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Vokietijoj įvestas 
karo stovis

Prūsijos komunistą ir socialistų laikraščiai 
uždaryti, eina masiniai areštai. Visa 

galia pavesta policijai
I——————

Berlynas, vas. 28. —Preziden
tas Hindenburgas šiandie pasi
rašė dekretą, kuris įveda visoje 
Vokietijoje tikrą karo stovį, su 
tuto tik skirtumu, kad kaito 
stoviui vykinti nebus naudoja
ma kariuomenė,, bet jos vietoj 
bus panaudota fašistų valdoma 
policija, kuriai yra suteiktos 
nepaprastos galios palaikyti 
“tvarką“.

Dekretas yra atkreiptas ypač 
prieš komunistus.

Kaip tik tapo paskelbtas pre
zidento dekretas, tūtoj ant Kari 

. Liebknecht namo, kur radosi 
komunistų raštinė, tapo iškelta 
fašistinė svastikos vėliava ženk
lui, kad komunizmas tapo neva 
nugalėtas.
Karo stovį iššaukė provokato
riškas padegimas reichstago

rūmų
Berlynas, vas. 28. — Vokie

tijos kabinetas nutarė Prūsiją 
pastatyti po policijos valdžia.

Tai padaryta išklausius Prū
sijos vidaus reikalų ministerio 
Goering raportą, kad Holandi
jos komunistas bandė sudeginti 
reichstago ramus lt’ kad perei
tą savaitę - policijai* padarius 
kratą komunistų raštinėje Kari 
Liebknecht name rasta daug 
kompromituojančių dokumentų.

Karo stovio nutarta neskelbti, 
kad nereikėtų kviestis regulia- 
rės armijos—reichswehro, kuris 
gali pasirodyti neištikimas hit
lerininkams ir gali neleist jiems 
sauvaliauti.

Todėl “tvarkos“ palaikymas 
pavedamas vien policijai ir prie 
jos priskirtoms hitlerininkų ir 
monarchistų ginkluotoms gau
joms—smogiamiems būriams ir 
plienašalmiams. Tai esą daro
ma tikslu pašalinti komunistų 
pavojų.

Reichstago rūmų padegimas — 
provokacija

Gražus reichstago rūmai, pa
statyti 39 metai atgal ir kai
navę $6,000,000, kiek nuken
tėjo nuo gaisro. Policija sako, 
kad gaisras kilo dėl padegimo. 
Padegęs rumus tūlas holandas 
Marinus Van^Der Leube. Jis 
įsigavęs į nfmus, niekuriose 
vietose palaistęs kerosino ir ta
da padegęs. Bet esą jis pakly
dęs rūmuose ir negalėjęs iš jų 
išeiti. Išėjęs gi tik tada, kai 
atvyko policija ir ugniagesiai 
gesinti gaisrą ir atidarė didžią
sias duris. Jis tuojaus prisipa
žinęs prie padegimo ir įvėlęs ko
munistus ir socialdemokratus.

Nors yra aišku, kad tai yra 
paprasto provokatoriaus darbas, 
tečiaus jis gali turėti rimtų pa
sėkų ir prisidėti prie komunis
tų partijos uždarymo.

Holandijos policija sako, kad

socialde-

100 žy-

areštuoti

buvo- žinomi kaipo 
valdžiai: Juos areš- 
kad juos “apsaugo- 
areštuotųjų yra ir

Leube buvęs žinomas komunis
tas ir išsiėmęs užsienio pasą 
važiuoti į sovietų Rusiją. Bet 
Holandijos komimistų partija 
paskelbė, kad Leube buvo pa
šalintas iš komunistų partijos 
du metai atgal kaipo policijos 
šnipas ir provokatorius ir nuo 
to laiko jis smarkiai veikęs prieš 
komunistus. Apie jo pašalini
mą iš partijos buvę paskelbta 
laikraščiuose 1931 m. ir komu*- 
nistai buvo įspėti neturėti su 
juo jokių reikalų.
Uždarė Prūsijos komunistų ir 

socialistų laikraščius
Nespėjo reichstago rūmai už

sidegti, kaip prie jų atlėkė Hit
leris su savo fašistiniais minis- 
teriais. Policija irgi buvo pri
sirengusi veikti. Tuojaus viso
je Prūsijoje tapo uždaryti ne 
tik komunistų, bet ir 
mokratų laikraščiai. 4 
Areštavo atstovus ir 

mių žmonių
Kartu tuojaus tapo

visi komunistai, kurie yra bu
vę reichstago atstovais. Taipgi 
tapo areštuota 100 žymių žmo
nių, kurie 
nepalankus 
tuota neva 
ti”. Tarp
visai nedalyvaujančių politi
koje, bet kurie yra žinomi kai
po griežti taikos šalininkai, — 
Otto Lehmann-Russbildt, ku
ris yra pagarsėjęs kovomis, 
prieš ginklų fabrikantus; Kari 
von Ossietsky .garsus pacifis
tas; garsus rašytojas “Ludwig 
Renn” ir k.

Rinkimai kitą sekmadienį
Taip hitlerininkai siaučia to

dėl, kad ateinantį Sekmadienį 
įvyks reichstago ir Prūsijos 
seimo rinkimai. Hitlerininkai 
gi yra pasiryžę žut-but tuos rin
kimus laimėti. Ir kad juos 
laimėti, jie nesidrovi stvertis 
šlykščiausių priemonių.

Jau dabar numatoma, kad jie 
didžiumos naująjame reichtage 
vistiek negaus. Todėl ieškoma 
priežasčių uždaryti komunistų 
partiją ir pašalinti iš reichsta
go komunistų atstovus, nes 
juos pašalinus, hitlerininkai 
kartu su nacionalistais gal ir 
sudarytų reichstago didžiumą.

Motina ir keturi vai 
kai žuvo gaisre

Flint, Mich., vas. 28. —Mrs. 
Mildred Hamilton, 21 m. ir* ke
turi jos vaikai žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų namą. Penktas 
vaikas išliko gyvas. Manoma, 
kad gaisras kilo bandant kero- 

užkurti krosn|.
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Chicagai ir apylinkei tedera? 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja.^

Giedra, biskį šalčiau; besjr 
mainantys vėjai.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5;?
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RUMUNIJOS KARALIAUS SOSTAS SVYRUOJA

■

WAfiER,

Marshaiž AVERSfCV

Prieš tai sunkiai sužalojo “Ar
gentinos žinių’* redaktorių 
Kliaugą.—K. Norkus atiduo
tas Argentinos teismui

■fl
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King 
Caroi>
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Mme Lvpescu

Rumunijos karaliaus Karolio sostas svyruoja ir Bucha- 
reste eina gandų, kad karališkoji taryba jau paprašiusi Ka
rolį abdikuoti ir sostą užleisti savo sūnui Mikui, kurį jis pir
miau nustūmė nuo sosto, kad pačiam užimti vietą. To reika
laujanti ir Karolio motina, našlė karalienė Marie. Karolio mei
luže Lupescu, su kuria jis buvo pabėgęs užsienin ir atsižadė
jęs sosto, bet paskui vistiek sugryžo Rumunijon, jau esanti iš 
Rumunijos pabėgusi ir apsigyvenusi Frakcijoj. Rumunijos ar
mijos komanduotojas maršalas Averescu irgi prisidėjo prie 
reikaląujančiųjų Karolio pasitraukimo. Jis priminė, kad. kariuo
menė negauna algos, kuomet Karolis gali turtingai išlaikyti 
savo meilužes ir kad gali susilaukti princo Cuza likimo, kuris 
dėl tokio pat palaido gyvenimo 1866 m. neteko sosto.

Senatorius W a 1 s h Rusija * gaminanti 
paskirtas generali 

niu prokuroru
Įlydė Park, N. Y., vas. 28.— 

Išrinktasis . prezidentas Roose
veltas paskelbė, kad savo kabi
nete generalinio prokuroro vie
tai jis pasirinko senatorių Tho- 
mas J. Walsh iš Montana.

Senatorius Walsh yra pa
garsėjęs tufo, kad jis iškėlė ai
kštėn Teapat Dome 
skandalą ir vedė to 
tyrinėjimus,

aliejaus 
skandalo 

kurių pasėkoje, 
Hardingo laikais buvęs vidaus
reikalų sekretorius Albert B. 
Fall buvo atsidūręs kalėjime.

Tikimąsi, kad rytoj prez. 
Rooseveltas paskelbs ir likusius 
tris savo kabineto narius.

