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LENKIJOS APELIACIJŲ TEISMAS ATMETĖ 
BUVUSIO PREMIERO WIT0S APELIACIJĄ
Apeliacija 11 opozicijos atstovų taipjau at 

mesta. Atėmė jiems ir pilietines teises

— — ......... ......y 

Tautų sąjunga reika 
lauš, kad japonai ap 

leistų Manchukuo

Varšava, vas. 12. — Apelia
cijų teismas vakar atmetė ape
liaciją buvusio Lenkijos pre- 
miero Witos ir 11 opozicijos 
atstovų, kurie pernai buvo nu
teisti kalėjiman neva už suo
kalbį nuversti Pilsudskio val
džią.

Dabartinis bylos nagrinėji
mas buvo žinoma kaipo “tylos 
byla”, nes jie atsisakė atsaki
nėti į kokius nors teisino klau
simus po to, kai teismas atme-

tė jų advokato reikalavimą dis
kvalifikuoti vieną teisėją, nes 
jis nėra ir negali būti bešališ
kas.

Teismas ne tik patvirtino 
pirmesnį teismo nuosprendį, bet 
dagi prailgino atėmimą teisia
miesiems pilietinių teisių. Buv. 
premierui Witos, atstovui Li- 
berman ir buvusiam ministeriui 
Kernik pilietinės teisės atimtos 
trims metams, o kitiems atsto- 
voms—penkiems metams.

Subkomitetas baigia ruošti savo 
raportą tautų sąjungos ple
numui

Rusija aštriai baus 
valstiečius už riepri- 

statymą sėklų
Nepristačiusiems sėklų distrik- 

tams nebus duodama manu
faktūros, o iš valstiečių bus 
atimamos žemės

M

Lietuvos Naujienos
Eigulis apiplėšė žmgŲ

Jau 68 užmuštieji at
kasti iš griuvėsių ga 

so eksplozijoje

7 žmonės užmušti su 
siremime su hitle

rininkais
Apie 460 žmonių sužeista gaso 

eksplozijoj Vokietijoj. Yra 
pavojus naujų eksplozijų

Berlynas, vas. 12. — Septyni 
žmonės užmušti ir 20 sužeista 
šiandie susirėmimuose su hitle
rininkais įvairiose Vokietijos 
vietos. Duesseldorfe areštuota 
50 komunistų, pas kuriuos esą 
rasta ginklų ir amunicijos.

Neunkirchen, Vokietijoj, vas. 
12.—Skaičius žuvusių gaso tan
ko eksplozijoj Neunkirchen ge
ležies dirbtuvėse pasiekė 68. 
Tiek lavonų jau išimta iš griu
vėsių. Griuvėsiai kasinėjami 
ir toliau, taip kad skaičius žu
vusių galbūt dar padidės.

Policija apskaito, kad eksplo
zijoj 160 žmonių liko sunkiai 
sužeisti ir 300 žmonių sužeista 
lengviau. x

Dirbtuvės viršininkai paskel
bė, kad naujų eksplozijų’pavo
jus dar nėra praėjęs. Todėl ka
sinėjimai griuvėsių vedami yra 
didžiausiu atsargumu. Sugriau
toji dirbtuvė turėjo užsakymų 
iš Rusijos, siekiančių 15,000,000 
markių, kurių ji dabar negalės goninę, kur jis neužilgo pasimi-

Baisi šeimyninė tra
gedija Bridgeporte
Vyras peršovė savo sergančią 

žmoną ir pats nusišovė

Chicago.— Matant jų 16 metų 
dukterei Vlasca, vakar Charles 
Pėčhota,' 38 m*., ’2955 Union 
Avė., pašovė ir gal mirtinai pa
šovė savo sergančią žmoną Car- 
rei, 35 m. ir tada pats persi
šovė.

Abu tapo nuvežti į Mercy il-

išpildyti. Priežasties eksplozi
jos nežinoma.

Visame Saar distrikte vėlia
vos yra nuleistos iki pusės stie
bo. Gauta užuojautos telegra
mos nuo prezidento Hindenbirr- 
go, kanclerio Hitlerio ir kitų 
žymių asmenų. Prezidentas ir 
Prūsijos valdžia paskyrė po 
100,000 markių j visoje šalyje 
renkamą fondą šelpimui nuken
tėjusių.

Komunistai Neunkirchene pa
skleidė lapelius, šaukiančias 
geenralinj streiką.

Reichnhall, Vokietijoj, vas. 
12.—Hammerau geležies dirb
tuvėse eksplodavo du gaso ge
neratoriai. Iš Žmonių niekas 
nenukentejo ,bet nemažai namų 
apgriauta. Buvo kilęs gaisras 
dirbtuvėje, bet jį greitai už
gesino.

rė, jo žmona kovoja su mirti
mi. Ji tik šeštadienį buvo par
vežta iš ligoninės po sunkios 
operacijos, taip kad abejojamai 
ar ji galės atlaikyti naują žaiz- 
dę.

Pecliota turėjo Kepyklą tame 
pačiame name, bet pora savai
čių atgal kepyklą uždarė dėlei 
biznio stokos. Vakar Pechota 
apkaltino savo žmoną, kad ji 
išeinanti su kitu vyru. Kada 
ji biskutį pasikėlė, kad nugin
ti kaltinimą, jis išsitraukė re
volverį ir paleido į ją tris šū
vius, 
ve. 
kiti trys jaunesni vaikai.

Paskui ir pats persišo- 
Be dukters Vlasca liko dar

Kabinetas priešinasi 
mažinimui valdžios 

išlaidų

Šis miestas laimio 
gas-gyventojai ne

mokės taksų
Providence, Ky., vas. 12.—šis 

miestas nerinks miesto reika
lams taksų iš savo 5,000 gyven
tojų. Mieto taryba nutarė vi
sas miesto išlaidas padengti iŠ 
pelno, kurį duoda paties mies
to operuojamos elektros ir van
dens tiekimo stotys.

-

a
Chicagai ir apielinkei federa 

1|s oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt sniegas, 
šalčiau j vakarą.

-j
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Geneva, vas. 12.— Tautų Są
junga ir Japonija priėjo prie 
persiskyrimo. Subkomitetas iš 
9 žmonių, kuris ruošia reko
mendacijas išrišimui Manžurijos 
konflikto, jau užbaigė ruošti 
savo raportą, ku‘rį Japonija tik
rai atmes. Tas raportas rytoj 
bus įteiktas pilnam Manžurijos 
komitetui iš 19 žmonių, po to 
jis eis pilnam tautų sąjungos 
susirinkimui galutinam užgy
nimui. į Mrs. Thomas, žmona sočiaiis-

Subkomitctas rekomenduoja tų vado ir buv. socialistų kan- 
įsteigti Manžu'rijoj tokią val-|didato į prezidentus, Norman 
džią, kuri butų suderinama su 
Chinijos nepriklausomybe; kad 
Japonijos kareiviai butų ati
traukti į geležinkelių zoną; kad 
nė viena valstybė nepripažintų 
Manchukuo; kad griežtai butų 
pildoma tautų sąjungos statis
tas, Kelloggo paktas, devynių 
valstybių sutartis ir kovo 11 d., 
1932 m. tautų sąjungos rezo
liucija. Galutinam sprendimui 
pakviesti taipjau Jungt. Vals
tijas ii* Rusiją.

19 žmonių komitetas, ne abe
jojama, priims tas rekomenda
cijas, taip kad tautų sąjtfnga 
jau ateinančią savaitę galės pa
daryti galutiną sprendimą.

Tada Japonija ir Chinija bus 
pakviestos paskirti-atstovus ve
dimui tiesiogipių deiybų šusitai- 
kimui. Derybose dalyvautų ir 
tautų sąjuingos derybų komite
tas. . Į tą komitetą įeitų Jungt. 
Valstijos, Rusija, Aglija, Fran
ci j a, Italija ir kitos šalys.

Nors Japonija pakartotinai 
grūmoja pasitraukti iš tautų 
sąjungos, tečiaus nedaugelis 
mano, kad ji tai padarytų. To
dėl už kelių mėnesių tautų są
jungos susirinkimas galės pa
skelbti, kad Japonija neišpildė 
rekomendacijų, kuomet Chinija 
jas išpildė. Tokiame atsitikime 
Japonija galės būti baudžiama 
sulig sąjungos statuto, galbūt 
ekonominiu boikotu.

Thomas.

Didelė Vienuos socia
listų demonstracija 

prieš fašizmą
Demonstracijoje dalyvavo ir ko

munistai, kad sudalyti bend
rą frontą kovai su hitleri
nių

Maskva, vas. 12. —- Sėklų 
rinkimas yra labai atsilikęs 
šiauriniame Kaukaze ir Ukrai
noj ir rimtai gręžia pavasario 
sėjos kampanijai.

Paskelbtosios skaitlinės paro
do, kad šiauriniame Kaukaze 
47 distriktuose ikišiol surinkta 
tik nuo 0.1 iki 10 nuoš., sėklų, 
kuomet 65 Ukrainos distriktuo
se surinkta, nuo 0.2 iki 59 nuoš.

Iš Rostovo pranešama, kad 
apygardinis komunistų partijos 
komitetas nutarė neduoti ma
nufaktūros reikmenų tiems dis- 
triktąms, kurie nepristatė rei
kiamo daugio sėklų ir įspėjo, 
kad komitetas atims žemes ir 
ištrems iš kolektyvų tuos ūki
ninkus, kurie yra nusidėję sa- 
botažavimę sėklų kolektavimo. 
Jų žemės bus atiduotos sąži
ningiems valstiečiams. Taipgi 
nutarta pritaikinti aštriausias 
bausmes už sėklų vogimą.

Rokiškis.—Prieš kelias die
nas Rokiškio apskrity, nežino
mi piktadario užpultas ir api
plėštas Juodapes vai. Vižonėlių 
c. gyv. Karolis Žukauskas. Nors 
apie plėšimą policijai buvo pra- 
nešta, bet nusikaltimo nebuvo 
galima išaiškinti.

Po ilgo sekimo nustatyta, kad 
nusikaltimą padarė Aukštakal
nio eigulis Stasys Bičkauskas.

Utena šiemet bus dar 
labiau pagražinta

Žemaitijoj įsigali 
prekių mainų ūkis

Ūkininkai ir mokesčius nori 
mokei produktais

Užsinuodijo gautu iš 
šelpimo stočių 

maistu
Sti-

Vienna, Austrijoj, vas. 12.— 
Vakar pirmą kartą nuo revo
liucijos, Austrijos socialistai ir 
komunistai surengė bendrą de
monstraciją Viennoj. Demons
tracijoj dnlyyavo nuo <0,000 iki 
50,000 žmonių ir ji turėjo iš
reikšti bendrą “raudonąjį fron
tą” prieš hitlerizmą Vokietijoj 
ir prieš stiprėjantį fašizmą pa
čioje Austrijoje.

Vokieti j’os 1 reakcionie
riai visomis jėgomis 

laikysis valdžios
Berlynas, vas. 12. — Nacio

nalistų susirinkime, kuriame 
kalbėjo trys ministeriai, ekono
mijos diktatoriui dabartiniame 
nacionalistų-hitlerininkų kabi
nete, Alfred Hugenberg, pareiš
kė, kad dabartinė valdžia yra 
pasiryžusi laikytis visomis savo 
pajėgomis, nežiūrint kas atsi
tiktų.

Iš to sprendžiama, kad hitle
rininkai Ai nacionalistai yra pa
siryžę pasilikti valdžioj nežiū
rint kokie butų naujo reichsta
go rinkimų daviniai.

Užsidarė Francijoj 
didelis bankas, tu- 

rys 150 skyrių
Paryžius, vas. 12/ — Societe 

Centrale de Banųue de Provin- 
£e bankas, jsų $1,000,000 kapi
talu*ir • turintis 150 skyrių vi
soj Francijoj, vakar užsidarė 
nebeįstengdamas atmokėti in
dėlių.

Bankas įkurtas 1911 m. ir jau 
du* sykiu turėjo reorganizuotis, 
1920 ir 1926 m.m. Abu kartu 
jį išgelbėjo Francijos bankas. 
Prieš 1926 m. bankas turėjo 
$8,000,000 kapitalo ir 400 sky
rių.

Utena.—Utenos miesto savi
valdybė, kurios priešaky stovi 
sumanus žmogus burmistras p. 
Bertašius, gražiai tvarkosi.

šiais metais numatoma iš
grįsti akmenimis Vilniaus gat
vę ir pergrįsti Ladygos gatvę. 
Be to, busiančios rūpestingai 
prižiūrimos ir tvarkomos kitos 
gatves. šaligatviai manoma 
apsodinti medeliais.

Pernai kelios gatvės buvo iš 
tiesintos ir pertvarkytos.

Daug darbo manoma padėti 
sutvarkant Vyžuonių ir Molė
tų gatves. Tam reikalui nesą 
ir lėšų, bet jų manoma gauti 
iš vidaus reikalų ministerijos.

Manoma nupirkti miesto ri
bose esančius du ežerus ir juo
se įrengti maudykles.

Su bedarbiais Utena tvarko
si lengvai. Jie buvo siūlyta 
vykti į miškus, bet nevyko.

Kaunas.—Iš Žemaitijos pra
neša, kad ten įeina į madą mai
nų ūkis.

Pav., atsiradus žiemos keliui 
ūkininkai į miestelius priveža 
daug visokių gerybių, bet jų 
prekių neperka. Ir, bendrai, 
pasiūla nesvietiškai didele, o 
paklausa mažutė ir kainos ne
žmoniškai mažos.

ž. Kalvarijoj išgirdęs ūkinin
kų dejavimą vienas batų par
davėjas pradėjo batus mainyti 
į žąsis, vištas, lašinius ir kt. 
valgomus dalykus. Pamatę tai 
kiti pardavėjai pasekė pirmo
jo pavyzdžiu ir prasidėjo ma
sinis mainikavimas. Ūkininkų 
pakilo nuotaika, jie įsigijo rei
kalingų dalykų. Ūkininkai sa
ko, jei tokį mainikavimą gali
ma butų išlpėsti ir žemės ūkio 
produktais galėtume mokesčius 
mokėti,’ vekselius išsipirkti, tai 
litai, sako, mums butų visai 
nebereikalingi.

