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Slapesnės vietos iš- 
Už miestelio, pa- 

vietoj, suprojektuota 
Miestelis yra švarus

Pradės puolimą kartu su pra
džia tautų sąjungos posėdžio 
Manžurijos klausimui išspręs
ti
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etų., 
skupus.

Nenorėjęs pašauti kitų, tik no
rėjęs nušauti Rooseveltą ir 
gailisi, kad tai jam nepasi
sekė

S Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-

Sį rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-

Sg jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų
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Kongresas Jau Priėmė Prohibicijos Atšaukimą
PROHIBICIJOS ATŠAUKIMU TURI RATI

FIKUOTI DAR 36 VALSTIJOS
Ratifikcija turi būti atlikta valstijų kon
vencijomis ir gali užtrukt kelis metus laiko

Washington, vas. 20. — Kon
gresas jau pasisakė už prohibi
cijos atšaukimą. Atstovų bu
tas šiandie 289 balsais prieš 121 
balsą priėmė konstitucijos pa
taisą, kuri atšaukia prohibiciją. 
Senatas tą* pačią konstitucijos 
pataisą priėmė pereitą penkta
dienį ir dabar pataisa eina vals
tijų ratifikavimui. Prezidento 
pritarimas nėra reikalingas.

Už prohibicijos atšaukimo 
pataisą atstovų bute balsavo 1 
farmer-labor, 181 demokratas 
ir 107 repiiblikonai. Prieš pro
hibicijos atšaukimą balsavo 32 

^^demokratai ir 89 republikonai. 
Pataisa gavo 15 balsų daugiau, 
negu reikalaujami du trečdaliai 
balsų.

Priimtoji konstitucijos patai
sa ne tik atšaukia prohibiciją, 
bet taipjau apsaugo sausąsias 
valstijas nuo importavimo svai
galų iš slapiųjų valstijų. Taip
gi nustato, kad pataisa turi bū
ti ratifikuota valstijų konven
cijų. Tai yra: visai naujas da
lykas ir bus išbandytas dar pir
mą kartą, nes visuomet kon
stitucijos pataisas ratifikuoda
vo valstijų legislaturos.

Reikia, kad prohibicijos at
šaukimo pataisą bėgyje ateinan
čių septynių metų ratifikuotų 
mažiausia 36 valstijos. Valstijų 
konvencijomis manyta pagrei
tinti ratifikavimą ir tą ratifi
kavimą pravesti į kelis mėne
sius laiko. Tečiaus išrodo, kad 
ratifikavimas ti."o bus tik su
trukdytas. Nėra jokių taisyk
lių kas .kada ir kaip turi šauk
ti valstijų konvencijas. Išrodo, 
kad jei valstijos legislatura nė
ra palanki pataisai, ji gali vi
sai nešaukti konvencijos. Gali 
nešaukti konvencijos ir dėl eko
nominių išrokavimų, nes kon
vencijos brangiai kainuoja. Tuo 
tikslu kongrese tapo įneštas 
bilius, kuris nustatytų visą 
konvencijos šaukimo tvarką. 
Bet išrodo, kad tas bilius ne 
taip greit praeis, nes jam prie
šinasi demokratų vadai, kurie 
nori konvencijas palikti pa
čioms valstijoms tvarkyti. Jei 
taip įvyktų, tai galima tikėtis, 
kad prohibiciją nebus panai- 
kinta dar per kelius metus.

Priėhiūs prohibicijos atšauki
mo pataisą ,atstovas LaGuar- 
dia tifojaus įnešė bilių, kuris 
nustato tvarką valstijų konven
cijų šaukimui. Bilius nustato, 
kad rinkimai 4 konvencijas tu
ri įvykti visose valstijose ge
gužės 16 d., šių metų. Konven
cija susideda iš dvigubai dides
nio skaičiaus delegatų, negu 
kad valstija turi atstovų abe
juose kongreso butuose. Tos

valstijos ,kurios turi mažiau 11 
atstovų ir senatorių, rinktų 21 
delegatą valstijos konvencijos. 
Konvenciją sušaukia guberna
torius, bet jei tasis priešintųsi, 
tai ją gali sušaukti federalinis 
teisėjas.

Kongresui priėmus prohibici
jos atšaukimą, dabar prasidės 
tarp valstijų lenktynės, kuri 
pirma sušauks valsitjos konven
ciją ir atšaukimą ratifikuos. 
Wyoming legislatura jau nuta
rė šaukti konvenciją ir tas nu
tarimas reikalingas tik guber
natoriaus parašo.

Japonai šiandie pra 
dės puolimą Jehol 

Provincijos

Tokio, vas. 20. —Japonijos 
ofensyvas prieš lėhol krovinei? 
ją, į šiaurę nuo Chinijos sienos, 
prasidės rytoj, kartu su atsida
rymu tautų sąjungos posėdžio 
Manžurijos klausimui išspręsti 
ir priimti komisijos raportą, ku
ris pasmerkia Japonijos žygius 
Chinijoje.

Gautosios iš Chinchow žinios 
sako, kad Manchukuo kariuo
menė jau pradėjo veikimą.

Japonija į Manžuriją yra su
traukusi didelę kariuomenę ir 
yra prisirengusi kariniams žy
giams. Kaip matyt iš japonų 
karvedžių kalbų, tai japonų ape
titai nuolatos didėja ir kad jie 
vargiai pasitenkins Jehol pro
vincijos užėmimu4, nes jau da
bar dairosi apie Mongoliją.

Smarkus mušis siaučia
Chinchow, Manžurijoj, vas. 

20.—Japonai praneša ,kad smar
kus mušis prasidėjo prie Chao- 
yang, Jehol provincijoj. Puoli
mą pradėjo patys chiniečiai.

Francijos valdžios dar
bininkų streikas

Cermaką pašovęs 
Zangara nuteistas 
80 metų kalėjiman

_ ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir daug šalčiau; 
šiaurvakarių vėjas.
. Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:-

Paryžius, vas. 20. — šiandie 
vienai valandai ar trumpesniam 
laikui buvo sustreikavę visi 
valdžios darbininkai. Geležinke
lių ir požeminių kelių darbinin-x 
kai nestreikavo, kad nedaryti 
publikai nesmagumų. Streikas 
buvo paskelbtas protestui prieš 
senato projektuojamą algų nu- 
kapojimą.

Daugely miestų sankrovinin- 
kai buvo uždarę sankrovas pus
valandžiui, protestuodami prieš 
atstovų buto projektuojamą tak
sų pakėlimą.

Miami, Fla., vas. 20. — Giu
seppe Zangara, 33 m. italas/ 
kuris keletą dienų atgal kėsi
nosi nušauti išrinktąjį preziden
tą Rooseveltą, pašovė ir mir
tinai sužeidė Chicagos mėrą 
Cermaką ir Mrs. Gili, taipgi 
lengvai sužeidė kitur tris žmo
nes, šiandie tapo nuteistas 80 
metų kalėjiman. Jis buvo kal
tinamas dėl pasikėsinimo ant 
keturių gyvasčių ir dėl kiek
vieno kaltinimo gavo didžiausią 
bausmę—po 20 mėtyt kalėjimo, 
kas sudaro viso 80

“Teisėjau, nebūk
Keturius sykius po 20 yra 80. 
Duok man šimtą melų”, juo
kavo teisiamasis.

Del Cermako ir Mrs. Gali pa- 
šovimo jis nebuvo kaltinamas, 
nes jei vienas jų mirtų, tai bus 
teisiamas už jų nužudymą.

Teisme jis sakėsi, kad jis no
rėjęs nušauti tiktai prezidentą 
Rooseveltą ir ^nenorėjęs kitų 
žmonių sužeisti, jis ir šoyęs į 
jį. Bet kas tai/pastvėrė jo ran
ką ir nukreipė šuvius.

“Ar gailies tai padaręs?” pa
klausė jį teisėjas.

“Taip, aš gailiuos, kad man 
nepasisekė jį nušauti”, atsakė 
Zangara.

Teisėjas Collins daugiau nebe
klausinėje ir nuteisė mūrininką 
Zangarą 80 metų kalėjiman.

Cermakas pasveiksiąs, sako 
daktarai

Į Miami atvyko iš Chicagos 
širdies ir plaučių specialistas 
Dr. Tice, kuris apžiūrėjęs ligo
nį prisidėjo prie abelnos gydy
toji} nuomonės, kad ligonis pa
sveiks. Esą nėra plaučių užde
gimo, ar užsikrėtimo, yra tik šir
dies įtempimas, bet delei to nė
ra ko perdaug rūpintis. Taip 
kad Cermakas turi gerų progų 
pilnai pasveikti.

Ikišiol daktarai Cermaką eg
zaminavo kas kelios valandos ir 
leisdavo biuletinus apie jo sto
vį. Bet kadangi mero stovis 
yra tokis geras, tai dabar ligo
nis bus egzaminuojamas ir biu- 
letinai leidžiami tik du sykius j 
dieną.

5 žmonės žuvo aeropla
nui susidaužius

Rytoj Washingtono 
gimtadienis

Chicago.—Rytoj, vas. 22 d., 
bus pirmojo Amerikos preziden
to, George Washington, gimta
dienis. Iš tos priežasties mo- 

uždarytikyklos ir bankai 
visą dieną

bus

Atvestas į teismą Giuseppe Zangara, kuris šaudamas iš
rinktąjį prezidentą Rooseveltą, pašovė Chioagos merą Cermak, 
Mrs. Gili ir kitus 3 žmones. Jis stovi vidury, tarp dviejų 
Miami, Fla., detektyvų. Vakar už (tą pasikėsinimą ant busimo
jo prezidento gyvasties, teisėjas Collins nuteisė Zangarą 80 
metų kalėjiman. , ’ i
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Penki užmušti politi 
niųose susiremimuo 

se Vokietijoje

Anglijos ambasado
rius jau tariasi 
su Rooseveltu

Tvarkomas Gelvonų 
mietselis

Miestelio gatvėse jau pada
ryta dalis šaligatvių. Apšvie
timui įtaisyti žiburiai — “lik
toriai”, 
žvyruotos, 
togioj 
rinka, 
ir gyvas.

Per praeitus metus su
ruošta 13 kilnojamų že

mės ūkio parodų

Dujų bombomis ko 
voja pieno pikietuo 

tojus Wisconsine
Waukesha, Wis., vas. 20. — 

Strikuojantys pieno ūkininkai 
pradėjo pikietuoti kelius nie- 
kuriuose pavietuose ir neleisti 
pristatyti pieninėms pieną iki 
nebus pakelta pieno kainos.

Waukesha pavieto šerifo de- 
putai naudoja dujų bombas 
prieš streikierių pikietitotojus. 
Kai pikietuotojai sustabdė vieną 
troką, gabenusį į Milwaukee 
pieną ir ėmė pieną pilti žemėn, 
atbėgo šerifo deputai ir metė 
dujų bombą, kuri pikietuotojus 
išsklaidė. Keli streikieriai ir de
putai liko sužeisti.

Kiti trobai gabena pieną j 
Milwaukee po stipria šerifo de
pučiu sargyba. Betgi apskaito
ma, kad vien šįryt ir vien tik perka cukraus, prideda denatu- 
šįame paviete liko išlietas pic- rato ir kitokių “priedų” išverda 
nas iš 20 ar 25 trokų.

Kaunas.— Per pereitus 1932 
metus Lietuvoj buvo suruošta 
13 kilnojamųjų žemės ūkio pa
rodų. Parodos buvo: Simne, 
Pasvalyje, Kėdainiuose, Jurbar
ke, Šiauliuose, Rietave, Aukšta
dvaryje, Ukmergėje Marijam
polėje, Mažeikiuose, Panevėžyj 
ir Kuktiškyje. Parodose arklių 
buvo 1,482, raguočių — 900, 
kiaulių—1664, avių—186, smul
kių gyvulių—461, žemės ūkio 
gaminių (daržovių, javų ir kt.) 
—1,183, namų pramonės ir liau
dies meno dirbinių— 8,387, ki
tokių eksponatų—391. Iš viso 
parodose buvo 8,158 eksponatai, 
iš jų premijuota 3,029, arba 
37% visų eksponatų. Premijuo
tų eksponatų savininkams iš
duota piniginių ir daiktinių do
vanų 47,875 litai. Parodas ap
lankė 73,560 žmonių.

Smarkiai baudžia 
vorininkus

Panevėžys.—Panevėžio 
faiįtos teisėjas šiomis dienomis 
sprendė daug bylų už darymą 
irpardavinėjimą cukrinio alaus. 
Pasirodė, kad Panevėžio arba
tini nkai ir kitokie biznieriai nu-

Berlyne, vas. 20. — šeštadie
ny ir sekmadieny, kaip papras
tai, įvyko Vokietijoje nemažai 
politinių susirėmimų, kuriuose 
žuvo penki žmonės ir 36 žmo
nės liko sužeisti. Visi užmuštie
ji yra komunistai ir socialistai. 
Susirėmimai ištiko uniformuo- 
.tiems hitlerininkams bandant 
paroduoti darbininkų apgyven
tuose kvartaluose.

Nuo sausio 1 d. tokiuose su
sirėmimuose žuvo jau 66 žmo
nės ir keli šimtai liko sukeisti. 
Reiškia, politiniuose susirėmi
muose žuvo tiek pat žmonių, 
kiek žuvo baisiojoj Neuenkir- 
chen nelaimėj, gaso tankams 
eksplodavus. Betgi pastaroji 
nelaimė buvo paskaityta 
didele, kad buvo paskelbta 
šalies gedėjimo diena.

Iš žuvusių politiniuose 
rėmimuose 66 žmonių, 30
komunistai, 14 hitlerininkų, 11 
socialistų, 2 policistai ir 9 ne
žinomo. politinio nusistatymo.

Timmins, Ont., vas. 20. — 
Lakūnas Clegg ir keturi pasa- 
žieriai, jų tarpe dvi moterys, 
žuvo aeroplanui nukritus Tema- 
gami ežeran. Visi žuvusieji 
yra iš Schumacher, Ont.

