscph 
Stanionis, Emilija 
Visbaras, Anton.

17-kos metų protarpis įrodo tų žodžių teisingu
mų; šių metų “Naujienų” koncertas vasario 26 

d. Chicagos Lietuvių Auditorijoje

brolio Julijono Molis

Personai 
Asmenų Ieško

PAIESKAU
ir Felikso Stonis, Telšių parap., Kalnėnų 
sodos. Atsišaukite greitai, Juozas Molis, 
7210 So. Western Avė., Chicago, 11b

dar nei kąrtą 
Naujienų” koncer- 
is padarys savo 
Bus ir daugiau

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Senas Auksas 
Old Gold

RENDAI kambarys dėl vaikino, 
valgio 3243 So. Emerald Avė., 
lubos.

Nėra “gerkles erzinančių" dalelių OLD 

GOLD todėl, kad jie yra padaryti iš 

Švelniausių karalaitės lapelių Turkiškoje 

namie auginto tabako. Ant saulės nuno

kinti ir prirengti pakol jie nėra švelnus

nhrės būtinai 
bus paskutinis 

susirinkimas, ka- 
Keistučio

Real Estą te—Loans—Insurance
4425 So. Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

Tais žodžiais P. Grigaitis prabilo į tukstan 
tinę minią antrame 

koncerte, kovo 19 d., 1916 metais

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

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

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

7 kambarių medinis 
Šildomas, garadŽius,

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmonijos blogintiHlo priešo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius liuosai, reguliariai vartokite

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 
frontinis miegamas kambarys, apšildo
mas, su visais patogumais, galima ma
tyti visuomet, 2 lubos iš fronto, 3334 
Šo$ Ldwe Avė, Boulevard 8143.

BARGENAS, 
cottage, 
$2500, lengvos išlygos, arti 36th St. 
ir So. r * ' - - -
8247.

JOKIA pasilinksminimo forma negalima 

skaityti pilnai užbaigta jeigu ji nėra 

švelni . . . Nelygus kelias sugadins rogutė- 

mis pasivažinėjimą. Ir šiurkštus ir griau,- 

žiantis tabakas sugadys jūsų pasitenkini-

REIKALINGI apdraudos agentai 
$1.00 į mėnesį apdraudos palisų, be 
gydytojaus egzaminacijos. Alga tiems, 
kurie tiks darbui. Kambarys 416. 
612 No. Micbigan Avė.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos t. mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
vasario 11 d., 1933 m.. P. Paliulio 
svet., 2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30

Visi nariai 
, nes 
Kudirkos 

draugija susivienys 
taigi bus įduotas pilnas rapor

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininko 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori 
ginalio ir vienintelio namų savininko 
biuro Chicago je.
LANDLORDS BURBAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

* Priežastis pardavimo 
artnerių. Atsišaukite 
>4 So. Rockwell St.

ATYDA
SOUTH SIDĖS MERGAITES

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS 

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ

$2 ĮMOKĖTI
$3.00 j savaitę

Mes turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
KAS SAVAITE, kas duoda galemybės 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota)

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702

Ofiso Telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS

Valandos Kasdieną
9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30

756 W. 35th St.
CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS Anglių pardavėjas.
Atsišaukite 

3650 So. Rockwell St.

Laiškai Naujienų 
Ofise

PARDAVIMUI 160 akerių farma — 
18 galvijų, mašinos už cash arba mai
nysiu i nuosavybę be skolos. Micbigan 
valstijoj. Savininką galima matyti. 

701 Independence Blvd.

Lietuvių Tautiškos Parapijos 
Masionis Balius su daugybe do
vanų įvyks nedelioj, vasario 
12 d., 1933, Parapijos svetai
nėj, prie 35 gatves ir Union 
Avė. (Pradžia 6 vai. vakare, 
įžanga 25c y patai.