Sunki Lietuvos miškų 
darbininkų būklė

Kaunas.—Paskutiniais metais 
miškų administracija pradėjo 

-plaukto nramaitoL ga-
A ........ . .............................—---------------

Reikalauja sulaikyti 
Michigano guber

natoriaus algą

kitokią miško 
apdirbtą par-

3 žmonės užmušti eks- 
pliozijoj malūne

Blųfield, W. Va., vas. 12^ — 
Clincbfield, 70 mylių . nuo čia, 
miltų malūne eksplodavo gari
nis katilas. Eksplozijoj trys 
žmonės liko užmušti ir 11 žmo
nių sužeista. Tarp sužeistųjų 
yra ir malūno savininkas Earl 
Breeding.

Washingon, vas. 12. — Nors 
pas prezidentas Hobveris reko
mendavo sumažinti federalinės 
valdžios išlaidas, tečiaus jo ka
bineto nariai išlaidų sumažini
mui griežtai priešinasi.

Demokratai įnešė bilių, kad 
visų valdžios departamentų iš
laidos butų sumažintos 5 nuoš. 
Senatorius Bingham atsiklausė 
kabineto narių ką jie mano apie 
tokį išlaidų sumažinimą ir iš 
visų susilaukė griežčiausio pa
sipriešinimo. Ypač priešinasi 
sumažinimui iždo, karo laivy
no, pašto ir valstybės departa
mentai. Bet nemažiau prieši
nasi ir visi kiti departamentai 
(r neatsirado nė vieno departa
mento, kuris butų sutikęs pri
imti išlaidų sumažinimą.

Chicago.—Visa Theodore 
zelacki, 1227 Marion St., šeimy
na—vyras, moteris ir du vaikai, 
13 ir 8 metų—randasi Cook pa
vieto ligoninėje galbūt mirtinai 
užsinuodijusi kenubtu maistu, 
kurį ji gavo iš bedarbių šelpi
mo stoties.

96,000 žmonių mirė 
pernai nuo džiovos

Mirties klonis paskelb 
tas nacionaliu parku

Pre-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

Veterinaras rastas 
kaltas nužudęs 
lietuvę moterį

Waukegan ,111., vas. 12. —Ar- 
min L. Kreutzer, 44 m>, gyvu
lių gydytojas, kuris vienok už
laikė Harbor View Materinty 
Home, rastas kaltas nužudęs 
lietuvę moterį Mrs. Anna Ba
lis, 82 m., iš Cudahy, Wis., dary
damas jai savo 
abortą.

Kreutzer liko 
metų kalėjiman.

Chicago.—Kalbėdamas viena
me suvažiavime, Dr. C. L. New- 
comb iš New Yorko, vienas vir
šininkų Nacionales Džiovos 
Asociacijos, pareiškė, kad nors 
mirimai nuo džiovos pamaži ma
žėja, visgi nuo džiovos miršta 
tris sykius daugiau žmonių, ne
gu užmušama automobilių.

“Nors nuo automobilių 1932 
m. žuvo $3,000 žmonių, nuo 
džiovos pernai mirė 96,000 žmo
nių”, sako Dr. Newcomb.

Washington, vas. 12.
zidentas Hoover garsiuosius Ca- 
lifornijos Mirties Klonio tyr
laukius paskelbė nacionaliu par
ku. Prez. Hooveris tai padarė 
akstinamas sekretoriaus Wil- 
bur, kuris sako, kad tame klo
nyje yra 500 rūšių augmenų, 
daugelio kurių negalima rasti 
jokioj kitoj vietoj.

Lansing, Mich., vas. 12. 
Frąnk Freeman iš Detroito 
vedė bylą prieš valstijos audi
torių ir iždininką, kad jie su
laikytų gubernatoriaus William 
A. Comstock algą, kol jis nesu
mokės $7,802 skolą. Valstijos 
prokuroras pareikalavo panai
kinti bylą, nes ji esanti nelega- 
liška ir gubernatoriaus algą už
griebti esą neglima.

Gubernatorius prisipažysta 
prie skolos, bet sako, kad iš 
savo dabartinės $4,000 į metus 
algos jis vistiek skolos negali 
atmokėti. Jis buvęs gana tur
tingas, bet depresija visą jo 
turtą sunaikino ir jis atsidūrė 
skolose.

Michigano gubernatorius gau
na $5,000 į metus ,bet Coms
tock liUosu noru algą sumaži
no iki $4,000.

uz

minti kurą ir 
medžiagą ir ją 
duoti.

šiemet miškų 
nustatė labai žemą atlyginimą 
už darbus miškuose. Daugu
moje prie šitų darbų dirba į- 
vairių miestų bedarbiai. Pav., 
Panevėžio, Rokiškio, Utenos ir 
Zarasų bedarbiai dideliam skai
čiuje yra stoję prie miškų 
darbų. Deja, prie geresnių no
rų šitie darbai negali patenkin
ti darbščiausių žmonių. Akor- 
dinis darbas. Prie jo dirbdamas 
darbininkas nuo tamsos iki 
tamsos tegali uždibti 3—4 li
tus. Pi.‘sė bėdos tiems, kurie 
yra vietiniai. Bet darbinin
kams atvykstantiems iš miestų 
ir juose palikusiems šeimas — 
tas nepakenčiama. Vien pra
gyvenimui darbininkui reikia 
išleisti su valgiu, butu, kuru 
ir t.t. mažiausia 3 litus. Tai 
kuo maitinti likusi šeima, kar
tais iš 7—8 asmenų. Dėl tokios 
savo būklės darbininkai labai 
susirūpinę.

administracija

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON®

“ligoninėje”

nuteistas 14

Kavos puodu nusidegi
no ranką ir mirė

• ‘ . 1 I

Chicago.— Theodore Fitzpat- 
rick, 42 m., 6724 Sheridan Rd., 
savaitė atgal kavos puodu nu
sidegino- ranką. Atsirado pūs
lė, kuri pratruko.

Čechoslovakijos bedar 
biai puolė dirbtuvę

Bratislava, 
vas. 12. —’ 
užmuštas ir 9 sunkiai sužeisti, 
900 bedarbių puolus Plesovec 
popieros dirbtuvę, žandarai, ku
rie bandė minią išvaikyti/ buvo 
apmėtyti akmenimis. Tada žan
darai puolė bedarbius durtu
vais.

, Čechoslovakijoj, 
Vienas žmogus liko

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti® 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįšti, ® 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- ® 
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. ®

Iš to išsiParyžius, vas. 12. — Europoš 
valdiškuose rateliuose viešpa- vystė gangrena ir nors u buvo

< , B

talija nuomonė, kad busiančioji padaryta operacija, bet Fitz- 
Roosevelto administracija sku- patrick gyvastį išgelbėti nebe-

Lowville, N. Y., vas. 12. — 
Joseph Norris, 67 m., laukų 
darbininkas, bandė kuilį? apsi
versti, bet nusilaužė kaklą ir

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

**

biai pripažins sovietų Rusiją, pasisekė,
: V.'-'

versti, bet nusilaužė 
pasimirė.
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PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

met 
Palo

skubiai 
ir kry- 
pasilie-

tvoros 
kapai,

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

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

Siunčiame Pinig'us
Į LIETUVĄ

ir sker« 
divoną. 
žmonių 
Viešpa- 
apleista 
- mirų-’

Jūsų
PATOGUMUI

Man įdomu buvo 
verdiktą ta gra

liu k mano kaltės, 
sužinosi? Klausti 

o priegtam ir ne
neš ji sėdi

Prašau pasiųsti p

Adresu: ...............

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Važiuojame 
švarus, gatvės tiesios, šaligat
viai ir medžių plikos šakos 
tykiai orę mangųsi. Antrame

Kodėl 
pusėje tvo
ki toj e. Ar 

i ir po že- 
ten, kur ramiai miega

vienu kartu 
ir eina.

Ir vėl sau svajoju 
kryžiai yra vienoje ] 
ros, gi akmenys — 
lok i s skirtumus yra 
m e 
užgesusi gyvybė. Ten, kur il
sisi gal ir musų tėvai, moti

:s savo gyve- 
lipksminomės, 

esame gyvi.
musų ati- 
užmerkus 
vieta yra

iš miego atbudęs, 
už tos geležies, kad 

nuo to smarkaus 
vienok,ant rifcljtt- 

smarkiai pavirtau į vieną 
norėdamas susigriebti-su-

tuks-
mano 

mane į 
į tolimą

tiems anoje pusėje tos gele
žinės tyoros. Vienų kapus kai
šo kryžiai, kitų tašytais akt 
menimis. Jeigu musų priešgim- 
tinis nebuvimas buvo vieno
kis, tad kodėl gi musų pomir
tinis išnykimas negali būti 
vienokis. Rodos, kad žmogaus 
gyvenimas ir gi nesudaro po
mirtinio skirtumo, vienok ka
puose mirusiųjų vietas ženkli
name ir net aukštomis tvoro
mis skiriame.

Traukinys be galo 
bėga. Kapai, akmens 
žiai slenka pro šalį ir 
ka toli užpakalyje.

(Bus daugiau)

laukan, pasidarė vieta atsisėsti. 
Atsisėdome. Mano geresnė pu
sė ir aš vienoje pusėje, gražuo
lė gi kitoje, 
patirti, kokį 
žuolė padarė 
bet kaip tai 
nėra drąsos, 
paranku, nes ji sėdi kitame 
vagono šone, kairiąją koją per
svėrus! per dešiniąją, varto 
nedidelį rytinį laikraštį, ieško 
garsinamų madų ir vis retkar
čiais savo smailiomis akimis 
varsto tai į vieną, tai į kitą 
vagono pusę, lyg ko ieškodama. 
Paskui ir vėl verčia laikraščio 
lakštus.

Kas praėjo, to nebesugrąžinsi
Nereikia stebėtis, kad jau

nos mergaitės puošia savo kū
ną įvairiais papuošalais, dažo 
veidus, lupas, rankų pirštų na
gus ir raito, suka plaukus; te
pa skruostus ir suka akių 
blakstienas į smailias, į ylą pa
našias, dūdeles; keičia jos sa
vo prigimtas savybes, ieško 
grožio, patenkinimo savo jau
nystei. Mat, jaunyste tik vieną 
kartą mes galime gėrėtis, ir ji 
yra be galo brangi. Tad nerei
kia nė stebėtis jaunuolių savy
bėmis, kuomet musų senos mo
terys labai dažnai lenktyniuoja 
su jaunosiomis ir dažo savo 
veido raukšles įvairiais tepa’ 
lais, kad pajauninti sąvo iš
vaizdą, kad atgauti praeities 
jaunystės grožį. Bet kas jau 
dingo, tas nebegrįš. Mat, laikas 
viską keičia, viską maino ir iš
kaišo jaunystę senatvės raukš
lėmis. Nudažo musų galvas se
natvės rudens šalna...

Užmiršta vieta
Namai atrodo

Madų vergai
Bet tokia mada. Visų apau

tu vai yra juodos odos, gi mano 
rudos. Ir, va, prisilaikant New 
Yorko mados, turėsiu aptepti 
savo apautuvus juodais dažais, 
tik kad pasekti, taip sakant, 
madą, prisitaikinti prie New 
Yorko papročių. Toks mano 
samprotavimas pateisino ir ši
tą jauną mergaitę. Mada, pa
pročiai, gana dažnai pakeičia 
musų visų mintis ir padaro mus 
vergais. Aš mėgstu rudos odos 
apautuvus, bet New Yorke yra 
kitokia mada. Na, ir ką gi čia 
dabar kaltinti, — tokia mada, 
ir atliktas kriukis.

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

Vokietijos ejLkaizeris Wilhelm dabar, ištremime Holandi- 
joj ir tada, kai jreibuvo visagalinčiu Vokietijos kaizeriu. Hit
lerininkams ir naj^nalistams įsigalėjus Vokietijoje, jis jau 
rengiasi gryšti«^$)kietijon, kad užimti sostą. Pasak jo adjutan- 
tov jiš kitaip Vokietijon negryšiąs, kaip tik pilnu valdonu — 
kaizeriu.

Aš, lyg 
griebiausi 
susilaikyti 
sukrėtimo, 
mūs, 
pusę 
silaikyti nuo puolimo. Prieš ma
no norą, kairė mano koja pa
sisuko į užpakalį, kur stovėjo 
ta gražuolė, įsikabinusi į gele
žį. Ji balansuodama save laikė 
dešinę koją tokioje pozicijoje, 
kad mano kaire koja, žinoma, 
netyčia gana smarkiai užsisto
jo ant jos mažos ir minkštos 
kojos. Jeigu ji nebūtų suniur
nėjusi, aš gal bučiau nė nepa
stebėjęs, kad aš užminiau ant 
kažko minkšto. Vienok jos ty
kus, bet reiškiantis balsas, liu
dijo protestą, ir tas privertė 
mane pažiūrėti, kas atsitiko. 
Ir štai, atsisukęs patėmijau 
gražuolės dideles šviesiai rus
vas akis, kuriose spindėjo gra
sinimas. Rustus jos akių žvilgs
niai skaudžiai varstė mane. 
Reiškia, nusikaltau tai gražuo
lei, kad ir netyčia. Vienok ma
no kaltė, pasiteisinti sunku.

Tuoj puolė man į galvą min
tis, kad New Yorke nė galvoti 
negalima. Juk jeigu bučiau ne
svajojęs apie praeitį, tai bu
čiau nepaleidęs tos geležies iš 
savo rankos, ir tas butų neat
sitikę. Dabar man gėda, gi gra
žuolei, be abejo, skauda.

Aš atsiprašau
Nusprendžiau, kad reikia per

siprašyti, ką ir padariau. At
sikreipęs į gražuolę, kilstelėjau 
kepurę, paprašiau man atleisti, 
nes netyčia tą padariau. Gra
žuolės akys urnai persikeitė, 
keista šypsą perbėgo per jos 
veidą ir pasislėpė jos raudonai 
dažytose lupose. Galvoju sau,— 
vieną nelaimę nugalėjau, tad 
reikia būti atsargesniam. Smar
kiai įkibau su ranka į geležį. 
Važiuojame toliaus. Kad ne
kreipti daug domės j mano nu
sikaltimą gražuolei, aš palei
dau savo akis į plačią apylin
kę ieškoti ypatybių, kuriomis 
galėčiau užglostyti nelemtą įvy
kį. Traukinys sustojo, durys 
attįida^;. daug paąažiery teėjo

VERTĖS IKI $2.98
NUSTEBINANTI SPECIALS!!!