Wichita, Kan., vas. 20
Faye Martin, 20 m., prisipažino 
nušovusi savo vyrą Thomas, 32 
m./ su kuriuo jį apsivedė tik 
keturi mėnesiai atgal Nušovusi 
tada ,kai ji užtikusi jį resto
rane su kita ihotere.,• : . ■

Minneapolis, Minn., vas. 29. 
—Bruce Johnson, 5 m?v valgant 
peanuĮt riešutus, vienas riešų* 
tas pateko j kvėpuojamą gerk
lę ir vaikas nutioško.

Didelis Persijos oro lai 
vynas

Tegeranas, vas. 20. —Persi
jos valdžia taisosi didelį aviaci
jos lauką ir aerodromą, kad su
talpinti visus savo karinius ae
roplanus, kurių 40 pirkosi Ang
lijoje. Persija dabar turės ant
rą didžiausį oro laivyną Azijo
je. Pirmą vietą užima Japoni
ja.

New York, vas. 20. — Angli
jos ambasadorius Lindsay at
vyko šianide laivu Majestič. Jį 
dar juroje pasitiko kita valtis 
ir jis skubiai buvo nuvežtas pas 
iširnktą j į prezidentą Roosevel
tą pasitarimams dėl busiančių 
derybų skolų klausimu. Lind
say atsisakė patiekti laikrašti
ninkams kokių nors tikslesnių 
žinių apie Anglijos nusistatymą 
tuo klausimu.

Ecuador įveda privalo
mą mokinimas! šaudyti

Quito, Ecuador, vas. 20. — 
Šios nedidelės Pietų Amerikos 
republikos valdžia įsakė įtaisyti 
visoje šalyje šaudymo stotis ir 
visi vyrai nuo 20 iki 25 metų 
bus priversti mokintis šaudyti 
ir kitokio karinio muštro 
šeštadienį ir sekmadienį 
vienus metus laiko.

šeši Chinijos gamble- 
riai pateko kalėjiman

ir pardavinėja kareiviams ir 
šiaip mėgėjams .Nuo tokio alaus 
labai greit galima apsirgti.

Didele respublikonų * 114- 1 rl"" A JA/A 1*4* ina l'olnrn niilxoiirlo /I1M1 litu

demonstracija
Berlyne

Berlynas, vas. 20. — Vakar , 
apie 80,000 Rcichabanner karo; 
veteranų surengė demonstraciją 
Lustengartene. Kalbėjo vyriau
si organizacijos vadai, reikalau
dami laisvės. “Mes apgynėm 
Vokietijos laisvę nuo svetimų 
priešų karo lauko tranšėjose. 
Mes apginsime savo laisvę ir 
nuo priešų musų pačių šalyje”, 
sakė jie.

Panašios respublikonų de
monstracijos įvyko ir kituose 
miestuose. Keliose vietose iš
tiko susirėmimų su hitlerinin
kais, kurįuose žuvo keli respu
blikonai.

Naujas Kauno kalėji- 
. mas užims 37 ha. 

. žemės
Kaunas.—Jau paskelbta kon

kursas pagaminti naują kalėji
mo projektą, bet statybos dar
bus numatyta pradėti tik 1934 
metais.

Jau yra paskirta prie šešto 
forto sklypas žemės—37 ha 
ploto, kuriame išdigs apie 20 
trobesių kalėjimui ir kalėjimo 
dirbtuvėms.

Numatoma statyti didelis ir 
moderniškas kalėjimas.' - Vien 
projekto pagaminimui paskirta 
arti 30,000 litų.

, . J

Saulte Ste. Marie, Mich., vas. 
20.—Chiristęper J. Weinreich> 
70 m., tapo nuteistas, visam am
žiui kalėjimąn ųž nušovimą sa
vo įnamio George D. Jackson, 
34 m. už tai, kad jo trys! duk
terys meilindavosi prie Jack- 
sono.

*1' ■' £ J'
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Shanghai, vas. 20. 
yra labai išsiplatinęs gemble- 
riavimas ir į tai niekas nekrei
pia didesnėj domės. Nežiūrint 
valdžios nesimaišymo j gemble- 
rių reikalus, šeši vietos gemb- 
leriai pateko kalėjiman. Ir pa
teko ilgam laikui—nuo 2 iki 4 
metų—už gembleriavimą ir
šventvagystę.

Visiems šešiems pastaruoju 
laiku ėmė labai nesisekti gem- 
lerjauti. Ką jie nė darė, bet 
laimikis negryšta. Tada suta
rė, kad reikia gauti saužiidžio 
galvą, pasidėti lovon . ir su ja 
miegoti, tai laimikis strgryšiąs. 
jie kapinėse susirado sąužudį, 
atkasė kapą ir nusipiovė gal
vą. Gįyžtąnt hąmo su galvą, 
jie tapo, sugauti iy atsidūrė ka
lėjime. 

H:'!

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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Vytautas Zereni-Beliajus.
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IŠIMTINAI "NAUJIENOM?”

—Ar pailsai?
-Ne.

■f. \ - I ... • .... .

—Visvien atsisėskiva.
Tai pirmą kartą jai teko bu-, 

ti kartu su vyru ir ji nežinojo; 
kaip elgtis. Ji pinojo, kad rei
kia klausytis tėvo ir(.; brolio' 
Antano. Jeigu pastarasis įky
rėdavo jai, tai ji galėjo" jam; 
pasakyti “eik ir pasikark”, fr 
ji čia nieko blogo nematė, ka
dangi ji buvo dviem metam vy
resnė ųž savo brolj. ^urgęlio-

(Tęsk)
Ona nežinojo nei kur savo 

akis paslėpti, žiūrėdama į 
sterblę, ji atsakė::

—Jau išgijo. Ponas, tiesą sa- 
kė: velnias mane neims.

* .4- , w | t * '* ii' 4i \

—-C»al atsisėsi prie musų 
stalo? — pakvietė Montvilie
nė.

—Labai ačitlf bet aš sku
biu, — turiu eiti namo. ____ T l--T1 n—«^r- -

Antanas žengė kelis žings- niukas sudarė jai problemą. Ta
nius pirmyn ir paslido, įmin-!įjau jit visai neatiduodama sau 
damas į kiaulės rrieŠlą. Visi I atskaitos, atsisėdo po medžiu, 
sukilo nuo stalo. Marytei ir 
Petrukui tai buvo pramoga, 
ir juodu paliovė verkti. Mont
vilienė nubėgo į kertę, atsine
šė šluotą ir nuvarė į kampą 
kiaules. Antanas paraudo, 
kaip burokas, ir pradėjo atsi- 

, prašinėti, jog jam jau tikrai 
laikas eiti namo.

- —Palydėk jį, Onyte

meniškas 3F kariškas, dainas, 
Darbą baigiant, ji tarė jąm:

—šį vakarą aš vėl norėčiau 
su tavimi pąsivaikžČioti, Po 
vakarienės sutik mane* prie 
kelio, kur randasi medis sų 
dievomiika.

Ji skubėjo pavalgyti ir pra
dėjo skųstis, kad troboje tvan
ku, buvo durnų ir kiaulėmis 
dvokė. Girdi, ji eisianti; pdky& 
puoti tyru oru. Visi su nerimu 
pažiurėjo į ję.Apie k 

9^’ &!“!& * Nonkuinę. .Kdtiji ofu.r 
kvepėti? T 
aįj saulė ją 
buvo labai karšta diena; mo
tina rengėsi žolių arbatą vir-

>. niekas jiŽįaliĄia |<s

įž a®fi?ĄSn." 
KAMI 

žiu. Ji jautė, kdd jai labai pa& 
tinka bernelis^ Jdi pritiko jo 
gelsvi plaukai, ...gražus baltas 
yeldfts,\plftn03 
kiantis būdas. Ji surado, kad’ 
jis žymiai,,.skyrėsi nuo Vinco

tai buvo Vienodi ir. skyrėsi 
jję, savo amžiumi. „.Ir. 
budu tarp -jų dviejų po med
žiu užsimezgė romanas. (B. d.)

r-™™ W <ilv°.
Matoįriąi, jį šiMa •vyriu L 
paveikė. H tiesų, ųk, sav

s Jau jos t1] 
i-Ll

? ““j j • • naujos
pkį jiašiu- 
darytV pa- 

iš jų sudaryti iš- 
...... , čiaus/fr Tie. tokio

yra kiek
vienam, kad pasmerkimas 
esamos kainų ir ■ kredito siste- 
jrios, Remiasi rimtais davi
niais.'

ės

Antradienis2 Vas. 21, 1933
■'.......  v , *4.^

rląu ie^ ir įelhlL. iokift sisteiha darbo
sočiai order”, kurį preziden-1 nėra galima pasekmingai įgy
tas Nicholas Murray Butler vendlnti.
Columbia . universiteto, įteikė 
profesdriui Walter Rachten- 
ttrauph, kuris veda techno
kratų darbus.

Turto sociah^acųa.
SuAięų yrą ppripatyst. kokį 

planą ■ patieks technokratai. 
Prezidentas Butler, be tech- 
nokratijos skyriaus Columbia 
universitete sudarė kitą kūną 
iš 17 moksliniųkų, kuriems

- —Palydėk jį, Onyte, — ta
rė Montvilienė. — O tu, Anta
nėli, nelauk kitos progos į- 
piauti Onai ranką, kad mus 
aplankyti.

Antanas nusijuokė ir labai 
širdingai padėkojo už pa
kvietimą. Paskui jis kartu su 
Ona išėjo.

Vakaras buvo stebėtinai 
gražus. Mirksinčios danguje 
žvaigždės primine jam Onos 
akis. Malonus rūtų ir rožių 
kvapas pripildė orą. Ona sten
gėsi išvengti Antano akių ir 
savo žvilgsnius nukreipė į po
no namus. Viršuje tų namų 
šypsojosi mėnulis. Kaip keista, 
—atrodė, kad mėnulis keliauja 
ir palieka užpakalyje debesis, 
o vienok jis visą laiką pasili
ko viršuje namų ir šypsojosi. 
Ji priėjo išvadą, kad mėnuliui 
patinka žiūrėti, kaip auklė 
guldo pono vaikus, šiaip ar 
taip, ponas ir jo šeima juk yrą 
priviligiruoti asmenys.

—Aš tikėjausi, kad tu išeisi 
iš namų, — staiga prabilo An
tanas.

—Kodėl ?
—Todėl, kad aš kažką atne

šiau tau.
—Man? — su nusistebėjimu 

tarė Ona. Antano 
buvo nesuprantami, 
jis ištraukė ryšulį 
jai.

Ji išvyniojo ryšulį 
pyragėlius, apibarstytus aguo
nomis. Tai buvo toks gardu
mynas, kurį retai Lietuvos 
dvariokui tekdavo ragauti. Ji 
sušuko:

—Jėzus, Marija! Antanai,
kur tu tai gavai?

—Mainais: žydui daviau tu
ziną kiaušinių už tuos pyragė
lius.

—Tu neprivalai tai daryti. 
Juk tuos kiaušinius tu būtu
mei galėjęs suvalgyti. '

—Tai niekis, — ir jo veide 
pasireiškė vaikiška šypsena. — 
Eikiva pasivaikščioti, Onyte. 
Vakaras gražus. Juk tu nenorė
si pasilikti namie, kur oras 
tvankus ir dvokia kiaulėmis? 
Pakvėpuok tyru oru, nes‘rytoj 
turėsime daug darbo.

—Jau vien dėl to turėčiau 
pasilikti namie ir miegoti, kad 
rytoje pajėgčiau dirbti ir ne- 
atsilikčiau taip, kaip šiandien. 
O priegtam, juk aš visą dieną 
turiu progos kvėpuoti tyru oru.

—Taip, tai tiesa, bet... bet, 
matai? Negalima juk darbą pa
lyginti su liuoslaikiu. Kuomet 
žmogus dirba, jis negali gėrėtis 
oru.

—Aš nesuprantu, kaip gali
ma gėrėtis oru. O priegtam, 
kur mudu galiva nueiti?

—Eikiva pro dvarą ligi vieš
kelio, o paskui vėl atgal.

—Labai gerai, ~ pagalios, ji

•atskaitos, atsisėdo po medžiu, 
prie kurio buvo pritaisyta dė
žutė su dievomuka.

—Ar tavo rąnka vis dar te
beskauda? — paklausė Anta
nas. . ..

—Ne. Man ji neskaudėjo ir 
pirma. Aš tik labai išsigandau.

—Parodyk ją man.
Negrabiai jį* parodė randą. 

Antanas paėmė jos ranką ir 
tarė: f

reikia! Tokia 
minkšta ir švelni ranka greit 
pasidarys kieta ir tyrinėta, 
kaip vyro ranka.

—Ką tu kalbi? — patriku
siai pažiurėjo .Ona į jį.

—Aš sąkau, kad grąžus oras. 
Reikia tikėtis, jog nebus lie
taus, nes tame. atvčjyje užims 
daug laiko, kol javai išdžius.

—Aš nesuprantu: ką javai 
turi bendro su trynėmis?

—Na, matai, aš norėjau pa
sakyti, kad nuo sunkaus dar
bo tavo rankos pasidarys try
nėtos, daug platesnės, kietos, 
visai vyriškos ir pasidabins 
juodais bruožais.

—Suprantamas dalykas, 
aš dar augu! Aš nenoriu 
silikti mergaite visą savo 
venimą, — atsakė Ona.

—žinoma, kad pe,

žodžiai jai 
Tuo tarpu 
ir padavė

ir rado du

—Labai gerai, 
sutiko ir juodu pradėjo eiti. Ji 
davė jam vieną pyragėlį. Juo
du valgė su didžiausiu pasiten
kinimu, netardama nei vieno 
žodžio. Kai pasiekė plentą, jis 
užklausė jos:

■
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Ra^o iiiozas J. Zfcr/mana
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Idėjos ir žmonės.
Senas priežodis sako, kad 

“reikalas yra motina išradi
mų”.---------- “Necessity is riio-
thęr of infentjons.” Techno
logija yrą vaisius reikalo to
bulini gamybą išlaikymui 
kompeticijos. Dabar, kada te
chnologija pasiekė aukštą laip
snį tobulumo, pasirodę, kad 
kųų .didesnis yra technologijos 
išnašumas, tuo didėsnią yra 
nedarias ir žmonių Skurdas.