Palestinos arabai grū
moja taksų streiku

Jeruzolimas, Palestinoj, vas. 
28.— Arabų laikraščiai rašo, 
kad arabų vadai paskelbė ne- 
kooperavimo kovą, 
reikš atsisakymu 
džiai taksus ir 
Anglijos prekių.

kuri pasi- 
mokėti val- 
boikotavimu

1 t

Du žmonės sudegė au
tomobily

Kanada priešinga vals
tybės nusavinimui 

gamtos turtu

Morris, III., vas. 28. —James 
Hatlon, 26 m., iš Morris ir Pe- 
ter Swetsky, 17 m. iš Gary, 
Ind., sudegė automobily, kai jų 
automobilis įvažiavo į tavorinį 
traukinį.

Otaawa, Ont., Kanadoj, vas. 
28.— Atstovų butas atsisakė 
svarstyti Cooperative Common- 
wea)th Federacijos vado Woods- 
worth įneštą bilių, kad valsty
bė nusavinti! iy kontroliuotų vi
sus gamtos turtus ’
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Kumamato, Japonijoj, vas. 
27. — Trys dienos atgal pradė
jo smarkiai veikti Asoyamo ug- 
niakąlniš, Našu ugniakalnių 
grandinėj. Apielinkės gyvem 
tojai /Vėgą - J saugesnes vietas, 
mokyklos H’fifi užsidarė.y ■■ •'•• ••
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Argentinos lietuviai 
komunistai sumušė 
ir subadė rašytoją 

P. Čiušelį

Trys užmušti, 14 sužei 
sta Kanados geležies 

kasykloje
. Winnepeg, Man., vas. 28. — 
Flin Flon miestely, šiaurinėje 
Manitoboje ,trys darbininkui li
ko užmušti ir 14 darbininkų su
žeista nifgriuvus akmenims at
daroje Hudson Bay Mining and 
Smelting Co. geležies kasykloj.

Meras Cermak einas 
geryn ir daktarai 

atgauna viltį
Jau valgąs, taipgi nebereikalin

gas ir oxygeno gobtuvo, kvė
pavimas lėtesnis

Chinijąi ginklus ir 
amuniciją

• Ryga, Latvijoj, vas. 28. — 
Gauta autentiškų žinių, kad Le
ningrado amunicijos dirbtuvė 
dirba dieną ir naktį gaminda
mos Chinijos valdžiai ginklus 
ir amuniciją, kurie yra prista
tomi Chinijon kupranugariais 
per Mongoliją.

Taipgi gauta žinių, kad Mask
va suteikusi Chinijąi didelių ka
ro kreditų.

Paskolino Illinois 
valstijai dar 

$6,245,143
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 

įspėja, kad Illinois baigia pa
skolų kvotą

• < * t

Washington, vas. 28. — Re
konstrukcijoj Finansų Korp. 
šiandie sutiko paskolinti Illinois 
valstijai dar $6,245,143 bedar
bių šelpimui, bet kartu įspėjo, 
kad Illinois valstiją praktiškai 
jau1 yra išsėmę savo kvotą fe
deralinės pagelbos ir daugiau 
paskolų nebegalės gauti. Ji pa
siskolino federaliniai valdžiai 
arti $45,000,000.

šie pinigai yra skiriami be
darbių šelpimui kovo mėn. Iš 
jų $5,196,275 eis bedąrbių šelpi
mui Cook paviete.

Buenos Aires. —“Argentinos 
žinios“ praneša, kad priklausą 
komunistų rytojiečių grupei lie
tuviai vieną vakarą kavinėj už
puolė, Lietuvoj žinomą laikraš
čių bendradarbę (“Šiaulių Nau
jienų“, “Liet, žinių“, “Socialde
mokrato’) Petrą čiučelį, suba
dė peiliais, apmušė lazdomis, tik 
pašaliečiai jį mažai gyvą išgel
bėjo. P. čiučelis paskutiniais 
keliais metais nedirbo jokio po
litinio darbo, nepriklausė poli
tinei organizacijai, dirbo spaus
tuvėj eiliniu darbininku ir ra
šydavo beletristinius rašinius 
laikraščiams. Jo raštuose atsi
spindi' žmoniškumas ir vargo 
žmonių meilė. Komunistai dėjo 
pastangas p. čiučelį pritraukti 
savo organizacijon, bet jis ne
stojo.

Subadė* redaktorių
Ta pati grupė neseniai buvo 

pasikėsinusi nužudyti neparti
nių “Argentinos žinių“ redakto
rių p. Kliaugą, bet ir tam pa
vyko, nors siYnkiai sužeistam 
pabėgti.

Lietuvių dainos per radio
Didelėj Argentinos radio sto

ty Rosario lietuvių choras, ve
damas p. Stasio Krašausko kon
certavo. Lietuviškų dainų pa
vadinimai buvo paskelbti vieti
nėj kalboj, daug kartų minėtas 
Lietuvos vardas. Programą 
girdėjo visa Pietų Amerika. 
Radiofono direktorius pats pa
kvietė lietuvių chorą koncer
tuoti. Sužinojęs, kad lietuvių 
choras neturi vietos repetici
joms, leido susirinkti repetici
joms radiofono salėse.

K. Norkų teis Argentinoj
Lietuvos teismo organams 

prašant, kaip praneša “Argent. 
žinios“, Kostanto Norkaus bylą 
spręs Argentinos respublikos 
teismas. Ten.esą persiųsta vi
sa kaltinimo medžiaga.

K. Norkų suėmė Argentinos 
valdžia įskundus Lietuvos 
stovybei ,kam jis rašinėju 
palankias jai žinias.

Prapuolė Fordo sek
retorius; jo prapuo
limas buvo slepiamas

bu- 
bu- 
ieš-

Detroit, Mich., vas. 28. •—Er- 
nęst G. Liebold, per ilgus me
tus buvęs generalinis Henry 
Ford sekretorius ir jo pinigi
nis agentas, prapuolė ir jo nie
kur. nesuTandama.

Išpradžių jo prapuolimas 
vo slepiamas. Tik policija 
y o paprašyta patylomis jo
koti. Tečiaus Fordo viršinin
kai ir visi kiti su ieškojimu su
rišti sakėsi nieko nežiną apie 
Liebold prapuolimą. Policija ir
gi sakėsi, kad niekas neprašęs 
jo ieškoti. Tik kai jau kitų 
miestų policija pripažino, kad ji 
tapo prašyta ieškoti Liebold, 
tai ir Detroite pripažinta, kad 
Liebold tkirai prapuolė vakar 
ryte ir jau* pereitą naktį savo 
namuose nenakvojo.

Lieboldui buvo pavesta dar
bas prie organizavimo dviejų 
Fordo kontroliuojamų bankų ir 
jis turėjęs labai sunkiai dirbti. 
Tai gal esą ir paveikė jį.

šiandie iš Pontiac, Mich., 
gautas nuo Liebold laiškas, ku
riame ji & rezignuoja" T§~ittrefctcF" 
riaus vietos Guardian National 
banke. Kiti matę Liebold auto
mobilių Saginaw, Mich. Dar ki
ti matę jo automobilį prie Ros- 
common, Mich. Ten jis pasi
ėmęs gasolino ir stoty paklau
sęs ar nėra jam telegramos. Jo 
automobilio numeris yra labai 
ryškus: X-900,000.

Japonai sakosi už 
ėmę pusę Jehol 

provincijos

at-
ne-

Devyni žmonės žuvo 
sniego pūgoje 

Aurijoje
Dublinas, Airijoj, vas. 28 

Smarkioj sniego audroj, kuri 
siautė pereitą savaitę visoj 
Anglijoj, vien Airijoj žuvo ma
žiausia devyni žmonės. Mano
ma, kad bus surasta ir daugiau 
žuvusių, kai pradės sniegasžuvįisių, kai pradės 
tirpti.

Tokio, vas. ?8.Tokio, vas. ?8. — Jungt. Val
tį jų ambasadorius Japonijoje, 
Joseph Clark Grew, ; 
savo :
Hooveriiri, einant papročiu

Penki žmones žuvo

Greenville| S. C., vąs. 28. — 
Keturios mergąitės ir vienas 
berniukas žuvo^ gaišjre, kuris 
sunaikino W. 7 4 
Poe Mill priemieiįiy. ■

, pasiuntė 
rezignaciją prezidentui

1 f su 
senąja administracija pasitrauk
ti ir senosios administracijos 
paskirtiems valdininkams.