MOTERIMS Svcderių Bliuzkas. Grynų vilnų, šil
tos, vertės iki $1.00. Outleto kaina ........ 49c

MOTERIMS ir Merginoms Kaliošai, visų šaižų.
Vertės ikj. $1.49. Outleto kaina ............. 75c

MOTERIMS ir Mergaitėms grynų vilnų pirštinės
— pasirenkant .......................:...................... 25c

KEPURAITĖS dėl Mergaičių. Vertės iki 50c.
Šia nepatikėtina Outleto kaina ................. 10c

VYRAMS $3. Grynų vilnų svederiai. Outleto
kaina ......  v...,........... 99c

BERNIUKAMS grynų vilnų svederiai. Geriausias
šio sezono pirkinys .................... ................ 79c

VYRAMS darbiniai čebatai, labai tvirti, šia ne
paprasta Outleto kaina ...................... 99c porai

VYRAMS ir berniukams kaliošai, didžiausia ver
tybė Chicagoje—Outleto kaina $1.29 ir $1.49

kiįs. Bet čiįi, 
baiga. Čia viešpatauja be&alir 
ne tyla, ramybė ir taika. Čia 
visi lygus...

Staiga mano geresnė pusė 
sudavė savo alkūne man į pa
šonę ir tarė: girdi, žiūrėk ko
kis čia skirtumas. Žiūriu, auk
šta geležinė tvora toli toli nu
sidriekusi, nesimato nei jos 
galo. Vienoje pusėje tos aukš
tos ir ilgos geležinės 
pasibaigia mirusiųjų 
kurie, kaip jau minėjau, iš
kaišyti kieto akmens įvairaus 
stiliaus paminklu, ir nė vie
nas jų neturėjo kryžiaus.

Kryžiai ir akmenys
Gi antroje pusėje tos per

tvaros prasideda kiti kapai ir 
čia kaip tik priešingai, — čia 
nesimato tų kieto akmens pa
statytų paminklų. Čia labai 

įvairaus sti- 
kryželių.

rodos

uos, musų giminės, musų drau 
gai bei musų kaimynai, su 
kuriais mes vos rodos, vakar 
buvome kartu, kalbėjome, ta
rėmės, guodėm 
nimo vargais; 
gėrėjomės, kad 
Ir čia, vos vienam 
davus savo gyvastį, 
akis, musų pailsio 
skiriama vicnieips

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

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

NAUJIENŲ ADM.

t vara yra viršuje, o mirusiųjų 
kūnai po žeme. '

Kam tas skirtumas?

suteikia 
barzdasku tykios 
mmįb komfortą 
■ skutjmos

namie

Traukinys eina nustatytu 
laiku. Pasažieriai mainosi kas 
stotis; dėl to, kad jų jau pas
kutinė stotis, Tie turi apleisti 
traukinį, kiti užima jų vietas 
ir keliauja iki paskirtai sto
čiai. Traukinys sustoja, durys 
atsidaro, galas kelio dėl tūlų 
iš musų; ir, va, čia milionai 
ilsisi, užbaigę savo gyvenimo 
kelionę. Paskutinė stotis...

Jeigu tie visi mirusieji gale- 
tų atsibusti iš to amžino mie
go, jie daug galėtų mums pa
pasakoti apie savo buvusio gy
venimo vargus ir kovas už 
palaikymą gyvybės, kuri yra 
taip trumpa ir taip traginga. 
Pilna ji vargų ir skausmų nuo 
pat pradžios iki galo. Vienok 
ji vilioja ilginus gyventi ir 
tuos vargus kentėti, nepai
sant, kam jie .skaudus iivpup- 
kųs. Bet Šia, regis,yhįcStėfpa*

traukinio šone kokia tai am
žina tyla. Kaip toli akys gali 
mintis nunešti, taip toli mato
si vienodumas. Didelis platus 
ir ilgas plotas, laukų, iškaišy
tų kokiais tai tašytais akmeni
mis. Atrodo, lyg kad butų 
miestas užbertas žemėmis ir 
tik namų viršūnės tesimato. 
Regis, lyg siauros gatvės bei 
takeliai draikosi išilgai 
sai, pindami platų 
Nė namų, nė gyvų 
niekur čia nesimato, 
tauja amžina tyla, tai 
vieta užmiršta vieta, ■ 
siu kapai, požeminis miestas 
Gatvės ir takai, bet jokios gy
vybės nesimato. Čia suguldytu 
daug, labai daug, ir visi ra
miai sau ilsis i. Jų vietas puo
šia tik atminties ženklai, kie
tas akmuo, kuriame išbraižy
ta žodžiai: gimė('tokiais me
tais, mirė tokiais, — tai 
kas. Reiškia, buvo ir vėl 
ra. Atėjo nežinia iš kur. ir 
ėjo nežinia kur. šita mirusių 
vieta yra paskutinė musų vi
sų stotis. Prisimena man tos 
traukinio durys, kurios tam 
tikru laiku atsidaro ir vėl už
sidaro. Viskas savo laiku...

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

labai 
vieta, 
ką liudija 

kryžių tankumas. Ant kiekvie
no kryžiaus matosi kažkas 
prikalta. Tur būt, Kristaus 
muka.

Pab mane kilo klausimas: 
kam reikalinga yra tą aukšta 
geležini .tvora,: kuri, nusidrie
kusi taip toli per kapines? 
Ką gi ji čia skiriu? Ar tuoš 
kryžius nuo akmenų, ar akme
nis nuo kryžių? Ta aukšta ge
ležinė jvora negaĮi skirti tų 
mirusių kūnų, kurie yra gilini 
žemėje įkasti, dėl to.kud per-

Kalbant apie laikraštį, reikia 
pastebėti, jog Ne\v Yorke ir 
laikraščiai turi ypatingą for
matą, kad prisitaikinti prie 
aplinkybių, — yra mažo forma
to, turi daug lakštų — storoki, 
taip kad galima lengvai ir ankš
toje vietoje skaityti. Tad ir 
minima gražuolė pasitiesusi sau 
ant kelių savo plonais pirštais 
šokinėja nuo lakšto ant lakšto, 
lyg kad ko ieškodama. Turiu 
pripažinti, kad mano akys šitą 
jaunuolę gana dabojo ir prie 
kiekvienos progos atsimušdavo 
į jos skaisčiai nudažytus vei
dus. Jos raudonos lupos, mažos 
ir švelnios baltos rankos, — 
viskas atrodė tvarkoje. Jos 
ypatybės ne tik mano, bet ir 
daugelio kitų dėmesį atkreipė, 
nes iš tikro buvo graži ir pa
traukianti mergaitė. Vienas da
lykas man nepatiko, 
pirštų nagai. Atrodė lyg kruvi
ni — raudoni. Matomai, aptep
ti kokiu tai raudonu dažalu.: 
Žiuriu i jos raudonus nagus ir 
galvoju: jaunystė—kvailystė.
Kam gi teršti rankų pirštų na-, 
gus kokiu tepalu ir gadinti 
gamtos suteiktą dovaną—skai
stumą.

Jaunystės svajonės
Dabar to žmogaus čia nėra. 

Kur gi jis dingo, Ką jis veikia? 
Kuo jis užsiima? Tapo paliuo- 
suotas nuo šių durų darinė] i- 
mo ne viepas,* bet tuksiančiai. 
Neteko darbo ir šiandien bas
tėsi gatvėmis taip, kaip 
pats.

žaibo greitumu, rodosi, 
tančiai minčių perbėgo 
vaidentuvėje, nunešė 
mano jaunystės dienas.
praeitį. Prisiminė man tos jau
nystės svajonės, kurios buda- 
vojo ateities gyvenimo tvirto
vę, kurios tiesė kelią į senat
vės laimingesnę pastogę, kur 
galima butų surasti senatvėje 
prieglaudą. O čia dabar aš New 
Yorke bastausi be darbo; ieš
kau laimės, o kur ją surasi, 
kad ieškotojų pilnos pakam
pės.

Jaunystės dienos jau dingo, 
sugrąžint jų negalima. Kas nors 
pasinaudojo musų praeitimi, 
musų darbo vaisiais. Kas nors 
sukrovė sau turtus iš musų 
jaunystes triūso, o mums, 
mums lieka kas? Senatve ir 
skurdas. Juoda ateitis slėgia 
nudėvėtas mintis, kankina jaus
mus ir, galop, žūsta viltis am
žinai. Rodosi, sapnas kankino 
mano mintis, tokiu trumpu 
laiku, tiek svajonių perbėgo 
per mintis ir nejučiomis palei
dau tą geleži, į kurį buvau įsi- 

trauki-

Nebrangru Valataa
Apsaugojo Vyrui Darbe

“Mano vyras kankinosi su nsapsako- 
gu skausmu kojoaa * r~ ”r ' 

cgalCjo dirbi 
f ligonine < 

nutariau iii____, ---- --------
telkti Ir itaynnt autinuMaa 
is kartus t diena, tuojaus

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu. .

.......i.....

ATIDA !
IŠPARDAVIMAS EINA VISU SMARKUMU

i ,500 ŽIEMINIŲ KAUTŲ
D$L MERGAIČIŲ, MOTERŲ IR MERGINŲ 
'Turi būt išparduoti Chicago Mali Order 

Outlete
Niekad daugiaus jus nepupivksite tokius gražius 

Mįgf"Mfedu kautus tokiomis nepaprastai žcipomis kainomis. Ne- 
R 3*lirint Jll pirmesnes vertes. arba‘‘tiz kiek jie buvo

- h Parduodami, visi turi but. išparduaU*.— Jeigu ..jus
esateesate taupi, jeigu jus vertinate savo dolerius, 
dešimtukus ir centus, pasinaudokite šiuo sensa- 
cingu išpardavimu. Atsiveskite savo vaikučius su 

■MB». savim. Oųtlctas Tuksiančių Bargenų!

$2.99
VERTĖS IKI $9.95

i m liliem aa j i i j
Atdara knsdkn nuo 8 iki (I vai.1 vale. Kctvergala ir fleStadleniais iki 8:30 vak

liaus 
taip jų daug, kad, rodos, nė 
paukščiui nebūtų kur nulup
ti. Kryžių aukštumas gali bū
ti nuo dviejų pėdų iki keturių, 
ir jie viii yra atkreipti į vieną 
šoną, tai yra į pirmutines ka
pines, į rytus, šita išvaizda 
mane be galo nustebino, nes 
niekad savo gyvenime nebu
vau matęs tiek daug kryžių, 
kaip kad čia. Rodos, kad bu
tų kryžių auginimo ūkis, — 
bet čia irgi kapai. Čia sugul
dyta mirusių kūnai ir jų ka
pai paženklinti kryžiais. Bet 
čia jie suguldyti 
kiai, ir jų pailsio 
būt, gana anktša,

PAIN-EXPELLER

PROBAK BLADt)

CHICACO M Al L ORDER CO. 
HARRISON 6 PAULINA STS. .. . marshfield L
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Garsinkitės Naujienose

Kodėl Prarastas Vilnius

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Valdžios taksos

NUPIGINTA 50% VISKAS

Lengvus išmokėjimai. $1.00 į savaitę

Valdžios taksos

HUNOA

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

I DONT CARE IF MR.GA2INKUS 
IS A DETECnVEĮ—-HE COULDI

Pirmadienis, vas. 13, 1933

kyšimo, aš čia turiu šiokį lokį 
biznį jau nuo 1921 m. Na, ir 
gal kokie 12 lietuvių duoda 
man uždarbį 
liai to man 
vi ils blogai 
jog jie yra 
neremia.

Visai ne.

ILL VVATJN VOU IN AIMANCE,SIS 
-HE MAN BEVOOLING YOU

TV-HS MINUTE!J-*-“'"'-.. -)I
. ^|l * 11 Pik. ' 11'

markiai
Dr. Rakauskas

jog P-

Thor Nauja Skalbia
ma Mašina 00

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 2b Liet. Auditoriuj

. Bet nejaugi dėr 
reikėtų apie lietu- 
kalbėti ir sakyti, 
negeri, nes manęs

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

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

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

gauti nėra vilties. Negali jie 
taip pat tęsti mokslų universi
tetuose, kadangi neturi pinigų. 
Pricgtam šiais laikais ir uni
versitetus baigusieji jaunuoliai 
nekur tegali nušokti.

Tikras vargas tiems jaūnuo
liams 
gijos, o turi 
pas tėvus, kadangi jokio dar
bo negali gauti. — C, K. tiraže

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Jie sveiki ir pilni ener 
susitraukę sėdėt

“Margučio“ parengimas ir Dr 
Rakauskas

Pastebėjau plakatų, jog va
sario 5 d. American — Ger

ti pas lietuvį ,apie kurį jie 
labai mažai ką težinojo.

Dr. Rakauskas butų daug 
geriau padaręs, jeigu butų ap
leidęs Kcnosbų be tų bereika
lingų nusu k undinių ir išme
tinėjimu. . Tąsyk pas mus bu
tų pasilikusi gera atmintis. O 
dabar daugelis pasijuto už
gauti ir nepatenkinti.

Dabar apie patį programų. 
Reikia atvirai pasakyti, jog 
mes iš p. Vanagaičio tikėjo
mės daug daugiau. Musų 
“Dailės Ratelis” kur kas ge
riau sugeba publikų patenkin
ti. Dainas jie pasirinko visai 
nekokias: baravykai, lašiniai, 
lepšės ir tt. Išdidžiai jis dar 
pasigyrė, kad tas dainas už 
penkių metų dainuosiu ame
rikonai. Well, yra žmonių, 
kurie apie save ir daugiau ma
no, bet...

Prisipažino p. Vanagaitis, 
kad jį kritikuoja. Turiu pasa
kyti, jog jis ir vertas yra kri
tikos. Kol su juo kartu va
žinėjosi p.Olšauskas, tai ir pro
gramai buvo geresni, o dabar 
jie baisiai “nubluko”.

Prastas biznis
Pas mus blogi laikai labai 

jaučiama. Kur tik nepasisuksi, 
visur daugybė tuščių krautuvių 
nuomai. Ir išnuomuoti jas 
galima labai pigiai, bet niekas 
jų nenori, kadangi jokio biz-

*92.00 
153.50 

*5.00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

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

Naujasis Francijos premie- 
ras Edouard Daladier, kurio 
iš radikalų sudarytas kabine
tas pasilaiko tik dėka socialis
tų parama.

