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Amerikoj yra virš 
12 mil. bedarbių

Tūkstančiai žmonių 
žuvo žemės drebėji

me Chinijoje

Farmeriai reikalauja 
pakelti pieno 

kainas

LIETUVOS ŽINIOS

Tik didelis darbo valandų sutrumpinimas 
gali dalinai sumažinti bedarbę, sako 

Darbo Federacijos prez. Green

Dideli potvyniai gręsia dviems 
Chinijos provincijoms, kuriose 

žus nemažai žmonių

keltų šalies ūpą, jei tie žmonės 
dirbtų ,vieton tuščiomis klajo
ti gatvėmis, kuomet kiti pilie
čiai turi nešti sunkią bedarbių 
šelpimo naštą. 30 valandų sa
vaitė yra konservą tyvis stan- 
dardas, kuris paliktų dar arti 
pusšešto miliono darbininkų su
imti į darbą po to kai indus
trija atsigaus.”

šelpimo išlaidos nepaprastai 
didėja

Wm. Green sako, kad judė
jimas už sutrumpinimą darbo 
valandų padarė kiek progreso 
ir delei to, skaičius bedarbių 
dabar yra visu milionu mažes
nis, negu jis butų buvęs, jei 
nebūtų buvę to darbo valandų 
trumpinimo.

Am. Darbo Federacijos pre
zidentas nurodo ir į nuolatos

Washington, vas. 13. —Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas William Green pareiškė, 
kad tik įvedimas 30 vai. darbo 
savaitės gali parūpinti darbą 
dėl pusės iš dabar esančių šio
je šalyje 12,000 bedarbių.

“Bedarbė sausio mėnesy pa
siekė naujo augštumo”, sako 
Green, “ir daugiau kaip 12,000,- 
000 algapelnių buvo be darbo. 
Naujas augštumas yra blogiau
sia depresijos tragedija. Ji 
daro dar labiau reikalingą sk^ 
bų trumpinimą darbo valandų, 
šimtai tūkstančių darbų visiš
kai išnyko laike depresijos; vie
nintelis būdas duoti darbinin
kams pragyvenimo šaltinį ir pa
statyti žmonių jėgą kurti tur
tą yra sutrumpinti darbo sa
vaitę.

“30 valandų darbo savaitė yra
atsigavimo standardas. Prista-' didėjančią bedarbių šelpimo naš- 
tymas prie darbo šešių sn pu-1 *ą- lapkričio mėn. miestams 
se miliono darbininkų butų aks-1 ir pavietams bedarbių šelpimas 
tinas kiekvienam, 
viltį miilonams žmonių,

Tai įkvėptų | kainavo 202 nuošimčius dau- 
, kurie ginu, negu metai atgal. Skair 

per kelis pastaruosius metus ‘ Sius gi šelpiamų šeimynų į me- 
nieko kito nežinojo, kaip despe-Į tus laiko padidėjo 152 nuošim- 
raciją; tai suteiktu ę&ąsą Jr pa-;Č*us.

1 1_  .4 . - — -

Peiping, Chinijoj, vas. 13.—- 
Dideli potvyniai gręsia dviems 
Chinijoms provincijoms, kurių 
viena jau nukentėjo nuo smar
kaus žemės drebėjimo gruodžio 
mėn., kuriame, kaip niekurių 
apskaitoma, žuvo apie 70,000 
žmonių.
• Potvyniui gręsia tūkstančiams 
gyvasčių nukentėjusiai nuo že
mės drebėjimo tolimai Kansu 
provincijai ir taipjau Shantun- 
go provincijai prie Geltonųjų 
jurų. Pastarojoj provincijoj 
užtvankos jau suardytos.

žinios apie žemės drebėjimą 
Kansu provincijoje, ištikusį 
gruodžio 26 d., labai priešta
rauja. Atvykstantys iš ten ke
leiviai sako, kad žuvo galbūt 
iki 70,000 žmonių. Tuo tarpu 
oficialės žinios, gautos Chini- 
jos internacionalinės šelpimo 
komisijos sako, kad žemės dre
bėjimas sugriovė 800 namų ir 
kad| 280 žmonių žuvo ir 300 
žmonių sužeista, žemės drebė
jimas tęsėsi pusantros valandos 
ir palietė septynius distriktus. 
Komisija netiki, kad galėję žūti 
70,000 žmonių.

Leit. Ross Mahachek (kairėj) iš Minneapolis, Minn 
\Villiam Solberg iš Waukegan, III., kurie rengiasi skristi aero
planu apie pasaulį. Mahachek laiko modelį aeroplano, kuriuo 
jie rengiasi atlikti kelionę. Pradėti kelionę jie mano gegužės 
mėn.

ir

Pats kongresas ne- Nepaprastas biznio 
pajėgia sumažinti 
valdžios išlaidas

atsigavimas Japo 
nijoje

Chicago. — šiandie Audito
rium hotely prasideda 300 far- 
merių atstovų susirinkimas, ku- 
raime bus svarstoma kaip pa
kelti kainą, kurią gauna už pie
ną farmeriai. Susirinkimą šau
kia Pure Milk Assn., kuri atsto
vauja didžiumą šios apielinkės 
pieną Chicagai pristatančių far- 
merių.

Farmeriai dabar gauna po 
3c už kvortą pieno. Asociacija 
sako, kad tiek už pieną gau
nant ne tik nėra pelno, bet sta
čiai neapsimoka karvių laiky
mas ir mažiausia 4,000 farme- 
rių turės bankrutuoti. Per pas
taruosius 3 metus pieno kaina 
farmeriams jau kelis sykius 
buvo nupiginta ir jeigu mieste 
pienas kiek atpigo, tai vien tik
tai farmerių sąskaitom Ferme
riai dabar Už pieną gauna be
veik tiktai trečdalį to, ką gau
davo 1926 m., kuomet mieste 
pienas nėra daug atpigęs, bent 
toli ne toj proporcijoj, kokioj 
jis nupigo farmeriams.

Nubaudė kalėjimu 
darbo federacijos 

veikėjus

Todėl nori suteikti Rooseveltui 
diktatoriaus galias reorgani
zuoti administraciją

Nupuolus pinigams prasidėjo 
biznio 
algos

atsigavimas; kila ir

Italija bijosi revoliu
cinių filmų

Nežiūrint

Kaunas, sausio 28. —Vakar 
kariuomenes teisme pačiam ka
riuomenės teismo pirm, gener. 
Šniukštai pirmininkaujant buvo 
sprendžiama Bernoto, Kimsos ir 
Laukaičio, byla.

1932 m. lapkričio mėn. kri
minalinė policija Bernoto bute, 
Aleksote rado šiuos tris asme
nis susirinkusius. Pas juos bu
vo rasta ir prieš valdžią nu
kreiptų aštraus turinio atsišau
kimų.

Bernotas prieš keletą metų 
buvo nuteistas už komunistinį 
veikimą, paskui komunistai iš 
savo tąrpo jį pašalino laikyda
mi Bernotą provokatorium. Vė
liau Bernotas susidėjo su fede- 
rantais ir organizavo darbo jau
nimą.

Kimša du kart stojo į vienuo
lyną-— jėzuitų ir pranciškonų, 
bet vienuolyne neužsiliko. Lau
kaiti arešto metu buvo 
jėzuitų ordeno narys— 
datas.

Kariuomenės teismas
lą išnagrinėjęs nusprendė: Ber
notą nubausti 6 metais, Lau
kaitį 2 metais ir Kimšą dviem 
metais su puse sunk, darbų ka
lėjimo.

Kauno 
kandi-

jų by-

Japonija ruošiasi at
šaukti savo delega
tus tautų sąjungoje

Paskutinė prezidento 
Hooverio kalba

Pašalino Prūsijos 
valdininkus, kad pa

statyti fašistus

Tokio, vas. 13. — Japonijos 
užsienio reikalų ministeris gra
fas Uchida šiandie pasiuntė 
kablegramą vyriausiam Japo
nijos delegatui Genevoje Yosu*- 
ka Matsuoka, įsakydamas Japo
nijos delegacijai pasitraukti iš 
svarstymų Manžurijos klausi
mo, kaip tik tautų sąjunga pri
taikins tautų sąjungos statuto 
4-tą paragrafą 15-to skirsnio ir 
vykti į Paryžių, kur laukti to
limesnių instrukcijų.

(Minėtas paragrafas ‘įgalioja 
tautų sąjungą paskelbti visus 
faktus ir rekomendacijas, jei 
nepavyko taikiai išrišti kalusi- 

komitetas jau 
paragrafą prb

Washington, vas. 13. — Pre
zidentas Hooveris šiandie išvy
ko į New Yorką, kitfr kalbės re- 
publikonų kliubui švenčiant Lin<- 
colno gimtadienį. Tai busianti 
paskutinė Hoovcrio kalba, kai
po prezidento.

išvogė slaptus doku 
mentus; Balkanai 

sujudę

Berlynas, vas. 13. —Ministe
ris be portfelio, hitlerininkas 
Wilhelm Goering pašalino įvai
riose Prūsijos vietose 24 ap
skričių gubernatorius ir polici
jos viršininkus ir jų vieton pa
statė hitlerininkų partijos na
rius.

Nazių laikraščiai 
jie pašalinti tikslu 
administraciją nuo 
nių elementų”. Ir
tik pradžia plataus valymo dar
bo. Didžiuma pašalintųjų 
socialdemokratai; kiti gi 
centristai ir liaudininkai.

sako, kad 
“apvalyti 

marksisti- 
tai esanti

kad kartu iš-

mo. Sąjungos 
svarstė apie to 
taikymo).

Sprendžiama,
vyks ir Japonijos delegacija nu- 
singiklavimo konferencijoje.

Delegacijos pasitraukimas bu
tų pirmas Japonijos žingsnis 
pasitraukimui iš tautų sąjun
gos.

Beloit, Wis., vas. 13.—Hen
ry Rainey, 53 m., farmerys, li
ko užmuštas muštynėse su 
vo sunum Jonu, 17 m. Abu 
siginčiję už kitą sūnų ir 
vas puolė Joną mušti, bet
nas atsikirto ir tėvas krisdamas 
užsigavo galvą į sušalusią že
mę. Sūnūs paliuosuotas.

sa- 
su- 
tė-

Viena, vas. 13. —Išvogimas 
slaptų dokumentų sujudino vi
sus Balkanus. Kaip tik Ang
lijos ir Francijos pasiuntiniai 
pareikalavo naujų informacijų 
apie slaptą Italijos gabenimą 
ginklų j Vengriją per Austrijos 
teritoriją, tapo patirta, kad Bel
grade tapo išvogti slapti Veng
rijos militario atašė dokumen
tai. Vagys nieko kito neėmė, 
vien dokumentus, kurie vėliau 
tiek pat misteriškai tapo sugrą
žinti.

Austrijos karinės žvalgybos 
telegrafinis šifras taipjau tapo 
išvogtas iš karo ministerijos.

Rumunijos pašte tapo susek
ta labai platus špionažas ir ne
užilgo po to tapo paskelbtas 
karo stovis.

yra 
yra

13 žmonių žuvo pasken
dus laivui netoli 

Alaskos
Dutch Harbor, Alaskoj, 

13.—13 žmonių, jų tarpe 
kūpąs Antonin ,galva rusų 
voslavų bažnyčios Alaskoje, žu
vo trys savaitės atgal smarkio
je audroje paskendus jų mažam 
laivui Umnak Native. 59 pėdų 
laivas paskendo prie Umnak sa
los, Aletftian salų grupėje, piet
vakariuose nuo Alaskos.

Smaugia mažąsias 
bako sankrovas

vas. 
vyš- 
pro-

ta-

11 žmonių užrauta, 23 
sužeista susirėmimuose 

su hitlerininkais

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas, 
nedidelė permaina 
roję.A

temperatu-

Saule teka 6:48, 
20.

A' A

leidžiasi 5

Berlynas, vas. 13. —Pabaigoj 
savaitės įvykusiitose susirėmi
muose tarp hitlerininkų ir opo
zicijos liko užmušta 11 žmonių 
ir 23 žmonės sužeisti. Susirė
mimai ištiko 8 miestuose.

Brunswicke policija pašovė 
dvi moteris, kurios žiurėjo per 
atdarą langą į maršuojančius 
nazius. Mat daugely vietų rla- 
ziai yra išleidę patvarkymus, 
kad niekas negali ŽiųrSti per 
langus tose gatvėse, kurjomis 

i jie maršu<ya.

Washington, vas. 13. —Kon
gresas suteiks prezidentui Roo
seveltui diktatorines galias re
organizuoti visą administraciją, 
panaikinti nereikalingus biurus 
tarybas ar komisijas, ] 
valdininkams algas ir visomis 
priemonėmis mažinti federalinės 
valdžios išlaidas. Tos galios 
bus suteiktos prezidentui todėl, 
kad pats kongresas to padaryti 
negali. Visi mato reikalą ma
žinti išlaidas, bet nė vienas ne- 
drysta pradėti tą darbą. Juk 
kaip nė mažinsi išlaidas, visuo
met užkliudys! savo balsuotojus. 
Pav., sumažinsi karo vetera
nams nereikalingas pašelpas, 
žiūrėk, kiek balsų prarasi. Vie
nijant departamentus irgi dau
gelis neteks darbo, o tie nete
kusieji juk balsuotojai. Kon- 
gresmanai gi yra labai opus, 
kad neprarasti balsų. Todėl vi
sos ekonomijos ir baigdavosi 
tiktai kalbomis. Pavesdami vi
sas galias prezidentui, kongres- 
manai tikisi nuimti nuo savęs 
atsakomybę ir niekas negalės 
prikaišioti jiems tai, ką 
pats vienas prezidentas.