Toks nenormalus , santykia
vimas" produkcijos su vartoj i- 
jmi iššaukia protavimą, na-J 
grinėjimą apystovų — idėjas, 
įmonės negali kentėti badą, 
kada yra maisto perteklius; 
negalį kentėti kitus nedatek- 
lius, kada visko yra daugiau, 
negu reikia.

Mes gyvename tokiose keis
tose apystbvose ir todėl leis
tina yra galvoti kaip išeiti iš 
tos keblios padėties.

Bagatela kliubas domisi tais 
visais klausimais ir kada visa 
draugija jais susidomės, tai

- iš 17 mokslininkų, kuriems 
J priVėge išnagrinėti čia palies- 
■•> ,Kali1£‘uMa-
.įtiekti planą. Ką tie mokslinin

kai pasiūlys, ateitis parodys, 
bet leistina yra manyti,, kad 
jie neras kitos išeities iš dabar- 
Syhrgįj, kaip tik pasiūlyti 

socializriciją ir pavedi* 
mą jo tvarkomų mokslinin
kams ir technologams.

Žmonių darbas.
Technokratai ąpskąitliuoja, 

kad prie dabartinio technolo- 
gijos tobulumo užtenka, kad 
darbo amžiuje žmonės dirbtų 
tik 4 dienas po 4 valandas į 
savaitę-

Toks pasidalinimas darbu
galimas yra tik draugijoje, ku- ‘ draugijos surėdymas pakitęs 
rips nuosavybėje yra šalies'—atsieksime laimingesnio gy- 
turtas. Draugijoje, paremtoje veninio.
principu privalės nuosavybės (Galas)

lue”. Pinigas vienkart yra 
priemonė., maino “medium 
pf„ęxęharige”. Pinigo ver^š 
nąstovuifcįį žfuįtaio l aukso* ar 
si'dąbro kiekis ir kokisWt W gfi.....
Nors čia irgi nieko pastovaus 
n^ra, neš jblgii. afemmifa nau
jos aukso ar sidabro kasyklos: 
tąi 4.me|Aąląs, dąrosi pigesnis. 
, Ųet kada kylą klausimas 
vęfįęs ar tai, daiktų, ar patar
navimo, tai pinigo rolė, kąipo 
saiko, nustoja prasmės, šim- 
taiykitų, dalykų nustato kąjtnas 
jir šipka čią Juri spyęųdžiamą- 

yra vienoda. , daiktų ir patar
navimo kaina visada keičiasi; 
Sunku ,tąd surtktį su’ teorijd 
vertės saiko. Viename, tik at- 

pinigasyra/ pą^tpyju 
—7.nųstatjw sumos

“stan- 
leness”.

(Tįsi*,ys)
Balagcla Kliube BeVėBt <ti- g® 

kratiją ir mano, kad ^lis 
privalo būt tvarkomas rinkti- 
ni< atsalcanCiauKių 
kurie, vieton patąikaviipo mpJ 
nioiris, taip valdytų pašaiilį, 
kaip žmonių nauda to reika
lauja. Jie tad pavyzdžių gerų 
tautos vadovų stato Mušsoli- 
nį, Italijoje; Smclųi^ 
voje ir riariaŠiai. DhmWrjąĮl- 
jos-gi Šalininkai, pastebį W 
tokiu budu, kokui t ^ąąfck|. 
valdžios viršūnes Kfussolini ir- 
Smetona, pasiekė taipgi Mįnį-, 
nas ir Stalinas, ir klausia 5b“. 
tokratijos Šalininkų, aę, jie 
sutinka su tvarka sovieiuos’e, 
o jeigu, ne, tai kuo ji<V:įatei^ 
si n a karįškos ; jįgęs ( si3teųją ? 
Kitaip sakant, Kliubo nariai 
susidaro iš demokratų ir fa
šistų, ir taip vieniu kaip ir kiti 
pageidaują, kąd pasąulį vai- 
(lytų išnvVęnifLausieji, ga- 
blausieji, padoriausieji žmp-; 
nes. Bet kaip tokius žmonės1 
rast ir pastatyt prie valdžios 
vairo? • ••- . >

kadangi suriku rrist atsaky
mą į šitą klausinią, tai taip 
fašistai, kaip ir demokratai 
vien tik žodžiais žeidžia i, be 
jokio aiškaus plano pateiki
mo. Pasitenkina jie kaišiosi
mu bloguriių taip vienos, kaip 
ir kitos valdžios formų vieš^ 
patavime ir veda ginjčus be 
galo ir krašto.

Tethnokratija.
Didelis susidomėjimas baga- 

teliečių tarpe pasireiškė nau
jai paskelbta politiniai-ekono- 
ekonominė teorija, vadinama 
“technokratija”. Taip šalinin
kai fašizmo, kaip ir šalininkai 
demokratijos atkreipė dėmesį 
į tą naują idėją, kurios skel
bėju yra Howard Scott. Kiek
vienas straipsnis, pasirodęs 
spaudoje apie technokratiją 
buvo skaitomas su didžiausiu 
atsidėjimu, bet štai, susikusi 
viename posėdyje bagatelie- 
čiai praneša, kad viskas yra 
“bunk”, kad Howard Scott nė
ra mokslininkas, neturi jokio 
Brandos Atestato ir tik švais
tosi moksliška terminologija, 
pasisavinęs ją iš pasikalbėji
mų su mokslininkais ir pasi
skaitęs moksliškų knygų, žod
žiu, visa technokratijos filų- 
sofija tai bagatelą. Rimtas da
lykas gali būt kuriamas, tik 
Brandos Atestato paveldejd. 
Technokratiją jau tame pąčig- 
mę susirinkime butų žlugus, 
jeigu bągatelicčiai , turėtų,, 
sprendžiamą balsą šituo klau
simu. Bet, deja, visas pasąulis 
pradėjo , (tomelis šita i$Šą. 
Sociologai, ekonomistai, pol- 
tikos mokslinirikąi žymių un ; 
yersįtetų pradėjo reikšti savp 
nuomones vien prielankią^, 
kili neprielankias. Tuo tarpų 
virš šiiriįas bedari)ių inžinic-

ąųųaro stahstikas ir skelbia 
joliau riiiombnb, kad teęhhb- 
kratiją taip pakeitė gyvėrijiųb 

trejus Į ąpystovąs, kad draugij ą turf 
kąrtu %&<iti liudų prisitaikinti pįįe 

liūdnas, naujų sąlygų, o kitaip* fal’de-

riurodlo

siidoiiiiĮho vJŠą^Mąiiiiįfmatos

X? Wn.?

Juk 
pa-

rįjis ąt* 
siduso, nusivylęs, ' kad Ji , ner 
suprato tikrosios jo žodžių 
prasmes. „ , k, ........ ,

—Eikiva namo. Motina buš 
susi rūpinusi.

Juodu atsikėlė. Ligi pat na
mų ėjo tylėdamu. Kaip tik 
pasiekė namus, ji palinkėjo 
“labą naktį.” Bet jis patvė
rė jos ranką ir tarė:

—Onyte, aš tave myliu!
Ona tiesiog neteko žado. 

Širdis ėmė smarkiai plakti ir 
galva svaigti. Ji pasijuto tokia 
lengvutė, tarsi vėjas butų ga
lėjęs pakelti ją į viršų. Ji pa
žiurėjo į žemę, į jį ir, paga
lios pakėlė galvą į mėnulį. 
Juokinga — menulis^buvo vir
šuje jos ir šypsojosi. Dar kar
tą ji pažiurėjo į Antaną. Jų 
dviejų akys susidūrė. Ji iš
traukė savo ranką ir nubėgo 
į trobą. Motina buvo susirūpi
nusi ir pradėjo jos klausinėti, 
kokiame “Baltame sviete” ji 
taip ilgai užtruko.

■ —Tamsta juk liepei 
palydėti Jurgelioniuką,
išmetinėjančiai atsakė Oria.

Motina, barėsi, bet Ona nie
ko negirdėjo. Ji vis dar tebe
buvo to nepaprasto jausmo į- 
takoje. Ji nusirengė ir atsigulė 
ant grindų į savo šiaudų guo
lį. Paskui ji pasislėpė po kal- 
dra su kažkokiu nedrąsumų, 
kurio ji pirma niekuomet ne
buvo patyrusi. Jie miegojo ge
rai ir sapnavo apie tai, kaip 
mėnulis jai sakė “Aš mylių 
tave, Onyte” ir kaip Antanus 
su dalgiu piovė jai ranką ir 
kalbėjo — “Aš myliu tave,

man
•lyg

Onyte.” , /
Kaip ir paprastai, ši išbudo 

su gaidžiais, tik nepaprastai 
linksma. Anksti rytą ji pradė
jo dainuoti. Molina liepė ne
tilti, , kadangi tai buvo blogas 
ženklas dainuoti prieš pušry- 
Čll|S. >

Susitikusiu prie darbo, ji|0- 
du vienas antram pasakė ^la
bas rytas,” ir per visą dieįi< 
daugiau nesikalbėjo. Ji buvįo 
perdaug nedrąsi, kad žiurėjus 
į Antaną. Tačiau abu 1 
dainavo linksnias,

Sunku ,tą 
vertės sai 

nuolat keičiasi, tik suma su- 
darytų skolų pasilieka ta pa- 

M W?- 
lytą. Dabartįius, . ekonominis 
krizis^ įtafp dik tą 'dalyką ąiš- 
ktąi, nušvietė, žmogus, nusiĮ- 
pirkęs namą prieš kelis metus, 
mokėjo, už jį riįikps kainą, o 
neturėdamas užtektinai pim- 

ijgų, užtraukę * skolą. Laiku i 
bėgant,, įplaukos iš jo namo 

. sumažėjo, yerte namo nupųo^
Tf ,°. ??. p“8' $3 -J08

AsWMos; ųzmoKėb, jis. prgrąnda savo

r Valdžią irgi’ Jrisrikfems; reika-
faSis1 sk^l1^ * Y^lr 
(fžios padaryta skola yra 
draugijos skola. Kada' d?arigi- 
ją riBloja įplaukų, valdžia 
žfeįali’ Šųrinkti rriokeštiės, ir 
susi da^or križiš.

Jra tai tik vienas pavyzdys 
netikslumo esamos piniginės 
sistemos. Norint diskusijas 
praplėstą galima eiti į visas 
gyvedimo sritis ir visur paha^ 
šias pasekmes rasime. Ncpas- 
tovumas kainų veikia ir į 
skolas. Kada nėra įplaukų, 
viekas ira,. ir tokia suirutė 
mes' jau trejus metus gyvena
me- ir nesimato iš jos jokios 
išeities. , \

Apskaitliuojama, kad visų 
skolų, — valdiškų, kdrporaci- 
jų> Pavienių ^ąsių.ępų yra A- 
męrikoje, yirš 200 bilijonų do- 
Įerių d«ųg daugiau negu 
yjsa.s Amerikos turtas, da- 
bąrtiįjįę s kąįpaiišneša. Ar tai 
;riįj keistas dalykas?!

Tokiai tvarkai turės būt 
padarytas galas. Ką pasiūlys 
technokratai, nežinia, bet 
žiūrint ^“gyvenimą, rodos, kad 
yiciuptčlp . išeitis,,, ;yra vieton' 
•id^tį skolų, iluriti skolinto- 
Janis savininkystes teisę, grei/ 
ta taisos esariiu .savin,inkų,Jap* 
škaiiiiudjnnt 'čerię e tiirio tokia1 
idilių,’ Šyh) ji fiuVo Imkc ško-l; 
įij^ųžtrarikhnb. \ '
; ::Wkį’-r^a>ĮUlij^ą^;''aš‘. pada-
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yąs. 2? Liet. Auditorijoj jį

MeiškF

dalykus. IhirleJroi'endžia' sulig 
“Observątpre" Rcjfnailo”,' drau- 
gijoą.i.«.... »

Kaip hiatbinb, tuo klausimų 
yra pasaųlinjs susidomėjimas,, 
ir čia yra labai .. plati, ,dįrya 
ginčams. Taęiąus reikia pašto 
beti, kad joki kita idėja taip 
greitai ’nbfįijb taip žymitįs 
iiriinkų, kaip, ; techriokratija,. 
Galima, tad spręstį^.l^ąd kovo^ 
tojų prieš technokratiją, nerČ 
yra.vien .ieškotojai jos galiv 
'hfiybiųL ... . ......

mą, kapitalizmą, moharchizį- 
mą ir pačiai demokratijai sp& 
ja galą. Vadovaujanti tcdirioP 
kratijos mintis yra ta, kad 
mokslo ir technologijos .ąnfrf' 
žiuje tvarkyli draugijos rėika^ 
lūs privalo Ję pasekmingai 
gali tuk mokslininkai ir tedri 
nologai.

Mintis ta nėra nauja ir 
praktikoje ji ne įvestų nieko 
naujo. Ir dabar' stambusis biz
nis yra žinovų vedamas. “In* 
dustrial Enginecring” yra dėsį- 
toina visuose didesniuose unir

■ • 1^! *;?*»•» • (• e • f 4 •'» » t,i A

versįtetuose. Specializacija 
pasiekė tokį laipsnį išsipĮetoji^ 
mus ir tobulumus, kad dauge
lio ątyejų niekas kįtas, ^aįp 
tik turintis j atatinkamų pris^ 
rengimą negali taių tikrų....vie- 
tų ųžiųiti. Bet ajįilgelio jaiy^jųi 
draugiją netpri jųkįd. PtaUbi 

reikalauja plano ir naujo 
draugijos surėdyirio. •

Tūli laikraščiai praneša, 
kad« patarėjas naujai išrinkta 
prezidento, profesorius Ray- 
mond Moley, • ir pats • naujas 
prezidentas Franklin Dcianį 
Roosevclt yra Šalininkai teclį,-, 
Uokratijos. ^igų; -;tįip 
nybęje yra,. galima tikėti^, 
kad tcclmpkrątįjos idėjos plę- 
sis, ncatsįžvcįgiąnt i tą syarbų ^ajyįib ijoyard Šeutt tųtji 
Brandus Atest^ų, 
ką ftpie jj mano Bagatelh 
IGiubas.