Mr». nc.Uy Lnedeke 11 Dayton ralo: ‘Al 
kartoju Kruflchfto. kad sumažinti •varomą— 
až nrtekau 10 r. aru j vienų savaitę ir no 

j Žinau kaip j| ir rekomenduoti".
K.i<l nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 

NEKENKSMINGAI — imkite purę laukite- 
lio Kruschen atlkle karito vandens ryte prlel 
pusryčius — tai yra sanrus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kuries 
užtenka 4 savaitėms visai matai kainuoja. 
Gaukite j| pas blle apticklninka Amerikoje.
— yra dane imitacijų ir Jus turite sauyotl 
•av« ."eikate

kiūrėkite, kad rautume t Kruschra Šalis 
Jeigu M pirma bunka nettikine jua. kad tai 
yre saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— mninb -f-rarut.

Thor Elektrikinis
Prosas $35aQ0

TIK ŠIA SAVAITĘ 
PER ŠALČIUS NUPIGINTA

popierini. Nors kai kurios 
dirbtuves ir kruta, bet darbi
ninkai ten tiek mažai teuždir
ba, jog tiesiog negali pragy
venti.

Judžiai iš Lietuvos
Prieš kiek laiko bažnytinėje 

svetainėje buvo rodomi jud- 
žiai (krutamieji paveikslai) iš 
Lietuvos. Neturėjau progos 
nuvykti pažiūrėti jų. Tačiau iš 
kitų girdėjau, kad buvo rodo
ma visokie bažnytkiemiai, ku
nigėliai, gelžkelio atidarymas 
ir tt. Mačiusieji tuos judžius 
nelabai patenkinti.

Jaunuoli ų padėt i s
Pas mus nem/ižai jaunuolių 

baigė aukštesnes mokyklas ir 
gavo diplomus. Dabar jie tais 
popicrio gabalais ir tegali pa
sidžiaugti. Kokį nors darba

Krautuvė Radio, Elektrikinių Šaldytuvų, Rekordų

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

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
L Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. ,
(1. 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 įr nekaltus į nevalę ima”.
VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvoj neklaidingieji.

- KAINA TIK 251 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

Vasario 5 d. įvyko SLA. 212 
kuopos susirinkimas, kuriame 
ir man teko dalyvauti. Narių 
susirinko nedaugiausiai, bet 
tvarka, galima sakyti, buvo 
pavyzdinga. Mat, dalykas 
toks, kad kuopoje jau kaip ir 
nebėra maskvinių, todėl ne
bėra kam triukšmų kelti. Tie
sa, yra dar keli komunistų! 
simpatizatoriai, bet jie dažnai' 
nei susirinkimų nelanko. Re 
vadų jie jaučiasi bejėgiai.

Šiame susirinkime irgi kilo 
mažas incindentas, kuris, ta- 
čiaus, buvo greit likviduotas, 
be didelio triukšmo. Vienas1 
narys, B. Kuzma, pasiprašei 
balsų ir pradėjo angliškai 
skaityti kažkokį komunistiškų 
lapelį. Jis skaitė taip blogai, 
kad sunku buvo ir suprasti. 
Vienok nariams tiek paaiškė
jo, kad lapelis ragina išsirink
ti atstovų, kuris kartu su kitų 
organizacijų atstovais turės 
nuvažiuoti į Madisoną ir ten 
pamokyti ponus, kų jie turi 
daryti su bedarbiais, taksais 
ir kitokiais dalykais.

Kilo mažas sujudimas. Pa
sigirdo balsų, kad kuopa tų 
reikalų visai neprivalėtų svar
styti. Vienok atsirado ir prie
šingų nuomonių. Vienas pa
reiškė, kad reikia svarstyti, ne
atsižvelgiant į tai, kad narių 
nuomonės ir skiriasi. Kad ne
trukdyti laikų, pirmininkas 
pavedė nariams nubalsuoti. 
Nubalsuota liko, kad tas pa
siūlymas rinkti atstovų visai 
nebūtų svarstomas.

Tuoj vienas pašoko ir pa
reiškė, jog kuopoje prisilaiko
ma amerikoniškos politikos. J 
tai galima atsakyti, jog kuo
pos nariai nėra tpkie židpliai, 
Kad maišytis į politikos reika
lus. Draugija Lietuvos Balso 
ir Politiškas Kliubas pateko 
komunistų įtakon. Na, ir ką 
gero iš to turi nariai? Kas, 
metai tos organizacijos turi 
mokėti po $12 kokiems tai po
litiškiems reikalams, nežiūrint 
į tai, kad pašclpinėms organi
zacijoms draudžiama panašiu 
budu pinigai aikvoti. Bet 
tiek to.

Seka 10 apskričio delegatų 
raportai. Pasirodo, kad val
dyba beveik visa nauja, išė
mus vice-pirmininką. Sanda- 
riečiams teko pasitraukti iš 
vadovybės, kadangi jie neiš
pildė tai, kas buvo nutarta 
Waukegano suvažiavime.
Dar apie “misterišką žmogų“

Su p. Varčiunu nuėjau į 
Kenoshos ligoninę aplankyti 
tų “misteriškų žmogų”, apie 
kurį “Naujienose” kartų jau 
buvo rašyta. Manėva, kad 
mudviem gal pasiseks patirti, 
kas jis per vienas yra. Slaugė 
nuvedė prie jo ir paklausė, ar 
jis pažįsta mus. Pakratė gal
vų. Tąsyk aš patariau slaugei, 
kad ji patirtų, kokios jis yra 
tautos. Ji pradėjo klausinėti. 
“Misteriškas žmogus” patvirti
no, jog jis esąs vokietis.

Kaip jau pirmiau buvo mi
nėta, ligoninėje visi jį vadina 
“Bill Lubin”. Papasakojo 
man, kad tai gana mokytas 
žmogus, bet niekas nieko neži
no apie jo praeitį. Manau, 
jog tai butų galima padaryti, 
jeigu jis tikrai yra vokietis. 
Butų galima pakviesti vokietį, 
kuris šokiu ar tokiu budu ga
lėtų iš jo išgauti paslaptį. Apie 
tai prisiminiau ir slaugei. Bet 
ji tik pakratė galvų ir pareiš
kė: girdi, bandyk tamsta su 
juo susikalbėti. Atsakiau, jog 
aš nekalbu vokiškai.

Dar kiek pasilikova prie li
gonio, kuris bandė kažkų kal
bėti, bet nieko nebuvo galima 
suprasti. Atrodo jis dar ne vi
sai silpnas. Tad gal daktarai 
ir klysta, sakydami, jog jau ar
tinasi galas.

WISSIG,
Specialaus ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės. užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo “ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. ZZ Z__ ““

DABAR yra laikan pagalvoti npio Juru 
fluktorH ateiti. Ką ji velke kaip už
baigė mokykit; ?

fital yru gera dėl jos proga ifimokti 
<1realų dezaininiino, dreaių Hi u vinį o ir 
ekrybMii) dirbimo ir užaidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Moe išmokinsime 
ją j labai trumpa laiką. Rąžykite dėl dy
kai informacijų ir knygute L. kuri ižaiš- 
kine apie musų mokyklą.

MAHTER RCHOOI, OF DRERR 
DESIGNING, DRERR MAKING 

& MILLINERY 
(J. KASNICKA. Vcdfijae)

830 S. Wabasli Avė. Tel. VVahash 9073

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Su daktaro profesija, ma
li ims į vakarų, nau, irgi, yra tas pat: dauge- 

Kar ir nenoromis teko sutikti, lis kenoshiečių jau per metų 
bet j eiles turėjo savo šeimynos 

daktarus, kurių patarnavimu 
jie buvo pilnai patenkinti. 
Tad nejaugi jie tuoj turėjo at-

Diena pasitaikė šaltoka 
žmonių susirinko apie 200. 
Prieš pradėsiant programą, p. 
Kasputis pranee, kad Dr. Ra
kauskas norįs kelis žodžius 
pratarti.

Visi suririnkusiej 
pradėjo plot 
pirmiausiai pareiškė 
Vanagaitis su savo svita atvy
kęs kenoshiečius palinksmin
ti, o paskui pardėjo kalbėti 
nei šį nei tą. Net sarmata bu
vo klausytis. Esą, per dvejus 
metus dirbau tarp jūsų ir 
stengiausi, kiek galėdamas, 
savo patarimais pagelbėti 
jums ir tt. Paskui nusiskundė, 
kad iš Chicagos atvažiavęs 
kažkokis “daktaras” ir pradė
jęs žmones gydyt kokia ten 
mostimi. Dabar «jis tapo areš
tuotas ir sėdi Kenoshos kalė
jime.

Esą, sakė Dr. Rakauskas, 
kenoshiečiai iš jo galėsią tą 
košę visai dykai gauti. Bet ta 
košė, kuri padaroma iš gazoli
no, nėra jokis vaistas, etc.

Labai galima, kad Dr. Ra
kauskas butų ir ilgiau kalbė
jęs, bet šviesomis buvo duotas 
ženklas, kad jau laikas su
stoti.

Turiu pasakyti, jog ta Dr. 
Rakausko kalba padare visai 
nekokį įspūdį. Dalykas toks, 
kad jis apleidžia Kenoslią ir 
vėl grįžta į Chicagų. Mato
mai, dėl sunkių laikų verstis 
nelengva pasidarė. Bet šiaip 
ar taip, deliai to nereikėjo 
taip netaktiškai kalbėti. Sa-

*130.00
(Kaip ant paveikslo)

nio negalima * padaryti. Tas 
pat ir su butais. Prieš kelis 
metus tiesiog nebuvo gėlimą 
butų gauti, o dabar kiek tik 
nori, ir tai visai pigiai, — Še
šių kambarių moderniškai 
įrengti butai išnuomojama po 
10, 15 ir 20 dolerių per mėne
sį. Naujus namus su ekst
ra lotu galima pirkti už 
$2,500.

Su darbais irgi labai blogi

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 į vieną pusę ...... .... || Q’|

166*50 
*5.00

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

l Švediją, it iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase i vieną pusę

Ačiū tiems, kurie 
man Home svetainėje busiąs1 pas mane ateina. Bet aš visai 
“Margučio” parengimas. Kai nieko blogo neturiu ir prieš 
prisiartino tų dienų, tai drau- tuos, kurie pas mane ncatei- 
gai būtinai užsispyrė, kad 
čiau kartu

Jeigu kiti ne- 

j. Patarimas 
10 valandos ryto iki 1

Tel. Cravford 5573

v
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Pirmadienis, vas. 13, 1933
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BOIKOTAS PRIEŠ UŽSIENIŲ PREKES

kurie skelbia

ĮDOMYBĖS

Vai

RIKSMAS DĖL “PAVOJAUS” ŠALIAI

“Naujojoje Gadynėje” Senas
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jis turėjo būti nubaustas.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
rkmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

Tkpvį. 1789 S Halsted St.. Chicagn. 
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čiai, fkurtoos Stalinas Šiandie smaugia* gali sukilti prieš 
bolševikų diktatūrų, — kaip kad jie sukilo prieš caro 
valdžių. Bet Japonijai 'kariaujant su Jungtinėms Val
stijoms, ir bolševikai pasidarytų jai pavojingi.

Tuo budu nematyt absoliašiai jokio’ pagrindo, -dėl 
kurio Amerika ‘šiandie turėtų leisti didelę aumų tpini-! 
gų apsaugos reikalams. Ir kam, galų gale, buvo pasira
šytas Kellogo "amžinos taikos” paktas? :

Hearst’o laikraščiai dar vis tebevaro savo “Buy 
American” kampaniją. Kasdien jie praneša, kad tas ar 
tas prisidėjo prie tos kampanijos rėmimo. Paskutinė
mis dienomis tarpe “Buy American” šalininkų atsidū
rė jau ir — nabašninkas Abraomas Lincolnas!

Koks šitos agitacijos tikslas? Raginama, kad Ame
rikos žmonės nepirktų užsieniuose pagamintų prekių. 
Bet jeigu Amerika nepirks kitų šalių prekių, tai kaip 
tos šalys pirks Amerikos prekes?

Tiesa, Jungtinės Valstijos mažiau už kitas didžią
sias pramonės šalis priklauso nuo svetimų rinkų. Ame
rikos eksportas, palyginti su jos gamyba, yra nedi- 
džiausias; net ir gerais laikais ji išgabena į užsienius 
mažiau, kaip 10 nuošimtį savo prekių. Tačiau vistiek 
be eksporto ji negali apseiti.

Amerika užaugina dvigubai daugiau medvilnės 
(vatos), negu ji gali suvartoti. Taip pat ji pagamina 
daugiau, negu suvartoja, tabako, kviečių, kerosino ir 
vario. Kai dėl pramonės prekių, tai Amerika ekspor
tuoja į užsienius apie pusę motor-cyklų, apie ketvirta
dalį žemės ūkio mašinų ir 40 nuošimčių rašomųjų ma
šinėlių. Jeigu kitos šalys paliautų šitas Amerikos pre
kes pirkusios, tai medvilnės ir tabako augintojai turė
tų eiti iš biznio; žemės ūkio mašinų, motor-cyklų ir ra
šomųjų mašinėlių dirbtuvės turėtų kuone 
mažinti savo gamybą; farmeriams, kurie 
čius, krizis niekuomet nepasibaigtų.

Bet tai tik viena klausimo pusė. Tie,
obalsj “Buy American”, užmiršta, kad Jungtinės Val
stijos šiandie yra pasaulio kreditorius. Amerikai visa 
Europa ir Pietinė Amerika yra skolingos bilionus do
lerių. Kaip jos galės tas'skolas mokėti, jeigu Amerika 
iš jų nieko nepirks?

Aukso jos turi nedaug. Daugeliui šalių šiandie ne
užtenka aukso net savo pinigams padengti. Anglijos 
sterlingas dėl tos priežasties nusmuko nuo aukso pa
grindo. Sekdamos Anglijos pavyzdžiu, kuone pusė pa
saulio šalių taip pat atsisakė nuo auksinės valiutos. 
Amerikai tatai kenkia, nes, atpigus tų šalių pinigams, 
jos lengviau gali vesti kompeticiją su Amerika pasau
lio rinkose. Jungtinių Valstijų valdžia ir finansininkai 
galvoja, kaip priversti Angliją vėl grįžti prie auksinio 
pinigų pagrindo.

Taigi aišku, kad gauti aukso iš savo skolininkų 
Amerika negali tikėtis. Bet jeigu norima suagituoti 
Amerikos žmones, kad jie neimtų nė tų šalių prekių, 
tai. kuo tada jos mokės savo skolas? Tie, kurie sklei
džia obalsį “Buy American”, turėtų žmonėms aiškiai 
pasakyti, jogei šitos agitacijos tikslas yra uždėti “kry
žių” ant visų tų bilionų dolerių, kuriuos Jungtinių 
stijų valdžia ir bankai yra paskolinę užsieniams.

lais’, kaip «dabar lietnviškasai 
ščyrasis vaiskus kovoja sklo- 
ką. Pasėkoj tos kovos, buvau 
giliai įsitikinęs, kad šiuose 
prezidentiniuose rinkimuose, 
socialistų nei dūko nebus, bet 
skaudžiai apsirikau... Tie vi
saip prakeikti ‘generolai be 
armijos* gavo kur kas; daugiau 
balsų, negu komunistai.”