M,-;.: . ; ';

Sacramento, Cal., vas. 28.— 
Apsiginklavę dviem kalėjime

r*-'"'' M.!' ■

Miami, Fla., vas. 28. —Chica- 
gos mėras Antanas Cermak, 
kurio mirties laukta bile minu
tę nuo pereito šeštadienio, va
kar ir šiandie tiek pagerėjo, kad 
jau vėl kalbama apie jo pasvei
kimą. Tie daktarų, kurie pir
miau labai pesimistiškai žiurė
jo į mero padėtį, dabar sako, 
kad jis turys nemažų progų 
pasveikti.

Plaučių uždegimas tapo su
laikytas ir jis nebesipleČia. Jo 
kvėpavimas pasidarė kiek lėtes
nis, o tai esąs labai geras ženk
las. Kadangi oxygeno (deguo
nie) gobtuvas nieko negelbėjo, 
tai jis tapo nuimtas, prašant 
pačiam merui.

Ji pareikalavo, kad jam ne
beleistų gliukoze, bet duotų val
gyti, taipgi ir gerti—kavos ir 
alaus, žinoma, to jis negavo, 
bet vistiek jį paliauta maitinti 
leidžiant po oda gliukozę, o 
vieton to duota keptą bulvę. Jo 
reikalavimas gerti ir valgyti 
parodąs, kad jis atgauna savo 
dvasią, kas irgi gali pagreitin
ti pasveikimą. Kadanig jo vi
duriai pagerėjo, tai jis gaus 
užtektinai valgomo maisto ir 
daugiau gliukozę gal nebereikės 
leisti po oda, kad priduoti ku- 
Wi kiek maisto.
—Jo—širdis esanti—daug gėrės- , 
nė ir plilsffs esąs stiprus ir re
guliaria.. .

Tečiaus jo gyvastis tebėra 
pavojuje ir tik už kelių dienų 
daktarai galėsią pasakyti, ar jis 
tikrai eina geryn ir tik tada 
galės duoti tikslesnį pareiškinfą.

Mukdenas, Manchukuo, vas. 
28.—Pasak japonų, vėliausios 
žinios iš karo lauko rodančios, 
kad japonai jau užėmė pusę 
Jehol provincijos ir artinasi 
prie svarbiausių perėjimų per 
kalnus.

Kaunas.— Ukmergės plente 
(4 nr.) nuo smalkių mirė pil. 
Kazys Majauskas, ši mirimo 
priežastis Kaune pasitaiko vis 
dažniau

Šovė naujosios ąng 
liakasių unijos 

advokatą 
4 '

Springfield, Iii., vas. 28. — 
Dvi bombos ir pasikėsinimas 
nužudyti naujosios angliakasių 
unijos advokatą, pažymėjo ban
dymą atidaryti šioje apielinkė- 
je keturias dideles Peabody Co. 
kasyklas.

Bombos sprogo prie dirban-*• 
čių angliakasių namų, nieko ne
sužeidė ir nepadarė didelių nuo
stolių. Pasislėpęs puolikas iš 
pasalų bandė nušauti Progress
ive Miner Union advokatą C. C. 
Dreman. Advokatas liko leng
vai sužeistas

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

fe®
■L, ''i?*'

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

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

® jaus kreipkitės į Naujienas dėl informaciją,

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

SS
SS Naujienų raštinė atdąrą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka- 
Sg ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Apsiginklavę dviem kalėjimo jįjj pasidarytais revolveriais, du g 
kaliniai bandė pabėgti iš Folr Į&
som kalėjimo. Nepavykite pą-

NAUJIENOS
j. . I e < •/ • ■<

1739 So. Halsted Street

F. Wt namą bėgimui, vienas kalinys pasida 
nieęty. vė, o kitas nusišovė.
■i''K > ■■ .■..'•'■-'įk' j? "r1 «■' J '.7
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Springfield, III
Streikuojančių angliakasių 

kova kasdien aštrėja.

Jau 2-ras mėnuo baigiasi, 
kaip streikuojantieji anglia
kasiai yra viliojami naujo 
gubernatoriaus Horner sutai
kymu. Per visą -sausio mėnesį 
pats gubernatorius tyrinėjo 
dabartinę angliakasių kovą. 
Po tam ponas gubernatorius 
paskyrė komisiją iš 9-nių 
žmonių — 3 senatorius; 3 že
mesnio buto narius ir 3 paša
linius tolesniam tyrinėjimui, 
ši komisija.tyrinėja angliaka
sių reikalus irgi jau visas va
sario mėnesis. Bet iš šitų po
nų taip ilgų tyrinėjimų ir di
delės jų darbuotėri nieko gero 
streikuojantiems 11-ką mėne
sių angliakasiams nesimato. Iš 
šalies žiūrint, atrodo, kad šitie 
ponai tyrinėtojai bando bied- 
nus darbininkus tik vilioji
mais, kaip mažus vaikus žais
lais, nubovyti, nuraminti ir 
angliakasių teisingus reikala- 

. vintui vis tolyn nustumti ati
dėlioti. Per taip ilgą nusitęsu
sį tyrinėjimais laiką, Peabody 
kompanija prisigabeno skobų 

. iš visų pakampių kiek tik jai 
reikia. Pasamdyti mušeikos 

. taipgi uoliai dirba savo ama
tą. Muša, šaudo naujos unijos 
P. M. of Am. narius, — vyrus 
ir jų moteris. Susirinkimus 
išardo ne tik vyrų, bet ir mo
terų. Pavyzdžiui, vasario 5 d. 
buvo rengiamaa Wcst Frank- 
forte, Women’s Auxiliary of 
t be Progressive Miners of Am. 
masinis mitingas. Čia moterys 
buvo užpultos Franklin kalin
tos mušeikų ir skaudžiai su
muštos. Keletas sumuštų ir 
kruvinų atvyko į Springfieldą 
pasirodyti ponui gubernato
riui, kaip jų galvos suskaldy
ta, ir kokia yra Illinojiye,-lai
svė ir y pa tos nepaliečiaifiybT7 
Gubernatorius moterų iš syk 
nenorėjo prisileisti. Sakė, ser
gąs. Bet sumuštos moterys iš
laukė tris valandas ir pusę ir 
kai gubernatorius apleido sa
vo ofirą ir ėjo vakarienės, jos 
su juo susitiko, persistatė ir 
apsakė, kaip jos nukentėjo 
nuo Franklin kauntės barba
rų. Gubernatorius, išsklausęs 
moterų skundus, pastebėjo: 
rirdi, teismas mušeikas už tai 
gali nubalinti. Bet Mrs \Vieck 
ponui gubernatoriui atsakė, 

are tlic courts? 
sentences tliese 

and two days 
onc frces them.” 
Antai iš Benton,

savuosius

angliaka- 
ir naujo- 
pažadais

One judge

later another 
Ir taip buvo.
III., teismo išėjusi naujos uni
jos advokatą užpuolė mušei
kos ir skaudžiai sumušė. Ben- 
tono teisėjas už tai luoši mu
šeikas neva nubaudė po 6 mė
nesius kalėjimo. Bet po dviejų 
dienų kitas “judge” juos pa- 
liuosavo. Ir tie patys paliuo- 
suoti mušeikos moterims gal
vas suskaldė.

Senosios unijom viršininkai 
išleido atsišaukimą į federei- 
šinės unijos, kad jos pirktų 
tik Peabody kompanijos ang
lis. Nauja P. M. of Am. unija 
jie išvadino raudonųjų orga
nizacija. Senosios unijos vir
šininkai yra desperatiškai nu
siminę ir vakar vietos dienraš
čiuose buvo pranešta, kad jie 
yra pasirengę visus reikalu*

bičiuliavosi su senos unijos 
viršininkais ir ėjo su jais ran
ka už rankos. Jis kandidatavo 
ant demokratų tikieto į stato 
attorney ofisą. Bet angliaka
siai jam nedavė savo balsų. Ir 
nors demokratų partija viską 
nušlavė laimėjo čia visus ofi
sus, bet Londrigan tapo 6,000 
balsų sumuštas ir .neišrinktas. 
Reiškia, visi 'Springfieldo mai- 
nieriai atidavė balsus už jo 
oponentą republikoną Green- 
ing. Dabar jis iš senosios uni
jos rezignuoja ir 
bičiulius nupeikia.