Kainos, ir sjįolos.^ , 

gų tcchnokratijos /idėjų yru 
ta, kad kairių sfetariia ir sjs-^ 
tuma kredito jąų atgyveni) 
savo naudingumą 4r turi uzį 
leirti, vietą nauiai ;ėivarkąi. Iki
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Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į

LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes dabar savo'giminėms Europo

je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą,
į' • . / 'i I • ■ ” ... i -.r A u., H . 'v /1 • t-; f ' : • <-!..*Jp*. sekamą vasarą.
formacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORIM GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

, į..' . t... : 1 .?v,' j * ? 4
EKSKURSIJŲ

kokia n 
vietoti e

ne Vien ųųouąr sųprąsn* 
į)ini|Wis i’
S&fto, &1 WSW
pinigų visai nevartojo. * v > : <

. . 4 f į... j-, £■ \ |HMJIEM mnn.u®
. LIETUVA

PlriMA VELYKINĖ EKSKURSIJA
Išplauks KOVO 31,1933 

, t«ivu “BREMEN” ,
(R Ne# Yorko j Bremeną) I 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą? 

U * ....

’16&50 
?5.00

. ANTRA EKSKURSIJA
, . (Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Ągentų Sąjungą) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
“GRIPSHOLM”

. i > • . .. t
l Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase į vieną pusę
j abi puses

• Valdžios taksos

Kiaše‘ i iHėiių įiiisę 
t abi puses 

Valdžids taksos.......

*92.00

»,
1

i'

*5.00:
umehtus. Ofisas atdaras kasdien nuo' 8 ryto iki 8 vale.

“NAUJIENŲ” Eaivikorau Skyrius.
1739 S^lffilš&d.St., Chicago, UI. -.8
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Antradienis, vas. 21, 1933

Kaip gyvena kino ‘žvai 
gidės’ Maskvoje

Rumunijoj. Be to, gintaras 
randamas dar Azijoj ir Japo
nijoj. “K.”

Plikių ir Toks 
polka, Mahanojaus 

16254—Aukšti kalneliai 
rėčiau, Mahanojans 

16262—“Oi ‘atmink” i

gar 
budelis Deib

Prancūzijoj jo rašinys suk 
lė didelę sensaciją.

VILNIUS — “ 
ski” į paskutinį 

tokią žinutę

Milašius rado, kad žy 
dai kilo iš iberų

j. Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

kampas Keęler Avė._______ Tel. Crawford 5 573

Gintaro yra ne vien 
Lietuvoje

SUteE HE 
COULD »CN 
H1S <?HI N >

. o r kęst. 

Karininkų

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia * ir persitikrinkite kų jis jums gali -padaryti. 
Praktikuoja per daugelį. metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: “ " 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

RADIO PROGRAMAI:

Užsukite Stotį W.C.F.L„ 970 kil 
Nedėlioję 1 vai. po pietų.

Nuolatinis Lietuvių Radio Progra
mas. Stotis W.H.F.C.. 1420 kilo 

Ketvergais 7:30 vai. vakare

widow. Yes! That is the man 
whose birthday we celebrate to- 
morrow... R. F. C. shoirtd be 
changed to R. P. C. (Rejuvenat- 
ed Pirmyn Chorus). Lašt Wed- 
nesdąy, new members of three 
weeks standing outnumbered 
the old members... And ifZieg- 
field were to see our soprano 
section. he would sign them

[r. Stephens... 
director was

kino re- 
Jis turi 

su vonia, 
veikėjų gyve- 
komunisliška-

And >as someone re- 
later, ‘TU be darned if 

Delicious 
Those 

Onuks and Al 
N... While on the subject of 
birlhday, wc .imight say a few 
words about the great man 
whose anniversary wc celebrate 
tomorrovv. yRemcmber how 
young Georgei i Washington one 
day /’ėhopįjeddbtvn a čherry 
tree and then ra n to his fatber 
and said, • “MJr dear paternal 
parent, I cari not evade the 
truth. I hewed down that little 
tree over yonder with my small 
chopping tool.” To vvhich old 
man Washington replied, “Dot’s 
nodding, mine boy. Wen 1 vos 
your age, I lįst to eut down 
big oak trees vvith one sving” 
And remembe'r how sumetime 
later tins šame man standing 
up in a boa t and waving an 
American flag (vvhich vvasn’t 
born some three or four years 
later) crossed the treacherous, 
Delavvare and defeated the Red- 
coats, thus saving Martha 
Washington from bccoming a

myn 
celebrate 
of .Tiri y. 
small pistols for them 
days 
pire to be 
a mayor...
a crooner or a chorister... Which I 
reminds us that in preparation 
for Naujienos concert, Sunday, 
February 26th, Pirmyn vvill 
have rebcarsals both Wednes- 
day and Friday. Our rival cho
rus vvill be present at the con
cert to give us some competi- 
tion. Būt vve are game and 
are quite sure that, vvell-er-... | 
Ou‘r after Laima party is not 
far off. Keep your eyes and 
ears open for another Pirmyn 
surprise... Al is our up and 
coming politician. He was heard 
to remark the other day “Why 
should the tcachers get paid 
when vve do all of the work”. 
Yes, dear friend, probably, that 
is just vvhy they are not being 
paid... Novv that vve have filled 
up an entire column, vve leave 
you vvith Au Revoir. Your en- 
tertainment has come from 

THE SINGING FOOL.

Dė L. Mi 
terairęs” 
straipsnį, 
sis Senoj 
niais iš iberų kalbos, daro iš 
vadų, kad žydai yra kilę iš i 
bėrų. Straipsnį paskelbus, pa 
sipylė tokie gausus atsiliepi 
mai, kad “Nouvelles Literai 
res” rcdakcij 
spausdinti. Kažkoks T 
atsiuntė ŽEMOS TIKIETŲ KAINOS 

KELIAUJANTIEMS UŽJURIN
MIDNIGHTLIMITED TO DETROIT

Lv. Chicago 11:30 pm, Englewood 11:45 pm, Ar. Detroit 7:00 am, C. T.
For Information call City Ticket Office, 144 S. Clark St., HARriaon 4500

L. W. BADE, Assislant Passengtr Traffic Managtr

26-tus metus pasekmingai gyvuojąs
nuos “NAUJIENŲ” Metiniame Koncerte—Naujieniečių šventėje 
būriai tautiečių.

Atvaizde “BIRUTES” choro nariai, tarp kurių yra eilę žymių solistų. Pirmoje eilėje, viduryje, sėdi choro 
vedėjas Mikas Jozavitas.

rabinas Hermanas — 
jai ir iberai,” S. Attis 
blija ir Atlantida”. Oskaras de 
Milašius tvirtina, kad jo ar
gumentai nesugriaunami. Kiek 
mums žinoma, netrukus pasi
rodys Česlavo Milašiaus pada
rytas to įdomaus poeto verti
mas į lenkų kalbą.”

vaikinas — 
Liet. ork.
ir Ak no- 
Liet. otk.

r Užaugau 
Lietuvoj. Vanagaitis ir Oželienė 

16261—Studento sapnas ir Sveti
ma padangė. Pautas ir Giraitis. 

Nuovadoje ir Amerikos lie
tuvių priėmimas. D. Dolskis 

16257—Atsiskirus su mylimųja ir 
Vasaros grožybės. Pautas ir 
Giraitis.

16227—Jurgio ir Ūkininkų polkos. 
Pennsylvanijos angliakasiai.

16226—Sunku gyventi našlaitėliam 
ir Garnys atplesdeno. S. Pautas 

16213—Duok rankų, ir Ješkau ta
vęs polkos. Mahanojaus Liet, 
orkestras.

Midget Radio pagauna Po 
lice Calls 
—1933 metų 
10 Tūbų RCA $. 
Radiola už

Kurjcr YVilon- 
savo numerį 

įdėjo šitokią žinutę: “Vienas 
lietuviškai prancūziško poeto 
ir tyrinėtojo, Oskaro V. de 
L. Miloszo-Milašiaus, veikalas 
yra tapęs moksliška sensacija, 

įsius “Nouvėlles Li- 
skiltyse paskelbė 

kuriame, remdama- 
Testamento skoli-

Gintaras randasi netik 
tuvos pajūry, o ir viduose 
lijos juros pakraščiuose.

Už tikrąjį gintarą parduoda 
tai]> pat kopalį ir Rytų Afri
kos dervą. Baltijos, juroj gau
namas gintaras vadinas geda- 
nitas, jis nėra kietas. Geriau
sia gintaro rūšis yra Sicilijoj. 
Savo spindėjimu, spalva ir 

atsisakė juos grožiu jis praneša visas kitas 
Lopez gintaro rūšis. Labai gražus 

studiją “Apostillas,” gimtaras randamas, taip pat

BIRUTĖS” choras vasario 26 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoje dai- 
kurią iš visų- Chicagos apielinkių rengiasi

DABAR yra laikas pagalvoti apie jūsų 
dukters ateiti. Kų ji veiks kaip' už
baigs mokyklų?

štai yra gera dėl jos proga Išmokti 
dresių dezaininimo, dresiij siuvimo ir 
skrybėlių dirbimo ir užsidirbti pinigų 
po užbaigimui kurso. Mes išmokinsime 
jų t labai trumpų laikų. Rašykite dėl dy
kai informacijų ir knygutės L. kuri išaiš
kins apie musų mokyklų.

MASTER SCHOOL OF DRESS 
DESIGNING, DRESS MAKING 

& millinery 
(J. KASNICKA, Vedėjas)

830 S. Wabash Avė. Tel. AVabiish 9070

How-dee-do, ladies and gentle- 
This is the Singing Fool 

come to bring 
a big canary 
its wąrblers.„ 
alma mater,

up immediately... Yes, there is 
Cleo, Bernice, Alice, and a host 
of othcrs... Ah! Ha! Our histo- 
rians have unearthed a Poca- 
hontas in our group. Every- 
time a fellow is scen talking to 
Wanetta, someone else cries 
out “Mine; Ri?n!”... Our two 
onee-esteemed Veras have been 
knocked off from their pedestal. 
Both of them have misbehaved. 
Ask them... John Shumilo is 
the man with the bridie. He 
took some very good pietures 
of the party Tuasday lašt. For, 
any photography work, see this 
marvel boy photographer... | 

wish that Mike, the 
vvith our money, vvouldn’t 
out on us so long. ‘Fcss 
What is her name?.. Pir- 
used its vocal chords to 

Lithuanian’s Fourth 
No f irę crackers or 

Now- 
our youth does not as- 

a president or even 
Tis safer to become

Kadangi dabartinis budelii 
neturi sunaus, tai “sostą” ūži 
ma jo žentas Andre Oprecht 
elektro teknikas. Deibleris tu
ri 72 metus. Jis nutarė atsista 
lydinti ,nes jojo... širdis ne 
sveika.

16273—Kaukazo vaizdelis. Lietuvos 
Viešbučio Orkestras.

16275—Žirgelis ir Daili Teta. Vin
cas Niekus, baritonas.

16274—Kriaučiukas ir Aš mergytė 
Vincas Niekus, baritonas.

Rytų daina ir Turkų Ves 
orkest.

dinastija” jau 
jmžiaus kerta 

“dinastiją” 
Sansonas tc-

forget the significance of Feb
ruary 141 h. They were ready 
to cry out ‘Surprise’ as soon 
a s Mr. Stephcns entered his 
studio. 
marked 
he wasn’t surprised 
cake you brougth,Cleo. 
at the helm

Sovietų kino garsenybės nė 
svajoti negali apie Holyvudo 
kino “žvaigždžių” gyvenimą. 
Kino artistai gyveno beveik 
taip, kaip gyveno ir eiliniai 
Sovietų piliečiai.

Anglų laikraščių korespon
dentas rašo, kad garsus kino 
režiserius Eizenšteinas gyveno 
viename kambary. Kambary 
stovi stalas, kėdės ir sofa, bet 
knygoms nėra vietos. Jos guli 
ant kėdžių, ant grindų ir net 
po lova. EizenSteino bute nėra 
vietos rojaliui, o kai jam rei
kia dirbti, jis turi eiti pas pa
žįstamus.

Kitas kino režiserius Alek
sandrovas su žmona ir vaiku 
gyveno mažame kambarėlyje, 
be jokių patogumų. Jaunas 
režiserius Zuravliovas ir mie
ga ant valizos. Kompozitorius 
Abramovas, davęs kelis įdo
mius bandymus su garsiniais 
efektais gyveno labai skurd
žiai. Jei pas jį ateidavo 
nors jo profesijos 
jis išvesdavo vaikus 
mynus, o tik paskui 
vo su lankytoju.

Geriausiai gyveno 
žiscrius Pudovkinas. 
trijų kambarių butą

Tokios meno 
nimo sąlygos 
ine rojuje.”

16263—Atbulinis ir Vargonininkas. 
Vincas Niekus, baritonas.

16264—Gegužinė polka ir Su ar
monika į Braziliją. Liet. Vieš
bučio orkestras.

Kariškas vaizdelis ir Su
diev. D. Dolskis.

16265—Link mergelė ir Nemunie- 
čių polka. Mahanojaus Lietuvių 
Orkestrai.

16259

men 
and all his lads 
you news about 
chrt> and all of 
Yowsah... Our 
Pirmyn... Good old Pirmyn and 
good, young 
Yowsah! Our 
twenty eight years old Val
ei) tine’s day. Cupid instead of 
the proverbial stork mušt have 
placed him on the door step... 
The Pirmyn chorus did not

“Monsieur de Paris 
sus Paryžiaus 
ler’is atsistatydino. Jis beveik 
50 metų ėjo savo baisias “pa
reigas” ir nukirto 258 galvas. 
Vienas paskutinių jo pacien
tų buvo prezidento Dumero 
žudikas

Deib.lerių 
nuo praeito 
galvas, peiblerių 
pradėjo “didysis” 
roro laikais. Jo vietą užėmė jo 
sūnūs Henrikas, ir kurio “so
stą” paveldėjo jo sūnūs Kle
mensas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. f
swimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 v. v.

OOIE-LOOK- 
CLEO'! — COULO 
THKT FW 

ABEAlSh

Enjoy Your Trtp — Go Via JVabaob 
to DETROIT, BVFEALO anA

XEW YORK
Lv. CHICAGO, Dearbom Sta. . . 8:55 am C. T. 