Čia pasakyta tikra tiesa
apie Amerikos komunistus.

per pusę su
augina kvie-

. Kilus sumanymui kongrese sumažinti karo 
5 nuošimčiais, armijos ir laivyno sekretoriai 
pasipiktinimą tokiu sumanymu. Nacionalistinė 
šaukia, kad toks karo išlaidų apkaposimas pastatysiąs 
j pavojų ‘Jungtinių Valstijų apsaugą.

Bet iš kur tas pavojus Jungtinėms Valstijoms gra
sina?

Šiame kontinente nėra tokių “priešų”, kurie drįstų 
Dėdę Šamą užpulti. Meksika silpna; Kanada irgi yra 
permenka kariauti prieš Jungtines Valstijas, o antra 
yertus, jokių .piktumų tarpe šių dviejų šalių nėra.

Tai kas gali Jungtines Valstijas užkabinti? Brita
nija to -nedarys, nes ji gerai žino, kad, susikibus rsu 
(Jungtinėms Valstijoms, nuo jos kaip bematant atsimes
tų Indija, o gal da ir beitos kolonijos bei-dominijos. Nė
ra kalbos įtaip pat apie jai, kad Ameriką -galėtų užpulti 
Francįja, nes ji turi -pakankamai rupesnių su savo ,kai- 
mynėmis, Vokietija ir Italija.

Taigi pasilieka, kaip galimas “priešas”, tik Japo
nija. Bet ir iš šitos pusės Jungtinėms Valstijoms nėra 
ko bijotis. Japonija įklimpo aukščiaus galvos j bėdas, 
besitąsydama *su -Kinija dėl Mandžurijos. Be to, ji 
po šonu Rusiją, >kuri$ .yra dabai nemalonu, .kad japonų 
amija®riėjo prie ®at^Sibiro sienos. Hesą, «oVietų vąl- 
džia yra subankrotavusi ir finansiškai, ir politiškai;

išlaidas 
išreiškė 
spauda

“Laisvė** rašo: “Ar pame
nate jus, Vokietijos darbinin
kai, tą dieną, kada kruvina
sis šuo, Noskc, su pritarimu 
socialdemokrątų valdžios, žvė
riškai užkankino drąsius ir 
ištikimus jūsų vadus 
Liebchnechtą ir Rožę 
semburg?** ’

Na, o Stalinas savo 
rašo: “Jei, pavyzdžiui,
t Įjos ir Lenkįjos socialdemo
kratų liekanos dabartiniu me- Tačiau gaila, kad Senas Vin
tu pasireiškia daugiausiai cas truputį vėlokai susiprato, 
liuksemburgizmo formoje, tai Ir susiprato tik tada*, kai pa- 
Francijos kompartijoje jos išs- čiam teko paragauti ščyrųjų 

I toj a kaip žoresizmo, gedizmo, 
į anarcho-sindikalizmo, erveiz- 
mo ir pan. liekanos.”

Vadinasi, Bimbos organas 
sako, jog Rožė Liuksemburg 
buvusi geriausia kovotoja, o 
komunistų popiežius Stalinas 
suranda, jog Liuksemburg 
esanti socialistų liekana!

Atrodo, kad Maskvos davat
koms susimaišė poteriai.

—o—
“Naujoji Gadynė” rašo: 

“Antra kuopa Lietuvių Augš- 
čiausios Prieglaudos Ameriko
je, matydama, kad A. P. L. A. 
Centro Komitetas grąsina jos 
gyvybei ir nori atimti visą tur
tą ir namą, patraukė teisman 
A. P. L. A. Centro Komitetą ir 
gasiuninę kuopą, kad nuo jų 
apsigynus. Teismas skiriamas 
sausio mėnesį 1933 m.”

Seniau komunistai visuo
met prikaišiodavo socialis
tams policijos šaukimą bei tei
smus ir sakydavo, kad tai 
esanti biauri priemonė prieš 
darbininkus. į Bet ^pasirodo, 
kad komunistai, Icaip tik pra
deda tarpusavyj tąsytis, patys 
pirmieji šaukiasi policijos ir 
kreipiasi į teismus.

—o—
Per Kalėdas Norwoodc, 

Mass., tapo nužudyta devynių 
metų lietuvių mergaitė. Ku
riam laikui praėjus, buvo are
štuotas turkas ir apkaltintas 
žmogužudyste. Iš to “Laisve** 
daro tokią išvadą: “Taigi jei
gu ne kalėdiniai burtai, Kera- 
sų mergaitė ir Šiandien gal te
bebūtų gyva. Tokia baisi pik
tadarystė galėjo įvykti tiktai 
šioj prakeiktoj - kapitalistinėj 
sistemoj.*’

Vadinasi, kerta iš peties. 
Tuo tarpu kalėdiniai burtai su 
ta žmogužudyste absoliučiai 
nieko bendro neturi. Ar tokių 
dalykų nepasitaiko Sovietų' 
Sąjungoj? Tikrai galima pasa
kyti, jog jų pasitaiko tiek ir 
tiek.

Bet grįžkime prie faktų. Mi
nėtas turkas buvo nevedęs. 
Savo laiku jis labai šauniai 
gyveno ir uždirbdavo apie 80 
dol. per savaitę. Pinigus tais 
laikais jis. švaistė į visas pų? 
sės. Vadinasi, kaip yra sako
ma, gyveno arit plačios skalės.

Net ir pastaruoju laiku jis 
jau labai baisiai neskurdo: 
miestas jam davė kambarį ir, 
šešis dolerius pragyvenimui. 
Gaunant kambarį ir šešis do* 
>lerius -per savaitę -pragyveni-; 
mui, nemanau,, ^kad tręikėtųį 
badąuti. Jęįgu tiok Rusijoi 
darbininkas gautų, tai į jis tik-

4 rdi liūtų f laimingas.
ir reikia njapyti, kad jis pa

pildė tą bąisįą žmogžudystę ne 
kukiais tęn jjįąfSdiniąis burtais 
4>esivadno4amąs, o tik lodei, 
kad į jis bhvo savotiškas išsi
gimėlis.

komunistų medicinos. Buvo 
juk laikai, kada ir pats Vince
lis savo arklį vadindavo “So
cialdemokratu.”

—o—
. “Laisvėje” Mizara 

“Valai tis-Aušrotas visa
gija puola Kapsuką, Angarietį, 
Žalionį ir kitus prie ‘Priekalo* 
stovinčius draugus, apšaukda
mas juos trockistais.”

^Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro organe, “Komiinis* 
tas,” Angarietis rašo: “Pasiro
do, kad jei ne 
bent liberalinio 
link trockizmo 
dar yra.” '

Panevėžio rajone (Kupiškis, 
Rokiškis) Valaitis mato troc- 
kistą Angarietį Maskvoje, o 
Angarietis suranda trockistus 
Lietuvoje. Tikras Babelio bok
štas viešpatauja komunistų 
galvose. — Marksistas.

Paimkime turtingas moteris, 
kurios samdo tarnaites ir 
moka po 3, 4 ar 5 dolerius sa
vaitei, arba samdo merginas 
raštinėms ir dirbtuvėse ir mo
ka mizernas algas. Daugelis 
tų merginų turi paleistuvauti, 
jeigu nori žmoniškai rėdytis 
ir turėti šiokių-tokių išligų. 
Turtingosios moterys ašaras 
lieja už tokias merginas; arba' 
organizuojasi, kad savo sūnūs 
ir vyrus apsaugojus nuo jų. 
Vienos šnipinėja ir areštuoja 
nusikaltėles, kitos eina pamo
kslus sakyti ir glostyti.

Teisėjai ir valdininkai nusi
kaltėlius žvėriškai baudžia, 
sunaikina jų vardų, charakterį 
ir sveikatų. Ir tuo pačiu laiku 
yra nariais organizacijų, ku
rios bando kalinius atsteigti.

Kapitalistai kankina darbi
ninkus ilgomis darbo valando
mis ir menkomis algomis, nuo 
ko tūkstančiai jaunų žmonių 
ir nariai jų šeimų netenka 
sveikatos. Vaikai negauna 
tinkamo auklėjimo ir mokslo. 
Turtingi labdariai, kurių lobi- 
mas stumia darbo žmones į 
nelaimes, aukauja ligoninėms 
ir kitokioms įstaigoms. Jie la
bdariai.

Rašo Dr.,yA.{Montvidas

Turime visokių Mesijošių, 
kurie ką nors bando išganyti, 
išgelbėti: vieni nuo vargo, ki
ti nuo skriaudų£treti nuo pra
garo, ketvirti nup karų, penk
ti nuo nupuolimo ir paklidimo 
iš doros kelio, šešti nuo ligų 
ir mirties. Tų Mesijošių tiek 
daug, kad ir pasislėpti nuo jų 
.negalėtum. Vieni savo darbą 
varo individualiai, kiti susi
metę į organizacijas. Išgany
mo armija renka pinigus ir 
nudėvėtus daiktus nupuolusių 
krikščionių gelbėjimui. Refor- 
mistai darbuojasi, kad suval
dyti žmones nuo alkoholio gė
rimo, tabako rūkymo, keiki
mo, šokių, lytiriio skonio pa
tenkinimo ir kitų griešnų da
lykų. Jų agentai valkiojasi pa
jūriais ir paežeriais, kur va
saros laike žmonės maudosi, 
ir reikalauja, kad visi maudy
tųsi apsirėdę nuo kaklo iki 
kojų. Jie landžioja po teatrus 
ir knisasi po knygas ir vis su
randa ką nors nepadoraus, 
tvirkinančio, drąustino. Jie se
kioja moteris ir vyrus*šokiuo
se, sodnuose ir net namuose 
ir visuomet nužiūri ką nors 
blogo. Draugijos gelbėjimui 
merginoms be tėvų, mergi
noms be namų, su vyrais su- 
sipykusionis moterims, nuo tė
vų išvažiavusiems berniu
kams, iš kalėjimo paliuosuo- 
tiems prasikaltėliams, akliems, 
bepročiams, džiovininkams, se 
niams, -mergų vaikams, prosti
tutėms, našlaičiams, eks-karei* 
viams draugijos konstitucijos 
ir įstatymų > gelbėjimui, senųsenų 
tradicijų palaikymui, monu
mentų statymui, kapinių puo
limui, kovai prieš radikaliz
mą, liberalizmą, unijas 4rZtt. 
Vįonos prganįzayijos A 
sas pastangas, kad įstatymais 
uždraudus yiską, kas (Ik joms 
nepatinka. Jos beveik nesu-

Nusprendžia žmogų nužu-! anglys. Visa kita buvo tik di- 
dyti ir gydo jį, kad nenumir
tų nuo ligos prieš nužudymą.

Gydytojas mokina žmones, 
kaip sveikai ir ilgai gyventi, 
ir rųpinasi, kada ligonių skai
tlius sumažėja.

Graborius džiaugiasi, kad tu 
•da sveikas ir gyvas, vienok 
norėtų turėti daugiau laido
tuvių.

Kunigas turi džiaugtis, kad 
žmonės da griešija, nes nebū
tų ko spaviedoti.

Automobilių pardavėjas tu
ri džiaugtis, kad yra vagių ir 
nelaimių, nes galės tau kitą 
parduoti.

Kada vienas prezidentas, 
gubernatorius arba senatorius; 
miršta, nors dėl mados ir la-. 
bai jo pasigendame, bet kitas 
su visu buriu savo draugų mi
rusiojo vietos jau buvo 
kęs.

Kada tu subankrotavai, 
konkurentams pasidarė
riau, nes jie tavo bankroto ty
kojo.

Galite suprasti, kiek žmo
niškumo ,ir draugingumo gali 
rastis dabartinėj tvarkoj.

Giudo da Verona.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys)

Jiems vėl vaizdavosi uostai, 
laivai, prie kurių grūdasi, pra
kaituoja žmonių minia. Vaizda
vosi saulėtos dienos, linksmos 
dainos ir žmonių šukavimai. 
Jie matė gatves, kurios nak
ties laiku buvo elektros ap
šviestos ir žibėjo, kaip brilian
tas; tūkstančiai langų, kurie 
žiurėjo į gatvėje, judančią žmo
nių minią. Jie girdėjo pardavė
jų šukavimus, varpų gaudimą 
ir fabrikų švilpimą. Jie matė 
gražiai išpuoštus . teatrus, gy
vulių skerdyklas, kur teka pur
purinis kraujas. Jie matė nu
dažytais veidais moteris, ku
rios aistringai kilnojo savo ko
jas ir savo skambiais balsais 
kartojo ne visai padorios dai
nos žodžius, 
dmtys vyrai 
vyną.

delis kamuolys baltų 
rie buvo apdengti 
sniegu; buvo galima 
tad tai 
žmogus, su nusistebėjimu žiū
rintis ir uostantis šiltą guolį 
kitų gyvų sutvėrimų.

Balta meška buvo lyg suža
vėta ugnimi ir kvapsniu kaulų 
r kraujo tų kūnų, į kuriuos ji 

tuoj rengėsi suleisti savo ga
lingas letenas. Akimoju jos 
baltučiuose šeriuose turėjo pa
sirodyti garuojančios raudonos 
dėmės.

Ir ji svirduliavo, stovėdama 
ant savo užpakalinių kojų, kaip 
girtas žmogus; jos žiaurus nas
rai buvo atverti. Tai buvo sa
votiška kraugerio šypsena. Sa
vo.'aštrius nagus ji buvo su
leidusi į pusiau sudraskytą šėt
rą.

Ji buvo kur kas . aukštesnė, 
negu aukščiausias žmogus. Jos 
žvėriškos murzos išraiška rodė 
kažkokį neryžtumą.

Baimė sukaustė visus žmo
nes, kurie, išbudę ir truputį pa
sikėlę iš -guolių, žiurėjo* į tą 
baisumą.

žvėris tarsi šypsojosi, šniokš
tė, svirduliavo, įsitikinęs, jog 
bent šį kartą jis patenkins sa
vo alkį visai žiemai.

Loras, šuo-vilkas, urgzda
mas bandė prisiartinti, bet pa
sibaisėtina meškos išvaizda 
privertė jį trauktis atgal.