Kviečia
Klebonas Linkus ir Komitetas

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

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

Kambarys 610

SUSTOKIT®},. KENTE JĘ 
Fasvellrite ,sh , žolėmis

Koks gali būti gyvenimas bo sveikatos? Ku
rie sergate nuo gazų. išpūtimo. Skausmų, 
Nuovargio. Nerviškumo. . Vid. Užkietėjimo, 
Rheumatlzmo. Pūslės ir Moterų Eigų, Pilės 
Ir kiti) Chroniškų Ligų, galite pasveikti kaip 
tūkstančiai. Nežiūrint nuo kokios ligos ne- 
sirgtumėte arba kokius vaistus nevartojote 
pirmiaus. Išvalykite savo kraujų tuojaus su 
šiuo pastebėtinu žolių, Tonikų No. 1. Moti
na Helena 70 metų Žolių Specialistė ir su
ims Dr. P. B. Šimanskis. Atsineškite šį skel
bimų ir ateikite tuojaus dėl Specialiu žolių 
Gydymo Informacijų,..ir pasitarimo Dykai, 
taipgi Gydytojaus Examlnacija Dykai, jeigu 
norite. Specialia paslųlliimas $1.00 butelis už 
60c. Arba rašykite dėl Ištnėgonimo dykai 
Motina Helena ir Dr. P. B. Simanski, 
1860 N.Damen Av. Chicago. III. ST 12-28-32

^formacijas ir Patar- 
navima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So; Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame augščiausią kainą nž su 

laužytus senus aukso daiktus, dantų tjl 
dantis, laikrodėlius, lombardo tikit'

1916 metais “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis išsireiš
kė: “...‘Naujienos’ vis stiprėjo 
ir augo ir dabar yra tiek stip
rios, tiek išsiplatinusios, kad 
reikėtų didelio žemės drebėji
mo, kad jas butų galima su
naikinti.”

P. Grigaitis pasakė tuos žo
džius antrame “Naujienų” me
tiniame koncerte, kuris įvyko 
kovo 19 d., 1916 metais Pilsen 
Auditorium.

Septyniolikos metų protarpis 
nuo to laiko įrodė, kaip teisin
gi buvo tie žodžiai, ir, 18-tam 
“Naujienų” metiniame koncer
te, kuris įvyks Chicagos Lietu
vių Auditorijoje vasario 26 d., 
butų galima pakeisti to išsi
reiškimo žodžius “Kad ‘Naujie
nas’ butų galima sunaikinti” — 
į “Naujienas negalima sunai
kinti”.

Grįždami į “Naujienų” kovo 
20 d., 1916 metų numerį pa-

ORI

Kilęs iš* Krokįių 
Gyvenąs

matysime, kad didžiulė tūks
tantinė minia susirinko į antrą 
“Naujienų” koncertą ir su ova
cijomis sutiko koncerto daly
vius ir kalbėtojus. Nemažesnė 
minia užpildys Chicagos Lietu
vių Auditoriją sekmadienį, vas. 
26 d. ir su nemažesniu entu
ziazmu sutiks artistus, dainii 
ninkus, kurie koncerte figūruos.

Antram 
dalyvavo 
kantų Federacija, L. M. D. Ai
do choras iš Kensington, dai
nininkas F. Jakutis, J. Briedis 
ir smuikininkas Filipavįčiukas.

Šių metų “Naujienų” koncer
tas bus žymiai turtingesnis — 
nes jame be pagarsėjusių kon
certinių dainininkų etc., daly
vaus keli artistai, kurių var
das tėra mažai žinomas, arba 
visai nežinomas koncertų lan
kytojų tarpe.

Vienas jų yra šokėjas F. Ze- 
reni Beliajus, orientalis šokė
jas, kuris plačiai paskilbęs pro
fesionalų šokėjų rateliuose, lie
tuvių scenoje 
nepasirodė, 
te vas. 2C 
“debiutą”.
“siurprizų’

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

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

Pamatykite 
MR. ROSS, 

30 No. Dearborn, 
kambarys 614

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

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

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jusi) čekius.