Englewood ... 9:10 am C. T.
Ar. DETROIT, Fort & 3rd Sta... 3:30 pm C. T.
Ar. BUFFALO...............................11:35 pm E. T.
Ar. NEW YORK,.................... 9:15 am E. T.
Open-aection. drawįng|room sleeping care. Obser-

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

16269—Aukso miglos ir Meilės tu 
mums nedainuok. Grigaitis ir 
Pauras.

■Namo ir Oi, kad Išauštų. 
Karo Mokyklos Choras.

16271—Kur Lygus laukai ir Su
tems tamsi Naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

16270
tuvės. Liet. Viešbučio

Palangos Juroj ir 
liu Vasaros Rugegėlės.

Himnas, Lietuva 
Musų ir Liet. Popuri..

16278—Noriu Miego ir I 
fokstrotas, orkestras.

-Aržuoliniai Pamatai ir 
Mokslas darbas. Stasys Pauras

16267—Atskrend Sakalėlis ir “Ant 
Kalno. Vanagaitis ir Stogis.

16256—Ulonai ir Ar aš tau Sese. 
Vanagaitis, Stogis ir Oželienė.

16268—“Miss Lietuva” ir Ar tu 
žinai broli? Dineika ir Petraus-

’9.50 
39.00

9 Tūbų Croslcy

*29.00
10 TubųRCA^^U AA 
Victor už ....
14 Tūbų Zcnith Radio

*79.00
9 Tūbų Philco, 
1933 metų jiAA
Radio .......... VViUU

Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?
A- “• ‘ V tikite Greitai Kada Pūslės Nereguliarumai

., ' w 1 Sutrukdo Miegą.
& AR jus vargina pūslės nereguliarumai; deginan-
P H -CjKtis. mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir

dimasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais 
simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks- 
(U *r Puslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 
Pilis, šis laiko išbandytas diuretikas re- 
komenduojamas per 50 metų. Pardavi- 
nėjamas visų aptiekininkų.

Doan’s Pilis

J. F. BUDRIK 
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
Del pataisymo jūsų radio 

pašaukite

Boulevard 4705-8167

į? •' Ųt ’ ’

O
1



NAUJIENOS, ^Chicago, UI.
, - . ■■----------------------- --------------------------- --------- -------------. ■

Antradienis, vas.- 21,- 1933

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

' Editor P. GRIGAITIS""

Subscription Ratos:
38.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago 
88.00 per year in Chieago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

1.50 
.75

8c 
18c 

■’ 75c

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 S. Halsted St, Chicago, 
D1 Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltus

Metėm! .....—-__ _____ __  88.00
Pusei metu ~
Trims mėnesiams____
Dviem mtaesiam 
Vienam mtaosiui

Chicagoj per iineliotojuai;
Viena kopija ....... .
Savaitei
Mineliui

Suvienytose Valstijose, na Chieagoj, 
Daitui

Metams ...........     $7.00
Pusei metu 8.50
Trims menesiams .................... 1.75 
Dviem mžhesiams ,„rw.i..1... 1.25 
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams  .........      88.00
Pusei metu....... ......... ............. 4.00
Trims menesiams ......-.......... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AUKSO PERVIRŠIS

Šios savaitės pradžioje Jungtinių Valstijų federa
linio rezervo bankai turėjo $3,387,383,000, t. y. tris bi- 
lionus su viršum. Per pereitų mėnesį auksai rezervas 
sumažėjo 55-iais milionais dolerių. Laukiama, kad jisai 
toliaus sumažės dar labiau. Bet kolkas dar nėra jokio 
pavojaus, kad rezervo bankams pritruktų aukso padeng
ti notoms (popieriniams pinigams), kurios yra apyvar
toje.

Federalinio rezervo taryba praneša, kad 12 bankų, 
sudarančių rezervo sistemų, turi kartu $108,509,000 
vertės aukso perviršį. Tačiau, jeigu reikėtų, tas pervir
šis galėtų būt urnai padidintas keliolikų kartų.

Kongresas neseniai priėmė įstatymų, žinomų kaipo 
Glass-Seagall act, kuriuo einant reikalaujama padengti 
tik 40 nuošimčių federalinio rezervo notų, šitam tiks
lui reikia $1,156,458,000 vertės aukso. Visas auksas virš 
šitos sumos gali būt paverstas perviršiu. Tuo budu 
$108,509,000 perviršis gali urnai būti išplėstas iki 
$1,400,000,000.

Turint šitokių milžiniškų aukso atsargų, Jungti
nėms Valstijoms nėra reikalo rūpintis dėl savo dolerio 
pastovumo. Nepuldant dolerio vertės, Amerika galėtų 
tuojaus keliais bilionais dolerių padidinti savo popieri
nių pinigų sumų. Bet ji to nedaro. Federalinio rezervo 
valdytojai mano, kad iš pinigų dauginimo tuo- tarpu 
kraštui nebūtų naudos, nes nėra progų pelningam jų 
investavimui.

Kaip valdžioje, taip ir finansinėse sferose kolkas 
vyrauja ta nuomonė, kad reikia laukti, iki ims taisytis 
biznis šioje šalyje ir Europoje. Kol biznis prislėgtas, 
didinti pinigų apyvartų-nėra prasmės. Bet galima „nu
manyti, kad už šitos minties slepiasi dar kitas dalykas. 
Amerika nori, kad stabilizuotų (padarytų pastovius) 
savo pinigus Britanija. Be Amerikos pagelbos anglai to 
negalės įvykinti. Todėl Jungtinės Valstijos veikiausia 
laiko savo didelę aukso atsargų, pasibengusios duoti 
stambių paskolų Anglijai su sųlyga, kad ji savo ster
lingų vėl pastatys ant aukso papėdės.

“SAUSIEJI” DAR NEPASIDUODA

specialėse vai- 
nutarė pavesti

Vakar atstovų rūmai Washingtone priėmė daugiau 
kaip dviejų trečdalių balsų dauguma tą pačių rezoliu
ciją dėl prohibicijos atšaukimo, kuri neseniai buvo pTA4 
ėjusi senate. Tuo budu atšaukimo klausimas bus patiek
tas valstijoms.

Bet “sausieji” dar vis nenori pasiduoti ir žada' ko
voti iki paskutinosios. Vienas jų atstovas pareiškė; kad 
“mes visi busime mirę, pirma negu prohibicija bus at
šaukta”. Jie dabar dės visas pastangas 
stijų konvencijose, kurioms kongresas 
jo rezoliuciją ratifikuoti.

Galima numatyti, jogei vyriausias prohibicininkų 
argumentas bus tas, kad atšaukimo rezoliucija nesako 
nieko apie “saliunus”. Jie šauks, kad, panaikinus 18-jj 
konstitucijos priedą, vėl sugrįš smuklės su tais visais 
blogumais, kuriais jie buvo pagarsėję praeityje.' Pla
čioje publikoje, reikia pasakyti, “saliunai” paliko apie 
save labai nemalonią atmintį. Todėl daugelis net griež
tų prohibicijos šalininkų, sakydavo, kad valdžia nepri
valo daugiaus leisti atidarinėti saliunus.

Bet kongresas šį kartą nematė reikalo daryti kokį 
nors tarimą apie saliunus, ir mums atrodo, kad gerai 
pasielgė. Viena, butų gana prasta krašto kortštitū'djdię 
kalbėti apie saliunus. Antra, kokią prasmę turėtų kon- 
stitueijos patvarkymas, kad neprivalo. būti sąliunų?

Jeigu bus leista gaminti ir pardavinėtialkoholinjus 
gėrimus, tai turės būti ir vietos, kur žmonės juos pirks 
ir gers. Argi butų morališkiau ir estetiškiau, kad žmo
gus, nusipirkęs bonką snapso, mauktų jį viduryje gat
vės? Jei ne, tai tektų gerti arba namie, arba kokiose 
nors tam tyčia paskirtose vietose. Bet gėrimas namie 
gali tik prisidėti prie girtuoklystes platinimo, < nes duo
da blogą pavyzdį vaikams. O jeigu* bus geriama' tąm 
tikrose užeigose, tai kuo jos skirsis nuo smuklių? .'

Jeigu “sausiemsiems” butų pavykę, priveisti; k^ 
gresą uždrausti saliunus, tai vėl bųtų‘ pasilikusi proęSi

v. • * 1 i > . ■ - - • jjLg

A pžvalga^
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RAČKAUSKAS ESĄS TRAU
KIAMAS TIESON?

Vienas Reporteris, rašydamas 
“Am. L-je” apie Lietuvos At
statymo Bendrovę, piešia gana 
tamsiomis spalvomis jos vy
riausią iniciatorių, p. Račkaus
ką (buvusį “Tėvynės” redak
torių). Be ko kita, jisai sako:

“Račkauskas, ant kiek tai 
man yi’a žinoma, niekuomet 
nemokėjo atskirti kur jo, 
kur ke.no kito sąvastis. Ūme 

■ nuo visų pinigus ir, lyg tas 
nusigėręs jurininkas, juos 
blaškė į visas puses. Pasta
ruoju laiku jisai yra kalti
namas už pasisavinimą žmo
nių jam pavestų pinigų.

“Pinigiškų sunkumų su 
juo jau buvo Londone. Pie
tų Afrikoj, kur Račkauskas 
buvo diplomatinėj konsulia- 
rinėj Tarnyboj, tas (kas? 
— “N.” Red.) padidėjo ligi 
to laipsnio, kad Ministrių 
Kabinetas, kaip praneša Lie
tuvos laikraščiai, turėjo pa
daryti specialų nutarimą ir 
asignuoti daugiau 70,000 li
tų mokėjimui žmonėms, ku
rie per jį, kaipo Lietuvos 
konsulą persiuntė pinigus 
Lietuvon. (Konsulai ex-officio 
veda palikimų ir kitas pana
šias bylas.)

“Nepaisant savo neabejoti
nų gabumų, Račkauskas, pa
sirodė, turi, matomai, nepa
gydomą silpnybę; nemokėjo 
atskirti kur jo, kur valdžios 
pinigai ir išaikvodavo jo įs
taigai pavestus, ar žmonių 
per įstaigą siunčiamus pini
gus. Taigi už šiuos tarnybi
nius prasižengimus jis dabar 
patrauktas teisman ir, be 
abejonės, turės paragauti 
kalėjimo, kaip ir kiekvienas 
kitas, išeikvojęs ne savo pi
nigus.” tį
Gaila betgi, kad .po 'šitais 

kaltinimais Reporteris nepasi
rašo savo tikra pavarde, kaip 
kad jisai turėjo padalyti. Tuo
met* biitų matyt, kad ‘jisai ima 
už savo žodžius • atsakomybę 
prieš publiką?

Spaudoje buvo žinių, kad 
Račkauskas buvo atšauktas iš 
konsulo vietos IPietų Afrikoje 
ir kad, jam rengiantis išvažiuo
ti, kai kurie vietos pirkliai iš
ėmė prieš jį warrant’ą”, reika
laudami, kad jisai atsilygintų 
už prekes, kurias jisai buvo iš 
jų pirkęs. Bet kad jį traukia 
tieson ir Lietuvos valdžią iki 
šiol: neteko pastebėti.

jusi dvasiški j a buvo, per kele
tą šimtų metų, ir Meksikoje. 
Ji buvo galinga iki Reformaci
jos laikų visoje Vakarų Euro
poje; o kai kur jos galybė iš
liko da ir ilgiau — pav. Fran- 
cijoje iki didžiosios 1789 metų 
revoliucijos.

Na, ir kaip galima sakyti, 
kad kunigai tose šalyse nebu
vę atsakomingi už žmonių švie
timą? Jie, žinoma, biiivo atsa
komingi. Jeigu Ispanijoje iki 
revoliucijos pasiliko 45% gy
ventojų, nemokančių skąityti ir 
rašyti, tai ne tuos analfabetus 
reikia kaltinti, bet jų valdovus. 
O jų valdovai buvo karalius; 
bajorija ir bažnyčia, šitoje 
“traicėje” bažnyčia buvo stip
riausias šulas, nes ji buvo tur
tingiausia (trečdalys visos že- 
mės Ispanijoje priklausė baž- 

organi-

kunigai 
Jungti- 
steigia.

M

Kaip mokslas eina šeimininkėms pagelbon. Kairėj: Chicagos universitete prietaisas tirti įvairių 
tnčsų minkštumą. Kairėj: aparatas^ kuris arčiausia prilygsta žmogaus virškinimo organizmui ir 

parodo, kuris maistas yra lengvai ir kuris yra sunkiai virškinamas.

ŽMONIŲ ŠVIETIMAS IR 
KUNIGAI

“D-kas” rašo:
“Kunigų uždavinys 

mokyti žmones tikėjimo ir 
dorovės dėsnių, o ne smeigti 
viešas mokyklas, kas yra val
stybės teisė ir privalumas. 
Jei mokyklų sistemos šlubuo
ja, arba jei šaly nėra pri
verstino mokymosi įstatymo, 
tai čia ne kunigų kaltė, tik 
valstybės. Butų juokinga sa
kyti, kad jei mieste ar kai
me daug analfabetų, tai tam 
kalti gydytojai.”
šitais žodžiais “D-kas” ban

do nuimti atsakomybę nuo ku
nigų. Bet jisai, visai be reika
lo lygina kunigus su daktarais 
atba - kitokiomis profesijomis. 
Dar nebuvo tokios šalies, kur 
gydytojų profesija butų turėju
si valdžią savo rankose ir dik
tavusi į įstatymus. O tokių ša- 
lib, kurias kunigai valdė arba 
kurios^ jie buvo vienų iš vieš
pataujančių klasių, buvo daug 
ir šiartdię dar tebėtą.

xĄnd^i mes nurodėme Ispani
ją** moparohizmo laikais. TO jis 
šalyje j katalikų bažnyčia (t. y! 
dvasiški ją) ’ daugiau kaippėt 
tukstantįintęttj turėjo milžiniš- 
kĄį^alią; ilgą daite kunigija te

yra

nyčiai!) ir geriausiai 
zuota.