Streikuojantieji 
šiai, matydami, kad 
ji valdžia juosi tik
ir viliojimais, stengiasi nura
minti, netenka -kantrybės ir 
eina skaltlingesnėmis eilėmis 
pikietuoti. Pikietuoja vyrai, 
moterys ir vaikai. Vasario 21 
dieną susirinko tūkstantinės 
pikietuotojų minios prie 3-jų 
Peabody angliakašyklų. Ang- 
liakasyklas saugojo apie 100 
Sangamon kauritės depučiu ‘ir 
miesto policija. Ir policija ir 
deputės apsiginklavę revolve
riais ir nosiniais bei ąžuoli
niais “pickhandeliais.” Apsi
ginklavę mušeikos neiškentė 
nepakėlę riaušių. Deputės ir 
policija su pikių 'kotais mušė. 
pikietuGtojus per galvas ir kur 
tik pataikė. Polam, 16*ka vyrų 
.suareštavo ir įmetė į kalėjimą. 
Parankos už paleidimą parei
kalavo nuo kiekvieno areštuo
to po 3,500 ir $1,000. Guberna
torius tuomet radosi Chicago- 
je. Duota jam žinia. Na, * ir 
ponas gubernatorius tuoj pa
šaukė 4 regimentus milicijos. 
Toji milicija sudaryta dau
giausiai iš jaunų vaikėzų. To
kio amžiaus jaunuoliai Lietu
voje yra vadinami piemeni
mis. O čia įteikta tokiems vai
kams šautuvas ir už tai jiems 
moka $4 per dieną. Nestebėti
na, kad Jie ir nugauna po-vien 
vyrus, bet dr moteris ant navo 
namų slenksčio. Visokia vald
žia uoliai saugoja Peabody 
kompanijos interesus. Darbai 
atiduota iš kitur importuo
tiems skebams, o vietos dar
bininkai be darbo badauja ir 
dar pikių kotas šiems varg
šams galvas daužo ir į kafėji 
mus kemša. O juk Illinojuje 
yra praverta liesos, kad mai- 
nieriai turi turėti tam tikrus 
paliudijimus, mainieriškas 
popieras. Kad tokias popieras 
įsigyti, tai reikia 2 metus iš
dirbti prie kito turinčio popie
ras. Po tam, išimant tokias 
popieras, reikia išduoti tam 
tikras egzaminas. Naujas gu
bernatorius yra išbuvęs kelio- 
liką metų teisėju. Ir, rodosi, 
jis galėtų žinoti apie tai. Ir 
jeigu jam apeitų darbininkų 
reikalai, jis palieptų Peabody 
kompanijai prisilaikyti šios 
valstijos tiesų. Na, ir taip į

NAUJIENOS, CHcags, UI.

Streikuojančių Wisconsino pieno f ar merių pikietuotojai Outgamie paviete Ipilia ant kelio pieną, 
kurį buvo bandoma pristatyti i Twin Willows, -Wįs., arti Applėtoh. 'Farmeriai streikuoja, kad 

priversti pakelti - pieno kainas.

Žakevičius pasakė kAlbą, -api-i 
budindamas -velionio gyvenimą 
ir darbus. •

Velionis Charoposkas buvo 
i imtas, teisingas ir malonus 
žmogus. Jis vedė pavyzdingą 
gyvenimą ir visų .buvo myli"

-r*

fui Lewisui, o patys rezignuos. 
Mat, baudžiauninkų eilės suvis 
susitraukė ir nėra kam iš kur 
pasisemti tūkstantines algas. 
4-to subdislrikto prezidentas 
Josepli Dernoncourt jau se
nai Peabody mainose skebati- 
ja už motormoną; 12-to dis-

• (rikto advokatas J. Londrigan, 
išbuvęs 12-ką metų angliaka
sių lojeriu, irgi rezignuoja. Ir 
dar pareiškė, kad su viršinin
kų darbais nesutinka, nepri
taria. Šiam advokatui lėšavo 
pereitą rudenį statė attorney 
ofisas už tai, kad jis tuomet

nosc neliktų skobų, o senieji 
darbininkai atgautų savo dar
bus. Darbininkai, rodosi, turi 
teisę tokiai unijai priklausyti, 
kur jie nori. Kamgi čia yra 
reikalingas toksai atkaklumas 
užsispyrimas.

Tavorščiukas Jurgis Bulota 
susirado daugiau tokių jurgių 
bitučių, kaip jis pats ir nuėjo 
skabanti į Jefferson angliaka- 
syklas. Jie sutiko po 12 dienų 
dirbti dykai be užmokesčio. 
Po tam kompanija dar ,parei
kalavo, kad po 9-nias dienai 
jie padirbėtų dykai. Ir šitie 
ščyrieji Bimbos pavapi j onys 
išdirbo veltui 17-ką dienų. 
Jie dykai dirba ir dabar. Už
mokestį gausią gegužės mėne
syje. Tai taip nuprogresavo 
bimbiniai pasaulio lygintojai.

mas iir gerbiamas. 'jH^mažai jis 
veikė lietuvių ^organizacijose. 
Per daugelį metų jis skaitė 
“Naujienas^, ^Keleivj” ir “Tė- 
vynę”.

Jlsėkis, drauge, šios šalies 
šaltoje žemelėje. —

. ........................................ .. .

Dėl &LA. 'EkŠkurši 
jos Lietuvon

Roslyn, Wash
------U-~.

Anglių kasykloje žuvo Jonas 
Charoposkas

lietuvis Jonas
Jam bedirbant

Prieš keletą dienų anglių 
kasykloje No. 2 įvyko nelaimė, 
kurioje žuvo 
Charoposkas.
įlūžo kasyklos viršus ir jis ne-
bepaspėjo pabėgti. Sunkus ak
menys užgriuvo ant jo ir mir
tinai prislėgė. Angliakasiams 
teko gerokai padirbėti, kol jo 
kūnas buvo ištrauktas.

Velionis buvo vedęs. Jis pa
liko mylimą žmoną Petronėlę 
ir dvylikos metų amžiaus sū
nų, Albiną.

Charoposkas priklausė prie 
dviejų organizacijų: Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje ir 
Vytauto D. K. Draugijos. Pa
laidotas tapo su bažnytinėmis 
apeigomis. Laidotuvėse dalyva
vo didelis būrys draugų ir pa
žįstamų. ^Prisiųsta daug gyvų

kelias valandas Peabody mai- gėlių vainikų. Prie kapų S.

LCRAHWELL(^ iiim.^^yMy

N1/EADER> t 
AYFORD.

išii/Ož

jtfvr/c 
'Ml/ NGOLA

ttM

tftp^feoįgą
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Man atrodo, kad SLA. -cent-

Chicagictis.

Tikrosios rBayer Aspirin Tableckos iš
tirpsta gana greit ir visai pasileidžia, aie- 
palikdamos jokių šmotelių arba tirštu
mų. Gaukite dėžutę iš 12 arba bu- 
Įfliuką iš 24 ar 100 pas savo vaistininku.

apie neseniai nupigintą

laikraštį

būdamas New Yorke, galės Iš
pildyti aplikacijas dėl “Reen- ras dėl kelių dolerių extra-ko- 
try permits” gyvenantiems 
Ghicagoje ar kitose kolonijose 
ir pašalins visas tąsi klintis, 
kurias stato imigracijos depar
tamentas reikalaujantiems lei
dimo sugrįžti?

O{gril centras mano sukvie
sti kuopų valdybas ir duoti

mišo turės dauginus nemalo
numo, ir abejotina, ar pasi
seks surengti kiek skaitlinges- 
nę ekskursiją. O jeigu butų 
rengę ant labinus žinomų lai
vų, tai apie 300 keleivių butų 
užtikrinta, nes rengime butų 
galėję dalyvauti ir visi lietu-

joms lekcijas, kaįp tapti lai- v^i laivakorčių agentai, 
vakorčių agentais?

. ...............................ui ui ■■>■■■ ibuiii

KAIP BEVEIK ŪMAI
SUSTABDYTI ŠALTI

Hgerkite Pilną 
Stiklą Van
dens.

Paimkit Bayer As- 
picin sulig int- 
' t r ūkei jų,kurias ra
site pakelyje.

Skaudamą gerklę . 
gydyti, iftarpyki- 

ae 3 Bayer Aspi- y 
fin Tabletkae 1/į 
'stiklo vandens ir 
gargaliuokite.

"V .............

siog nusištėbėjaU iš SLA. eks
kursijos rengėjų tokio pasiel
gimo. Kad ant tokio laivo 
kambariai 40 asmenų gali buf 
patogus, aš neabejoju. Bet jei
gu j iems reikės i dar i prirengti 
kambarius kįtiems 40 kėlei? 
vių, tai abejoju, ar tie kam
bariai bua tinkami.