Tokio, 
ponijoje 
dėties gerėjimas. Nežiūrint di
delių skolų ,ūkininkai parduto- 
damf už augštesnes kainas ry-

- i j*. .ar' * ' .'4'

vas. 13. — Visoje 
pasireiškia didelis

Ja- 
pa-

Varšava, vas. 13.
Lenkijos protestų, Mussolini at
sisakė įsileisti Lenkijoj gamin
tą filmą, kuris parodo kaip 10 
pasmerktų mirčiai poljtįpių ka-

mirus, darni už augstesnes Kainas ry- 
kapoti žius Ir ŠiilUį^yyenfli įlatiardaug

geriau. Geležinkeliai irgi dato 
geresnį biznį. Tai rodo dides
nį atsigavimą industrijos.

, Geriausiu įrodymu gerėjimo 
padėties yra kilimas algų.

Tečiaus yra skirtumas nvto- 
monių tame, ar tas gerėjimas 
yra patvarus. Jį iššaukė nu
puolimas Japonijos pinigų. Dau
gelis mano, kad kitos šalys, ap
sisaugojimui nuo nepaprastai 
pigių Japonijos prekių, apsi
tvers augšta muitų siena. Kai
nos prekėms padės kilti ir pa
čioje Japonijoje. Tada ir pra
eis gerovės laikai. Bet kol tai 
ateis, visi stengiasi pasinaudo
ti dabartiniu gerėjimu ir nesi
rūpina kas bus ateityje.

už sukėlimą
daro

Chiniečiai atmušė ja 
ponus

linių 1905 metais pabėgo iš
.kalsimo, Oficiftjjaj 

paaiškinta, kad, “filmas mokina 
kaip kelti revoliucijas ir todėl 
gali padaryti blogą įtaką į ma
ses”.

Rumunijoj uždaryta 
komunistų partija
Vienna, vas. 13. —Gauta ži

nių, kad vakar Rumu'nijoje ta
po uždaryta komunistų partija 
ir visi jos skyriai.

Papa paskirs dar 6 
naujus kardinolus

Rusijos medžiai vėl
‘ Klaipėdon

' j jiRFisį - m i 

Klaipėda, saus. 21.— Klaipė
dos lentpiuvė Rusijos miško 
medžiagą, kiek pereitais metais 
buvo atvežta, baigia apdirbti. 
Šią savaitę jau. pradėt; gauti 
nauji transportai Rusijos me
džių. Medžiai vežami geležin
keliais per Latviją. Paip prane
ša “L. Kel.” Latvijos vyriausy
bė dedanti pastangų sutvarky
ti visus techniškus įrengimus, 
kad prie Latvijos-Lietuvos sie
nos Grivoje vagonai butų grei
čiau perstatomi į musų geležin
kelių bėgių platumą, nes Latvi
jos ir Rusijos geležinkelių bė
gių vėžė yra paltesnė, negu 
Lietuvos, Vokietijos ir kil.

Nuteisė i 
triukšmo prie šelpi

mo stoties

Chicago.— Didžiosios grandi
nių sankrovos—aptiekus, gro- 
sernės ir cigaretų sankrovos— 
pradėjo pardavinėti populiariš- 
kuosius cTgaretus po 10c pake
lį. Tai yra smaugimas mažų
jų tabako sankrovų, kurios 
pirkdamos per tarpininkus pa
čios už tuos cigaretus turi daug 
daugiau mokėti. Net ir didžio
sios grandinių sankrovos pirk
damos tiesiai iš dirbtuvių, nie
ko neuždirba, vien parduoda 
pasigarsinimo tikslais ir kad pri
sivilioti žmones į savo sankro
vas, kitiems piridįniams. Bet 
mažosios sankrovos tokiomis 
kainomis 8taM’«omoS yw iS

, ■ V H

Peiping, vas. 13. — Iš Jehol 
provincijos sostinės gauta ži
nių, kad prie Kailu įvyko smar
kus susirėmimas su japonais. 
Pagelbą artilerijos ugnies ir 
bombardavimo iš oro japonai 
stengėsi persilaužti per chinie- 
čių linijas, bet tapo atmušti. 
Japonai skufbiai gabenasi su
stiprinimų iš Mukdeno ir Chin- 
chow.

Chicago.—Teisėjas Ęrank M. 
Padden nuteisė penkis vyrus ir 
dvi moteris užsimokėti po $2 
pabaudos ir teismo kaštus už 
dalyvavimą demonstracijoj sau
sio 27 d. prie bedarbių šelpimo 
stoties 8610 Commercial Avė. 

^1/

Jie pareikalavo naujo bylos na
grinėjimo ir paskyrimą baus
mės už sukėlimą riaušių teisė
jas atidėjo iki trečiadienio.

Rymas, vas. 13. — Oficialis 
Vatikano laikraštis paskelbė, 
kad bus paskirti šeši nauji kar
dinolai. Jie bus įšventinti slap
toj konsistorijoj kovo 13 d. ir 
viešoj konsistorijoj kovo 16 d.

Juos paskyrus išviso bus 58 
kardinolai.

• Batavia, III. šiandie Batavia 
švenčia 100 metų sukaktuves 
nito šio miestelio įsikūrimo.

s;

Organizuojami p.ašliužininkai

Karmėlavoj susidarė pašlii?- 
žininkų mėgėjų grupė, kurie 
jau apsirūpino pašliužėmis ir 
laukia tik sniego, kad tik gali
ma butų čiužinėti. Karmėlavos 
apylinkėje yra kalnuotų vietų, 
tinkamų pašliužininkams užtat 
nenitostabu, kad pereitais me
tai atvažiuodavo pašliužininkų 
čiužinėti net iš Kauno.

biznio.
. ...

A :
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Trys vaikai žuvo gaisre; 
tėvas labai apdegė

Išvogė Denver, Colo. 
turtuoli

I ll I

-DuDenver, Colo,, vas. 18. —Du 
maskuoti žmonės vakar vakare 
išvogė Charles Boettcher II, 31 
in., sūnų didelių vietos turtuę- 
Uij. Jis tapo išvogtas iš juf pui
kiu namų garažiaus .matant jo 
Žmonai* ?Wia| pjiolikai j!>at|aV6 
naštelj, Mataiti $60,000 iš
pirkimo. , Išvogtasis yra labai 
artimas Lindbėfgho draugas.

I . ■ . ' A . / "| 1 ■ .
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Louisville, Kk., vas. 13.—Trys 
vaikai sudegė ir jų tėvas gal 
mirtinai apdegė gaisre, kuris 
sūahikino jų namą. Tai Boone 
šeimyna. Ji gyveno virš sank
rovos. Tik Viena motina išsi
gelbėjo.

Keturi žmonės • žuvo 
.....

u «.l. ' I ............. 1

Youngstown, Ohio, vas. 13. 
—^Alexander A. Spraker, jo 
žmona ir du jų maži vaikučiai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino j y 
namą

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON!
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti^ 1 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame- gS 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįšti. ® 
kaip kada užtrunka aqie 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-gį 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. ®

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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Kupiškėnų dėmesiui

lenkų

■i

METINIS KONCERTAS
Torres

NAUJA

GREIČIAUSIAIS

BREMEN* EUROPA

Siunčiame Pinigus

Kaune

Adresas

Miestas

Vatsčlus

i t" M

šnipine 
sprendi

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

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

Laukia masinio bekonų 
augintojų suvažiavimo

Jūsų
PATOGUMUI

mureen 
O'šullivan

Siuntėjo vardas

Vyriausioji so- 
draudimo valdyba

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Nuteisė keturis 
šnipus.

kad byla
bet daugiau nieko ne

tik prašo*

KAUNAS 
eijalinio 
raštu įspėjo visas Lietuvos la 
bdarių ‘draugijas, kad dėl e 
konominio krizio 1933 m. ne 
rengtų balių.

Farrow, scenerijų rašytojų, už nelegali įvažiavimą į šią šalį,

įspėjo visas labdarių 
dr-jas, kad nerengtų 

balių

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhąvene užtikrina patogiausią kelionę į 

/ LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes dabar savo giminėms Europo

je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą 
. . sekamą vasarą.

Informaciją klauskite pas vietinius agentus, arba

I73» SO. HALSTED STREET 
CHICAGOęILL,

PATARNAVIMAS skubus 
IR SAUGUS

-pilną.akciją bekono statytojai 
turi apie 2,000. Taigi, ir į ak
cininkų Suvažiavimą laukiama 
apie 2,000 karininkų atvykstant. 
“Maisto” akcininkų suvažiavi
mas numatoma šaukti kovo

Kaunas.--“Maistas” jau4 kuris 
laikas bekono pristatytojams 
dalį atlyginimo moka savo ak
cijomis. Taigi visi bekono sta
tytojai tampa “Maisto” akci
ninkais. Su laiku kilo klausi
mas, kaip tiems akcininkams 
suteikti progą savo teisę, kaip 
akcininkų^ naudotis. “Maistas” 
buvo* sumanęs apskrityse šauk
ti bekono statytojų suvažiavi
mus, kurktose butų renkami 
“lektoriai” į visuotinį “Mais
to” akcininkų suvažiavimą. Bet 
buvo neaišku ,ar juridiškai yra 
galima, kad dalis akcininkų su
sirinkime dalyvautų tiesiogi
niai, o dalįs netiesioginiai; šis 
reikalas išaiškinti buvo perduo
tas viešo1 atsiskaitymo įstaigų 
ir įmonių inspekcijai. ši in
spekcija ilgai tą klausimą stu
dijavo, bet jokių išvadų nega-

........

Vaįs/ij,

Areštavus australietį John
aikštėn, kad valdžia tyrinėja įvažiavimą ir apsigyvenimą daugelio kino žvaigždžių. Pasėkoje 
tų tyrinėjimų daugelis mažesnių žvaigždžių, kurie-kurios prasilenkė su imigracijos įstatymais, 
rengiasi geruoju apleisti Jungt. Valstijas. Maureen O’Sullivan rengiasi gryšti Airijon; Italijoj 
gimusi austre Elissa Landi jau išvažiavo į Meksiką laukti leidimo prailginti jos buvimą Holly- 
woodo artistų kolonijoj; meksikietes Lupę Vėfefc ir Raųtiel TbrrcS irgi veikiausia gryš Meksikon. 
Tyrinėjimus veda darbo sekretoriaus pagelbininkas Murray Garsson.

NAUJI
Vasario-February 26, 1933
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Jei jie pastatytų liaudies na
mą, labai galimas daiktas, kad 
nuo jų klerikalai paveržtų, nes 
organizatoriai mėgsta prie są
lygų taikytis. Ir bendrai pro
vincijos savistove organizacija 
negalima daug pasitikėti, nes

lai ir namą paveržti.
Kaip visoje Lietuvoje, taip ir 

Kupišky klerikalai veikia smar
kiai. Kupišky yra bent trys ku
nigai, kai kurie inteligentai ir 
pusinteligenčiai jiems padeda 
veikti. Jie rengia beveik kas 
sekmadienis paskaitas, organi
zuoja jaunus ir senus. Vaikus 
organizuoja nuo penkių metų; 
važinėdami kunigai po viensė
džius irgi organizuoja į savas 
Organizacijas 
prievartą įrašo ofganizacijon ir 
laikraščius priverčia užsirašyti. 
Renkas aukas dėl steigimo Lie
tuvoje katalikų universiteto, 
dėl misijų, žodžiu., iie daug 
veiklesni, negu pažangieji.

Kaune yra susiorganizavusi 
kultūrinių organizacijų sąjun
gos taryba, kurios tiksiąs yra 
kelti kultūrą pažangioje dva
sioje. Ji įgaliojo bent kelius 
asmenis suorganizuoti Laisv. 
Et. Kult. D-jos Kauno skyrių, 
kad įsteigtų kapines... Kauno 
skyrius žada išleisti laisvama
nių laikraštį... žodžiu, bando 
veikti ir pažangieji, bet daug 
mažiau, negu klerikalai. Mat, 
pas pažangiuosius mažiau pini
gų, daugiau kliūčių ir reikia 
pasakyti visgi mažiau ir veik
lus, nes jie iš to negyvena, bet 
dar priešingai: jiems daug pa
kenkia materiališkai, o kleri
kalai, jei nustotų pasekėjų, nu
stotų ir duonos.

Petras Vaitiekūnas.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

jaus, nea jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 tentų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

laukianti 2,000 “Mais 
to” akcininkų

KAUNAS, s. 19. - 
jusiu lenkams byloj 
mas buvo paskelbtas vakar 
dieną. Gudelis-Gudelevičius 
nubaustas 13 metų, Grigonis 8 
metus, Reingoldas 5 metus, 
Noreika 2 ir pusę metų sunk, 
darbų kalėjimo.

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St, Chieago.

DABAR yra laikau pagalvoti apie juaų 
dukters ateiti. Ką ji veiks kaip už
baigs mokyklą?

Štai yra gera dcl jos proga itrnokti 
dreaių dezaininimo, drošiu siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmokinsime 
ją | labai trumpą laiką. Rašykite dėl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri išaiš
kins apie musų mokyklą.

MANTRR 8CHOOJL OF DRE88 
DESIGNlNti, p»K8S MARINO 

* MILLINKRY 
(J. KASNICKA, Vedėjas)

380 S. Wub«sh Avė. Tel. Wabash 0073

DIENAS J
LIETUVĄ

PASAULYJE LAIVAIS

NAUJIENOS
1739 S#. Halsted St.

Žemiau paduodu laišką, 
šytą p. A. S. Kovoliunui, Ka- pinių 
nadon.

šis laiškas aiškių-aiškiausiai 
jrodo, kad turime mes ameri
kiečiai lietuviai, ypač Kupiš
kėnai padvigubinta energija 
stropiau pasidarbuoti ir atei
ti su pinigiška pagelba Etinės 
Kultūros Draugijai Kupiškio 
skyriaus kaip įsteigimui Ku
piškyje Laisvų kapų, taip ly
ginai įrengimui knygyno ir 
skaityklos ir tankiau rengimo 
paskaitų, painokų.

Be pinigų tų kultūrinių, ap
švietus darbų neĮkunysi.