“D-kas” giriasi, kad 
steigia mokyklas Am. 
nėse Valstijose. Taip,
Bet ar iš gero? Jie steigia mo
kyklas dėlto, kad jie nenori 
prarasti savo įtaką. Laisvų pa- 
žvalgų žmones (daugiausia pa- 
sidėkojant organizuotiems dar- 
bininkams) čfo iškovojo visuo
tiną privalomą švietimą, kurį 
tvarko miestai, kauntės ir val
stijos. Taigi nuslopinti apšvie- 
tą čia jau nebegalima. Pasilie
ka tiktai lenktyniuoti su svie
tiškomis mokyklomis, kad kiek 
galint didesnis skaičius “ave
lių” neužsikrėstų “bedievybės” 
dvasia. Ir kunigai lenktyniuoja, 
steigdami parapijines mokyklas, 
minyškų seminarijas ir akade
mijas, kurios rengia “tyčerkas” 
toms mokykloms, ir katalikiš
kus universitetus, kurie gami
na vadus “katalikiškai akcijai”.

Tai nerodo, kad kunigai yra 
apšvietos draugai, o tiktai — 
kad prieš apšvietą jie yra pri
versti kovoti taip pat apšvietos 
(arba panašiais ' į apšvietą) 
įrankiais. Jiems kitokios išei
ties nėra tose šalyse, kur vieš
patauja minties Įąisvė.

Tokįų šalių, |<uF minties lais
vės nėra, šiandie, jau nedaug 
tesiranda. Bet kol laisvė nebu
vo laimėjusi, tol kunigai žmo
nių švietimu nesirūpino ir net 
persekiojo tuos, kurie drįsda
vo kritikuoti senovės prietarus. 
Tai nesiliauja net ir dabar. Pa
kaks čionai tiktai priminti, kiek 
tulžies yra išlieję mūsiškiai ku
nigai ant itų inteligentų, kurie 
stengdavosi supažindinti liau
dį su naujesniomis gamtos 
mokslų teorijomis. Da ir šian
die kai kurie jų (pav. tie, ką 
rašinėja “D-ke”) nesidrovi evo
liucijos mokslo šalininkus pra
vardžiuoti “bezdžionvaikiais”. O 
ką jau bekalbėti apie kunigų 
užsipuldinėjimus ant socialistų! 
Socializmo teorija juk yra ne 
kas kita, kaip tam tikras moks
las apie visuomenės sutvarky
mą? Kodėl gi kunigai taip ne
apkenčia tų žmonių, kurie ši
tai teorijai pritaria?

Todėl, kad jie bijosi netekti 
savo privilegijų. v

Kunigai yra ne profesija, 
kaip-“D-kas” sako, bet luomas. 
Jie sau reikalauja tokių teisių, 
kokių kiti žmonės;neturi. Ir jie 
jų turi daug. Gindami šitas sa
vo išimtinas teises (privilegi
jas), kunigai ir stengiasi su
laikyti protinį žmonių išsilavi
nimą. Kur jie turi galią, tenai 
jie visai neduoda (žmonėms ap
švietos. O kur1 tos galios jie 
netenka;4’ ten j ie, bent’ * stengiasi* 
apšvietos progresą sutrikdyti.

Reikia tačiau • čia pabrėžti, 
kad tai liečiąs kunigiją,? kaipo 
lutmią; ;o ne atsieitus asmenis. 
Yra tarpe kuniįi| ir mokytų 
vyrųj ir atsidavjušių liaudies 
gerovei. Bet toki; paprastai ne
būna “loskoįe*’ pas savd dva
sinę vyriausybę’.

Guido da Verona.
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nesąžiningiems valdžios atstovams sauvaliauti, ir iirttiįh^ buvo galĮilgesne/ir už kata“ 
kyšius. liaus valdžią. | Panašiai įsigale-

“PRlEš'TEKM® Nepri. 
klausomos vistiom0lės ir 
politikos laikraštis. Galima 
gitutf Naujienose. Khina 5 
centaU- į**,^.**. , ■«

(Tęsinys)
Jis baisiai vargingas ir pavojin
gas. Jis lengvai galėjo įveikti 
įdukusį bulių, o su laukiniais 
arkliais žaidė, lyg su mažais 
kumeliukais. Kaip ir kada jis 
nutarė palikti naujojo pasau
lio seną respubliką, — aš to 
jums tikrai negaliu pasakyti, 
žinau, kad jis ilgai bastėsi po 
pasaulį, sekdamas tūkstančius 
žvaigždžių, bet negalėdamas su
rasti savosios. Jis, gal būt, bu
vo panašus į mus, žmones, ku
rie eina į prakeiktos žemės 
golgbfą' dalinai tddėl, kad atsi
durti prie prapulties kranto, 
dalinai todėl, kad juos ten ve
da viltis surasti milžiniškus 
turtus. Kiek aš atsimenu, ir 
kaip man pasakojo kiti, tai bu
vo žmogus aukšto ūgio, puikiai 
sudėtas, labai gražus, stebėti
nai miklus, dalinai drąsus, pa
sirengęs tris kartus mirti, kad 
pagelbėti savo draugui, bet tuo 
pačiu laiku pasirengęs paneigti 
visus žmoniškus ir .dieviškus 
patvarkymus, kai reikėdavo 
kam atkeršyti.

—Koks buvo tavo tėvo var
das? — paklausė Cherardo, ku
ris visą laiką su didžiausiu at
sidėjimu klausėsi.

—Mano tėvą vadino Migue- 
liu.

Ivana ir Cherardo žvilgterė
jo vienas į antrą. Juodu trupu
tį krūptelėjo; abu suprato, jog 
reikia tylėti. Paskui juodu pra
dėjo akyliau stebėti cinišką 
Bevardžio veidą, bijodamu su
rasti panašumą tarp jo ir Mi- 
guelio.

Bevardis vėl pakartojo:
—Mano tėvą vadino Migue- 

liu; neklauskite manęs dau
giau. Bet aš statau sau klausi
mą: ar vyras turi teisę istuųi- 
ti į šį pasaulį kitą esybę vien 
tik todėl, kad- jam patiko ti 
ar kita moteris? Aš žmogus, 
kurio kaina lik kelios varinės 
monetos, vargšas žmogus, ku
ris neturėjo progos apsigink
luoti civilizuotų žmonių “do
rovėmis,” bet, sąžiningai kal
bant, aš manau, kad žmogus 
neprivalėtų su tokia lengva 
širdimi savintis tas teises.

“Maždaug apie metus prieš 
mano gimimą Miguelio reika* 
lai pradėjo eiti gerai. Už žvė- 
Įriįj kailius mokėjo pasakingas 
kainas. Vokiečių, rusų ir žydų 
pirkėjai mokėjo skambančiais 
pinigais. Migtielis turėjo did
žiausias krūvas kailiij. Jis 
juos pardavinėjo, o paskui 
vykdavo į cęntraliiię Bolivi
jos dalį, Kočabambą.

“Ten visi tik ir kalbėjo apie 
kasyklas: ' anlimonijos, į gyv
sidabrio, sidabro, salietroš ir 
sieros. Vyriausybe pardavinė
jo koncesijas iš varžytinių, 
kurios buvd laikomus tiesiog 
įgatvėje. Paskui kokiam nors 
generolui pasisekdavo sušau- 
(įytį Msą , vyriąusyh^. ir sųkur:

ti naują. Naujoji vyriausybe 
jau parduotas koncesijas vėl 
iš naujo pardavinėdavo du ar 
tris kartus aukštesnėmis kai
nomis. Tai, vidutiniškai imant, 
pasikartodavo kas pusantrų 
metų. Bet tai nesudarė dide
lio skirtumo; tie, kurie parda
vinėjo koncesijas, visuomet 
pelnė. Jie pelnė net ir tame at
vejyje, kada jų koncesijose 
jokio metalo ar mineralų ne^ 
buvo. Tai buvo niekas dau
giau, kaip tik tyriausio van
dens spekuliacija. Miguelis 
nupirko vieną kasyklą, kurio
je turėjo būti gyvsidabris. 
Tikrumoje toje kasykloje nie
ko nebuvo, išėmus dūmais 
virtusią viltį. Kartą jis pradėjo 
lošti kortomis su- čiliečiu, ku
rio vardas buvo Estebanas. 
Daėjo ligi to, kad Miguelis pa
statė ant kortos savo kasyklą, 
o Estebanas krūvą aukso. Lai
mėjo Miguelis. Kartą auksas pa
teko į rankas, jis pareiškė či
liečiui: ‘Kasykla tuščia, joje 
nieko nėra. Bet jeigu tu sutik
si, kad tavo sesuo taptų ma
no žmona, tai aš sugrąžinsiu 
tau auksą.*

“Bet čilietis, atkaklus kaip 
bulius, nenorėjo apie tai nei 
girdėti. Miguelis perdaug ne- 
sispyrė. Jis tik liepė pabalnoti 
du arkliu, o du paimti atsar
gai. Jis palaukė, kol moterys 
pradėjo eiti iš bažnyčios. Išėjo 
ir čiliečio sesuo Manocla. Tą
syk jis pasišaukė vieną moterį 
ir paprašė jos, kad ji pasaky
tų Manoelai, jog jis jos laukia 
ir nori su ja pasikalbėti viens 
ant vieno.

“Nebuvo visoje Kačabamba 
merginos, /kuri butų atsisakiu
si pasimatyti1 * su gražiuoju 
kastiliečiiii,

“Tą^patį vakarą juodu išjo
jo ir niekas jų dviejų daugiau 
nebematė.”

Vihipegas,' kaip bronzinis 
stabas, sėdėjo šalia Antunitos. 
Toji, visai sau neatiduodama 
atskaitos, padėjo savo galvą 
ant jo peties.

Lyginai tai|> pat atsitiko su 
ja ir Pablo, — ten, Kastilijoje. 
Bet daibar Pablo ilsėjosi ledų 
skiepe, apdengtas sniegu.

—Juodu išvyko į La Pas, 
paskui į Atfangarų prie Titi- 
kaka ežęrb, paskui' į K^sko, 
potam J Perkątamhp, kur ^pa
sisuko į RteReUk ir pasakė 
Brazilijos pakraščius. Kada 
kalbama 5 apie / Brazilijos pa
kraščius, tai Tęijda suprasti, 
jog tatdi yra visiškai pririiity- 
viška šaliį, kbr nebuvo ir kur, 
gal būti nei šiandien nėru jo4 
klos valdžios.

p “Ten Uš * giniiau. Šunus ^aVAn^ 
tiUriste} kuris buvo tikras cA* 
HsV ned j is / turėjo šautuvu-ir 
pavogtą; moterį. TA&; kurte nfc* 
rĄ maitas J tų - raišty jokilj bn*’ 
du negali įsivaizdtidti; kaip jie 
atrodo, Perduoti jų išvaizdą

negali nei geriausias pasakoto
jas.

“Trąši ir derlinga žėmč ten 
tiesiog blizga; reikia pridurti, 
jog už pelkių ir karštų nikų 
srities klimatas visai pakenčia
mas. Miguelio gyvenamoji vie
ta, kurią, tiksliai sakant, var
gu buvo galima pavadinti fa
zenda, radosi labai geroje vie
loje. Vandens ir įvairiausių 
gėlių buvo tiek daug, kad laike 
yėsesnio sezono tas kampelis 
atrodė tikru žemišku rojų.

“Visai kitaip buvo kaimyni
nėse srityse, o ypač į ryt-šiau- 
rius, kur radosi Vakarų žemė. 
Tas begalinis ir neįbrendamas 
miškas, pilnas miazmiškų balų, 
sudarė tikrą paveikslą to, kas 
buvo priešistoriškame pasauly
je prieš žmonių atsiradimą.

“Prisiartinus naktį prie to 
miško, ‘ buvo galima matyti, 
kai kurie medžiai tiesiog švie
tė, lyg žibintuvai, — taip tan
kiai jie buvo aplipę baisiomis 
žibančiomis gyvatėmis. Kartais 
tos gyvatės pradėdavo judėti. 
Tada atrodydavo, kad degantis 
medis šliaužia tamsoje, kilda-; 
mas į viršų. '

“Ryt-vakarinėje dalyje buvo 
balos, o toliau kaučuko miškai, 
kurie tęsėsi šimtus mylių, že
mė, kuri niekam nepriklauso, 
gal kada nors padovanos mums 
savo baisų auksą... Gal būt, gal 
Put... ir tada dviejų vandeny
nų pakraščiuose žmonės kalbė^ 
apie musų žygius. Bet to auk
so, kurį slepia amžinas sniegas, 
dar1 niekas iš musų nėra ma
tęs. Ten gi auksas teka iš me
džių kamienų pavidale tamsaus 
ir limpančio skystimo. Jį gali
ma gauti be jokio sunkumo, 
padarius medyje piuvį. Vienok 
skubiu jums prahėštiį kad auk
sas žemės, kuri niekam nėpri- 
klauso, visgi suteikia viltį/ kad 
jį bus galima ^arnėšti namo 
ir jūd pasinaudoti.- Visai ki
toks reikalas yra sii tuo auk
su, kuris (teka iš kaučtikb me
džių: tam, kas jį renka ir de
da į įrtibnihinkb sandėlius, jis 
nieko kito neatneša, kaip tik; 
mirtį. Baltosios rasės žmogus 
negali pakelti miazmų ir karš
tos drėgmės, kuri siaučia pa
sakingos smalos miškuose, — 
miškuose, kurie neša mirtį. Tuo 
pavojingu darbu užsiima spal
votas žmogus — aš pasirengęs 
pasakyti spalvota banda — pa
riją, kuris per kelis metus virs
ta tiesiog grobiais. Tiek jį nu
kamuoja džiova ir maliarijos 
nuodai. Bet ligi to laiko, kol 
ji® dar gali pastovėti ant kojų, 
jis klausosi prievaizdos, kuris 
su botagu 'rankoje ir su pora 
blauningų guli kur nors po 
nįedžiu ir skaito skystimo pri
pildytus indus.*’

Visi su tokiu atsidėjimu 
klausėsi Elnio Galvos pasakoji
mo, kad niekas nei pastebė
jo, kaip Antunitos galva pa
mažėl nulinko ant Vinipego 
rįflkų/'ir bronzinio stabo vei
das pasislėpė jos juoduose plu- 
kųose.

- (Bus daugiau)
t i <
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Antradienis,

Ketv-dienį išaiškins 
M. Kaspero Vedybų’ 
"nelaisvės’ misterijų

K
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Išbuvo įkalintas savo namuo
se per tris savaites; “žmo
nos” M. Satikienės “ne-

. fteislinn, W 
skaitlingai atsilankytų ir tuo
du paremtų paliegusį Keistu- 

d 
kis koresponct/enlds,
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Prie Draugijos nori 'prisėdėti 
Lietuvių Politikos ir Pašči
uos kliubas.