’ . ■ i"

Ėkskųrsijos komisija savo 
i pranešime sako, kad šiai eks-

Važiuos lavoriniu laivu.
“Tėvynėn” No,. <7 š. m. patė- 

mijau paskelbtą SLA. Ekskur
siją “Scantic Amęrican” Lini
jos laivu “Scauųiail.” Ten pri
pasakota apie.;visokius pato
gumus ir smaįjĮimus, taip kad 
rodos, Ekškuęsijos .1 
komisij'a i 
naujo ir nepaprasto.

Kadangi aš pals -e: u suinte
resuotas važiuoti Lietuvon ir 
noriu paremti savo organiza-’ 
ciją, tai pradėjau teirautis.pas 
vietinius laivakorčių agentus, 
apie minėtą liniją ir jos lai
vus. Netikėdamas vienu agen
tu, kreipiausi prie'keleto, ir 
štai ką patyriau. t ;

“Scantic Am.: Linija” nepri
klauso prie -pasažierinių laivų 
klesos, nes visai neturi pasa
žierinių laivų. MScanmail” yra 
tavorinis laivas, apie 8,000 ari 
10,000 tonų didumo, ir turi 
šonuose įtaisytus kambarius 
40 keleivių. Prakrausčiūs ne- 
kuriuos kampus 
dar keletą kambarių, w*.
gali sutalpinti iki 80 keleivių.'suprasti. Turbūt, didesniu ko- 
Laivas iš Ncw Yorko į Klaipė- misų. *
dą gali nuplaukti (žinoma,! Pereitais melais SLA. Eks-

Beveik Urnai Palengvina Siame Atsilikime.
Šis paprastas metodas, augsi i au pa
rodytos -paveikslėliuose yra dabar visų 
gydytojų visur vartojamas gydymui 
šalčio.

-Jbai yra i pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
šaltį beveik taip greit kaip kad ji pa
gavote.

Paklauskite apie tai savo gydyto
jaus. ’ir jeigu pirkaite, pažiūrėkite 
kad gautumėte tikras BAYER Aspirin 
Tabletkas. Jos ištirpsta beveik urnai. 
Ir jų veikimas yra taipgi umus, kuo
met i jas-priimsite. Ir dėl gargaliavimo,

Klaupkite savo vaistininko
. 100 tablėtkų didžio Bayer Aspirin

i rengimo kursijai paruošti dokumentus 
surado kažin ką ir parduoti laivakortes jokį 
paprasto. laivakorčių agentai nepatar-

naus. Bet nepasako kodėl?.At
rodo, kad visi lietuvių Jaiva- 

i korčių agentai yra SLA. prie- 
1 šai ir šią ekskursiją boiko
tuos.
korčių Ugentdi neturi teisės 
parduoti 1 laivakortes .'Scantic 
linijos laivu, nes ši kompani
ja nepriklauso prie Trans-At- 
lantic Stčam Ship konferenci
jos ir kiekvienam laivąkorčių 
agentui gręsia pavojus netekti 
agentūros, jeigu jis parduotų 
tos linijos laivakortę.

Laivakorčių ag elitai patar
nauti negalės.

Kuo SLA. Ekskursijos ren? 
ir įrengus gėjai vadovavosi, rengdami 

laivas šią ekskursiją, tai sunku ir

O /pasirodo, kad Jaiva

dą gali nuplaukti (žinoma, i 
jeigu vėjas bus geras) į *15 ar kursija buvo laivu “Maureta-

. nia” ir “Lancastria”, tai tu
rėjo 300 su viršum keleivių,

16 dienų.
Plauks 15 ar 16 dienų.

Išgirdęs šitokius dalykus tie- kadangi visi lietuvių laiva

Anglijos armijos lakūnas 0. R. Gayford, kuris su Įeit. G. E. Nicholetts, padarė tolimiausią 
sustojimo kelionę, nuskrisdamas iš Anglijos į Pietų Afriką. Jiedu padarė 5,341 faylių kelią 
jokio sustojimo ir tuo sumušė amerikiečių tolumo rekordą, kurį p&dare du amerikiečiai nu*' 
skrisdami iš New Yorko i Istanbul (Konstantinopoli), Turkijoj. Apačioj didėli^' armijos bom" 

bardavimo aeroplanas, kurį lakūnai vartojo .savo tolimui kelioųei

TABLETKOS NfiRA TIKROS BAYER ASPIRIN be šio kryžiaus 
L E ■ . Z~
V (R

1 . .......... ——

Visi,, kas kovoja prieš/juoda fašizmą j
SKAITO 

PLATINA -IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny 
Kaina melams 1 doleris.

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

korčių agentai tą Ekskursiją 
rėmė. Su tokiu buriu lietuvių
yra smagu važiuoti, d j Klai
pėdą atvažiavus yra kuo pa- 
j r rodyti. Bet šiais metais ne
manau, kad atsijas daug to
kių, kurie norėtų 16 dienų 
suptis ant tavorinio laivo, —. 
nežiūrint, Jcad laivakortes ir 
yra truputi 'pigesnes, būtent: 
į viena pusę $2X10, o į abi pu
ses $7.50 pigiads, negu ant 
vidutinio pasažierinio laivo.
Keliaunirikai turčių būt pain* 

) formuoti.
SLA. Ekskursijos rengėjai 

(urėtų .paaiškinti norintiems 
keliauti ‘šiuos .dalukus. Kokia 
yra }talpa laivo?
Kiek dienų doivali -piayka iš 
N e w 'Y or ko į Kt a i pėdą ? Kiek 
tas laivas paprastai Jsili(laipina 
kolei vių??>((wdl4aitant 1 arklių 
jr kirv^O.t y ,/t t

•Ir *kas prirengs,>kl'loivįftmš

W,rką$l prisefljgH ęsijti’as, ir, 
.kviučiųiuu.■yisęis kuopos hutii, 
RgpjilUis. Nejaugi ek$kuBsijo?| 
rengGjgi

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

NOJA

KNYGĄ 
(COOKBOOK) 

ĮSIGYKITE TUOJAUS 
Kaina tik $L00

NAUJIENOS
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Šimpanzė-protingiausias gyvulys pasaulyj

BIRUTE

Siuntėjo vardas

Adresas

Miestas Valstija

Notary Public

Kaimas

Valsčius Apskr.

Galite prisiųsti money orderį arba cash

W. C. 0. U. lietuvių 
skyriaus kom. baigė 
preliminarį darbą

mokslinin- 
pasakoja

MIC llt T)X TH OL SERPem 
AN' HIS \tXJNC TDEA3!

kaip 
žmo- 
cha- 
tiek

Šis kliubas įdomus 
savo valdybos sąs
tatu ir betikslumu

ManY 
tAANY 

MILĖS

Norman Harvėy 
kaltinami bandę išvylioti pi

atskirdavo
». Gražiai

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

Siunčiame Pinigus

Į LIETUVĄ

Prašau pasiųsti p.

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

Planuoja greitai sušaukti 
sų lietuvių bedarbių susi 
rinkimą ir suorganizuoti 

didesnį lokalų

Granpa,how 
DO YOU LIKĘ r 
CHiCKEN? r-J

Ryt įvyks Lietuvių Republiko- 
nų, Centralinės organizacijos 
susirinkimas

Trečiadienis, kovo 1, 1933

CICERO—Lietuvių 
mo politinis kliubo 
mas įvyks šiandien 
vak., Lukštienės

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tūkstančių rusių. Ir jų 
įvairus. Pradedant nuo 
voveraitės didumo, bai- 
beveik, kaip vidutinio

Lietuvių Pagerinimo 
Pol. Kl. šiandie šau

kia susirinkimą

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

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

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

NAUJIENŲ ADM.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

matysime, kad virš minėtos 
spragos pilnai užpildytos. Tik 
mes jų nematome ar nemoka
me įvertinti.1 štai paimkime 
“Lapų”/ kliubų. šis kliubas 
laike savo generalį posėdį pe
reito šeštadienio vakare * vas<. 
25 d., p. Daraškos svetainėje, 
2714 Emerald Avė. Posėdis už
truko ilgą laikų.. Prie užkand
žių susirinkę išrinko valdybų 
iš sekančių narių.

Choro vedėja 
ciene, 
gymas 
Venslovas, generaliu 
keriu

pirmiau nei 
darbo buvo 

kiek gc-

PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj melams — I 
dol., pusei metų — DĄ dol.; Lietuvoj metams — 2 dol. 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — 1/2 dol.