Tąsyk Vinipegas, sušvilpęs, 
kad padrąsinti savo šunį, kaip 
žaibas šoko pirmyn ir atsidūrė 
tarp dviejų meškos letenų. Jis 
du kartu įsmeigė meškai į pil
vą savo didelį peilį, kuris buvo 
sugaląstas, kaip britva. Tuo 
pačiu laiku šuo su įnirtimu 
pradėjo draskyti žvėrį, ne
kreipdamas dėmesio į suleis
tus į jo nugarą meškos nagus.

Įdūkęs žvėris sudribo ant 
keturių kojų, prispausdamas 
savo kunu indėną, šunį-vilką 
ir sudraskytos šėtros sklypus. 
Kraujas teškėjo į visas puses.
Paskui meška vėl atsikėlė ant 
užpakalinių kojų pradėjo, 
kovoti Jos viduriai išsivertė 
Užstojo šiurpi tyla.

Vinipegas su savo peiliu 
veikė, kaip žonglcras, daryda
mas vis naujas ir naujas žai
zdas. Kraujas švirkštė iš žaiz
dų, tuoj kietėjo ir krito ant 
žemės.

Dabar Loras suleido savo 
baisius dantis meškai į gerk
lę ir pradėjo smaugti. Meška, 
stovėdama ant užpakalinių 
kojų, svirduliavo, kaip girta. 
Loras kabojo ore ir vis giliau 
leido savo dantis į kaklą. 
Staiga atšiaurio tyloje pasigir
do pasibaisėtinas meškos krio
ksmas.

Tai buvo vienatinis ir pas
kutinis krioksmas: ęherardo 
dviem brauningo šūviais su
triuškino meškos kiaušų.

Pavasaris, kita žiema, dar ki
tas pavasaris... ir jie grjš su 
krūvomis aukso j namus žmo
nių, kad pavergti godžius mies
tus ir naudotis neišsemiamo
mis gerybėmis, gyvenimo lai-
me.

Reikėjo tik įmušti kastuvą 
čia arba ten, kad surasti bliz
gančią išbrizgą.

Viskas, ką jie, lietė, galėjo 
būti auksas.

Elnio Galva šaipydamasis 
kalbėjo:

—Greit mane pradės vadinti 
Morganu, tave Vanderbildu, o 
tave Fordu, štai kodėl aš ne
pasakiau jums savo vardą. Ma
no tikrasis vardas yra Morga
nas. Ačiū dievams, dar niekas 
nepasiekė šis vietos,
kraustyti musų skrynias. Kąs 
žino, kokio galo susilaukė li
kusieji: tie nelaimingieji, kurie 
iškeliavo būriais, susidedan
čiais iš šįnito ar dviejų šimtų 
žmonių. Tikrasis kelias — tai 
Tarno Tenga kelias. Jis buvo 
truputį juokingas, vargšas Sir 
Tarnas Tenga, , o svarbiausią, 
nemokėjo palaikyti pusiausvi
ros ant ledo, bet tikras, kelias, 
vienatinis teisingas kelias, — 
tai jo pasirinktas kelias. Pri
siekiu visais velniais,
užuodžiu auksą. Jis čia netoli. 
Jis po nuisų kojomis. Jeigu čia 
kur nors arti batų telegrafo 
stotis, tai aš tuoj užsisakyčiau 
sau desėtką saugių < šėpų,t kur 
galėčiau sudėti maišelius, ;pri- 
pildytųs^aukso smėlių. Kada aš 
turėsiu tarnus 4r sekretorius, 
tai aš su jais jokių ceremonL: 
jų nedarysiu, — spirsiu .tiesiai 
i

—vPuiku,.
— bet jeigu aš tąve sutiksiu 
gatvėje, tai net nepasisveikin
siu.

—Tu tikras klaunas, šarla
tanas ir senas kupranugaris! 
Aš pats nepanorėsiu tave pa
stebėti, kopūsto galva, kada tu 
savo kojomis minkisi dviratį 
šalia mano karietos. Tu šykš
tuolis, o svarbiausia — tu idio
tas. Aš esu tikras, kad, norė
damas kiek galima daugiau už
dirbti, tu pradėsi spekuliuoti ir 
prarasi visą savo turtą, o pas
kui dar kartą turėki klampuoti 
pragarišku Tarno Tenga marš
rutu...

—Ba, ba, ba! Jeigu as grį
šiu iš šios prakeiktos ekspedi
cijos, tai tuoj apsivesiu su savo 
šamuka 
me nors 
tą. Ten 
visokius
kurie vyksta į pietų kraštą 
aukso ieškoti.

—Kas yra ta Samuka?
—-Tai viena patagonietė, ku

ri mane labai myli. Priegtam 
ji moka nepaprastai gardžiai 
žuvį iškepti ir elnio mėsą pri
ruošti. Jeigu aš jus pakviesiu 
pietų, tai, esu tikras, kad jus 
visi persivalgysite ir sudribsi
te prie stalo.

—Gerai, gerai, Zigrute... 
kai mes sugrįšime, tai tavo 
muka tikrai jau turės porą 
nų.

Vokietis 
apaugusiu veidu piktai šaipėsi 
ir kramtė savo fioletinės spal
vos lupas. _

» » »
Miegas juos jau kelias valan-. 

das slėgė. Bet staiga šėtra su
judėjo, tarsi dvi galingos ran
kos norėjo ją sudraskyti ir ap
versti.

Gęstančios ugnies paskutinis 
atspindis Žibėjo pečiuje. Ledo 
pluta, užaugusi ant šėtros iš 
lauko, braškėjo ir traškėjo, kaip 
stiklas.

Bet jie taip kietai miegojo, 
kad tik vienas indėnas išbudo 
ir jpašojco ant kojų. O tuo tar
pu Loras, šuo-vilkas, išsišiepęs 
ir pasišiaušęs i urzgė ir dairėsi 
aplinks. Jis žengė kelis žings
nius pirmyn, o paskui vėl pra
dėjo trauktis atbulas. Atrodė, 
jog Jis Jaučia priešą ir rengia-1 
si jį pasitikį.

šėtros sienoją itatsi^ėrč verti- 
kahška .skylė, ir merdėjančioje 
šviesoje buvo įgalimą pastebėti 
mi^iidšką tĮgųrą, apdengtą le
du.

Dvi mažos beveik raudonos 
akys blizgėjo, kaip degančios

Dabar jie turėjo pakanka
mai mėsos ir riebalų dviem 
mėnesiam.

Vinipegas, stebėtinas Vini
pegas, pirmiausiai atpiovė 
kairiąją meškos leteną ir da
vė Lorui. Tai buvo atlygini- 

. mas už jo drąsumą.
Baisūno nagai paliko dide

les vagas žiauraus Loro kūne. 
‘Šuo dabar rainiai stovėjo tarp 
Vinipego kelių ir nei kiek ne
sipriešino jam nesupranta
mai operacijai. Indėnas dide
le ir sulinkusia adata užsiu- 
vinėjo didesnes žaizdas.

Indėno chirurgo ranka, 
tomai, buvo labai mikli, 
šuo net nesukru tėjo. O 

, šuns nejautrumas buvo toks 
didelis, kad jis nepastebėjo 
nei skausmo. Kaip ten nebūtų 
buvę, bet Loras su didžiausiu 
atsidėjimu triuškino 
žvėries ?leteną.

įkarto pasigirsdavo 
inas, lyg malančių girnų. To
kiame atsifijdn^kokių trijų 
pirštų storio katilas Loro žio
tyse subyrėdavo ‘ į mažyčius 
šmptelius.

'(3us daugiau)
T-l-*1—- <1 HIĮĮEIJ*11’. I |    . '
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žuvo 1,630,000 bušelių kviečių 
eleveiieris priklausė Armourui

St. Rimkus, ‘Pirmyn’, 
baletas, etc., Lietu
vos nep. paminėjime

Valdybon įeina Stanley Suden- 
tas, Jr., Stanley Balchunas ir

Sunkiai sužeistas J 
Gotowet nugaben

tas ligoninėn

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai* 
dotuvėsr ir kokiame rei 
kale vjsuomei tęsti sąži 
ningas

parę” 
pirmininkui 
7004 South 
Brazdžiūnų 
S. Westem 
kurj puošė

Padaryta operacija p. M. Gri
gienei; Wm. Buisho gimimo 
dienos sukaktuvės; Pp. Gau
drimai šventė vedybinio gy
venimo sukaktuves.

MARQUETTE PARK.— Kiek

Šie vyrai plieks vie
nas kitam kailius 

bedarbių naudai

William C. Bullit, kuris 
bar yra Londone ir kuris 
•esąs pasiųstas išrinktojo pre
zidento Roosevelto pačioje Eu
ropoje išstudijuoti karo skolų 
klausimą.

Tik viena suknelė j tris 
metus — ieško divorso

Rengiamos iškilmės; dalyvaus 
postmaster General W. F. 
Brown, iždo sekretoriaus asi
stentas F. K. Heath ir kiti.

Esther B. Zimmerman, 6915 
Chappel Avė., pareiškė teismui, 
kad jos vyras per 3'metus nu
pirkęs jai tik vieną suknelę, 
dvi poras batukų ir vieną skry
bėlę, nors pats lošia golfą kiek
vienai progai pasitaikius ir or
laiviais skrenda į Kanadą. Ji 
reikalauja divorso.

SIUSK! i HEk
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

Roselande pradėjo 
veikti kliubas “Bal
chunas Ali Sports”

Devyni biznieriai pa 
traukti atsakomybėn 

už apgavystę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VALANDOS: 
nuo 
ano

PRANEŠIMAS
Mano ofisas, vėl bus atidarytas ii pači 
entus

CHICAGOS
ŽINIOS

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeJ. Victory 2343

1)K. BEKTASU
756 W. 35th St

Cor of 15tb & Halsted Sts)
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8t30 

Ncdeldieniąįs pagal sutarti

Apvogė buvusio alder 
mono namus; grobis 

— $28,000

Chicagos Lietuvių 
“potpourri”

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį

Federalė valdžia suėmė Ted 
“Spider” Meyers, spikizės, prie 
2042 North Clark St, savinin
ką ir du sėbrus už prasižengi
mus prohibicijos įstatymui.

Tyrinės $1,000,000 
elevatorio gaisro 

priežastis

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

• 2400 W Ifadūon St
ra> iki 3 po pistu 6 ik» 0 rak

Tel Seeley *330 
Mamų telefonas Bruną wick 049,

Vakar Circuit teismo 
jas Trude pasiūlė 
dolerių kūdikio 
ney Saemann, 
4 metų dukrelę tėvukams, ir 
mėginti kaip nors susitaikinti. 
Tėvai Saemann’ai yra divorsuo- 
ti ir varžosi dėl kūdikio, nes 
jai yra užrašytas $1,000,000.

TQWN OF LAKE. — Perei
tos savaitės pabaigoje į Cook 
apskričio ligoninę išgabentas 
Jonas Gotowet, 50 metų, 4630 
South Whipple Street, kuris 
buvo rastas sunkiai susižeidęs.

Nukentėjęs negali atsiminti 
kur žaizdas gavo ir kas j j su
žeidė.

Negali pasakyti kas jį sužeidė 
ir kur

teisė- 
inilijono 

” Myrtle Fahr- 
tėvams atiduoti

Valdžios įstaigos pradėjo in- 
vestigaciją į gaisrą, kuris va
kar sunaikino $1,000,000 ver
tės eleveitorį ir 1,630,000 bu
šelių kviečių, Goose Island, 
Northsidėj.

Su liepsnomis nuo užvakar 
5-ių vakare kovojo trys šim
tai ugniagesių, bet eleveiterio 
ir krovinių negalėjo išgelbėti. 
Eleveiteris savo laiku priklau
sė Armourui, bet paskutiniai 
savininkai buvo Rosenbauni &

“Balchunas Ali Sports”— yra 
nauja sporto organizacija Ro- 
sęląnde ,prie ku'rios prisirašė 
jau didelis būrys jaunuomenes. 
Sako, jau turi 160 narių. Na
rio metinis mokestis $1.00.

Paskutiniame savo susirinki- Į 
me, kuris buvo laikytas vas. 2 
d. Strumilos svetainėje, parin
ką orgapizacijai vardą ir išrai
ką valdybą: Johnny Murphy 
prez., Stanley Sudęntas, Jr. vi- 
ce-prez., Harold Nelson rašti
ninkas, Stanley Balchunas ka- 
sierius, George Kelly sporto di
rektorius.

Nutarta surengti vakaras ko
vo 4 d., Strumilos svetainėje. 
Naujoji organizacija mano tu
rėti visokio sporto skyrius, 
kad patenkinus visub jaunuo
lius.—Un tanas.

Dalyvaus vasario 16 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje: 
iškilmes rengia “Naujienos’ 
ir “Pažanga”.

Bain’as lovoje; “ser 
gąs”; nori ištrukti 

iš kalėjimo

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Trečiadienį, vasario 15 d„ 
10:80 bus pašventinti nauji 
pašto rūmai, kurie jau baigią 
mi statyti. Iškilmėms pakvies
ti Postmaster General Walter 
F, Brovvn, iždo sekretoriaus 
asistentas Ferry K. Heath, ma
joras Cerniąkas, Chicagos paš
to viršininkas Arthur C. Lueder 
ir George W. Rossettęr — pre
zidentas Chicągo Association of 
Commerce.

Muzikali programą išpildys 
Chicagos pašto dūdų orkestras 
ir Hamilton Club vyrų choras. 
Įžanga su pakvietimais.

ebrangus to 
ad neturime iŠ 

laidų užlaikymui įkv 
rių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO ILL.

Office Valandos 2-4 7-®
4140 Archer Aveniu

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402
CHICAGO

Magdutei Grigienei (Giraity
tei), Stasio K. Gričiaus žmo
nai, vasario 3 <L, Research and 
Educational ligoninėje buvo 
padaryta operacija. Ji sirgo 
nuo lapkričio 19 d., 1932 m.

Nuo susirgimo iki operacijos 
ją egzaminavo eilė daktarų, bet 
negalėjo tikrai 
liga ją kankino 
O. Zalatorius,

9:3p ~r- Radio Fo

surasti kokia 
Lietuvis dr.

kuris padarė 
diagnozę susirgimo pradžioje 
nusprendė, kad p. GriŠienė sir* 
go tulžies liga, ir kaip pasiro
dė prieš operaciją, jo diagnozė 
buvo teisinga.