* 5

Krigelis Jolin laiškas iŠ Lie
tuvos,

Kershulis Jos. 2.
Mateseylčiute Marcelė
Obersh k., 
Sabeckis John 
Stokus Člėmins
Stanionis Emilija laįškas 

Lietuvos.
Visbaras Anton.

ttetottal GydymaisiRnįbmis bus transliu^jėmaš 
oro bangomis gražus ir gerai 
prirengtas dainų, muzikos ir 
kalbų radio programas. r

balnų dalį išpildys Rrupė 
jaunų dainininkų po vadovyste 
Antano Giedraičio, ši grupė 
yra žinoma, kaipo “Pipirų Dai
nininkai”, kurie sudaro dvigu-' 
bų kvartetą, sekstetų, kvartetų, 
trio ir duetus, dėl ko bus kiek
vienam žingeidu? girdėti šiuos 
naujus ir gabius radio daini- 
nikus ir dainininkes. Prie to. * •
bus įdomių kalbų, gražios • ir 
rinktinos muzikos ir visokių ki
tų naujanybių. Todėl atsimin
kite užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti.—X.

NAUJIKŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

R** 6600 South Artetian Aotnu* 
Pbone Prospect 6659

dr.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 .jSo.v,.Halsted Street 
CHICAGO, ILL. t

OIL M.T, STRIKOL’IS 
gydytojas ra chikuboa> 

O F f 8 A B
4645 S. Ashland Avi^
•*!*c salaado* ao® f iki 4 Ir • I®

• ral. vak. NedMloml* pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7830 
Nattų Tel.: Prospect 1930

• 1 '" *

1 Sužeistas .T.M.D,, na
y

i$

ftįpfC
Arthur boebrich, 22 m.,, ii 

Cincinnati, Ohio, kuris tris 
metus išgyveno savo namų rū

mo teisėjui Daniel P. Trude, sYje. Tik tada jis iš rūsio iš- 
kad jis įkalintas savo namuo-1 liūdo, kaj tėvai pašaukė poli-Į 
se per tris savaites, vėl pasi- cijų jį iš ten išmesti, 
rodys teisme ketvirtadienį, va- ..  —
saino 23 d., kur bus tęsiamas ^ kj>. kada? 
tolimesnis tardymas jo bylos, kjcng 
su tūla M. Satikienę.

Mikas Kasperas, “kalinys”, 
trečiadienį pasakojo teismui, 
kad apie tris savaites atgal 
(dabar apie keturios) pas jį 
atsikraustė tūla M. Satikiene 
su savo dukterimis ir žentu,

Mikas Kasparas, 2918 Eme- 
lard Avė., kuris pereitų tre
čiadienį skundėsi Circuit teis-

Vasario 12 d. mirė musų 
narys FratičIŠltus Druktenis. 
Tapo gražiai palaidotas Sv. 
'Kazimiero kapinėse. Laido
tuvėms patarnavo graborius S 
M. Skudas.

! Gregor Strasser, buvęs žy
mus hitlerininkų vadas ir 
reichstago narys, kuris susi
kirto sii Hitleriu ir turėjo iš 
hitlerininkų viršūnių pasitrauk
ti.

“Pipirų Dainininkai” progmme 
iš W. G. E. S.

šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties W. G. E. S. 1360 kc. Peoples 
Furniture Co. krautuvių pa-

Phone Caoal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
. Valandosi 1—3 ir 7—8 

Seredomi* ir nedėliomi* pagal sutartį. 
Retidencija 6628 So. Richmond Street

Telefoną* Republic 7868
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.Bet San- 
“aŠ tavo žmona” ir tiek.

W X i L . ' 'Vf f ■■

Nuo to laiko prasidėjo Kaš- 
pero įkalinimas.
Teisėjas jį iŠ “nelaisvas” 

išgavo
Kuomet tik jis norėdavo iš

eiti, moteriške atimdavo nuo
pareiškė, kad ji yra jo žmona jo rublis ir duodavo 
ir dabar jo namuose apsigy- dožų alkoholio, 
verisianti. Mikas išvertė akis.

“Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

Specialis Pasiūlymas:
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO $1-00
Kentucky Burley Naturališkų 
Lapų Bukimui Tabakas. Dėl 
pypkių, cigaretų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausio 
derliaus. Turtingas ir švel
nus. Liuosas nuo visų kemi- 
kalų ir kiti] primalsimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo
šimų, tiktai kokybė perdėm. 
Penki svarai padarys 50 di
delių maišiukų rūkymo arba 

.40 pinčių dėl kramtymo. Nuo 
Augintojo tiesiog Vartotojui.

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

Taip jį kan
kino tris savaites, iki tūlas 
draugas nuėjo pas teisėjų 
Trude ir išgavo reikalavimų 
‘‘jį iš tos nelaivės išgauti ir at
gabenti į teismų”.

M. Satikiene teisme tvirti-; 
no, kad ji ištikrųjų yra vedusi 
M. Kaspcrų ir rodė dokumen
tus. Bet ‘‘jaunasis” tai ginči
ja, sako niekuomet iki šiol 
‘‘City Hali” nebuvęs ir nežinąs 
kur tie rūmai buvę. Adv. Ku
činskas, jo advokatas, sako, 
turi tikrų įrodymų, jog M. Sa- 
tikienė tikrai apsivedė, kad 
nusivedusi pas taikos teisėjui 
kitų vyrų ir perstačiusi jį kaipo 
Mikų Kaspcrų. , Sakoma, kad! 
Kasperas yra turtingas.

M. Kasperas Su. Kryžiaus ( 
ligoninę j t

Teisinas, galimas daiktas, 
šių keistų bylų ketvirtadienį 
išris.

Dabartiniu laiku M. Kaspa
ras guli šv. Kryžiaus ligoni-

kos ir Pašalpos kliubas pareiš
kė norų prisidėti prie musų 
Draugystes. šiomis dienomis 
Teisybės Mylėtojų Komisija ir 
valdyba peržiūri minėto kliu
do .finansinį stovį, ir jei bus 
galima bėabejb sekančiame 
susirinkime bus priimtas.

Vienas iš musų narių Izidb-> 
rius Rumczikas 4213 So. Arti-; 
sian Avė. tapo sužeistas. Kitas 
narys- Simonas Cernauskis,

3761 Elmerald Avė. susirgo.
Si. Narkis sekretorius. ,

Nubaustas šešiems 
Ihėii. į pataisos 

namus

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

draudė jį lankyti.

“BURLEY BEST” 
TABAKO

MINDEPENDENT 
TOBACCO 
GROWERS 

ASSOCIATION
207-208 McCLURE BUILDING 

Frankfort—Kentucky

Jaunas lietuvis Waltcr 
W'ęnckus šeštadienį krimina- 
lio teišmb nuteigtas šešiems 
mėnesiams į' pktaišbs namus 
už mėginimų ‘‘nurėdyti” ad- 
tombbiiį.

Lachavich ir Sūnūs
Lietuvis graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu*q 

darbu busite užganėdinti.
. Tel.. Canal 2515 arba 2516

•2314 W. 23rd PI, Chlcago
cvYPTiTRt

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

lietuviai Gydytojai

DR. .KARCERIO
Pranešimas

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. Suzana A. Slakis 
itottrų it Vaikų ligą Sptchditti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus *eredomi*). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaia u 
Ketvergai*. a

Rez Tel. HYDE PARK 3395

PAPLAUSKAS 
šiuo pasauliu va- 
4:23 valandą po 

sulaukęs puses

MOTIEJUS
Persiskyrė su 

sario 20 dieną, 
pietų 1 93 3 m., 
amžiaus, gimęs Punsko parapijoj, 
Žagariškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Malioniu- 
tę, 3 dukteris Margareth Schnabel'’ 
Julią ir Tillę Hybcl, 5 sūnūs, 
Motiejų, Juozapą, Joną, Kastan
tą ir Pijušą, seserį Barborą Stoc- 
kelis, žentus, marčias, anukus-es 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2321 v 
So. Hoyne, Tel. Canal 1357.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
vasario 24 dieną, 8 vai. r/to iŠ 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus, gedulin
gos pamaldos už vėlipnio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. !r v •. 1

Visi a. a. Motiejaus Paplauską* 
giminės, draugai ir. pažystami ysav 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Sesuo, Žentai ir Marčios.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yardsj

-

Laiškai Naujienų 
Ofise

Dominick Frarik
Drašutis Koštantin 

iš Lietuvos. .
Grecięnė Kazė laiškas iš 

Lietuvos.

laiškas

■

Graboriai
» J

.Telefoną* Yard* , 1138

Stirilėy R Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburri Avenue
CHICAGO, 1LL,

Rengia vakarą kojos 
netekusiam lietuviui 

A. Vaičiui
Krighton Park — Keistučiu 

Kliubas rengia labdaringų va- . 
karų sušelpiuiui savo nelai
mingo nario Antano Vaičiaus, 
kuris yra nustojęs kojos ir 
negali įsigyti medinės.

Kaip patyriau, vakaro ren-, 
gimo komisija deda visas pas
tangas, kad jis nusisektų. Vis
kas jau yra priruošta. Vaka
ras įvyks subatoj, vasario 25 ' 
d., Liberty Grove svetainėje, : 
4615 So. Mozart St. Pradžia 7 į 
vai. vakare

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

Tel. Lafąyette 3572 
J. LiiileVičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV. 
. ....... ...L.

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA 

bLOVEIH-IS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS kviETKbS
Pristltom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

• Halsted St. Tel; Borilęy^d/7314'
' PilįT j *į| į. '■ f

116 s.
j ;ig.k! .faĮ>:. . įr::
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Antanas Mikaloc
iPcrsiskyrū su šiuo pasauliu vasario 20 d., 3:45 vai. 

iš ryto 1933 m., sulaukęs 55 metų amžiaus; gimęs Rasei
nių apskr., šilalių parap. Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime Moterį Rozaliją, 3 dukteres: 
Oną, Juzefų ir Berthų, 2 sūnūs — Pranciškų ir Antanų, 
uošvienę Oną Simonienę, švogerį Stanislovų Simonų ir ‘ 
švogerkų Onų ir švogerį Petrų Rįndokų, švogerkų Marijo
nų ir švogerį Julijonų Krigowski, o Lietuvoje seserį Pe£ 
ron-ėlę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi savo namuo
se Benton Harbor, Mich. Ketverge 9 vai. iš ryto bus iš

lydėtas iš namų j bažnyčių, o iš bažnyčios atlydėtas j 
2111 Broadway Indiana Harbor, Ind. O subatoje 8:30 j 
St. Frances bažnyčįų ir< paskui j Kazimierines kapines./:

Visi a. a. Antkno Mikaloc giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskūtinj patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame: Moteris, Dukterys, Simai, Sesuo, 
švogeriai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius . J. F. Rudžius, tel.
Canal 6174. i
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Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaia. Ketvergai* ir Snbatomu 
2420 Marquettf Rd. arti , Wuttm Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliait. Seredomi* ir Pčtnvčionan 

1821 So. Halittd Strut

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vef bu* atidaryta* ir paci
entus priimsiu pradedant auo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. IIL

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 j amžiną poilsio vietą.

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
> Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Pa ta rn avim a* lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- . 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai *ky- 

3337 Auburn Avė.
CHIČAGO. ILL. .........

J. F. KADŽIUS
^idlKūSiAS UETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ . , 

■Laidotuvėse patarnatt- 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystė* 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:.
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS v .... ■ 

Grj*« U Europos / ir tfl praktikuoja 
tenojoj putoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-0 P M. Sekmadieniai* ir ketvirtadie

niai* pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Te) BOULEVARD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. MONTVID, M. 0.
We*t Town Seat* Bank Bldt 

2400 W Uaditon St
Va) <ki 3 po pietQ. 6 iki 8 »ali

Tel Sceley 7330
Narni) telefonas Brun*wick 0597

Įvairus Gydytojai
—-^•^w^*****sa»«*auu**u*aiauu>*urt*** |uia***«*****«***^***^^^**^*,**,‘

Phone Armitage 2822
4. | te

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A/LDavidoniš, M.D
1910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 . valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio it ketvirtadienio

Seniausia ir Didžiausia
■ d
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imus ir atveš j musų įstaigų, kur pamatyti di. 

pasirinkimą grabų ir kitų ir 11
tarnavimą jums visai nieko ■iTe^eikKi neižuriat

t EUDEIKIS yra, vienatimis lietuvių rmboriua, kurto 
tMkto amtniląifoi jmtarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios DU 
Urmenų. Fa&ullite EUDEIKĮ pirin negu Krėipaitts kar .
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dziausĮ pasirinki)

«■

u.

t

'i

t

t

" iii I gĮįjjįĮ^^^^ M

,.<5y

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PaRugvin* akių įtempimą, kuri* esti 
priežastimi . galvo* skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuoįumo, skaudamą 
akių kąrštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama J ; mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 1Q įki.,8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Aidimų ktfno* per pusę pigiau*.

Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos' pi giau' taip feiau.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 18

i

LIETU1 § akių špBčiAiiisTiii
■ p

j
&

Ofisas
756

! »

Valandos nud \ 
Ncdėliomh tino

——
Tel. GentMb?V25>.

Valandos

Atsaktktiiai pritaiko akinius 

nuo

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

f • Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Office Valandos, 2-41 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHIČAGO.

DR. BERZMAN
- ts RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 m* 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgą* b 
akušeri*
v( Gydo staigias ir chroniška* ligas tyrą 
moterį ir vaikų pagal naujausiu* m* 
rodo* X-Ray ir kitokiu* elektros pri* 
taisu*

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 18th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

'Hyde Park 6755 tu 'Central 746*

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BEKTASH
756 W. 35(11 St.

„Cor. of 35ch 8 Halsted J$t») <, 
Ofiso valandos nuo l-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniai* pagal *utartj.

Ofūo ir Rez.TeL Boglcvard 5914

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS f 
4729 South Ashland Ava., 2 luboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

“’^OFKO* vktANTO?. 