—D-ras A. L. Graiėnnas 
3310 So. Halsted St., 

Chieago, III.
Laiškas A. S. KOVOLIUNUI 

Gerb. Tamsta!
Atleiskite, kad taip ilgai ne

parašiau atsakymo į Tamstos 
laiškus, kurie rašyti 1932 m. 
lapkričio 1 ir 7 d. Mat, tikėjo
me veikiai gauti kapinėms lei
dimą. Maniau, kaip gausime 
leidimą, tai tuojau Tamstai 
parašysiu ir kapinių įsteigimu 
pasidžiaugsime. Bet apsirikau, 
taip manydamas: negavome 
dar leidimo. Dr. J. šliupui sa
kė p. 
teris, l__ _______ _
siąs leidimą. Paskui p. Pilie-1 Uis, kiti 
čių Aps. Depart. Direktorius mo org., 
sakęs prof. Pūreliui per kelis 
sykius, kad veikiai leidimą iš- 
duosiąs, 
kodėl tas dalykas vilkinamas. 
Tur būt, musų priešų yra da
romi žygiai. Su kapinėmis rei
kalinga buvo daug formalu
mų atlikti, daug turėjome 
darbo, bet pagaliau darbo už
baigom, jokių įrodinėjimų ar 
pasiaiškinimų iš musų nebe- 
reikalauja ir sakė, kad jiems 
viskas yra aišku. Kol mes ga
lėjome ką nors daryti, rūpino
mės, kad byla greičiau eitų 
pirmyn 
begalime daryti 
me duoti galutiną atsakymą.*

Klausiate, kodėl Plungėje 
įsteigė lengvai ir be kitų pa- 
gelbos, o mes per sunkiai. 
Galėjo įsteigti lengvai (aš ne
žinau, ar lengvai), nes galėjo 
būti ir sąlygos daug lengves
nes. Jei kas žemės padovano
jo ir jei priešai nekovojo, nes 
nesivi ir kunigai labai atkak
lus. Be to, valdžios santykiai 
su klerikalais ne vienoki visa
dos: sykiais pagerėja, 
kiais pablogėja; šiame 
le tas labai svarbu.

Toliau nuo Kupiškio 
galėjome gauti žemės

lęąintas
9

... ... Apsla

Ii greit užviešpatauti klerika-, įėjo padaryti.- Tai tokio faktą 
akivaizdoje “Maistui” nebeliko 
nieko kita daryti, kaip tik šauk
ti paprastą visų akcininkų su
važiavimą. “Maišto” akcininkų 
dabar yra apie 200,000. Tačiau

ir mes 
už dy

ka — buvo norinčių padova
noti; mes nenorėjome. Mat, 
mes norime 1 įsteigti kapines 
arti miestelio: esančias arti 
miestelio, ir tolimesni, atvykę 
į Kupiškio mugę, galėtų ap
lankyti. Belo, mes manome 
įsteigti gražias kapines: įtai
syti sodą, tai vasaros laike 
turėtume patogią vietą laisvų 
pažiūrų žmonės sueiti — pa
silsėti... Kupiškio apylinkėje 
nebėra kaimų — išsiskirstę į 
viensėdžius, trobesiai tankiai; 
sulig įstatymų negalima stei
gti kapinių arti trobesių ir 
kiloki yra aprubežiaviinai. Be 
to, katalikai nenori parduoti 
laisvoms kapinėms žemės.

Nupirkome žemes kapinėms 
pas Matulionį, tarp bažnyčios 
ir Aukštupčnų kaimo prie vie
škelio. Viela aukšta ir graži ir 
labai patogi visai arti mieste
lio. Visiems, kurie tik mate, 
ta vieta labai patinka. Parda
vėjas katalikas ir jo kaimynai 
katalikai, kurie pyko kam jis 
parduoda. Todėl pigiai negalė
jome nupirkti, su visais raš
tais ta žeme mums kaštavo 
2,000 litų; 500 litų esame dar 
skolingi, tikimės iš savo narių 
surinkti ir išbaigsime mokėti, 
žodžiu tariant, prie vienokių 
pastangų gali viename mieste
lyje įsteigti lengvai kapines, 
antrame sunkiai, o trečiame 
visai nepajėgti įsteigti.

“Lietuvos Žiniose” sykį bu
vo korespondencija (nepame
nu miestelio vardo}, kad lame maža išlavintų žmonių, tai ga-

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGA
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta.
Prisiunčiame paštu.

miestely nepavyko įsteigti ka- 
negavę leidimo1; iš ki

tos vietos buvo pranešta, kad 
kapines įsteigė vienas asmuo 
savo žemėje 1926 metais? Tais 
metais buvo lengva įsteigti. 
Jis prašė Dr. Graičuno aukų 
dėl aptvėrįmo kapinių. Šiau
lių miestas didelis ir ten daug 
laisvamanių. Jie įsteigė kapi
nes, gavo žemės dykai. (Ir jie, 
rodos, 1926 m.}, bet jie nėra 
patenkinti, nes toli nuo mies
to, nepatogioje vietoje.

Nors mes ir sunkiai steigia
me; bet įsteigę, tikimės pasi
džiaugti, nes labai patogi vie
ta sodui ir bus vasaros metu 
patogu sueiti. Dar turime 500 
litų išmokėti, bet tikimės su-| 
rinkti veikiai iš savo narių it\ 
gal kiek iš kitų Lietuvoje. Tu
rėsime dar nemažai išlaidų 
aptvėrimui ir medžių apsodi
nimui, kaip tas pavyks, tai 
ateitis parodys*

Įsteigėme biblioteką, dar 
nedaug turime knygų, bet po 
kiek eina daugiau.

Iš jaunimo nėra veikėjų, 
Norint jų turėti, reikia nema
žai pasidarbuoti, kad juos į- 

Vidaus Reikalų Minis- traukus į kulturinį pažangiųjų 
kad kupiškėnams duo- darbą: vieni jų pas klerika- 

yra Lietuvos Jauni- 
bet nieko neveikia, q 

treti niekur nepriklauso.
Kupiškyje yra nuo seniai 

bent kelios pažangiųjų org.L 
Liaudininkų, Moterų progresis- 
čių ir Lietuvos Jaunimo, ta
čiau jos nieko neveikia. Jauni- 
miečiai buvo neseniai surengę 
jaunimo teismą, bet ir tai ga
na suaugęs žmogus, o jų tik 
firmą panaudojo.

Suorganizavome Laisv. Et. 
Kult. D-jos Kupiškio skyrių, 
manydami sutraukti visas jė
gas pažangiųjų ir įsteigsime 
laisvas kapines, biblioteką, 
rengsime paskaitas... Visų mi- 
ttfrnų org. Žmones lengvai tani 
pritarė ir veiklesni bent prisi
rašė, bet J. Bukėnas ir Domas 
Vaitekūnas neprisiraše — bi
jojo laisvamaniais pasirodyti. 
Rengdami paskaitas atsikvies- 
davome iš Kauno profesorius 
paskaitų skaityti; žmonių pri
sirinkdavo daug:’ nemažai atei
davo katalikų ir net pačių da
vatkų atsilankydavo po vieną. 
Ir manėme, kad kai įsteigsime 
kapines, gausime daugiau pasi
tikėjimo, tada prisirašys dau
giau narių, galėsime dar geriau 
veikti, bet, kaip matyt, su ka
pinėmis labai sunkiai einasi. 
Be to, J. Bukėnas ir Domas 
Vaitkunas steigia kitą organi
zaciją, kuri savo įstatais nieko 
nesiskiria beveik nuo musų or
ganizacijos. žinoma, dviem pa
našiom organizacijom bus daug 
sunkiau, nes suskaldys jėgas, 
o ir taip labai maža veikėjų ir 
labai sunkiai moka nario mo
kesčius. Jie iš sykio negavo 
pritarėjų, tai buvo pasimetę or
ganizuoti. Bet atvažiavo iš 
Amerikos Jodakis Kupiškėnų 
Klubo sekretorius, tai su jo pa
gelba vyksta geriau, nes jis 
sako, kad amerikiečiai tokiai 
organizacijai geriau sutiks pa
vesti Liaudies namo statymą. 
Mat, Juodakis su jais girtuok
liauja, tai kaip jie nori, jis taip 
ir sako.

Juodakis Amerikos laikraš
čiuose rašo, kad jis suorgani
zavęs visus Kupiškio pažan
giuosius ir laikiną valdybą iš
rinkę žymius visuomenės veb ; 
kėjus ir inteligentus. Bet iš 
tikrųjų įsirašė į valdybą visi 
nariai ir nėra nei vieno visuos 
menes, veikėjo. Bukėnas buvo 
veikėjas nuo 1919 melų, bet 
dabar nėra visuomenės veikė-

Galite - prisieti money orderi arba eash
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KĄ ŽMONES MANO
Keistučio Kliubas

Neteisybė

Garsinkitės Naujienose

Kodėl Prarastas Vilnius
musu

Keistučio Kliubo korės

NUPIGINTA 50% VISKAS

NAUJIENOS

THE GEEVUM GIRLS

ĮHIS HAND3 AN‘

Sekmadienį pastaty 
ta operete “Julija”

VII 
VIII.

tn* jPree "Eye Care*1 
yc Beauty” Book

Šiandien įvyksta “Biru 
tės” choro repeticija

Thor Elektrikinis 
Prosas

šios orga-l
Masonis (

A. Stepo-

Konsulas A. Kalvai 
tis, A. ir G. Steponą 
vičiai Chi. Liet. D. 
S. P. susirinkime

Išleido Naujienų Bendrovė 
Siųskit money orderį

Antradienis, vas. 14, .1933

BURLEY BEST 
TABAKO

INDEPENDENT 
TOBACCO 
GROTOS 

ASSOCIATION

ja. Choro vedėjas Mikas Joza- 
vitas ragina visus savo narius 
repeticijose atsilankyti.

THAT NEW FELLER OF YOU^S, MR Mc NUTTY, j 
IS HERE.AN' IF YOU DONT BEUEVEjįį" 
HES LOONY JUST COME AN' I 
TAKE A udok FORyouRself!

207-208 McCLURE BUILDING 
Frankfort—Kentucky

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei metų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros' 
ž. admin.

kad 
pus- 

o dar 
kad jau ir

Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

šiandien 7:30 vai. vakare, 
“Sandaros” svetainėje, Bridge- 
porte, 3133 South Halsted St. 
jvyks “Birutes” choro repetici-

ams —
— 2 dol

Narių
Dabartiniu laiku

Thor Nauja Skalbia
ma Mašina $QE

A. Kalvaitis kalbės j 
nizacijos narius 
Temple svetainėj, 
navičienė dainuos

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

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

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

W. Sharka 84, M. Norkus 15, 
A. Jusas 13, S. Tverijonas 7, 
Wm. Buishas 5.

Reiškia viršmineti 5 nariai 
sykiu prirašė 74 narius. Kiti

li/į dol.; Lietuvoj metams 
1 dol., ketvirčiui — % dol.

Amerikos lietuvių mi/sų mono 
žvaigždę p-nią Steponavičienę? 
Vargiai rasis bent vienas lie
tuvis, kuris brangina menų ir 
nebūtų negirdėjęs p-nios Ste
ponavičienės.

Lietuvos konsulo Kalvaičio 
kalbų, p-nios Steponavičienės 
dainoš, p. Stephens pianas — 
sudarys įdomų programų vi
siems Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos na
riams pakalusyti. Pasitikim, 
kad šitas susirinkimas bus tik
rai skaitilngas.—Maxim Lupus.

(.ISTERINE 
relieves

SORE THROAT

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomų Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

Įw'y,THE PRUNES VVAUCIN ĄR0UND ON 
LH>S HAND3 AN' KTIEES. GRCMUlY

JFluKe A PAW6!

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės. užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. f kampas Keeler Avė. Tel. Craurford 5573

YOURS-YlJ
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write
or *'

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

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

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

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.

Listerine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jų! Tas palengvina jusųl 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 *6 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St., 
Louis, Mo. I

šiandie, Chicagos 
Draugijos Savitarpines 
pos susirinkime kalbės Lietuvos 
konsulas Kalvaitis, dainuos žy
mi dainininkė p-nia Anelė Ste
ponavičienė, pianų skambys 
George Stephens.

Vieta: Masonic Temple sve
tainėje, 1547! N. Leavitt St. 
Pradžia 7:30 v. c. Draugijos na
riai, nuoširdžiai kviečiami — 
aptarsite organizacijos reika
las, užsimokėsite mėnesines 
duokles ir išgirsite įdomų pro
gramą. Lietuvos konsulas p. 
Kalvaitis, turi įdomią temų sa
vo kalbai, interesinga bus su
sirinkusiems paklausyti. Dar 
reikia priminti, kad p. Kalvai
tis pirmų syk kalbės 
Draugijos susirinkime.

Kas nežino ir nepažįsta

Kad prie Keistučio Kliubo 
prisideda daug pašelpinių drau
gysčių, tas yra faktas, bet kas 
čia blogo? Dar jokia grynai 
bolševikinė draugystė prie Keis
tučio Kliubo neprisidėjo.

Visos jau prisidėjusios drau
gystės ir tos, kurios nori pri
sidėti, turėtų būti ir pačiam 
Ylai “košer”, nes visos turi 
gražius tautiškus vardus. Kad 
iš tų draugysčių butų galima 
subudavoti Stalino kliubą, tur 
būt ir Yla netiki.

Labai nemalonu su p. Yla 
polemizuoti, bet kaipo Keistu
čio Kliubo korespondentas skai
tau sau už pareigų apginti Kei
stučio Kliubo garbę.

Aš vis gi nesuprantu, kodėl 
“Naujienų” redakcija duoda 
vietos panašiems raštams? Nors 
čia yra kreipiama kad apjuo
dinti kokį nors atskirą asmenį, 
bet daugiausiai yra diskredi
tuojamas pats Keistučio Kliu
bas 
pondentas St. Narkis,

yra $3,854.30, bet yra reikalin
ga išmokėti viena pomirtinė ir 
pašelpa ligoniams apie $300. 
Dabar paanalizuosime K. D. na
rio faktus. Kudirkos dr-ja pi
nigus laikė tiktai trijuose ban
kuose, o ne keturiuose: Ist 
Union Trust and Savings ban
ke $505, pas iždininkų $498.32, 
Gold Bond ant Universal banko 
namo $1000 — 6%. Nuošimtis 
yra gaunamas, bet pati suma 
tai sumažės, sakysime, ant

- $500. Paskola biznieriui 
kurių mini K. D. Narys, 

Tai nėra tokia

Sekmadienį Chi. Liet. Audi
torijoje “Naujos Gadynės” cho
ras, vadovaujamas Jurgio Ste
ponavičiaus, pastatė dvejų ak
tų operetę “Julija” Publikos 
buvo apie 600. “Julia” gana 
gyvas vaizdelis iš žvejų gyve
nimo.