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

Why Mr. Millcr and our 
President always disagree?

Where is. our Financial Sec- 
retary?

A n Echo Erom The Atlos.

Yes sir, “Birutė” is to havei 
it’s long yearned for “Šeimy-Į 
niškų Vakarėlį”. Remember! 
the gala times that were had 
at previous sočiais? This one 
is to surpass all othcrs, as 
reported by the sočiai commi- 
ttee.

An evening of laughter and 
good. music is in store for 
those attending this sočiai, 
which is to be held this Sat. 
March 4, 1933 ai the Universal 
Club Rooms, 3252 So. Halsted 
St. Entree at 8:30 P. M.

This to encourage the op- 
posite sex. A delicious lunch- 
eon is to be served for the 
šame small admission price.

Coine and convinče your- 
self. Bring your friends and 
have a “GOOD TIME” with 
"‘Birutė.”

WOULD LIKĘ TO KN0W?
If there’s a place ih Chica- 

go where one could spend 50c 
and have an evening full of 
fun, dancc to good music and 
cat to your hearts content? 
Ana. At “Birulė’s” sočiai 
March 4, 1933.

What happcn.s to the Alios 
after a perfotmance?

Why a certain blonde had 
her hair cnt?

Why the hasses pick on the 
Tcnots?

Why docs Vera insisl on bo- 
coming an Alto?

Why Mike docs’t play for 
us anymore dtiring inlermis- 
sions?

šeimininkas greit vėl susitaikė 
su ja. Tada ji užsipilto žvakę, 
pasitaisė lovų, atsisveikino ran
kos pamojavimu su publika ir 
atsigulė, palysdama po šiltos 
antklodės. Šitų vaizdų matyda
mas negalėjau atsižiūrėti, kaip 
tas apžėlęs, pusiau gyvulys, pu
siau žmogus, šaltai, galvoda
mas, rimtoje nuotaikoje darė.

Bet štai, ką. anglų 
kas Univudas Rid 
apie šimpanzę:

—Mano šimpanze 
namiškį nuo svetinio 
mokėjo krosnis iškūrenti, ba
tus nuvalyti. Mokėjo, kaip ma
žas vaikas juoktis ir be galo 
gerbė suaugusius ir mylėjo 
vaikus. Kartą šimpanzei įaugo 
į pasmakrę votis. Ji baisiai 
kankinosi, skundėsi man, kad 
negalinti. Aš paspaudžiau votį, 
ji suriko ir puolė ant manęs. 
Aš parodžiau gestais, kad bus 
geriau, tada mano serganti 
šimpanzė sutiko ir mudu su 
daktaru apmarinę ligonį chlo
roformu, padarėm operaciją. 
Antrą dieną šimpanzė jautėsi 
sveikesne. Ji šoko, džiaugėsi ir 
vis žiūrėdama į veidrodį man 
rodydavo koja, kad dar skau
da. Ir iš tiesų, jai ėmė pūliuo
ti. Ji vėl susirgo. Antrą kart 
ji ramiai pasidavė mums, vis 
rodydama į žaizdą su ilgais 
pirštais. Bet, deja, mums ne
pasisekė. Apsirgo plaučių už
degimu ir ji mirė. Mirė kan- 
kindamosi, ne kaip gyvulys, 
bet kaip žmogus.

Iš viso to aprašymo matome, 
kad iš tiesų beždžiones yra ne
paprasti gyvuliai, kad jie aukš
čiau gyvulio stovi ir nepalygin
ti žemiau žmogaus. Beždžiones 
taip pat ir myli, kaip žmonės. 
Meilėje “kultūringiausios” yra 
Orangutangų veisle. (Patinai 
myli savo pateles, vaikus. Jei 
žmogus artinasi prie vaiko, jis 
puola ir rankomis sumuša prie
šą. Orangutangas ypač atski- 
riąs vyrą nuo moters. Keliau
ninkai pasakoja, , kad vienas 
Orangutangas Brazilijoje atė
męs nuo moters vaiką, nieko 
jai nedarydamas. O kai atėjo 
moteriškės vyras pas “kaimy
ną” atsiimti vaiko, tada šis bi
čiulis smarkiai kriokdamas su
drožęs galvon iki apsvaigimo.

Beždžionės pateles gimdo vai
kus po du, po tris. Bet būna 
atsitikimų, kad pagimdo ir vie
ną. Tada, mokslininkai sako, 
patinas esąs baisiai nepatenkin
tas. Ką tik gimęs bezdžioniu- 
kas vikriai laipioja medžiais. 
Vaikus motinos peni dviem krū
timis, pirmųjų kojų tarpe.

Kai išauga dantys ir vaikai 
bežaizdami motinos krūtimis, 
sužeidžia dantukais krūtį, tada 
motina pradeda maitinti paukš
tiena, kurios lengvai prisime- 
džioja tankiose giriose. Tai tiek 
apie tą žmonių mėgiamų ‘gy
vulį. [“J. K.”]

BRIDGEPORTAS. — “K-a- 
a-m-gi m-i-e-ži-u-us s.e-ė-ti, j- 
e—i-i -a-a-lau-u-s nege-e-r-r-ti, 
k-a-a-m ta-ve-c mylė-ė-ti, 
k-a-a-d buč-kio negau-u-u-ti.”

Tai žodžiai ir kompozicija 
“Mrs” Pocienės, arba “buče- 
rienes” (kaip ją kliubiečiai 
vadina). Spaudoje dažnai ma
tome nuriskitndimų, kad pas 
mus trūksta dailės talentų ir 
iniciatyvos. Man rodos tai vi
sai bereikalinga.

Įdomus yra žmogaus gyveni
mas. Nemažiau įdomesnis ir 
gyvulių. Jie irgi turi savo pa
saulį, reikalavimus, teises ir 
sąlygas, šiuo kartu mes palie
sime beždžionių gyvenimą, o 
ypač vienos jų rųšies, būtent 
šimpanzių.

Kas per gyvulys yra beždžio
nė, kokia jos pirmykšte kilmė, 
kodėl ji taip nuostabiai yra pa
naši į žmogų, mokslininkai dar 
ir šiandie tebesiginčija, dary
dami įvairiausias išvadas. Mes 
čia irgi nedarysime jokių išva
dų bei tvirtinimų, bet paliesime 
pačias charakteringiausias bež
džionių ypatybes.

Beždžionės gyvena šiltose ša
lyse, kaip tai: Afrikoje, Azi
joje, Brazilijoje ir kitur. Jų 
buveine, jų mieliausia tėviške 
— didžiausios ir neįžengiamos 
šiltų kraštų girios. Ten jos 
praleidžia gan ilgą savo gyve
nimą, ten jos miršta besigrum- 
damos su panašiais į jas, tik 
kiek protingesniais, laukiniais 
žmonėmis. Afrikos laukiniai te
betiki, kad beždžionės kitados 
buvusios žmonės, tik kažin koks 
jų dievas nubaudęs ir jos vir
tusios beždžionėmis. Jie net ti
ki, kad jos mokančios kalbėti, 
tik bijančios,’ kad vėl dievas 
negrąžintų į žmonių tarpą ir 
nelieptų dirbti darbus. Beždžio
nių yra daugybė veislių. Gam
tininkai priskaito net iki kelio
likos 
dydis 
musų 
giant 
ūgio žmogumi (tai Orangutan 
gu, didžiausių beždžionių veis

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos Vanos.
swimming pool.

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės 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 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Ave. Tel. Crawford 5573

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pirmas W. C. O. U. lietuvių 
skyriaus komiteto susirinki
mas įvyko; sekmadienį, vasa
rio 26 d., 1933 m., pas komite
to sekretorių M. Kemešį, 816 
W. 33rd St. Dalyvavo visi ko
miteto nariai ir iniciatyvūs 
grupės pirmininkas A. Kun
drotas.

šiame šiiširihkmie paiškėjo, 
kad viai išrinkti į komitetą 
nariai nebuvo apsipažinę su 
Chicago Workers Coinmittee 
on Unemployment organizaci
ja ir dol — to 
imtis aktyvaus 
dedamos pastangos 
riaū su ja apsipažinti.
Lankėsi organizacijos lokalų 

susirinkimuose.
Delegatas į centro komitetą 

J. Ascilla, ne tik lankėsi į 
Centralinio Delegatų Koniite- 
teto susirinkimus ir veikiam 
čią komiteto raštinę, bet taip 
pat ir į atskirus organizacijos 
lokalų susirinkimus. Tą pat 
darė skyriaus sekretorius M. 
Kemėšis ir organizatorius M. 
Titiškis.