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

Phone Midway 2880
1 ... ........ .......ir >!■ IT! m . I ......

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

. Ofiso valandos:
Muo 10 iki 12 4to>ą. 2 iki 3 po pi« 

7 iki 8 vaL Nedėk po 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

756 W. 35th Št
Cor. pf .15* 8 Hahted Su) 
iso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniai* pagal sutarti.

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dtezel 919) 

i

Daktaras V. A. MBI 
,1 GYDYTOJAS IR,, CHIRURGAS 

Gydo savo ofisę patinusi**, išputusiai 
blauzdų gyslas. ,; t *

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

A; A. ROTH 
..,,Rq*at Gydytojas ir Chirurgas 
Šp«ciali*t4M odos ligų it veneriiką lipu

3102 So/HalSted St
..„ . kampa* 31st Street
Val.i, 10r—11 v. ryto. 2—4* 7——9 v.v 

Nedėliomis ir Šventadieniais 10—2.

:*li

Phcne Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZEIJS
Dentista*

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchtr Aotntu
Telefonas Virgin!* 0036

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai* i .Utam, ir Ketv.-—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė, Tel. Lafayette 7337

Namų Tek Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Martfiuttt Rd. 

kampa* 67th ir Artesian Av* 
Telefonas Grovehill 159? . . , 

Valandos nuo 9 iki 11 .r^to, nnp .2-4 
ir 7-9 po pietį], seredom* po pietį; lt 

nedėliom* pasai ansitarima

JOHN B. BORDEN
LifeTŪVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefoną* State 7600; Valandos O—• 

v Weat Side: 2151 W. 22nd St a 
PanedfiUo, Seredo* Ir P«tnFČioii rak. O Ud •

Telefonas Canal 0660 
. Namalc 6459 S. RoclnveU Street s 
Dtarnlnko. Ketverto ir Bubėto* vak. V Iki 9 

Telefone* Bepubllo 0600

r,

_________ _____>m 300’ 
9:00 ryto iki 6:00 yak*

ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So* Halsted St
Paned., Sėted. ir Subat, 2-9 vai. 

Kitomis dienomis pagal sutarti

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South AMand Amt,

XA Rrpublit S7M
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CLASSIFIEDADSKoncertasNaujienų Metin Furnished Rooms

prie

CLASSIFIEDADS

Dar

5702

Taip Švelnus kaip Peter Conrad

Old Gold
MORTGAGE BANKERS

Prisirašykite į musų spulką

Jeigu grand jury išneš

laip,

APDRAUDA

OLD

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

Švelniausi pasivažiAMERIKOS CIGARETAI

s. ®

žemės, visi budinkai gerame 
mylios nuo miestelio, gera

OLD 

pilnas

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė 

Kambarys 600i pcrci 
koncer- 
BELIA 
ndų šo

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Cha neės 
Pardavimui Bizniai

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Šiandien Jf J. Zolpio 
ir J. Baltučio bylos 

kriminal. teisme

Real Estate—Loans—Insurance

dantis, laikrodėlius, lombardo tikit

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St, 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. J52nd St. 
Tel, Englewood 5840

TEL. LAFAYETTE 1083

Susidūrė su troku
47 ir Ashland

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

PARDUOSIU arba mainysiu groser 
nę ir bučernę su mažu namu. 

Tel. Lafayette 8780

Antradienis, vas. 21, 1933

14 metų berniukas pateko po 
prekinio vagono ratais ir 
buvo mirtinai sutrintas.

Senas Auksas 
Old Gold

Skundus prieš J. J. Zolpį nag
rinės Cook apskričio grand 
jury; P. Baltučio byla prieš 
teisėją J. Prystialski

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS { LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Naujienų” draugai Chicagoje ir tolimes 
nėse kolonijose rengiasi Į Chicagos 

Lietuvių Auditoriją, vas 26 d.

ROOSEVELT ggQQ

Sunkiai sumuštas 8 
metų lietuvis mo

kinys

NAUJIENŲ” METINIS KONCERTAS—VISŲ 
NAUJIENIECIŲ ŠVENTE

134 N. LaSalle St. ptiešais City Hali 
Kambarys 610

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Malonu girdeli, 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 — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iŠ skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Mėgino užšokti ant 
einančio traukinio: 

užmuštas

Tūlas M. Uoffman, 4500 So. 
Honore St., sunkiai sumušė 8 
metų lietuvio Paplausko sūnų 
Juozapą, 1825 Wėst 45 Street. 
Nukentėjusi apžiurėjo Dr. 
Szyinczak. Pavojaus nėra.

MOKAME cash tuojaus už listytus 
ir nelistytus stakus, bonus, tax varantus 
ir certifikatus of Deposits. 105 West 
Madison St. Kambarys 1201.

tikrai mėginote naturališko tabako ei 

išskirtinai iš gryno, ant saulės pri 

prirengto tabako ... be karštai-deginan

PARSIDUODA grosernė pigiai ui 
pirmą gerą pasiūlymą, apleidžiu Chica 
gą, 3221 So. Lime St.

JJaujieniečiaI iš visų Chica- nosha ir kiti tolimesni miestai 
gos dalių, apielinkių ir toli- bus atstovaujami grimiu tau- 
mesnių kolionijų rengiasi da
lyvauti Visų Naujien iečių 
šventėje, Metiniame “NAU
JIENŲ” Koncerte, kuris įvyks
ta šį sekmadienį, vasario 26 
d„ Chicagos Lietuviu Audito
rijoje.

šiame kulminaciniame lie
tuvių parengimų sezono kon
certe, Benton Harbor, Waukc- 
gan, Rockford, AVestville, Ke-

Kai kurios tolimesnės kolioni.ios organizuoja 
grupes planuojančių koncerte dalyvauti

NAMŲ SAVĮNINKU 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 nuo 
10 iki ryto iki piet. {žymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

AR JUS kada nors 

garėtą? Padaryt 

nokinto. Gamtos 

čio dirbtinio paskaninimo

Atsiminkite:— Geresnio/Tabako niekur ne auga 
kaip kad vartojama OLP GOLD.

Ir jie yra PILNO SVARUMO

ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

dona
IRENA JUOZAITIS ir dauge
lis, daugelis kilų.
Stengiasi šį koncertą padaryti 

geriausiu “A7.” parengimu 
“NAUJIENŲ” Koncerto ren-

Mes Mokame Cash 
$85.00 už $100 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

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

NAUJIENŲ ADM.

DELICATESSEN. kendžių krautuvė, 
kampinė krautuvė. . Renda $25. Bar- 
genas. 2500 W. 39 St.

Atsukite savo priimtuvus ir pasiklausykit Fred Waring’s ir 
jo Pennsylvanians programų — kas Trečiadienio vakarą per 
Columbia Tinklą. I

PARDUOSIU kriaučių šapą su fix- 
turiais ir vilnoniais materijolais ir vis
kuo kas prie kriaučių šapos priklauso su 
ar be namo. Priežastis apleidžiu biznį. 
1909 So. Halsted St.

Jeigu jus dar ne mėginote Gamtos — paskanintų 

GOLD, padarytų išskirtinai iš deiikatnų karalaitės lapelių Tur 

kiško ir namie auginto tabakų., tai mano pone, jūsų cigaretų— 

auk ojimas buvo labai apleistas!

Frank Baniulis, 4344 South 
Hermi tage Avc., 25 m., kelias 
dienas atgal, važiuodamas 
Forde, susidūrė su didžiuliu 
Mack troku. Išliko nesužeis-

Jauni lietuviai, kurie drau
gavo su Edwardu Stachnįku, 
2820 Short Street, šios savaitės 
pradžioje gavo liūdną žinią.

Kelias dienas atgal jis mė
gino užsikabinti ant prekinį© 
traukinio Santa Fė linijoje, ne
toli Archer Avė., ir 
nėti

Žmogau, koks švelnumas! Švelnumas, kuris padaro 

GOLD visai skirtingu nuo kitų išdirbinių; švelnumas 

be gerklės erzinimo ir su paskaninimu.

dabar- 
laiku eina “NAUJIENO- 
labai gabi pianistė Al- 

BRIEDžIUTe, šokėja

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už tu 

laužytus senus aukso daiktus, dantų til 
tus,.......................... ....
tus,

Organizuojamos ekskursijos į 
Koimertą

Kai kuriose/kolionijose yra 
organizuojamos specialiai ko
mitetai, kurie buria naujienie- 
čius, žadančius vykti į koncer
tą, kad kartu į Chicago atvyk
ti automobiliais.

gimo komisija yra pasiryžusi 
tinkamai savo 
draugus priimti
draugus pavaišinti, ir todėl 
deda didžiausias pastangas, 
kad koncertas butų geriausias 
ir pavyzdingiausias visų 
“Naujienų” koncertų, kuriuos 
jau ,/ rengia per aštuonioliką 
metu.

Visi artistai, dalyvaują kon
certe dabartiniu laiku baigia 
ruoštis pasirodymui ir spren
džiant iš jų patiektų numerių, 
koncertas bus tikra puota 
kiekvienam asmeniui, kuris 
mėgsta muziką. Ypatin
gai smarkiai darbuojasi cho
rai, kurie per kelioliką dienų 
po du-tris kartus į savaitę 
laiko repeticijas.

Mikas Jozavitas, “BIRUTES” 
choro vedėjas ir K. Stepona
vičius, “PIRMYN”, ruošia eilę 
numerių, kurie parodys iki 
kurio laipsnio musų grupinis 
dainavimas gali ištobulėti.

Pereitą savaitę ir šią toli
mesnių kolionijų lietuviai 
prisiunčia “Naujienoms” dau
gelį reikalavimų užrezervuoti 
bilietų koncertui. Parengimui 
artinantis rezervacijų reikala
vimas didėja.

Sekmadienį visi naujieniečiai, 
"Naujienų” draugų pasimatysi
me Chicagos Lietuvių Audito
rijoje!

Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
Pradžia 5 valandą vakare. , įžanga tik 40c

Ciceros Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės metinis visų šėrininkų susi
rinkimas įvyks vasario 22 d. kaip 7:30 
v. vakare. Visi dalininkai-ės. malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes išgirsit 
finansinį raportą iš B-vės stovio už 
1932 m., taipgi bus rinkimas revizijos 
komiteto dėl 1933. Visus dalininkus-kes 
kviečia skaitlingai dalyvauti.

L. L. N. B-vės Direkcija.

Chicagos naujieniečiai kon
certe turės progą sueiti su sa
vo tolimesniais draugais į pa
žintis, kurios ikišiol n c už
megs tos, gaus pradžią nepa
prastai turtingam ir plačiam 
programui pasibaigus.

Gausus ir gražus koncerto 
programas

Tame programe dalyvaus 
“PIRMYN” choras, “BIRU
TES” choras su solistais ir 
įvairiomis grupėmis, S. II. 
BARTUSH — žymi lietuvių 
dainininke, debutavusi 
tais metais “Pirmyn” 
te, Vytauto Zereni — 
JUS, orientališkų ir ir 
kių šokėjas, be to, rašytoj 
kurio apysako “ONA 
tiniu C T?” .

PRANEŠIMAI
Vytauto Draugija laikys mėnesinį su

sirinkimą antradieny vasario 21 d. 
1933 m., 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai būtinai pri
valote atvykti *nes bus svarbus susirin
kimas, taipgi randasi naujų ir svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi kiekvienas 
narys privalote apsirūpinti su mokesčiais, 
kad neliktumėte suspenduoti.

P. K. sekr.

RENDON kambarys, vyrui su*ar be 
valgio, prie mažos šeimynos, pigiai. 
6609 So. Campbell Avė. Telefonas 
Hemlock 0010,

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxeš) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksą.

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

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

LAIVAKQĘTfiS Parduodame 
laivakortes ant visą 
liniją.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jusą čekius.

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

1751 W. 47th St 
netoli Wood

Phone YARDS 3895

toli- bus atstovaujami grupių 
liečiu, kurių kai kurie pavic 
niai, kai kurie grupėmis at 
vyks į koncerto salę.

. © P. Lorlllarci Cu.Jno.

NĖRA SUKOSfiJIMO VISAME 
VEŽIME

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia_

MOTERIS apie 35 m. amžiaus na
mų darbui. Kambarys ir valgis. 2739 
W. 37 PI. Lafayette 4924.

Buvęs Town, of Lake biznie
rius J. J. Zolp šiandien bus pa
šauktas prieš Cook apskričio 
kriminali© teismo grand jury, 
kuri svarstys prieš jį paduotus 
keturiu’s skundus.

Skundėjai, Antanas Gudaitis, 
7130 S. Maplewood Avė., H. 
Savickas, 3440 West 65th St., 
A. Barkauskas, 4445 Washte- 
naw Avė., ir G. Rudokas, 4547 
S. Washtenaw Avė., sako, kad 
Zolp išeikvojęs $13,986 jų pi
nigų 
apkaltinimus (indietments), J. 
J. Zolp bus perduotas į krimi
nalinį teismą. Į grand jury 
skundas perdavė Felony teis
mas, kuris svarstė bylas vas. 
15 d.

šiandien prieš vyriaus} krimi- 
nalio teismo teisėją John Prys- 
talskį bus tęsiama /ilgai atidė
liota P. Baltučio, bridgeportie- 
čio, byla. Jis yra kaltinamas 
išeikvojime $9,000 svetimą pi
nigų. Prieš P. Baltutį yra ke
turi apkaltinimai.

Educational 
Mokyklon ,

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

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

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persISaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosai, pra
šalinkite nuodijančią medegą! Vartoklt 

TRENERIO KARTŲJĮ VYNĄ

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyt 
kovo

Financial

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

(Bandymas planą įvykinti nc- 
tolimesnius bdvo labai pasekmingas. Sta- 
ir vietinius cbnikas nupuolė nuo prekinio 

vagono ir pateko tiesiai po 
kito ratais. Jis buvo mirtinai 
sutrintas.

Real Estate For Sale
_____ Namaii-žemž Pardavimui_____  

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių. biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — 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.

Farmg For Sale
-r _P»r4a vi mul_____

FARMA ANT PARDAVIMO
40 akri 

padėjime 
žemė su staku ar be stako, daugiau ži 
nių per laišką.

ED. MEARES, 
Box 54

La Clede, III.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

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

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street
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