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

ANT RENDOS apšildomas kamba
rys su visais patogumais, pusė bloko 
nuo Archer Avė. 3001 W. 41 PL pir
mos lubos.

kaip mėnulio šviesa. Vyrai! Koks švel

numas! Koks gerklei priimnumas ir 

kvapsnys! Švelnumas yra OLD GOLD 

nerašytas verslaženklis. Jus pamėgsite 

iš pirmo užsirukimo.

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

prllmtuvufl ir pasiklausykite Waring’s Pėnnsyl* 
•kas Trečiadienio vakaru per Cohunbia Tinklu.

Lietuvių Moterų Dr-jo$ "Apsvieta" 
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 . duoklei malonėkite apsimo
kėti, kad neliktumėte suspenduotos.

Sekretorė.

DABAR yra laikas pagalvoti apie jum) 
dukters ateiti. Ką ji veiks kaip ui- 
baigs mokyklą?

Štai yru gera dėl jos proga i Smok t i 
dresiu dezaininimo. dreshj siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmokinsime 
ją į labai trumpą laiką. Rašykite dėl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri išaiš
kins apie musų mokyklą.

MABTKR SCIIOOL OF DĘKSS 
OESIGNING. DRESS MARINU 

& MILLINKRY 
(J. KASNICKI. Vedėjas)

330 S. Wabash Avė. Tel. M’abash 9073

1751 W. 47th St. 
netoli Wood 

Phone YARDS 3895

PAIEŠKOJIMAS NR. 52
šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Ežerskis, Jonas. Kilęs i Židikų vals., 

Mažeikių apskr. Gyvenąs Auroroje.
Katdlevai, Pranas ir Petras. Kilę iš 

Stačiūnų vals., Šiaulių apskr. Gyvenų 
Chicagoje.

Kiškis, Juozas. Kilęs iš Ramygalos 
vals., Panevėžio apskr. Gyvenąs In
diana Harbor, Ind.*

Lukošius, Albinas. Kilęs iš Bernota- 
vo vals., Telšių apskr. Gyvenąs Ken
sington, I" 

Ribelis, 
vals., Kėdainių 
cagoje.

Rinkevičius, 
St. Louis, III. 

Zakarevičius, 
karias). Gyvenąs Columbus, Obio.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra 
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
apie juos žinotų yra prašomas 
žinių, 
įvertinta

Lietuvos Konsulatas
1904 — 201 N. Wells St.

Chicago, Illinois.

Aleksas, 
apskr.

Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laivų.

STEKAI - CHOPS - RAVIOL1 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

2242 W 
vakare, 

atsilankykite 
draugystės 
dangi 
kliubu, 
tas apie susivienijimą su kliubu.

A. Kaulakis, rašt.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos susirinkimas 
įvyks vasario 11 d.' Paliulio (Mcldažio) 
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.

Prot. rašt. J. Gelgaudas,
1900 So. Union Avė,

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 So. Ashland Avė
sale Aptiekos

B. ZALESKI, Managerfe.
25 metai patyrimo.

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

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

7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

, 3106 F. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Business Service

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Incoine Tax'blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 1 
kovo mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

J. W. KORSAK, Sav.
18 WEST GRAND AVĖ 

arti Ashland

Financial 
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROBA 
$5000 morgičiųs ant 2 flati 

nio namo, kartu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
jiori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite j Naujienas
Klauskite p. A. RypkeviČiau*

. ■

Fanus For bale 
tikini Pardavimui 
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PARDAVIMUI 80 akerių farma 
2Vi mylių nuo. N. E. Farina, mylia 
gero kelio, gera žemė, gan geri įren
gimai.

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

STATE BANK OF FARINA 
Farina, III.

Real Estate For Sale 
NamaLžem^ Pardavimui

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