Vadovaujamose rolėse — B. 
Rašinskaitė, A. Zabukienė. F. 
Bložiutė, Pranas Jakavičius, 
etc. Orkestro vedėjas Jurgis 
Steponavičius.

—Senas Petras.nijimuisi Kudirkinės su 
tučio Kliubu. Kudirkinės 
rinkime buvo šmeižiamas 
Kliubas, kad turįs daug 
narių, ligoniai neprižiūrimi 
tvarkiai, finansai r.ulnvestuoti 
saugiai ir tam panašiai. O Kei
stučio Kliube šmeižiama Ku
dirkos dr-ja ir bauginama di
deliu bolševizmu ir blogomis fi
nansinėmis apystovomis. Kas- 
link Kudirkiečio pastabos, kam 
J. G. lenda į “Naujienas”, tai

Specialis Pasiūlymas:
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO -00

- reOOGM! ----KOU&HH-

)S ROUGHp- i f iOonT ( 
YlNDTHAT NICKIE I GOTAI 

WALK KOMEI r-----------—

TIK ŠIA SAVAITĘ
PER ŠALČIUS NUPIGINTA

JeiguTurite Rupimą 
PameginkitSį Dykai 
Vartokite prie |>y!e Įlupturo*. Senon ar Nau

jo*, Didele* ar Mažos Ir 3ųg busite ant 
Kelio Kuris Pertikrino Tuk*- 

tanHus.
Kaipo Įrodymas Siunčiamas 

DYKAI
Kiekvienas vyras arba moteris turinti rup. 

turu turėtų tuojau* raAyti W. S. Rite. 
(203-B), Mnin St.. Adams. N. Y. ir Dykai 
išmėginti musų pastebėtina Metodo. Tiktai 
uždėkite ant iupturos ir pratrukhnas užsi
daro naturaliAkn budu, taip kad nebus rei
kalo turėti jok| palaikytojų, diržų arba prie
taisų. Rutinai reikalaukite dykai iAmėgini- 
rnui musų Stimuliuojanti Prietaisų. Nėra jo
kios prasmės dėvėti visokius palaikytojus 
visų savo gyvenimų. Jeigu tam nėra jokio 
reikalo? Kodėl rizikuoti ir gauti gangrenų 
arba kų kitų pavojingų nuo mažos ir nekal
tos rupturos. kuri tūkstančius pasiuntė ant 
operacijos stalo? Daųgejis vyrų ir motorų 
kasdien yra tokiame pavojuje, tik dėl to, 
kad ruptura nesuteikia jiems skausmų ir 
jie todėl gal nepaiso. Rašykite tuoj aus dėl 
dykai ifimėginirno, nes tai tikrai yra pa- 
stebėtina* dalykas, kuris pagelbėjo išsigy
dyti nuo rupturos, kuri buvo taip didelė 
kaip dvi vyro kumšty*. Pamėginkite ir ra
šykite tuojau* pas W. S. Rice, Ine.. (203-E) 
Maln St., Adams, N. Y.

50% 
apie 
$530 ant 6 
bloga, kaip K, D. N. perstąto; 
gali būti net 100% gera. Da
bar uždaryta Universal banke 
$718.34, Central Mfg. District 
banke $596.14, viso $1,314.48. 
Pagal K. D. N. p.pskaitliavimo, 
kad gausime apie 10%, tai iš
puola $131.44. Visb pasidaro 
$2,164.76. Atėmus $300 pomir
tinės ir pašalpos, lieka $1,- 
864.76, o narių yra apie 75. 
Proporcionaliai išeina nariams 
apie $24.86, tai ne po $6, kaip 
K. D. N. sakė.

Suprantama, kudirkietis “Y- 
la” Kudirkos dr-jos narys, da
rė ir rašė tikslu pakenkti vie- 

Keis- 
susi- 

K-čio 
senų

Krautuvė Radio, Elcktrikinių šaldytuvų, Rekordų 
, . I ‘ . • * r

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Atsakymas kaslink vienijimosi 
Dr. V. Kudirkos dr-j.os su 

Keistučio Kliubu
J. G. korespondencija, tilpu

si “Naujienose” 30 sausio, pri
kėlė biskį triukšmelio “Kudir- 
kiečiui”, Kudirkos dr-jos na
riui ir kokiai ten “Ylai”.

^Naujienose” 1-mų vasario 
“Kudirkietis” pranašauja bolše
vikišką pavojų Keistučio Kliu- 
bui. 'Pastebi J. G., kad sarma
tos neturi su savo veidmainin
gais raštais lysti į “Naujienas” 
ir t. t. Vasario 3-čią “Naujieno
se” tilpo Kudirkos Draugijos 
Nario straipsnis, kad Kudirkos 
Draugija turi tiktai $600. Nu
rodo, kad J. G. blofuoja, nori 
apgauti Keistučio Kliubu, kad 
J. G. rašė netiesą. Kudirkos 
dr-ja turėjusi tiktai proporcio
naliai po $6, o ne apie $40 pra
džioje 1932 metų. Dar prideda, 
kad dr-ja skolinusi kelis šim
tus kokiam biznieriui ir ta pa
skola bus regima taip, kaip 
saule tekanti vakaruose. Verta 
pažiūrėti arčiau į faktus ar 
daug yra teisybės. Iš 1931 me
tų raporto, priimto sausio mė
nesį 1932 metais, turto buvo 
viso $3,931.67, narių buvo virš 
100-tas.

Gegužio mėn. 1932 m. dar 
buvo bankos neužsidarę. Visas 
turtas buvo $4,094.17 
apie šimtas 
1933 metais Dr. K. dr-jos sto
vis yra žymiai pasikeitęs tur
tu ir nariais. Raportas revizi
jos komisijos, priimtas sausio 
mėn. 1933 m., (bankui jau už
sidarius) nurodo, kad turto

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

yra “Naujienų” santykiai su 
pašelpinėmis draugijomis, o ne 
kokio pavienio asmens.

J. Gelgaudas, 4 
prot. rašt. Dr. V. K. Dr-jčš. suteikia 

barzdaskutyklos 
mm komfortų 
®|| akutimos 

namie

'130.00
(Kaip ant paveikslo)

Reduces COLDS

66%

19, kas sudarė iš viso 93 na
rius. Visi šitie viršmineti drau- 

To aprašymo1 gai susideda iš įvairių sriovių 
žmonių ir p. Yla negali pava
dinti juos bolševikais tik dėlto, 
kad jie dirba dėl Keistučio 
Kliubo labo.

“Naujienų” num. 28-me vic 
tinėse žiniose tilpo aprašymas visi nariai bendrai prirašė tik 
po antgalviu “Bolševikai pla 
nuoja užkariauti Keistučio Pa 
šalpos Kliubą’ 
autorius tūlas Yla nupasakoja 
pasikalbėjimą su aktyviu bol
ševiku Keistučio Kliubo nariu.

Jei panašus aprašymas butų 
tilpęs feljetono formoj - nie
ko tame blogo, bet čia atrodo 
lyg ir rimtas aprašymas, 
deja, nelabai nusisekęs.

Straipsnyje nupasakota, 
Keistučio Kliube yra apie 
antro šimto bolševikų 
žemiaus pasakyta 
dabar bolševikai galėtų paimti 
kliubą ir valdyti; ir ant galo, 
uždeda anspaudą, kad, girdi, 
“reikės labai didelių pastangų, 
kad juęs tinkamai atmušti. Bet 
gal būt, kad jau pervėhi. Pa
rodys trujnpa ateitis.”

Kokią čia galima padaryti iš
vadą? Keistučio Kliubas turi 
virš 1200 narių, o anot p. Ylos 
pusantro šimto bolševikų už
kariaus Keistučio Kliubą. Ir 
tai. girdi, “reikės labai didelių 
pastangų, kad juos tinkamai 
atmušti”. Na, kaip sau norite, 
čia jau bolševikams suteikiama 
Napoleoniška garbė.

Kad bolševikai veikia Keistu
čio Kliube, aš apie tai nesigin
čysiu. Čia veikia visų sriovių 
žmonės ir sutartinai dirba dėl 
kliubo gerovės. Pavyzdžiui, 
1932 metais prie kliubo prira
šė naujus narius sekančiai:

PROBAK
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listų, ir dar vėliau ^tautiečių” organų, pasipylė iš jo, 
kaip iš gausybės rago, j visas puses toki pat “nedorų
jų” prakeikimai, kokiais seniaus vaišindavo savo opo
nentus klerikalai, b vėliaus ėmė vaišinti komunistai.

Toks pat įsikarščiavimas, tokia pat primityviška 
puslaukinio žmogaus logika ir beveik tie patys plūdi
nio žodžiai, Tik, žinoma, jų “piktos dvasios” yra kito
kios, negu klerikalų arba komunistų. Bimba ir jo “po* 
tftočnikas” Vidikas lojo ja savo oponentus “proletariato 
prlėšaiš^, o Valaitis su Klinga — ^tautos priešais”. Bet 
toliaus jų terminologija susilygina: vieni šaukia apie 
parsidavėlius” ir antri apie “parsidavėlius”; vieni grū
moja “numaskuoti” ir antri taip pat; vieniems jų 
jos priešai yra “išgamos” ir antriems “išgamos”.

Suprantamas dalykas, kad tas isteriškas riksmas 
prie nieko gero neveda. Skaitančiajam publikai tie nuo
latiniai šukavimai apie “parsidavimus”, “niekšystes” ir 
“išgamas” gadina nervus. Pasimokinti iš jų ji negali. 
Tikėti, kad lietuvių visuomeniniame gyvenime yra tiek 
‘‘niekšų” ir “išgamų”^ kiek įvairių srovių “soloveisiai” 
priskaito, tai reikštų, kad lietuviai yra žemiausios rų- 
šies žmonės.

Taigi jau laikas butų padaryti tai isterikai galą. 
Užuot “velnius gaudę”, kur jų hera, ir pylę savo “mo
rališką” tulžį j laikraščių špaltas, tie įsikarščiavę sro
vių agitatoriai turėtų pabandyti rimtai protauti ir pra
tinti prie rimto protavimo savo šalininkus. Nes su ne
protaujančia, sufanatizuota minia nieko teigiamo at
likti negalima!

idė-

TRUMPESNĖS VALANDOS KOVAI SU NEDARBU

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, William 
Green, sako, kad įvedus 30 valandų darbo savaitę, apie 
pusė bedarbių gautų darbą. Bedarbių dabar Jungtinė
se Valstijose esą, anot jo, daugiau kaip 12 milionų.

Green mano, kad tas bedarbių skaičius butų dar 
kokiu milionu didesnis, jeigu judėjimas dėl darbo va
landų sutrumpinimo nebūtų davęs šiek-tiek pasėkų,
jisai nepaduoda jokių faktų, kur tasai judėjimas atne
šė konkrečių rezultatų..

Jeigu darbo laiko trumpinimas butų buvęs praves
tas taip plačiai, kad net apie milionas darbininkų butų, 

kuri mėgsta gar- 
butų išbubnijus 
tai nebuvo nieko

Bet

judėjimo dėl 30

to dėka, išvengę nedarbo, tai spauda, 
sinti kapitalistų “nuopelnus”, tikrai 
tokį faktą. O tuo tarpu spaudoje apie 
girdėti.

Ką Mr. Green vadina pasisekimu
valandų darbo savaitės, tai veikiausia yra nepilnas dar
bo laikas dirbtuvėse. Vadinasi, be 12 su viršum milionų 
bedarbių yra dar milionai darbininkų, kurie dirba tik 
penkias dienas savaitėje arba pusę arba tik trečdalį 
laiko.

Tai reiškia, jogei nedarbas yra daug platesnis, 
negu kad parodo Federacijos prezidento paduota skait
linė. Mr. Green mini tiktai tuos bedarbius, kurie visai 
neturi darbo. O kad didelė dalis darbininkų, kurie 
nėra išmesti, į gatvę, dirba tik po keletą valandų 
savaitę, tai jisai laiko “laimėjimu”.

Su tokiais “laimėjimais” Amerikos darbininkai 
nevažiuos. Jeigu jie nori, kad Amerikos pramonėje
tų tikrai įvesta 30 valandų darbo savaitė, tai jie turi 
žinoti, jogei be kovos tatai nebus pasiekta......... .

dar 
per

toli 
bu-

ISTERIKĄ

Apžvalga
KOVA DEL VOKIETIJOS 

RESPUBLIKOS

kuomet jisai buvo 
prezidentu. Šilą

tik bimbininkai, bet
99

prezidento urėdas ir kabinetas 
butų buvę jau nuo pereitos 
vasaros fašistų rankose. Ką 
tada Vokietijos darbininkai 
butų galėję prieš Hitlerį pa
daryti?

partijos nenori, kad jisai tą. 
vielą užimtų, tai jos privalo 
susitarti, taip kad dauguma 
butų jų pusėje. Bet ar komu
nistai, kurie dabar turėjo 100 
atstovų reichstage, buvo pasi
ryžę eiti kartu su fašistų prie
šais? Nieko panašaus. Jie ne 
tik nebūtų sutikę dalyvauti 
demokratinio bloko valdžioje, 
bet jie nebūtų sutikę nė bab 
suoti už tokią valdžią reich
stage. Tokia yra jų neva revo* 
liucinė taktika. Jie grečiaus 
rems atžagareivius, negu de
mokratijos gynėjus! Dar tik 
apie metai laiko, kai komunis
tai Prūsų seime nuolatos bal
suodavo išvien su hitlerinių 
kais, stengdamiesi nuversti 
demokratinę valdžią, kurios 
priešakyje stovėjo socialde^ 
mokratas Braun. Komunistai, 
be to, pelnai metais rėmė mo*- 
narchistiško” “Stahlhelm” ir 
fašistų referendumą, kuriuo 
buvo reikalaujama pirma lai
ko paleisti Prūsų seimą, turė
jusį aiškią demokratinių par
tijų daugumą.