Komitetas šiame susirinki
me priėjo išvados, kad preli
minarį darbą skaityti baigtu. 
Visi sutiko, kad šį bedarbių 
komiteto organizacija yra gera 
ir verta prie jos dėtis ir išvien 
su ja dirbti. M. Kemėšis ir M. 
Titiškis paskirti surasti vietą 
susirinkimams ir pradėti ak
tyvų darbą.

Greitoj ateitų j šauks susi
rinkimą.

Ir jei lietuvių bedarbių tar
pe bus noras ir vienybė šiame

Parodo, kad eidami giliau į 
“liaudį” rasime “dailės ta

lentų” ir “iniciatyvos.”

Cook apskričio Lietuvių Re- 
pubilkohų Centraline Organiza*- 
cija šaukia mėnesinį susirinki
mą ketvirtadienio vak. 8 v., ko- 
vo 2 d., 2608 W. 47lh Street.

Delegatų atsilankymas šiame 
suvirinkime yra būtinas. Kvie
čiam juos dalyvauti. Taipgi 
kviečiame delegatui iš tų drau
gijų, kurios prie centralines or
ganizacijos dar nepriklauso.

ši organizacija susideda iš 24 
lietuvių politinių kliubų. Jos ti
kslas yra sujungti visife pol. 
<liubus ir veikti iš vieno politi
koje.

Paul P. Barsheack, sekt.

Iš visų veislių ypač išsiski
ria šimpanzių veislė, šimpan 
zės — nelyginant žmogus. Vie 
nas mokslininkas taip 
koja apie šimpanzę: 
ramus veidas, plonos 
žmogiškos, tik labai

Mrs” Po- 
spykefįu” Wm. De- 
orkestro dirigentu — 

šiume-r 
— J. Degymasi genera- 

pliumberiu” — G. Da- 
raška. Kiekvienas gali būti 
kliubo nariu, jeigu sutinka su 
kliubo įstatais, kuriuos valdy
ba keta pagaminti sekančiame 
posėdyje. Jis įvyks Palos miš
kuose, kaip tik atsidarys va
sarinis sezonas. Taigi matote, 
“Lapų” kliubas gana įdomus 
savo valdybos sąstatu ir be
tikslumu.

Pagerini- 
susirinki- 
7:30 vai.

svetainėje, i 
1500 South 47th Street, Cicero. 

Visų narių pareiga šiame su
sirinkime atsilankyti, nes bus 
apkalbami svarbus ateinančių 
rinkimų klausimai. Be to, bus 
paliesti taksai ir bendras mu
sų kolonijos pagerinimo klausi
mas. Tie kurie prie, kliubo 
nepriklauso, raginami be ati
dėliojimo prisidėti.

—Raštininkas.

darbe veikti kaip pas kitų 
tautų bedarbius, tai greit ir 
mes turėsime savo skyrių tarp 
tautinėj Chicagos darbininkų 
organizacijoj. Apie dieną, vie
tų ir laiką susirinkimų bus 
pranešta kaip tik bus gauta 
vieta. —J. A-la.

PARDAVIMUI
Turime gražių farmų 

'A įmokant, likusius 
ant 20 metų 6%

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino namus 

ant farmų, firmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumentus 

Notaras
Apdrauda nuo ugnies ant namų, au

tomobilių ir ant visokių kitokių 
daiktų.

Taipgi yra susitveręs naujas taupimo 
kliubas po vardu Insurance Savings 
Club, tai yra , vienintelė ir stipriausi 

taupimo -sistema.
Del platesnių žinių kreipkftės į

Park-Grant
Realty Exchange

5016 W. 16th St., 
CICERO, ILL.

JAMES GODITUS, manager

naudoj™ jo vien* Unka nl«j 
lOrtl vis* •aro kMdienld dai 
lokio* partlbo*. Dabar jas i 
Jokių giltaų tavo aąnTiūoii.

VufhSo, M. T.

nupasa- 
gerutis, 

lupos, 
didelės 

ausys ir ryškios, su blaksftėno- 
mis ir dideliais antakiais akys. 
Pačioje jaunystėje šimpanzių 
kūno odos spalva — žmogaus 
kūno spalva. Tik vėliau prade
dą smarkiai želti plaukai.

Mokslininkas, beždžionių ty
rinėtojas, Lesė padarė išvadas, 
kad su šimpanzių veislės 
džionėmis negalima elgtis, 
su gyvuliais, bet kaip su 
nėmis. Jis sako, kad jos 
rakteryje ir jausmuose 
daug žmogiškumo, jog pamirš
ti, kad prieš akis stovi ne gy
vulys, bet žmogus. Dėl savo 
proto ji truputį žemiau stovi 
už žiaurų, neišauklėtą, laukinį 
žmogų.

Šimpanzė moka išreikšti sa
vo jausmus. Jei jai liūdna, — 
ji tyli, guodžiasi dejuodama. 
Jai smagu, jei žmogus pasupa 
rankose, ji juokiasi ir glosto 
su apžėlusia letena per veidą.

Kitas mokslininkas Biuffo- 
nas savo kambary laikė šim
panzę. Ji buvo mandagi. Su 
svetimais sveikindavosi rankos 
paspaudimu, sėsdavo prie ar
batos, kaip žmogus, pati įsipil
davo į puodelį, prasisaldindavo, 
užsirūkydavo po pi erosą ir svies
to ant duonos užsitepdavo. Pa
valgiusi nusišluostydavo lupas 
ir eidavo pasilsėti į lovą. Kita 
šimpanzė, kurią 1r daugumas 
Kauno gyventojų turėjo pro
gos pamatyti atvykusiame cir
ke, žiūrovams dar didesnio juo
ko prikrėtę. Ji įėjo su šeimi
ninku po rankos į sceną apsi
rengusi juodais drabužiais, su 
skrybėle, lazda rankoje ir po 
pierosu burnoje. Tuoj abu sė
do į stalą.

Sudaužė vyno stiklelius, iš
gėrė, vėl užsirūkę (pati įsibrė
žė degtuką) ir ėmė rengtis 
“nakvynei”. Nusivilko sermė
gą, kelnaites, batus, krakmoli
nius baltus marškinius, tik nie
kaip neįstengė rankom įveikti 
vienos kojinės. Tada šimpanzė 
užpyko, pašoko keturiom ant 
stalo, grobė j dantis ir bežiū
rint, nebesilaikydama nei man
dagumo, perdrėskė kojinę. Bet
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Du Roanoke, Va., jaunuoliai, 
Joseph Bryant, 19 m., kurie yra 
nigų iš pulk. Lindbeęgho, grūmodami išvogti jo antrąjį sūnų. 
Jie gavo $17,000 čekį (jie sakosi tą čekį radę) ir tapo suimti 
kai jie čekį bandė išsimainyti.
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VEIKIAUSIA, PROVOKACIJA

Užvakar vakare užsidegė Vokietijos reichstago 
(parlamento) troba. Valdžia sakosi sugavusi prasikal
timo vietoje vieną Holandijos komunistą, Marinus Van 
Der Leubbe. Prūsų vidaus reikalų ministeris, hitleri
ninkas Goering, tuojaus įsakė uždaryti daugelį kairių
jų partijų laikraščių ir suareštuoti visus 100 buvusių 
komunistų atstovų reichstate!

Toliaus fašistų valdžia gal visai uždraus komunis
tų partiją. Taip pasielgusi, ji galės nuimti nuo baliotų 
komunistų atstovus, kurie bus išrinkti ateinantį sek
madienį, ir tuo budu “laimėti” valdžios partijų blokui 
— hitlerininkams ir nacionalistams — “daugumą”.

Kuomet šitoki dalykai yra daromi prieš pat reichs
tago rinkimus, tai beveik nėra abejonės, kad tai fašistų 
provokacija. Galimas daiktas, kad ir tas “Holandijos 
komunistas”, kuris esąs padegęs reichstagą, yra fašistų 
agentas, įsiskverbęs į komunistų organizaciją.

Panašiomis provokacijomis Mussolini sunaikino 
opozicines partijas Italijoje.