Tikimasi, kad ligonė greitai 
pasveiks ir grįš iš ligoninės. 
S. K. Grišius yra veiklus SLA. 
narys ir savo laiku darbavosi 
prie šerno fondo pastatymo.

G, S.

John Bain, nusibankrotavęs 
bankų magnatas, kurio bankai 
nunešė depozitoriams milijonus 
dolerių, guli lovoje ir sako sun
kiai serga. Jo advokatai daro 
žygius, kad kaip nors Bainą iš
gelbėti iš kalėjimo ir mėginti 
apeliuoti. Jis yra nuteistas 1-5 
metų kalėjimo.

iš Wabash R. R. 
linijos $1,000,000 
įvairius klastingus

laiko atgal pp. Gaudrimai šven
tė 11 metų žepybinio gyvenimo 
sukaktuves pp. Atkočiūnų na
muose, 7127 South Washtenaw 
Avė. Dalyvavo didelis * būrys 
profesionalų ir biznierių iš Chi- 
cago Heights, Cicerą ir kitų 
ęhięagos dalių. Tarp jų buvo 
pp. Gudas, Mitchell, Trązkevi- 
čius, Totulis, Zirgaitis, Ona 
Liaškis, Atkočiūnai ir kiti. Pp. 
Gaudrimai turi vieną dukrelę 
vardu Lauryną. -—M. A.

9:00 — Calumbia

Dainininkas Stasys Rimkus, 
Chicagos Lietuvių baletas ir 
“Pirmyn” choras su solistais 
dalyvaus šešiolikto vasario iš
kilmėse, kurios yra rengiamos 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Į programą taipgi įeis ir ke
li kalbėtojai, kurie kalbės ak
tualiomis lietuvių temomis. 
Tarp kalbėtojų bus “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis ir “(Pa
žangos” gerieralis brganizato-' 
rius Dr. A. Montvidas.

Ką penkiolika metų nepri
klausomybės atnešė Lietuvai ir 
Amerikos lietuviams, kaip Lie
tuvos vadai nepriklausomybe 
naudojosi, ką gero jie padarė 
lietuvių tautai, kokia ateitis 
laukia Lietuvos etc.? Atsaky
mus į tuos ir kitus klausimus 
išgirsite ketvirtadienį. Rengė
jai kviečia visus paminėjime 
atsilankyti.

Tarp kito ko, “Pažangos” or
ganizatorius Dr. Montvidas pa- 
švęs dalį kalbos tai naujai su-, 
sitvėrusiai organizacijai, kuri 
nors gyvuoja tik trumpą laiką, 
jau atkreipė į save visos Ame
rikos lietuvių visuomenės ir 
spaudos akis.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju šimpa* 
tingai ir iškilmingai su muzika daino
mis. prakalbomis* ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą*.

BRIGHTON PARK. Bu 
rys artimų draugų nesenai su 
rengė gimimo dienos 
Keistučio kliubo 
Win. F. Buishui, 
Talman Avė., p] 
valgykloje, 4200 
Avė. Prie stalo, 
“keiksas” su 89-iomis žvakė
mis ir gėlės, susirinkę draugai 
praleido linksmai laiką. Prie 
puotos surengimo daugiausiai 
prisidėjo darbu ir kitais at
žvilgiais pp. Brazdžiūnai, B. 
Kauneckis ir p-lė M, Jocaįtū. 
Loveikis prisiuntė bukietą ro
žių. —A. J. S.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius.. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis paga 
sutarti Akinių kainos per pusę pigiam, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

it nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 17 

Pbone Boulevard 8483

Trys ginkluoti vyrai penkta
dienį vakare užpuolė buvusio 
aldermano Stanley S. Walko- 
wiak namus, 1310 Cornell ir 
pagrobė $28,000 pinigais ir 
brangenybėmis.

priimsiu pradedant nuo pirmadie
nio. sausio 15 dieno*. 1933 

DR. A. J. GUSSEN 
DENTISTAS 

4847 W. 14th SL 
Cicero. III.

Širdies liga mirė Joseph Ma- 
sterson, Mutual National Bank, 
7844 S. Halsted St., kasieriūs.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Thcrapv 

& M i d w i f e 
Naujoj vietoj 

A 100 South Albany 
Avenue 

; Phone
Hemlnck 9252

i Patarnauja prie gim-
gPfteT dymo. duodu mas-

eleccric treat- 
j S ment *r magnetic 

ik K blankets ir t. t.
T 7 Moterims ir mergi-

nom patarimai do
vanai.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU ^SPECIALISTAS 

Patyrimas 
lo i ' Komplikuotuose

9 iki 11 valandai ryte 
6 iki 9 valanda* vakare

Ofiso Tf| Victory 6893 
Rkz Tel Orexe» 919'

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

SpecMittat ndot ligų <r veneriikų liffi.
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas lįst Street 

Vai. 10—I I v. ryto 2—4 7—9 v.» 
Nedėliotais ir Šventadieniais 10—2

S. M. SKUD AS
Lietuvis 

'.RABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

UIMHWIWW—inciuiso f .mej

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Wettern Aveniu 

Tel Lafayette 4146

Dr. C. K Kliausra 
DENTISTAS 

Utarntnkan Kervergaia ir Subatomu 
Z4 20 W Marųuelti Rd erti <Vs»f#m Ąv 

Pbone Hemlock 7828 
Panrdėltais Sertdomis ii Pėtnvčioasi. 

1821 So Helated Streu

Federalė grand jury išnešė 
apkaltinimus prieš devyiiius 
daržovių pirklius, kurie, sako
ma, išgavo 
traukinių 
įteikdami 
reikalavimus

AL. fevidonis, M.D
*910 So Mirhigan Avenue

Tel Kenvood 5107
v Al ANDOS

nuo 9 ik* Ii ralanda> rvr.
nuo 6 iki 8 valanda* vakar* 

apart iventadienip ir ketvirtadunu

Phon* ‘ anai b I Ii.

DR S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR ' H1RURGA.'

♦ >01 U’fsi ?2nd ^trepi
Valandos 

»* nedėllooM.
P. btljf

r .lefnnat

■3 ir 7—8
paga1

Rirhmond ^tr»«* 
Rtpahh-

Kova dėl “milijono 
dolerių kūdikio“ 

tebeeina

WENR — 3:45 — Lady Next 
Door.

WLS — 7:00 — NBC Cliąuot 
Club Orkestras.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR. NAIKEVJS 

756 W. 35th St 
(Čor. of 35tb B Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį.

WHFC 7:30 — Lipsldo 
radio ir muz. krautuvės lietuvių 
valanda.

WLS 8:00 —. — Sin
clair Minstrels.

WMAQ — 8:30—Paul White- 
man Orkestras.

WBBM 
Review.

WENR 
rum.

WENB — 10:15 
Orkestras.

WCFL
Bit Of Moscow 

WGN
Russe.

'"'i11''! MĮITĮImi?11 11 W *>■! U 'V**1

Advokatai

A.A. SLAK 1S
Advokatas

M ręsto Ofieae 77 W. Wathington St
Room 905 Te!. Dearborn 796*

Valandos* 9 ryto iki 4 po pietų
|«'W ».uiiupii.iew —

Vakartį: Utaro ir Ketv.—-6 iki 9 vai
4145 Archer Ąve. TeL Lnfayette 733’

Namų Tai- Hyde Parit 3305

Lietuviai Gydytojai
TbOli sourA Arteuen Avenu 
Pbont Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATOR1S 

uVDYtOJAS IR CHIRURGĄ. 
1821 So. Haltted Street 

CHICAGO. ILL

CHARLESSEGAL
Prakrikuoja 20 meta* 

OFISAS
*nur» Aihland Av f

CHICAGO ILL
PbC ĮAUSTAS DŽIOVOS 
..Ūkų Vyriškų ir Vaikų ha*

OFISO VALANDOS 
v ik* 12 »al ryte nuo 2 ik* « 

pietų ii auo 7 iki 8:30 va* 
Nedėl nuo 10 iki 12 v diens
Pbont Midway 2880

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
KUDEIKIS ir vM nustebino publiką m mą naplfiate- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojtiąą* Mm bMIks 
Bsrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus | 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies, . \

Reikalui esant, musų automobilius atvažfaoe | Jūsų 
namus ir atveš J musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di* 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiurtai 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulanęe patarnavimą su ekspertu Uetuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų, .Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
jūsų GjUBORjue ; j r

■ OHm. ’ /
4605-07 South Hermitage Aveaue

\VM 174f*r W

ŠIANDIEN
Priešpiet
— 10:00 — Ameri*

Ofito tfl. Lafavettr 7031

Dr. V E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grii< U Buropot ir cH 
tenojoj vietoj. 

VALANDOS 10 12 A M 
7 0 0 M Sekmadirniatt ir 

oiau pagal msitarimą

ROSELAND 
landė, Strumilos salėje rengia
mos kumštynės, kurių pelnas 
eis vietinių bedarbių naudai.

Rengėjai sako, kad bus aš- 
tuonios poros kumštininkų, ku
rie, naudojant jų pačių termi 
nologiją, “nutaisys vienas ki
tam ‘snapus’, išmuš dantis ir 
apjuodips akis.”

Be to, vienas kumštininkų 
sako, kad “vakaras bus labai 
jausmingas ir kruvinas, ir, kad 
surinkus nuo grindų dantis” 
susirinkę turės progos pašokti. 
Tai bus bent vakaras!

Įžanga 35c. Pradžia 7 vai. 
vak. Strumilos svetainės adre
sas — 158 E. 107th‘ St. Visas 
pelnas eis bedarbių naudai.

Kumštininkas.

WBBM 
can Medical Association.

KYW — 10:15 — Household 
Institute.

WMAQ
Today’s Children

WMAQ
universiteto paskaita

WMAQ
“On Wings of Song

Popieit
WMAQ — sl:30 

Schools.
KYW — 2:00 -

Echoes. - f ?
KYW 2:30

Women’s Radio Review
WGN — 8:30

Artists Recital..

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABOHIVS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o i»u«u 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

!3I4 W. 23rd PL < hieago
SKYRIUS:

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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofbe patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas-

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomįs pųo 10 iki 12. 
3343 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1401
. ■•>•!*♦>• VI w e   ■«' 1 "VI r V’"""”1 apR*smmroeiiiiroii>i

Phone Boulevard 7042 *

DIL C* Z> VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47tb Street

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Utra: lietuviams žinoma* peš 25 •• 
tus kaip* patvets gydrtoęa. cbirurg** * 
akušeris

Gydė' staigus ts chroniškas liga, vvrų 
motenrrsi »21kų pagal aaujauaiua •• 
rodui X.Ra» ir kitokuu elektror gn* 
teisus

Ofisas it Laboratorija
<025 W tStb St.. netoli Morgan S> 

Valandos* nuo 10—12 pietų h 
tu* 6 iki 7:30 eal* vakaro

Tel Canal 3110 
iteztdeucijo* telefonai

67 S ai Ctnltti ♦«*•
Grahoriai .

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Ralzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu atąomobilins visokiems reik.
lems. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO ILL

Dr. Suzana A. Slakis
Wnr«rų u Vaikų ligų Specialiem 

1145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 

Ofiso »al kiekviena diena ou* 9 iki 
12 'vto i išskvru* Taipgi
nu< ‘ <k 8 -*kar. ’harninkai* 
h r-V. *S4l«

Te, HYDl PARĮ

ii.IMIKUKW1IH JlL l'J—     .I.l'.-l’- 1 »■■■ l »'l*F—ff.«.liyi

'Trečiadienį pašven 
tins naujus pašto

ramus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4142 Archer Avenue 
T.lafnnss Virginia 0036

„ i,, i... i ...................

DR. A. L. VTTSKA 
2422 R4

kampas 67ęh h Artesian Ava 
Telefonas GrovehBI 1391

VilhMoi URO 9 Ui 11 rifo. 090 ?r4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą lt 

x uedėlioms pagal susitartai.

Telefonas Yards 0994 

lh MAURO K AP• » £ .

•631 South Athland Avenue
Ofiso valandos t

Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po pm
♦ iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki U 

Rez Telepbone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark * 
Telefoną*: State 7660- Valandos 9-—8

Weat Sidet 2151 W. 22nd St. A
Panedfillo. Seredos Ir PAtnrMc* vak. 0 Ud B 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

ūtamlnko. Ketverto Ir Subatns vak 7 Iki * 
Telefonas BopubUe PflOO

JOSEPH J. GRISB
Lietuvis Advokatas 4431 South Ashland Aoe.

TeL Republic 9723

DR.M T. STRIKOL’IS 
..VnVTOJAt* IR CHIKIIKCIAS

F I R A «

1645 S. Ashland Avi-.,
*i«« -af"nrto. anų e Iki I h 6 H

* «l .Mik MrSSlIoinb iMia* 
Ofiso Tel. Boulevard ?8 2C

T«| -Pro, pro

‘ • v1 I -1 ■

1 $ ■
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Vanagaičio Byla 
Prieš “Naujienas”

AR---
ATSIMENATE?

Teismas parėmė “Naujieną” pusę
Skundiko advokatai nepaten

kinti sprendiniu
Vienas po kito skundiko ad

vokatai stengėsi įtikinti teisėją, 
kad “Naujienų” pareiškimas, 
jogei skundas neturįs gero pa
mato, neprivaląs būt parem
tas. Vienas jų nurodė ,kad jei
gu jie dabar taisys skundą, tai 
“Naujienos” gali iškelti ar
gumentą, jogei jau iš
ėjo laikas (“statue of limita- 
tions”) statyti naujus skundui 
pagrindus. Tačiaus teisėjas 
jiems pasakė ir pakartojo, kad 
jo sprendimas pasilieka: De- 
murrer is sustained”.

Vyriausias kalbėtojas skun
diko pusėje ,adv. Mulks, tuomet 
ėmė reikalauti Jcad teisėjas duo
tų jiems paaiškinimą raštu, 
dėlko jisai pripažino jų dekla- 

skirą kambarį tartis ir rašyti raciją nepamatuotą. Bet teise- 
pa taisymus. Už kokių trijų 
ketvirtadalių valandos teisėjas 
pasiuntė klerką paklausti, ar 
pataisymai yra gatavi, nes jau 
buvo (X) dvyliktos valandos, o 
teismas šeštadieniais būna at
daras tik iki pietų. Vanagaičio 
advokatai (kurių buvo net ke
turi) atnešė jų pagamintą raš
tą ir perskaitė teisėjui. Bet 
teisėjas šį raštą pripažino ne
tinkamu. Tuomet iš naujo pra
sidėjo ginčai dėl sprendimo, ku
rį teisėjas jau buvo padaręs.