šitas komunistų sabotažas 
prieš respubliką privedė prie 
to, kad Hitlerio priešai reich
stage, nors ir turėdami daugu
mą, negalėjo sudaryti val
džios. Todėl Hindenburgas pa
vedė valdžios sudarymą Hitle
riui ir monarehistams.

KOMUNiSTAi PADĖJO -JH-TUkadangi jas vertė tai daryli 
LERIUI ĮEITI Į VALDŽIĄ desperatiškos smegenų pastan- 

rinkimuose ko- P?n,oįe tik *r 6ir<iejosi: 
munisiąt, kad ir atskėlė dve- ^enas-du...
jetą milionų balsų mie prieš-J O Juo tarpu pečiuje traškė- 
fašistinio bloko, bet Hitleris jo ugnis, skleisdama ledo duo- 
vistiek būva sumuštas. Tačiau bėję šilimą ir Šviesą. Sniegas 
komunistų taktika parlamente kuris apnešė roges, pamažu 
padėjo Hitleriui laimėti kanc- ėmė kietėti. Tokiu budu susi
leido vietą. darė savotiškas stogas. Iš ka-

Tai *ve ką turėtų suprasti mino veržėsi durnai ir kibir- 
švenčioniškis, užuot plepėjęs kštys, kurios tuoj geso sniego 
apie socialdemokratų “flirtą- pūgoje.
vimą” sU Hindenburgu. Suvargę žmonės paeiliui ar-

Jeigu Vokietijos komunis- tinosi pire ugnies pasišildyti 
tai ir toliaus tęs savo skaldy- ir bent šiek tiek atsigaivinti, 
mo ir sabotažo taktiką, tai, kad vėl galėjus tęsti savo dar- 
žinomas dalykas, Hitleris gali bą. Jeigu reikėjo daug pastan- 
ir visiškai įsitvirtinti valdžiom gų padėti, kad pramušti ledą 
je. Kulkas dar jisai nėrh pil- ant kelių colių, tai pakako ke
lias krašto “bosas”. Kovo 5 d. lių minučių, kad sniegas už- 
bus nauji reichstago rinkimai, neštų pramuštą duobę ir su- 
Tai bus proga Vokietijos dar- naikintų visą darbą. Todėl 
bininkams parodyti, ar jie no- poilsis prie ugnies buvo labai 
ri, ar ne, Hitlerio diktatūros, trumpas: šildėsi 
šį kartą betgi nepakaks tiktai tiek, kiek buvo
išrinkti į reichstagą daugumą tam, kad visiškai nesustingus. 
Hitlerio priešų. Jeigu priešai Bet dabar, kai ugnis ėmė 
bus suskilę ir dalis jų bus iš smarkiai degti visai netoli jų, 
anksto nusistatę nekooperuoti tai jie su dar didesniu įnirti- 
su respublikos gynėjais, tai mu ėmė kirsti ledą. Į jų rau- 
Hitleris bus vistiek stipresnis menis tarsi įsiliejo naujos pa- 
už savo priešus ir pasiliks vai- jėgos ir ledas pradėjo leng- 
džioje. viau skilti. Neužilgo urvas pa-

Tai yra “lengva permatyti.” sidare pakankamai didelis, 
Komunistai padėjo Hitleriui į- kad jame žmonės neužtrokštų. 
kopti į valdžią. Nuo jų toli- Tapo geriau pritaisytas sto- 
mesnės taktikos priklausys, argas, ir tos dienos darbas už- 
daug jo valdžia kaštuos darbo |sibaigė. 
žmonėms.

žmonės tik
reikalinga

i

Per metų metus musų vadinamieji komunistai ata
kuodavo visus, kurie nesutinka su jų pseudo-revoliuci- 
nėmis idėjomis, “išgamomis”, “renegatais”, “parsidavė
liais”, “niekšais”, “svolačiais” ir kitokiais panašios rų- 
šies epitetais. Mums čia nesvarbu estetiškoji tų jų ata
kų pusė. Žinoma, yra biauru, kada laikraščiai, kurie 
yra leidžiami neva darbininkų švietimui, nuolatos mir
ga aukščiaus paminėtais “žemčiūgais”. Bet daug svar
besnis dalykas tai — proto stovis, iš kurio kyla palin
kimas vartoti tokius plūdimus.

Kodėl komunistai nuolatos šaukia apie “parsidavė
lius”, “renegatus” ir “išgamas”? Todėl, kad jie žiuri j 
visuomeninius klausimus ne iš ekonomijos arba politi
kos atžvilgio, bet iš atžvilgio moralybės. Jie visur ieško 
pirmiausia dorybės ir nedorybės, geros ir piktos dva
sios. Kas jų kompanijai priklauso, tas yra doras; kas 
jų kompanijai priešinasi, tas yra niekšas. O jeigu kas 
jų kompanijoje buvo, bet, nedie duok, vėliaus atsimetė, 
tai tas yra dvigubas arba trigubas niekšas!

Nėra abejonės, kad tai labai primityviškas galvoji
mas, paveldėtas nuo religinių sektų. Kada laukinis žmo
gus ėmė galvoti apie savo padėtį gamtoje ir visuome
nėje, tai jisai, daugelio dalykų negalėdamas suprasti, 
įsivaizdavo geras ir piktas “dvasias”. Gerus (naudingus 
žmogui) reiškinius gamtoje jisai ėmė aiškinti gerųjų 
dvasių veikimu, o bloguosius reiškinius — piktų dva
sių, velnių darbais. Paskui tokiu pat budu žmonės pra
dėjo “aiškinti” ir kits kito elgesius, — vadinasi, gerus 
elgesius — gerųjų dvasių įtaka, o piktus — “velnio 
mace”, šitaip įsivaizdavus geras ir piktas dvasias, at
sirado ir tam tikri “specai”, kurie žmogui neva padeda 
gauti gerų dvasių pagelbą ir atsiginti nuo blogųjų. Ir 
atsirado ištisa eilė “mokslų” apie “dusių išganymą”, 
žodžiu — įvairios religijos.

Panašiais “specais”, apsaugojančiais darbininkus 
nuo visokio pikto, šiandie dedasi komunistai Jų protai 
vimas yra religiškas. Jie visą laiką.draskosi, plakdami 
liežuviais nedorybes ir nedorėlius, vedančius iš kelio 
darbininkų klasę. Visą laiką jie, apsiputoję ir griežda
mi dantimis, šaukia apie “niekšus” iš. kairės ir dešinės 
ir grasina jiems šventojo Lenino ir jo pranašo Stalino 
prakeiksmu bei kerštu.

Bet pastarais keliais metais iškilo dar nauja Išsi

Kadangi Vokietijos prezi
dentas Von Hindenburgas pa
skyrę Hitlerį kancleriu, tai 
dabar visų spalvų komunistai 
prikaišioja socialdemokra
tams, kam jie balsavę už Hin- 
denburgą, 
renkamas 
“baisiai 
vartoja ne
ir .vadinamieji “sklokininkai 
štai ką rašo švenčioniškis 
“Nauj. Gadynėje”:

“Pereitą vasarą Vokietijos 
socialistai patys balsavo ir 
kitus ragino balsuoti už Hin- 
denburgą, kaipo demokrati
jos apsaugą. Dabar Hinden
burgas, eidamas išvien su 
Hitleriu, kad pliekia tai plie
kia demokratiją.

“Lengva buvo permatyti, 
kuo pasibaigs flirtavimas su 
Hindenburgu.”
Bet švenčioniškis užmiršta 

pasakyti, kad tuose preziden
to rinkiniuose prieš Hinden- 
burgą stovėjo fašistų vadas 
Hitleris, kuris surinko apie 12 
milionų balsų. Jeigu socialde
mokratai nebūtų rėmę Hin
denburgo, lai Hitleris butų, be 
jokios abejonės, buvęs išrink
tas prezidentu! Tai ar hutų

fageneralį slrei-
mitų tuščios pa-

K.
sukilimas prieš

Guido da Verona. Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

buvę geriau?
IŠ DVIEJŲ BLOGUMŲ 

MAŽESNIS
Socialdemokratai ne dėlto 

rėmė Hindenburgo kandidatū
rą, kad jie butų jį “mylėję” 
arba pritarę jo įsitikinimams, 
bet tiktai dėlto, kad susidejil
siose aplinkybėse nebuvo ki
tokio kelio atsikratyti nuo 
Hitlerio. Jie pasirinko iš dvie
jų blogumų tą, kuris atrodė 
mažesnis. Todėl yra grynas 
nonsensas šnekėti apie kokį 
ten Socialistų “fįirtaviiną” su 
Hindenburgu.

Jeigu Vokietijos socialdemo
kratai butų elgęsi prezidento 
rinkimuose taip, kaip elgėsi 
komunistai, kurie statė savo, 
atskirą kandidatą (Thaėlnian- 
ną) į prezidentus, iš anksto 
gerai žinodami; jogei ŽriČra jdn 
kios vilties jį išrinkt^ taį 
Joris butų buv$s išrinktas. Va- 
dlnasi, jau pereitą vasarą bu
tų atsistojęs rėspublikos prier’ 
šakyje fašistų Vadas.

Kaipo prezi'dėhtui, hitjeriui 
butų buvusi užtikrinta aukš
čiausia vieta respublikoje 
per šešis mettis'. Būdamas pre
zidentu, jisai pats butų pa
skyręs kanclerį ^niinMerį pir-! 
mininką) ir kitus meisterius.ro nHnfakę) ir kitus meisterius,

draskančių “svieto gelbėtojų” njšls, būtent, ir tumnlamas dalykas, kad
* •• * 1 • i 9 . . _ ... 1 JI _.... _ * » * m ' *■ » * u -kai. Paėmus dvejetui protiškai nesubrendau vyrukų tas vietas jtšAi butų pavedęs
redaguoti buvusį Brooklyno laisvamanių, paskui sočia- savo , leitenantams/,. Taigi ir mininko

Reichstagą (parlamentą) 
Hitleris butų taip pat palei
dęs, kaip dabar kad paleido 
Hindenburgas. Bet Hitleris, 
turėdamas visą ekzekutyvę ga
lią savo rankose, butų veikiau 
šia naujų rinkimų ir neskel
bęs. Naivu yra įsivaizduoti, 
kad šitokiose aplinkybėse Vo
kietijos darbininkams butų 
buvę lengviau su fašizmu ko
voti, negu kad yra dabar. Ką 
galėtų darbininkai daryti 
prieš fašistišką valdžią, nete
kę balsavimo teisės? Eiti ant 
barikadų ar 
ką? Bet tai 
stangos.

Ginkluotas
valdžią, turihčįą savo kontro
lėje visą armiją ir policiją ir 
dar apie 400,000 ginkluotų vy
rų, kurie priklauso Hitlerio 
“smogiamiemsiems būriams,” 
ir gavusią visuotinam balsavi
me 37% visų.paduotų balsų,— 
—butų tikra beprotystė. Taip 
pat vargiai kas galėtų išeiti ir 
iš generalio streiko tokiu me
tu, kada apie ketvirtadalis 
darbininkų yra bedarbiai.

KOMUNISTŲ SABOTAŽAS
PRIEŠ RESPUBLIKĄ

Tokiu budu, Hitleriui pate
kus į prezidento vietą, Vokie
tijos darbininkai butų palikę 
be apsigynimo. Tatai, kalbant 
švenčioniškio žodžiais, buvo 
labai lengva “permatyti”. So
cialdemokratai i tatai permatė, 
ir dėlto jie, nors ir neturėda
mi jokių simpatijų gen. von 
Hindenburgui,. virgi rėmė jo 
kandidatūrą, l^aipo vienintelio 
kandidato, kuisis galėjo sumu
šti Hitlerį. O tuo tarpu komu
nistai arba ųe per mat ė; koks 
pavojus grasina Vokietijos 
darbininkams iš Hitlerio pu
sės, arba kad ir permatė pa
vojų, tai jo nepaisė. Reiškia, 
jie buvo arba L-žlibiav arba 
avantiūristai!

Tieša, tas sociali demokratų 
pasiaukojimas nepašalino fa
šizmo pavojaus. k Praėjus vos 
pusei metų poį to, kai respub
likos šalininkai išrinko Hin- 
denburgą prezidentu, pasta
rasis pavedė kanclerio vietą 
pikčiausiam jų priešui, Hitle
riui. šitaip sųvildamas tuos, 
kurie už Hindėnburgą balsavo, 
prezidentas, pasielgė nelabai 
garbingai. Tačiau svarba yra 
ne Hindenburgo asmeny j e, o 
tose pelitinėse sąlygose^ kurios 
susidarė Vokietijoje.

Hitlerio partija yra stipriati- 
reichstage. Sulig visomis 

i ^rlaiųentinėmis tradicijomis, 
tokios partijos vadas turi teisę 
reikalauti sau ininisterio pir-

(Tęsinys)
Šalia Nudraskytos 

milžiniškas baisūnas išspaudė 
sniege‘sau kapus. Vyrai lupo 
nuo meškos kailį ir piaustė 
mėsą į gabalus, o abi moterys, 
gudriam Vinipegui vadovau
jant, su didžiausiu atsidėjimu 
stengėsi sutaisyti šėtrą. Ka
dangi teko atardyti sudrasky
tas brezento gabalus, tai šėt
roje pasidarė didelė skylė, ir 
ledinuotas vėjas bile kada ga
lėjo užgesinti ugnį.

Tokiose apystovose nejudėji
mas buvo pavojingas dalykas, 
nes temperatūra dienomis 
siekė 34 laipsnius žemiau no- 
lio, o naktimis nukrisdavo že
miau keturių dešimčių. At
virame lauke buvo galima 
pasilikti tik trumpą laiką. Ir 
tai reikėjo sunkiai dirbti, kad 
privertus širdį dirbti ir vari
nėti kraują gyslomis, šėtros 
pasilikusi sveika pusė silpnai 
laikėsi, — vėjas bile minutę 
galėjo ją nunešti. Palaikah-n 
čios ją vielos girgždėjo. At
rodė, kad jos neatlaikys ir 
tuoj turės trukti.

Po kelių nepasekmin^ą 
bandymų palaikyti šėtroj ug
nį, Cherardo ir Vinipegas nu
tarė iškirsti lede tikrą urvą. 
Tuoj visi stvėrėsi darbo, ku
ris tęsėsi septynias ar aštuo- 
nias valandas. Pagalios, par
sekė iškirsti duobę, kurioje 
buvo galima pastatyti pečių.* 
Ant duobės viršaus buvo pa
dėtos rogės, kurios sudarė sa-i 
vo rųšies stogą.

Tąsyk išsidegė ugnis, ir 
kamino pradėjo veržtis tiršti 
durnai. Kartas nuo karto pa
plisdavo smargus. vėjas ir su
varydavo tuos durnus atgal į 
duobę. Tokiame atvejyje žmo
nėms pasidarydavo labai sun
ku kyėpuoti.

Visgi abi Įnoteris teko ant 
rankų įnešti į duobę. Nuo nuo-r 
vargįo ir šalčio jos nebeteko 
sąmonės. Vargu jos bebūtų 
atsipeikėjusios, jeigu butų pa
sivėlinta įkaitinti pečius.

Cherardo ir Pablo su did
žiausiu atsargumu 
nuvilko drabužius 
žmonų. Paskui 
trinti sustingusias kojas ir 
rankas. Kol jie tuo buvo už
imti, likusieji tęsė darbą, kad 
padidinti urvą, — tiksliaus

šėtros

v,

t'i Oi® .. į.

Palaidoti ledo duobėje, sep
tyni žmonės ir vienas šuo su
sispietė apie ugnį, šilima gim
dė šilimą. Į sustingusius sąna
rius ėmė grįžti gyvybė; pulsa
vimas didėjo; rankos ir ko
jos pasidarė liuosesnės. Vei
dai, apdengti ledo sluoksniu, 
Vėl priėmė žmonišką išvaizdą.
Vienam pasisekė prakalbėti, 

kia mažytė, kad vos keturi iaįko kaj

M

. |ikas visus labai nustebino. Nuo 
____,__i pradėjo kasti 

galėjo joje išsitekti. duobę, nei vienas nebuvo pra
liet ledas buvo toks kietas, vgręS lupų.

kaip akmuo. Susyk tik nedi- Kada mirtis rengiasi paimti 
dėlę jo skeveldrą tebuvo ga- savo globon būrį žmonių, tai 
Įima atskelti. O tuo tarpu, po jie pasidaro nebyliai ir nebo
to, kai visai pranyko merdė- jau£ia jokio reikalo dalintis 
jauti neva dienos šviesa, šaltis savo inintimis. Tatai, gal būt, 
pasiddfS' toks didelis, kad į- pareina~iš to,■-įtart*mirtį 
kvėpuotas oras tiesiog degino žodžiai nebetenka jokios pra- 
plaučius. Buvo pavojaus, kad Įsmes, — nuo neišvengiamo 
plaučiai sustings ir nebegalės vjsvjen juk negalima atsiginti, 
atlikti saVo funkcijų.

O visgi tie žmonės, dėdami 
paskutines savo pastangas, de
speratiškai kirto ir braižė le
dą. Jie gerai žinojo, kad jei
gu per trumpą laiką jie nepa
sidarys sau patalą, kur butų 
galima palaikyti ugnį, tai ant 
rytojaus po sniegu gulės sep
tyni lavonai kartu su atšiaurio 
suluošintu baisumi.

Ir jie brazdėjo, brazdėjo, su 
kokiu tai bejėgulno įnirtimu, 
;sti paskutiniu baimės ir nuo
vargio susijaudinimu. Jie pri
mine grupę mirčiai nuteistų 
žmonių, kurie savo pastirusio
mis rankomis turėjo iškasti 
kapą.

O šaltis nuolat didėjo. Pasi
darė tamsu. Puftė neįmano
mai šiurpus vėjas. Nors vėjas 
buvo ir labai didelis, bet jo 
beveik visai -UCsigirdėjo. Nesi
girdėjo todėl, kad ledų dyku
moje jis hesusidurė su jokio
mis kliūtimis. Traškėjo tilt 

tokis jis buvo dide-

Pirmas prabilo Elnio “Gal
va. Jis tarė:

—Aš noriu valgyti.

įpilti j burną

ji negalėjo

lašai tvirtos 
burną ir at- 
ir sustingu-

|

f 
t

T

nuavė ir 
nuo savo 

juodu ėmė
trinti % 1 
rankas. Kol jie tuo buvo už- • . • ' v • * • .L. - -

šaltis, 
lis. Speigo kibirkštys sukosi 
ore, žibėjo leduoti žaibai. At
rodė, ' kad oras yra persisun
kęs. elektra^ nuo kurios visi 
daiktai pradeda stingti.

Kvėpavimas šalo; eidamas iš 
burnos; aplinkui lupų ir Šner
vių augo ledo pluta, kažkoks 
antsnukis, kurį reikėjo nuolat 
pašalinti, kad jisai visai ne
sulaikytų kvapą.

Pamažu šilima apleido ko
jas; pas žmones atsirado bai- 
sus jautitnas, tarsi jie stovėjo 
ant kelio girnelių, žemiau ke
lių kojos buvo visiškai apmi
rusios. Kūnas baigėsi tep, kur 
dar nekliudomai vaikščiojo 
kraujas.

Rankos, prišalusios 
kastuvų rankeną, sudarė jų 
dalį; jų neimtų buvę galima 
atplėšti', jos buvę įkaip tas ne
gyvas medis, kaip ta sunki ge
ležis, kuri kilo ir leidosi žę-

prie

sakant, duobę, nes ji buvo to? myn. Dirbo jos mechaniškai,

* S* f

Antunita jau buvo atsipei
kėjusi, bet Ivana dar ne.

Ji pusiau buvo pasinėrusi 
kokiame tai letargiškame stin
gulyje. Ji buvo atsilošusi į 
ledų sieną, su nusvirusia ant 
pečių galvą. Cherardo kelis 
kartus bandė
džinę, bet skystimas Lėgo per 
lupas, kadangi 
prasižioti.

Pagalios, keli 
degtinės įsigavo į 
gaivino patinusio
šio liežuvio raumenis. Tai da
vė jai galimybės nuryti skys
timą. Pamažu jos lupos pra
dėjo judėti.

Dabar oras ledų urve įkaito, 
beveik peršilta; Cherardo pa- 
emČ kelias saujas sniego ir 
pradėjo trinti visiškai apnuo
gintas Ivanos kojas ir rankas. 
Iš pradžių trynė pamažu, o 

I paskui vis markiau ir stip
riau.

Ivana pravėrė akis ir, kaip 
ir pirma, atsilošusi į 
ną, žiurėjo į rausvą 
lupos krutėjo, tarsi 
Šaukti, bet negalėjo, 
gyvybė draskė jos 
Šias gyslas.

(Bus daugiau)

ledų sic- 
Ugnį. Jos 
ji norėjo 
Grįžtanti 
sustingu-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

gavome iš Vil-TIK k 
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenes ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.
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Šiandie atėjo KOVA 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rasę grasinantį laiš
ką Abraomui 

Lincolnui
w.Maywoodo daktaras E.

Edlund turi laišką, kurį rašė 
tūla juodrankių grupė buvu
siam Amerikos prezidentui Ab
raomui Lineolnui. Jo 124-tas 
gimimo sukaktuves šalis šven
tė sekmadienį.

Juodrankiai grąsino Lincolną 
nukankinti, jeigu jis nesutik
siąs su jų nurodymais kaip 
orientuotis politiniuose klausi
muose.

Senato investigacijos 
komisija perima 
Insullo knygas

S. senato bankinė komi- 
kuri dabar tyrinėja In- 
bendrovių veikimą prieš 

išleido pašaukimus

U. 
sija, 
sullo 
bankrotą,
Insull Utility Investments, Ine., 
ir Corporation Securities re
siveriams ir reikalauja jų 
Įteikti kai kurias tų bendrovių 
knygas. Komisija pradės kny
gas peržiūrėti trečiadienį.

Chicagoje lankėsi bro
liai Piccardai; žymus 

mokslininkai
Sekmadienį Chicagon buvo 

atvažiavę du belgų mokslinin
kai broliai Auguste ir Jean 
(Piccardai. Vienas jų (Jean) 
yra chemikas, o Augustas pa
garsėjo savo kelionėmis į stra
tosferą. Kovo 7 d. skaitys pa
skaitas Chicagos nmiversitete.

RUSSELL PETER KASKY

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 12 dieną. 11:30 valandą va
kare 1933 m., sulaukęs 19 mė
nesių amžiaus, gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nubudime tė
vus Petrą ir Marijoną. 2 močiu
tes Leokadiją Dominikaitienę ir 
Marijoną Jankauskienę, dėdę Jo
ną. tetą Sofiją ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2001 
Canalport Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj 
vasario 16 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Russellio Petro Kas- 
ky giminės, draugai ir pažįstami 
esat nubirdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Močiutės, Dėdė, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

KAZIMIERAS LUKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 13 dieną. 5 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs #73 m. am
žiaus, gimęs Telšių Tapskr., Tvė
rių parap.. Kemėnų kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Lietuvoje 2 dukteris Domicėlę 
AŠauskienę ir Kazimierą Rumšie- 
nę ir sūnų Ignacą ir gimines, o 
Amerikoje sūnų Kazimierą.

Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
Stanislovas Jundul.

Kūnas pašarvotas randasi 11618 
Wentworth Avė., We$t Pullman, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks s e rėdo je va
sario 15 dieną. 8 vai. ryte iŠ na
mų į Visų šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lukauskio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai ir Draugas.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

*■ .M.aaMtm, Wh

'Bar Association prie
šinga renominavimui 

šešių teisėjų
Chicago Bar Association, ad-» 

vokatų organizacijai užvakar 
pasisakė prieš renominavimą } 
teisėjus Michael Fęiiybergo, S# 
H. Klarkowskio# Harry M, Fi- 
sher, D. M. Brothers, John R. 
Caverly ir G. F.,Rush. Jie yra 
Circuit teismo teisėjai.

Sako pieno pigumas 
smaugia ūkininkus; 

gręsia bankrotas
šiandien Auditorium viešbu

tyje įvyksta 18,000 ūkininkų 
atstovų konferencija tikslu 
mėginti pakelti pieno kainas. 
Tie ūkininkai aprūpina Chica
go, ir delegatai sako, kad jei
gu nebus pakeltos kainos, 4,000' 
jų subankrotuos.

Du mirė auto-gatveka 
rio kolizijoje

■UUmmb 4*1 »w*Mįriiiin laMįiaaiMMBįMa
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aštuonių colių sniegas. Pūga 
slenka j Chicagos ptfsę iš Co- 
lorado Valstijos.

Dvejuose užpuolimuose 
nušautas vagis ir pa

šautas polieistas
I *

Užvakar, vėlai vakare vienai 
(banditas buvo nušautas, kitas 
sunkiai sužeistas ir polieistas 
pašautas, kuomet laike užpuo
limų, įvyko susišaudymai.

Banditas Walter Barry, 25 
metų, 2502 S. Whipple St., bu
vo nušautas, kuomet užpuolė 
Dauglas teatro, 3226 W. 22nd 
St., kAsierę.

Banditas yr*. Thomas 
O’Brien buvo sužeistas 
James Spino krautuvėje, 
N. Dearborn St. Polieistas
win D. Johnson buvo sužeistas, 
kuomet užklupo vagilį valgo
mųjų daiktų krautuvėje, 521 
Diversey Blvd. ,

teris, sumiš ir kiek tolimesnių 
giminių.

Giminės ieško jo silriąus Ka
zimiero, kurio miręs Lu- 
kauslkas nematė suvirš dfešimtį 
metų. Asmenys Kazimierą Lu- 
kdušką žiną ar jis pats ragina
mi kreiptis aukščiau niirbdytu 
adresu.

Velionis bus lAidojamąs ttfe* 
čiadienj, Eiideikiui patarme 
jaht.
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Štai kaip Cermakas 
išrišo Chicagos Šal

čių klausimu

Apsivalyti nūo fifoiego be iškaš- 
čių. Tie, kurie gauna pašalpą 
iš valdžios ir gyvena iš mokes
čių mokėtojų, turėtų ateiti 
miestui į pagalbą ir padėti jam 
kovoti prieš padėtį!0

Teko kalbėtis su kai kuriais 
bedarbiais, kurie VaU rtiiėsto 
gatves ir tarp kurių bttvb ke
letas ‘lietuvių ir, suprantama, 
'toks mAjoro pareiškimas prieš 
išvažiuojant į Floridą nesukėlė 

i jūose labai didelį etitūziazmą.
• ............... foku rti

Sirgo dvi savaiti; nuga
bentas į Cook ligoninę

FEOPLES FURNITURE 
PROGRAMAS

Pašvęstas Lietuvos Nepriklau 
somybės paminėjimui

»■—**...........■ii.mJ. t

. Lietuviai Gydytojai
Rsa 6600 South ArteHan Aoenu* 

Phone Prospect 6659 
Ofifti Tef. Cibai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, DLL.

tuk> 
680 
Ed-

Jo dalyko pusė atrodo labai gej 
rili, bet ne bedarbiams

Dėl sniegu užverstų gatvių 
vakar įvyko gatvekario-auto- 
mobilio nelaimė prie Kilbourne 
ir Mihvaukee gatvių, žuvo au
tomobilyje važiavę 16 metų 
mergaitė Mario Hammerstone 
ir 17 metų berniukas, jos bro
lis, Daniel. Keli buvo sužeisti.