šeštadienį, vasario 11 d., Su* 
perior teisme, pas teisėją 
Frankhouser, buvo svarstomas 
“Naujienų” įteiktas teismui 
“demurreri’ prieš A. Vanagai
čio deklaracijų byloje, kurią 
pastarasis užvedė prieš “Nau
jienas” 1931 metų gale, reika
laudamas $25,000 atlyginimo už 
tariamų šmeižtą.

šitame pirmame “Naujienų” 
susirėmime su skundiku prieš 
teismų “Naujienos” laimėjo, 
nes teisėjas parėmė jų “demur* 
rer”, pripažindamas ,kad skun* 
das nėra pakankamai pamatuo
tas įstatymų atžvilgiu*. Teisėjas 
pasiūlė skundėjo advokatams 
savo deklaraciją pataisyti, pir
ma. negu jisai leis tolimesnius 
debatus.

Pasinaudodami šia teisėjo 
suggestija, advokatai išėjo į at-i

jas jam priminė, kad sulig teis
mo procedūra, kuri yra vartoja
ma aukštesniuose Chicagos teis
muose, tas jo reikalavimas yra 
nepagrįstas įstatymais. Galų 
gale, teisėjas davė skundiko ad
vokatams penkias dienas pagal
voti ir padaryti deklaracijos pa
taisymus, o “Naujienoms”—20 
dienų j jų pataisymus atsakyti. 
Buvo po pusės pirmos, kada tas 
ginčas pasibaigė.

“Naujienas” gynė adv. Sey- 
mour Stedman.

los sav., 2424 W. 69 St.
M. Kavaliauskas, duonosšeštadieni suorgani 

zavo lietuvią bedar- Mr. Rytiną, duonos kėpy 

bią skyrią C.W.C.O.U.

ke-

kepyklos

Valdybon išrinkti Jos. ViŲs,. J. 
Kemėšis, M. Titiškis ir J. As- 
cila; prisirašė virš 30 narių

Avė. 
sav.,

duo-

sav., 4629 So. Hermitage
John’s duonos kepyklos 

653*67 W. 83 St.
Mr. Long, White Palace

nos kepyklos sav.,4224 W. 
Roosevelt Rd.

Ward duonos kep., 5659 So. 
La Šalie St.

E. C. Coyl, pieninės sav.
P-s Murphy, pienines

Lietuviai bedarbiai šeštadienį 
po piet susirinkę Meldažio-Pa- 
liulio svetainėj suorganizavo; 
Chicago VVorkers Committee on 2016 So. Calumet Avė. 
Vnemployment skyrių, prie ku-,' Sunkist Pie Company, 
rio vietoj prisirašė virš 30 na- So. Shields Avė. 
rių.

Susirinkimą šaukė LS.S. cen- 
traline kuopa ir nurodė kaip la
bai svarbu bedarbiams stfsibur- 
ti į grupę ,kad iškovojus-tin
kamesnę pašalpą, pagerinti da
bartinę padėtį ir kovoti prieš,
įvairius smerktinus apsireiški- • komitetui, 
mus bedarbių pašalpos adminis- kams-ėms:

sav

3548

StakJ. M. Watkins Mother 
Car Co.

P-s Aleksa duonos kepyklos 
sav., 3339 So. Morgan St.

K. Varnis duonos kepyklos 
sav., 3838 So. Kedzie Avė.

Taipgi padėka tenka tarti ir
nariams darbinin-

tracijose.
Susirinkime kalbėjo 

brozas—lietuvių kalba 
nas atstovas iš C.W.C. 
zekutyvio komiteto. Pastarasis 
nurodė, kad ši bedarbių organi
zacija yra viena stipriausių vi
soje Amerikoje ir priskaito apie 
40,000 ir 60 skyrių (lokalų). 
V. Ambrozas ilgoje kalboje iš
aiškino organizacijos platformą, 
kuri savo laiku tilpo “Naujieno
se”.

Lietuvių C.D.C.O.U. skyriaus 
valdybon įeina Jos. Vilis— pre
zidentas, J. Kemėšis—sekreto
rius, organizatorius—M. M. Ti
tiškis ir delegatas į ekzekutyvį 
komitetų—J. Ascila.

V. Žukauskas, J. Kirby’s, J.
V. Am- Prismont, J. Bogus, A. Shakis 

A. Raslavicz, P. Grimaila, J.ir vie-
O.U. ek- ’ Raslavicz, F. Strazdauskas, S. 

Slonksnis ir Apol. Slonksnis, A. 
Novak, Rūkas A., E. Bložis, A. 
Butrimontas, N. Zickus, C. Eis- 
mont, Daukšas J., Jeselskis 
V. Budraitis, B. Jonks.

Ačiū “NAUJIENOMS” už 
talpinimą.

L.T.K. parapijios 3501-9 
Union Avė.

—Klebonas S. A. Linkus.

pa-

So.

Šventė 40 metą ženy- 
binio gyvenimo 

sukaktuves
Reiškia padėką as
menims, kurie auka
vo L.T.P. bed. fondan 

f

šeštadienį Tarną ir Anastaziją 
Kulishus sveikino didelis bū
rys draugų; vedė Lietuvoje.

Aprūpino vargdienius maistu, 
avaline, rūbais, e te,; klek S. 
A. Linkus taria visiems ačiū

Šiuomi noriu viešai ištarti šir
dingiausi ačiū visiems tiems ge* 
paširdžiams už teikiamą mais
tą, duoną, avalinę ,rubus, etc., 
vargdieniams. Keletą gerašir- 
džių vardus suminėsiu Čia:

M* Narvidaš, duonos * kepyk-

ROSELAND. — žinomi rose- 
landiečiai Tarnas ir Anastazija 
Kulishai, 10146 Calumet Avė., 
šeštadienį šventė 40 metų ži
nybinio gyvenimo sukaktuves, 
{'kurias atsilankė apie šimtas 
vietinių ir kitų kolionijų lietu*

Jubilatai vedė Lietuvoje 1898 
metais. Turi dvi dukteris, vie-. 
ną sūnų 
Amerikoje išgyveno kurį laiką.

penkius anukus

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios žinios tilpo “Naujienose” 
vasario 13 d., 1915 m.(
Lenkija neprigulminga

PETERBURGAS — Atėjo 
tikrų žinią, kad Vokietija ir 
Austrija jau skelbią Lenkiją 
kaipo neprigulmingą karalys
te.

Lenkija busianti neprigul
minga, su savo karaliumi, su 
savo valdžia ir su savo ka
riuomene nuo vasario 14 d.

Vasario 14 d., tai yra rytoj, 
Krakoivo mieste yra šaukiama 
konvencija, kuri turėsianti iš
rinkti Lenkijos karalių.

Sužeista 18 žmonių
(CHICAGO) — 18 žmonių 

sužeista, kada 51 gatvės gat- 
viakaris nušoko nuo trekių 
prie VVallace St. ir susimušė 
su Western Indiana geležinke
lio tilto stulpu.

kę atsigulė ant plikos aslos. 
Smalkią priėjo pilnas pona- 
mis ir jie užtroško.

Deportuos iš Amerikos 
6,000 ateivių

WASH1NGTON, — Genera- 
lis immigracijos komi t. pas
kelbė šiąnakt sekamą praneši
mą kaslink prospektą depor
tavimo svetimšaliu:

”Apskaitoma, kad apie 6,000 
svetimšalių bus deportuoti, di
džiuma ją kadangi jie yra be-

Ona Katriutė baigė 
Northwe steni Uni

versitetą
Birželio mėnesį gaus Bachelor 

of Science and Education 
laipsnį; universitetą lahkys 
ir toliau.

Degrce of Science and Educa- 
tional Literature.

Ona Kairi ute yra ‘Tirmyn” 
choro narė, \ buvusi finansinė 
sekretorė. Ji taipgi priklauso 
prie Lithuanian University 
Club.

Garsinkitės Naujienose

Ona Kai-

Didžiuina iš Iitįs publiką.
kusią yra ligoniai ar tapo ras
ti kaliais už prasižengimus, 
padedančius juos po d e pot ra
vimu”.

NORTH SIDE.
rinte, žinomo Northside veikė
jo C. Kairio, 5128 W. George 
St., duktė nesenai baigė North- 
western universitetą ir birželib 
mėnesį gaus Bachelor of 
Science and Education diplomą. 
Ji planuoja lankyti universite
tą ir toliau ir sieks Masters

CLASSIFIED ADS
'— --................ - ------------------------

Educational
MnkyltloR

Šiandien įvyksta šią 
organizaciją su

sirinkimai

Taipgi šįvakar įvyksta “svar
bus susirinkimas” S.L.A. 301 
kuopos, Cicero, Lukštienės sve
tainėje. “Visi nariai privalo 
atsilankyti ir sulyginti savo mo
kesčių knygutes sū centro kny-

PRANEŠIMAI
Chicagos Liet. Dr. Sau. Pašei pos 

sirinkimas įvyks antradieny, vasario 
Masonic Temple svetainėje, I

su- 
14 

d. Masonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Užbaigus draugijos reikalus prasidės 
programas. Kalbės Liet, konsulas P. 
Kalvaitis, dainuos ponia Steponavičienė, 
prie piano p. Charles Steponavičius.

Kviečia visus draugijos narius atsi
lankyti. Sekr. J. Jankus.

ATYDA
SOUTH SID6S MERGAITĖS

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS 

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ

$2 ĮMOKĖTI
$3.00 į savaitę

Mes turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
KAS SAVAITĘ, kas duoda galemybes 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota)

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

Cicero lietuviai eks-kareiviai 
rengia svarbų susirinkimų šį
vakar ir kviečia jame dalyvauti 
American Legion lietuvių sky
riaus valdybų.

Valdyba ragina visus eks-ka- 
reivius iš Cicero ir apielinkės 
susirinkime dalyvauti. Jis įvyks
ta Šv. Antano parapijos svetai
nėje, 8 vai. vak.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

MORTGAGE BANKERS

Financial 
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROBA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

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

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Personas

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal 

šios žinios tilpo “Naujienose” 
vas. 13 d., 1919 metais 

Du neperskiriamu draugu 
numirė drauge 

(CHICAGO) — Edivard Sta- 
choįviak ir Stanley Chižec 
kaip negalėjo gyventi be vie
nas kito, taip drauge ir mirtį 
rado. Juodu rado apsikabi-,
nusius ir nutroškusius smal- jgomiš,” sako kuopos korespon- 
kais Chižeco ponamyje, 1713 lentas ,kad išvengti klaidų ir 
IV. 18 PI. Abudu turėjo po 15 suspendavimų. 
metų amžiaus. Stasio koja bu
vo truputį apdegusi, o Sta- kito ko, išgirs raportui 
choįviako drabužiai apdegę, vakarėlį, kuris yra rengiamas 
Jie ten sukūrė ugnį dideliame šio mėn. 25 d.v Lukštienės sve- 
geležiniame puode ir sustirau- tainėje.

šiame susirinkime, nariai tarp 
apie

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS pETUVIŲ AUDITORŲOJ ,

MADOS MADOS MADOS

3232

3232 — Jaunai ištodysite šioj labai gražioj suknelėje, 
galite skyrium pasisiūdinti. Sukirptos mieros 14, 16,

Jeigu norite bliuz- 
8, 20, taipgi 36

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS ( LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

MOKINAME
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 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 P. Halsted St„ 
CHICAGO. 1LL.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

nuo

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir Žmonijos blogiausio prleSo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius lluosal, reguliariai vartokite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Mes Mokame Cash 
$82.50 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS 

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

Kambarys 610

M t - 4 .
ir 38 colių per krutinę. ,

3253 — Elegantiška išėjimui suknelė/ Gražiau išrodys iš vienos spalvos:
materijos. Galite padabinti stugelem pritaikintom prie spalvos iš kurios bus!

mieros

Vacek&Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

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

LAIVAKORTES Parduodame

■*»> » lrtMWWI*l. ■ <■<.■ ■ M. * ■H* 11 .n ■ —K* A

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 merų Irtcome Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyt* ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 1 
kovo ffitft.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Senas Auksas
_______________Old Gold

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su

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

HOME REFINERS, 
.5 No. Wabasb Avė.

Kambarys 600

Miscellaneous for Sale 
(vairu* Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos peles, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropii- 
kos žuvis. Geriausios riAies ir parinkti 
lepūnai. C)

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba pa* 
to ženkleliais kartu suužsaky 
(no Laiškus reikią adresuoti 
Naujienos, Pattem Dept. 1789 
So. Halsted St. Chicago, HL

NAUJIENOS Pattrtn Depu
1739 S. Halsted St., Chicago. (11.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

«tQ8ti man pavyzd} No 

Mieros per kratine

(Vardas ir pavardė)

Adresai

Mt<s(a» u valu, 

ssnatasssssai

laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų čekius.

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

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

PAIEŠKOJIMAS 
šie asmenys gyveną 

ieškomi: *-
Balčiūnienė. Olbikytė 

laši iš Šiaulių mt. Gyvenanti Chicagos 
apielinkėje.

BUVYDAITĖ. Elzbieta. (Bayved). 
Sesuo mirusio Juozo Buivido.

Gavriskis, Juozas, Gyvenąs Cbicagoje. 
Myško, Aleksas. 1927 metais gyveno 

Cicero, III. 
Sadauskas, Juozas. Tarnavo Amerikos 

kariuomenėje.
Samulionis, Mykolas. Kilęs iš Biržų 

vai. ir aps. Gyvenąs Cbicagoje. Atsilie
pė jo žmona Valerija Samulionienė.

Šilaivys—Šiliukas, Aleksandras. 1920 
metais gyveno Siuox City, Iowa. Atsi
liepė jo žmona, Antanina Šilaivienė.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomas atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta. 

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 ~ 201 N. Wells St..

Chicago, III.

NR. 53
Amerikoje

Marijona.

yra

Ki-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS anglių pardavėjas.
Atsišaukite

3650 So. Rockwell St.

Business Service
Biznio _______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų ra 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 va! 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. (žymus namai ori- 
ginalio ir vienintęlio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 

einu į kitą biznį, kampinė bučemė ir 
grosernė, 4 kambariai, 2 karų gara- 
džius. Renda $30 mėnesiui, nėra kom- 
peticijos per 2 blokus.

1025 W. 65 St.

Farms For bale 
'Tkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akerių farma 
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, IU.

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

701 Independente Blvd.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemŽ Pardavimui

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

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra.

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