11 keleivių sužeista gat- 
viakariui užsidegus

Sekmadienį vakare State 
Street gatvekaris sustojęs prie 
90th Street staiga užsidegė. Ki
lo panika, laike kurios nuken
tėjo vienuolika, keleivių.

Pranašaują Chicagai 
astuonių colių sniegą
Oro biuras Chicagoje prana

šauja, kad anksti šįryt nukris

STARKUTIS

šiuo pasauliu va- 
6:30 valandą va- 
sulaukęs 60 metų

Raseinių apskr.,

nubudime

PETRAS

Persiskyrė su 
sario 12 dieną, 
kare 1933 m., 
amžiaus, gimęs 
Kvėdarnos parap.

Paliko dideliame 
moterį Elzbietą po tėvais Griniū
tę ir giminės, o Lietuvoj du sū
nų.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikos koplyčioj 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. vasa
rio 15 dieną, 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Starkutis gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Moteris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnąuja grabo- 
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

FRANCISKUS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 12 dieną, 3:40 valandą va
kare, 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Sinlaukė 
kaimo, Liudavėnų parapijoj.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Tamošių, brolienę ir visą 
jų šeimyną ir brolienę Antaniną 
Jovaišienę ir gimines, o Lietuvoje 
brolį Adomą, brolienę ir kitus gi
mines.

Laidotuvėmis rūpinasi Antani
na Jovaišienė.

Kūnas pašarvotas, randasi S. M. 
Skudo graboriaus koplyčioj, 718 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks vasario 15 
dieną, 8 vai. ryto iš koplyčios 
į Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazirnif- 
ro kapines.

Visi a. a. FranciŠkaus Drukte- 
nio giminės, draugai ir pažystami ' 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame, 

Broliai, Brolienės ir jų 
Šeimynos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, ei. Roosęvelt 
75 32.

rife

Ruošia vakarą bedar 
biy naudai

Sekmadienį Grand Opera 
IIousc įvyks vakaras bedarbių 
naudai, “Depression Frolics’y, 
kuriame dalyvaus eilė žymių 
artistų, artisčių, muzikų etc., 
ir kurio pelnas eis į Emergency 
Welfare Fund.

Cook apskričio biudže
tas siekia $17,529,562
1933 metų Cook apskričio 

biudžetas siekia $17,529.56. 
Pernykščias biudžetas sieke 
suvirš $18,500,000.

Daugiausiai bus išleista ap
skričio ligoninės užlaikymui 
($2,537,329).

Chicagoje užėjus sniego pū
gai ir šalčiams, majoras Anton 
Cermakas išdūmė į Floridos 
valstiją, kur paimu pavėsyje 
planavo tartis su demokratų 
partijos vadu Farley.

Be to, prie progos, žinoma, 
nusimaudys Meksikos įlankoje, 
paloš golfą žaliuojančiuose lau
kuose ir džiaugsis šiltais Flo
ridos saulės spinduliais.

Kuomet Cėrmakas lipo į trau
kinį, jis pasakė Štai ką: ^‘Pa
žiūrėkim ar' miėstas negalėtų

J • *
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Graboriai______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiem* reiks 
lams. Kaina prieidama

3319 Atlburn Avenue
CHICAGO ILL

šeštadienį j Cook apskričio 
ligoninę nugabentas Tarnas Ka
minskas, 35 m., 1426 Newber-' 
ry Avė. Jis sirgo apie dvi sa- 
vaiti laiko iki buvo pašaukta 
pagalba iš ligoninės.

Garsinkitės Naujienose

Graoonai

šiandie 7 vai. Vakare, iŠ sto
ties WGES, 1360 kc. bus trans- 
iuojamas Peoples Furnitūre Co. 
krautuvių lietuvių radio pro
gramas.

Jis bus pašvęstas 15-toms 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms.

Dainuos K. Sabonis, A. An- 
čiutė, L. Sabonienė, A. čiapas, 
“Peoples Parlor” duetas ir 
kvartetas. Kalbės Dr. Laurai
tis — dentistas, čalis Kepurė 
ir kiti. Taip pat bus graži, gry
nai lietuviška muzika ir kiti 
įdomus ir gražus dalykai. Ne
pamirškite užstatyti savo radio.

Rep. XXX.

DR.M.T. STRIKOL’IS
OTUYTOJAS IR CHIRURGAI 

o r L 8 a
4645 S. Ashland Avė..

•riao SbIamSo* ano » Iki 4 ir Auo 8 w 
• vai. vok, NedUiomi* pagal aatart* 

Ofiso Tel. i Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Stredomi* ir nedaliomis pagal ratartį. 
Rezidencija 6628 So Richmond Street 

Telefoną* Repūblit 7868

Mirė Kazimieras Lu 
kauskas; ieško jo 
sunaus Kazimiero

Sirgo kurį laiką; mirė sulau
kęs 73 mdtų amžiaus; su sū
numi nesimatė 10 metų.

WEST PULLMAN. — Kazi
mieras Lukauskas, 73 metų, 
11618 Wentworth Ave.į va
kar pasimirė po sunkios ir il
gos ligos. Jis paliko kelias duk-

i

i
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I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. BoulėVard 5203 ir 8413

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

i priklausau prie gra
bų išdirbystės

OFISAS:
668 tV. I8tb Street 

Tek Canal 6174
SKYRIUS: 

J 23 8 S. Halsted Si 
T4 Victory 4088 
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SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVBIKIS
KVBiTKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Psgrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. tel. Boulevard 7314
I III 11    .....................................III!      IĮI|11' 11 ■ ifaiiiii
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Seniausia ir Didžiausia
LIETVVIV ,

GRABORIŲ ĮSTAIGA
BUDEIKIS ir vėl nustebino publiką SU. S*vs nupigiato" 
mis kainomis už aukštos rųšies paįliddjham 1|m ifofco 
aerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno f muš* 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies* f

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos Į Jus< 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti <!• 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tarnavimą jums visai nieko nereikės’ mokite nežiūrint 
| tai, ar jųs ką pirksite, ar he« * ; ;

EUDEIKIS yra vienatinė lietuvių graborius, kuris, 
teikia ambulance patarnavimų slf ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios ModerftišM KOplyėioų DĮI 
Šermenų. Pašaukite EUDElKĮ pirm negw kreipritfis kur 
kitur. , / .. ' t - -• - ‘Kn

te W tea 11% S. w

< •
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4605-07 South Hermitaae Aveniu Vite ttufimfe VAKM lia te 1W*
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Lachavicli ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbo busite užganėdinti. 
Tel. Ganai 2515 arba 2516 

*314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

ue tu vi ai Gydytojai
Trirtriftfthhn a, a-

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę viętą
3325 So. Halsted St.

Valandos ntto 10 ryto iki 2 po pietų 
it nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniai* nuo 10 iki Ii 
Phone Boulevard 8483

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo < iki 8 vai vakare U ta r n inkai* i: 
Kervefgais.

Rez Tel HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bos atidarytas it paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkai*. Ketvergais ir Subarami* 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wseterr> Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliait Seredomi* ir Pėtnvčiomi* 

1821 So. Halsted Street

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Mttsų Paiarnivimas lai
dotuvėse ir ‘ kokiame rei- 

' kale ' ’vlš'ddmet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturima iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburft Avė,
CHICAGO ILL.

Lietuves Akušerės
Mrs. AKELI A K. JARUSR 

Pbysical Therapy 
& Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo; duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment Ir magnetic 
blankets ir t, t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

1
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Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis AW Specialistas 

Palengvinu akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi gaivus skaudėjimo, Svaigimo 
al^ių nervnotumo, skaudamą
aki$ karifcį; dūima kataraktą, atsitaiso 
crumpiitegystt it coliregystp* prirengia 
reitingai akinius Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vajkus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėtomis pagal 
sutarti Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pfriniau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DK.G.SĖRNER
UpTUViS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas , 
Komplikuotuose 

AtsRikiAmųJe

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kamjisM Halsted St.

Valandos nuo 10—^4, ndo 6 iki 8 
NeJęlIrtmU nno 10 Iki i i

. ........---------- ----- —--------- ---
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DR. KARL NURKAT

t i* Mtaud^t^

ryt* taR.
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DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

it Europos ir Vėl eraktikaoĮS 
. senojoj vietoj.

Grrž< 

VALANDOS- 10 12 A M. 2-6 P M 
7.0 p M Sekmadieniai* ir kefvmadi* 

niat* pagal lusicarimą.

3335 So. Halsted St
Tei 8OULFVĄRD 919?

A. MONTVTD, M. D.
Weat Town State Bank Bldy 

2400 W Madieon St 
Vai * iki 3 po pietų 6 iki 8 <ak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branawick 0597

A. L. Davidonis, O
1910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwobd 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai cytt
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

epart iventadienio it ketoirtadienie

A. K. Rutkauskas, M.D.
. 4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tek Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BEKTASU
756 W. 35th St

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

■ Nedeldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
7M W. 35th St

(Cof. of 35th B Halsted S t.) 
Ofiio valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedeldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Gydo savo ofi*e patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nno 1 iki 4 ir nuo 7 iki V v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tft Boulevard 1401

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ* 

4142 Arc&er Aoenue 
"VfUfonat V i raini a 0036-

DR. A. L. YITSKA 
į4H W. Umnntf M- 

kampas 67tb tf' Arteslan Ava 
Telefonas Gfoteblll 1595 

Valandos ųuo 9 iki 11 I 
it 7*9 po PW Mimdoar per _ 

nedalioms pagal ansitanm*.

,iw-

įvairus Gydytojai
—«^wn^ww*»u<*#*s*»s*nm*^<|**************^^***>***u^^**

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Genu lietuviams žinoma* per 25 ■« 
tu* kaipo patyręs gydytoja* chirurgą* ii 
akoieria

Gydo staigia* ir chroniška* ligas vyrų 
moterų it vaikų pagal naujauaitu tne 
rodo* X-Ray ir kitokiu* elektra* pri* 
taiaus

Ofisas it Laboratorijai
1025 IV 18fb St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų i» 
nno 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijo* telefonai 

Park 6755 ar Centraltiyd»

l»R.
♦ 720

CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė i <•**» 

CHICAGO ILL
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaiko ligų 
OFISO VALANDOS.

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4634 South Ashland Aotnut 

Ofiso valandos:
Nup 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi*

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

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez Tel Drevei 9101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spnialistn odos ligą it oeneriiką ligtt

3102 So? Halsted St
kampas 31st Street

Vata 10—11 v. ryto 2—4, 7—9v.v 
Nedėliomis ir iventadieniais 10—2

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7961

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
,a.r „r—■■■a,.— ■ *

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4|45 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TAlnfona* State 7600: Valandom 9—S 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedfilio. SercdoR ir PAlnyčk* vok. 6 iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: -6459 S. Rockuell Street 

Utaminka. Ket vargo ir Subatua v ak 7 (M I 
Telefoną* Repubhc 9000

JOSEPB J. GRISB
Lietuvis Advokatas 

4633 South Ashland Aoe, 
Td. Bonltvard 2800 M. 6515 RocktoM St» 
T«L Republic 9723

■■•-'M
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MORTGAGE BANKERS

nuo

Fębruary 16th,

M

[spūdžiai iš Lietuvos

ant

ČEKIAI

kuriebroke out in 1914

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro
their 
very

come 
all of 
letters

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

dar- 
kur 

“sir-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

Vakar 1-mą valandą ryto mi
rė P. RiVmbinas 51 metų, 4425 
So. Wells St. Amerikoje, sako
ma, išgyveno 33 metus. Paliko 
žmoną M. Sruonaitę-Rumbihie- 
nę, dvi dukteris ir sūnų. Laido
tuvės, j vyks penktadienj, patar
naujant A. Masalskiui.

Kaunas
kur

said the 
yet I see all

reguliariai vartokite

short, wc wcre told that thcy 
bėga n [oo lute and ended too 
soo n
are very modcst
newest member,
cular reason, lias become the

Vietos val- 
federaliniais 

savaites 
aidoblistus.

Darbininkai užstojo kelią iŠ 
karališkųjų ritmų, kada kara
liaus šeimyna bandė pabėgti į 
Jassy ir karalius ir jo šeimyna 
buvo priversti sugrįžti. Kara
lius tapo sužeistas kada dar
bininkai apšaudė karaliaus ra
mus.

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

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

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZOS

Ir žmonijos blogiausio priešo, plau
čių uždegimo! Laikykite savo vidu
rius lluosal,

TRINERI0 KARTŲJĮ VYNĄ

Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė, kuri šįvakar dainuos 
Masonic Temple, Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos susirinkime.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai nameli 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

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAŪ OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Vakar mirė Pranciš 
kus Rumbinas; su

laukė 51 metų

Ot, no, all of our girls 
Cleo; our 

for a parti-

Areštuoja IWW narius
(CHICAGO) - 

džia išvieno su 
viršininkais jau dvi 
kaip medžioja 
Daug užpuolimų padaryta ant 
jų sėdybos ir kitų užeigų; vi
so ligšiol suimta 162 7WVF 
nariai.

will have an 
party soon...

A canoe andĮ a boy are very 
much alike? Thęy both behave 
better when p&ddlęd from the 
rear. 'M

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks antradie
ny vasario 14 d., 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Malonėkite laiku susirinkti, 
turime svarbių reikalų aptarti dėl kliubo 
labo, ir užsilikusius mokesčius sumokėti, 
kad nenustotute kliubo teisių, taipgi atsi
veskite naujų narių prisirašimui prie kliu
bo. Valdyba.

Rašytojas-keliautojas Richard Halliburton 
papasakojo “N.” korespondentui 

apie “tą nepaprastą” įvykį

Mes Mokame Cash 
$82.50 ai $100 

5% LIETUVOS LAISVAS BONUS 

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

Kambarys 610

tik viena Laisvės Alėja kiek 
gyvesnė ir moderniškesne. 
Krautuvės labai paprastos. Nė
ra nei vienos moderniškai iš
taisytos departamentinės krau
tuves. Langai mažyčiai, . senos 
mados ir be jokių papuošimų. 
Biznio gatvėje namai labai se
ni, storo muro. Viduje dvokia, 
taip kad krautuvėje ilgai pasi
likti nejauku.

/Ponija labai mėgstanti di
džiuotis ir pūstis prieš papras 
tus piliečius. Valdininkai dau
gumoje prasigėrę ir pasipūtę. 
Kalba rusiškai, žydai taip pat 
daugiausiai vartoja rusų kalbą.

Artistai ir dainininkai, kurie 
aplanko Ameriką, nustoja Lie
tuvoje autoritetą ir sunku jiems 
bėra atgauti pagarbą. Mat, pa
gyvenę Amerikoje, jie pradeda 
nebemėgti baltų pirštinaičių ir 
kitų tos rųšies prašmatnumų. 
Priegtam jie nebėra tokie iš
didus, kaip tie, kurie Amerikos 
nėra matę* Tad ygfpyojp tiems 
“amerikontams” sunku bėra 
prisitaikyti.

Kadangi laiko buvo nedaug, 
tad mudviejų pasikalbėjimas 
turėjo nutrukti. -—Pilietis.

Prieš kiek laiko grįžo iš Lie
tuvos p. Jurgis Skoby-Skabic- 
kas. Lietuvoje jis viešėjo apie 
aštuonis mėnesius.

Piliečiui su p. Skobiu teko 
susitikti ir iš jo šį tą išgirsti 
apie Lietuvoje įgytus įspūdžius. 
Lietuvos kaimas jam geriau pa
tinkąs, negu Kaunas

f' —Ev-Convict. ■ *
DEGLARATIQN 0F INDE

PENDENCE
After 125 years of supres- 

sion and existence under a 
foreign yoke, Lithuanian 
struck for independence on 
the IGth day of Fębruary, 
1918. The promulgation of 
this Declaration of Independ
ence imposed on the Lithu
anian national assembly the 
duty of forming an indėpend- 
ent government, the creation 
of the entire governmental 
machinery, and the cviction of 
foreign powers. This was no 
light task for a people whose 
country had remaincd under 
foreign rule for so long a 
time. Būt the Lithuanian pe
ople were not so easily dis- 
couraged. They immediately 
solicited funds, formed an ar- 
my, threw bff»the foreign 
yoke by meaną of warfare, es- 
tablished the principai 
branches of government, sign- 
ed treaties, 
boundaries.
Lithuania is 
republic.

Thursday, 
we, the Lithuanian people will 
celebrate the fifteenth anni- 
versary of the Declaration of 
Independence at the Lithu
anian Auditorium.

Chicagos Liet. Dr. Sau. Pašelpos su
sirinkimas įvyks 'antradieny, vasario 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.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienyje 
vasario 15 d., 1933 m. p. Adomaičių
bute 2420 Francisko Avė., 7 vai. vak. 
Narės malonėkite laiku pribūti.

Nut. rast. Drulienė.

katinas yra ‘šventas 
Senutė apsidžiaugė, 

ir ‘šventą Tarną* ir 
j rūsį vestuvėms ir

į ekstazę dėkojo Die-

eye... Our altos have disap- 
pearcd into thin air. Maybe 
they have become techno- 
erats and do not believe in 
the fine arts... Somcbody start- 
ed ii. Pirmyn 
after “Laima”
This wcck and this weck only 
rehearsal vvill be held Wed- 
nesday instead of Friday at 
the usual time and place. 
Everybody is urged to attend 
to got finai instructions with 
regard to our appearance 
Thursday night at the Lithu
anian Auditorium... And did

Ne tik svetainė p. n. 119 
Throop ga. buvo iškratyta 
tris kartus, bet ir kitos vietos 
vakarinėj daly j.

Trečiadienio vakare Throop 
gt. svetainėj suimta 29 nariai, 
ir prikrauta ir išgabenta du 
vežimai raštų ir literatūros.
Visuotinas sukilimas Rumuni

joje; karalius pašautas
....BERLYNAS — Pasak speci
alių žinių iš Viennos visa Ru
munija yra visuotiname suki
lime. Karalius Ferdinandas 
tapo lengvai .sužeistas, jam 
bandant kartu su karališkąją 
šeimyna pabėgti iš Buchareš-

. .u ilmmm w m1 eeg> i
NAUJIENŲ
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Pinigų Siuntimo Skyrius at
darąs r kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vaki Nedaliomis 
nųo.9 v. ryto iki I v.; p. į.

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

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

Pamatykite 
MR. ROSS, 

30 No. Dearborn, 
kambarys 614

DUMBELL POME
Said a needlc to a stocking 

“1’11 scw you thru and thru”. 
Said a stocking to a needlc 
“1’11 be darnell if you do.”

. ....Ruby,
JAILESS CRIMES
Fool:
Caponc was enrolled i n 
Sing merely because he 

evaded the income tax col- 
lectors būt why don’t I get a 
stone bed, a bread erumb, and 
a scuttle of mud (short for 
coffee? I have already killed 
time, hung pietures, stok 
bases, shot the chutes, chokcd 
off a speaker, ran over a new 
song, smotheręd a laugh, sėt 
fire to a heart, and murdered 
the King’s English. There is 
no justice.

and established 
To this day, 
an independent

ugnies, 
nuo tornados, automo- 

z bilių apdrauda ir tt. 
LAIVAKORTĖS Parduodame 

laivakortes 
linijų.

Mes išmainysime 
jūsų čekius.

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

1751 W. 47th St 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios žinios tilpo “Naujienose” 
vasario 15 d., 1915 m. (vas. 14 

d.> buvo sekmadienis)
Nusižudė

(CHICAGO) — Tulast lietu
vis Puliauskas, gyvenantis po 
N. 4328 Hermitage Avė., neno
rėdamas vesti merginos, ku
ria jis . buvo priverstas vesti, 
pats nusišovė.

Seniau jis buvo sutaręs ve
sti, jis vėliaus išvažiavo, 
negalėdamas surasti kitur 
bo, vėl grįžo į Chicago, 
jis buvo areštuotas už 
laužymą prižadų”.

Galutinai vestuvių 
na buvo paskirta šis pane- 
dėlis, bet jis to nebesulaukė ir 
pelnyčio j nusišovė.

Rusai atmušti prie Nemuno
PETERBURGAS — Rusų 

generalio štabo pranešimas 
sako:

“Apskrityje Lyko', Raigoro- 
do, Grajevo eina labai smar
kus mušis. Toliau į šiaurę 
(tai yra Suvalkų gubernijoje) 
musų pulkai pasitraukė ant

you cnt all of your girl’s va
lentine candy that the other 
guy sent her?

Next Tuesday, wc 
again. Thank you for 
your contributions and 
of congratulation.

This has been
THE SINGING

REIKALINGAS barberys su laisniu 
Knygynas, Box>85 

3/10 So. Halsted St.

į Jeruzalį. Ją apvesdino su 
“šventu Tarnu”, štai kaip da
lykas įvyko. A

Chicagoje šeštadienį atsilan
kė žymus rašytojas ir keliauto
jas Richard Halliburton, kuris 
turi parašęs knygas, “The Fly- 
ing Carpet”, “The Royal Road 
to Romance”, “The Glorious 
Adventure” ir “New Worlds to 
Conųuer”.

Nors dar jaunas, apie 26 me
tų amžiaus, bet jau apkeliavo 
visą pasaulį kelius kartus ir 
savo veikaluose atpasakojo įgy
tus įspūdžius.

“Naujienų” korespondentas 
su juo turėjo pasikalbėjimą. 
Autorius papasakojo nepapras
tai įdomų ir patetišką įvykį, 
kuris įvyko jam atsilankius 
Jeruzalyje, Palestinoje.

“Kartą nuėjęs į Šventąjį Gra
bą, kur anot, tradicijos yra pa
laidotas Jėzus Kristus,” pasa
kojo R. Halliburton, “sutikau 
senutę, nuoširdžią ir dievobai
mingą anglę Mrs. Wales. Ji 
turėjo po pažasčia katę, kuri, 
kaip vėliau patyriau, buvo ‘Ma
tilda’.

“ ‘Atvažiavau į Jeruzalį dėl 
Matildos’, pasakojo senutė, 
‘noriu ją apvesdinti.” Nuste
bau išgirdęs tuos žodžius, bet 
senutė pasakojo toliau, kad ji 
‘gera krikščione ir jos katė Ma
tilda taipgi yra gera krikščio
nė, nes gimė vienuolyne. Ji pa
ti katę pakrikštino, ją auklėjo 
krikščioniškoje dvasioje. ‘Bet, 
deja, ji jau subrendo ir dabar 
jai reikia suieškoti vyrą.

“ ‘Visi katinai Anglijoje, 
Londone yra ‘tokie paleisttivi'n- 
gi, bedieviai’, tęsė senutė, ir 
jokiu būdu nesutikčiau apves
dinti Matildą su vienu jų. Il
gai galvojau kas daryti, mel
džiausi, ir pagaliau Dievas man 
patarė vykti į Jeruzalį, kur 
Kristaus Grabo palaiminta, ji 
susiras tikrą, krikščionišką ka
tiną, gal kokį kunigą.’

“Senoji moteriškė taip nuo
širdžiai pasakojo apie ‘planus 
Matildai**, tęsė autorius, “kad 
nenorėdamas jai tikėjau, nors 
žinojau, kad religinio fanatiz
mo pagriebta, ji išėjo iš lyg
svaros. Nutariau ateiti jai į 
pagalbą. Susiradęs kelius ara- 
biukus, įspraudžiau jiems ke
lias monetas ir pareikalavau 
surasti jų man katinų. Jie, 
netrukus, reikalavimą išpildė.

4tTarp tų katinų buvo vienas 
juodas sutvėrimas, nepaprastai 
plėšrus. Numanydamas, kad 
jis geriausiai patiks Matildai, 
nunešiau jį senutei ir pasakiau, 
kad šis 
Tarnas’. 
Suleido 
Matildą 
įpuolusi 
vui už jos noro išpildymą.

“Sekančią dieną ji apleido 
Jeruzalį, jausdama, kad jos mi
sija pabaigta ir savo pareigą 
išpildė, taip, kaip Dievas bu
tų norėjęs.

“Bet Matildai ‘šventas Ta
rnas’ nelabai patiko ir prie pir
mos progos išsprukusi laukan 
apleido savo vyrą ir susirado 
tinkamesnį sutvėrimą bendram 
šeimyniniam gyvenimui.”

“šis įvykis atrodys labai keis
tas sveiko proto žmogui, bet 
jis tik parodo, kokių žmonių 
galima kartais užtikti Jeruza- 
lyj, kur praleidau apie mėnesį 
laiko. Tie žmonės paprastai yra 
geri, labai nuoširdus, bet reli
ginis fanatizmas yra tiek daug esąs senoviškas miestas,

“Naujienose” 14-ka me 
tų atgal i

šios žinios tilpo “Naujienose’ 
vasario 14 d., 1919 m.

FOOL. 
to whotn things that are what 
thcy appear to be are so rare 
that he cannot tell them when 
he sees them.

Mary
INTERNATIONAL RE- 

LATIONS.
“You criticize lis

Chinese visitor, 
your men have their feet ban- 
daged.”

“That is an epidemic”, ex- 
plained his American friend, 
“which broke out in 1914. 
Those are called spats.”

— Wah Hoo.
TIDBITS

Whep ladięs wore 
dresses very 1qjv- and

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

KAIP APSIVEDĖ “MATILDA” IR “ŠVEN
TAS TAMAS” JERUZALYJE, PALESTINOJ?

Educational 
Mokyklos

ATYDA •
SOUTH SIDES MERGAITĖS

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigu 
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 jgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant. 
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota) 

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

Bulgarijos karalienė Joanna, 
kuri šiomis dienomis pagimdė 
dukterį. Karalius Boris III duk
terį pakrikštijo pravoslavų baž
nyčioj, kas sukėlė nemažus ne
susipratimus su Romos tfąpa, 
nes karalienė Joanna (duktė 
Italijos karaliaus) / buvo prieš 
vestuves prjžadėjus visus vai
kus krikštyti ’ katalikiškai.

Business Service 
_______ Biznio Patamavimas

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Matildą” vestuvėms vežė net i juos paveikęs, kad sunku 
juos prfe normalių žmonių ir 
priskaityti.”

Help Wanted—Malė
Dar;binijnikųReikia S

REIKALINGAS anglių pardavėjas.
Atsišaukite 

3650 So. RockweII St.

1 1 ’i 'ik-"
fem .Y ’ ' juImlJb AM

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.

Financial 
Paskolos

/

Antradienis, vas. 14, 1933

I CLASSIFIEDADS
Lm,, . , .. - -----

Senas Auksas 
01d Gold

CASH ŲŽ JŲSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes niekame augščiausią kainą už su

laužytus sepus aukso daiktus, dantų til
tus, dąntis, laikrodėlius, lombardo silue
tus.

HOME REFINERS,
5 No. Wabasb Avė. 

Kambarys 600

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi* 
nėjos kiaulutčs, baltos peles, Baniams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Gerbusios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

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. 
—

—0— 
NEGIRDĖTAS BARGENAS 

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

1025 W. 65 St. 
—o----

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė su 
mažu namu. Bargenas. Šaukite 

Lafayette 8780 
—O—

— O---------
PARDAVIMUI bučernė pigiai už pir

mą gerą pasiulijimą, apleidžiu Cbicagą. 
7|34 So. Racine Avė.

Varius For bale 
rTkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akerių farma 
2 H mylių nuo N. E. Farina, mylia 
gero kelio, gera* žemė, gan geri įren
gimai.

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

STATE BANK OF FARINA 
Farina, III.,

r-0----
PARDAVIMUI 160 akerių farma — 

18 galvijų, mašinos už casb arba mąį^ 
nysiu į nuosavybę Be skolos, Michigan 
valstijoj. Savininką galima matyti. 

701 Independence Blvd.

Real Estate For Sale 
Namai-Žem> Pardavimui