Apžvalga
REVOLIUCIJA IR LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖ

žmonėms butų duota proga 
laisvu balsavimu pasisakyti, ko
kios tvarkos jie nori. Bet musų 
lietuviški “kairiasparniai” Ame
rikoje, kurie vėliaus persiorga
nizavo į “Lietuvių Komunistų 
Sąjungą”, buvo tam reikalavi
mui priešingi.

Kada Vokietija pralaimėjo 
karą ir vokiečių armija po ilgo 
atidėliojimo pasitraukė iš Lie
tuvos, tai Lietuvoje buvo pa
skelbti steigiamojo seimo rin
kimai. Tie rinkimai buvo ne 
.kas kita, kaip proga Lietuvos 
žmonėms pasisakyti, ar jie nori, 
kad Lietuva butų nepriklauso
ma, ir kokia tvarka turi būti 
Lietuvoje. Bet komunistai Lie
tuvoje tuos rinkimus boikotavo, 
o jų vienminčiai Amerikoje 
boikotui pilnai pritarė, iš stei
giamojo seimo rinkimų tyčiojo
si ir apie nepriklausorpą Lietu
vos respubliką kalbėjo su pa
nieka. Visokių komunistų ble
vyzgojimų prieš Lietuvos ne
priklausomybę ir visuotinu bal
savimu išrinktą seimą būdavo 
ypatingai daug prirašoma “Lai
svėje”, kurios atsakomingas re
daktorius tais “garsiais laikais” 
buvo dabartinis “sklokininkas” 
IPaukštys-švenčioniškis, o arti
miausias bendradarbis ir redak
cijos štabo narys buvo Prusei- 
ka-Dėdelė!

Taigi Dėdelei šiandie didžiuo
tis Trockio nuopelnais “išgavi
me nepriklausomybės Lietuvai” 
nelabai tepritinka. Jisai visai 
teisingai nurodo Lietuvos tau
tininkų ir klerikalų politikos 
“liokaj iškurną”. Bet jam pa
čiam ėmė penkioliką metų su
prasti Lietuvos nepriklausomy
bes reikšmę.

lio-lapkričio perversmas ne pa
dėjo Lietuvai įgyti nepriklau
somybę, bet greičiaus apsun
kino. Nes tas perversmas Ru
siją . sudemorąlizavo ir davė 
galimumą kaizeriškai Vokieti
jai laimėti lengvą pergalę. Ne
žiūrint, kaip Trockis skeryčio
josi Brest Litovske, bet sovie
tai buvo priversti pasirašyti 
tokias taikos sąlygas, kokias 
jiems pakišo kaizerio genero
lai. /

Jeigu Vokietija nebūtų, ga
lų gale, buvusi sumušta (ačiū 
Amerikai!), tai Lietuva šian
die dejuotų po vokiško kara
liaus Uracho letena.

Bolševikai, smurto keliu nu
vertą laikinąją revoliucinę Ru
sijos valdžią, pradžioje buvo 
perėmę ir dalį tos valdžios 
programo. Tarp kitų jo punktų 
jie perėmė ir tautų apsispren
dimo obalsį, Ir Brest Litovske 
Trockis jį, kaip gramofonas, 
pakartojo. Tai buvo visas jo 
“nuopelnas”.

Bet ar bolševikai tikėjo į tą, 
ką jų vardu Trockis sakė vo
kiečių generolui Hoffmannui tai
kos derybose? Vargiai., O jei
gu jie tame momente ir tikėjo 
į Lietuvos žmonių teisę laisvu 
balsavimu pasisakyti, kokios 
tvarkos jie nori savo krašte^ 
tai labai greitai jie to princi
po atsižadėjo. Vos pasitraukus

vokiečių kariuomenei iš Lietu
vos, į ją ątmaršavo rusų rau- 
donoji armija, vedama Angarie- 
čio, apsižergusio baką kumel- 
ką! Kuone pusę Lietuvos buvo 
užėmusi šita ginkluotų bolše
vikų gauja, ir jos durtuvais 
pasirėmę, Angarietis su Kapsu
kų ir kitais iš Maskvos atsiba- 
laidojusiais komisarais, ėmė vy
kinti savo diktatūrą!

Iš Lietuvos ta “raudonųjų” 
šarančių gauja tapo išvyta. 
Bet išsinešdinę atgal į sovietų 
“rojų”, Angariečiai su Kapsu
kais dar ilgai spiaudė ir keikė 
Lietuvą, grasindami vėliaus 
dar kartą sugrįžti ir ant visa
dos joje pasilikti. O paskui 
Angariečius ir Kapsukus nepri
klausomą Lietuvą per metų 
metus, keikė susiriesdami tie 
‘^komunistiški” pseudo-revoliu- 
cionięriaį, kurie zujo po Ame
rikos lietuvių kolonijas, “švies
dami prblętariatą”. Vienas uo
liausiųjų jų tarpe buvo pats 
Dėdelė.

Tai kam čia dabar Dūdelė 
tauzija niekus apie bolševikų 
“pasidarbavimą” Lietuvos ne
priklausomybei? Visi žino gerai, 
kad jeigu Maskvos vilkai ne
būtų užspringę, kada jie ban
dė perdaug apžioti 
fronte,

Galo nebuvo... Ledų plotas 
buvo begalinis. Ivana, kaip ir 
visi kiti, buvo neįmanomai nu
vargusi. Bet ji ėjo šalia Che- 
rardo, neatsilikdama nuo kitų, 
fijo pramintomis Vinipego ir 
Loro pėdomis.

Vėjas švilpė, kaip ledo bota
gas. Dabar visas pasaulis pasi
darė pilkas. Visur buvo lygu
ma, tik kažkur toli matėsi kal
nai. Viršuje pasirodė savo rų- 
šies baisūnas, kuris huolat juos 
persekiodavo. Kai užeidavo 
smarki pūga, tai jo nesimatė.

Tai buvo kažkoks taškas, 
kažkoks šešėlis, kažkas pana
šus į juodą apsiaustą; štai ir 
vėl nieko, — taškas pranykda
vo ir per tam tikrą laiką nebe- 
persekiodavo jų.

Staiga
sirodydavo sniego audroje ir, 
nejudėdamas, tarsi kabojo vir
šuje jų galvų. Tas taškas per
sekiojo primygtinai, — kaip 
baisi tamsos nuolauža tarp be
galinio pilko ruko. O būrelis 
žmonių, kuris grįžo su milio- 
niniais turtais iš gyvųjų žmo
nių pragaro, vos begalėjo ko
jas pavilkti.

Jie ėjo, ir šešėlis ėjo kartu 
su jais; jie sustodavo, užkur
davo ugnį, o ant. rytojaus dar 
aukščiau iškildavo prakeiktas 
šešėlis, kuris visiškai nejudėjo.

Kada jis prisiartino, Cherar- 
do ir Bevardis šovė iš revolve
rio: begalinėje erdvėje suskam
bėjo du šūviai, ir aras su riks
mu pranyko aukštumoje.

štai jis ir vėl pa-

ČECHOSLOVAKIJA DUOS 
AUTONOMIJĄ UKRAI

NIEČIAMS

Ukrainiečių apgyventa Pod- 
karpatska Rus, kuri yra po 
čechoslovakijos valdžia, gaus 
autonomiją. Ukrainiečiu ^įp
ras Londone praneša, kad če- 
choslovakijos prezidentas T. G. 
Masaryk pasikalbėjime su vie
nu vengrų žurnalistu pareiškė:

“IPodkarpatska Rus gaus 
tokią plačią autonomiją, kad 
ji faktinai sudarys atskirą 
nedidelę valstybę.”

“N. Gadynėj” Dėdelė nurodo, 
kad jeigu ne revoliucijos Ru
sijoje ir Vokietijoje, tai Lietu
va nebūtų patapusi nepriklau
soma valstybe. Apie bolševikiš
ko perversmo vaidmenį 
klausomybes laimėjime 
paduoda tokių faktų:

“Spalio revoliucija
Lenino ir Trockio “] 

U

BOLŠEVIZMAS IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

BIMBIŠKAS MOKSLINČIUS

au-
So-
Jis

bern-

(kuris 
skelbti 

apie 
O

Kaip įvairus žmonių proto 
temdintojai mėgsta- dengtis 
“krikščionybės” vardu, taip šių 
dienų Maskvos davatkų vadai 
giriasi pasėmę savo nesąmones 
iš “marksizmo”. Bet apie 
Marksą ir jo mokslą dauguma 
jų išmano tiek, kiek apie ki
niečių gramatiką.

štai tūlas Bežemis “Laisvėje” 
rašo:

“Po jo (Markso) akių 
go ir vystėsi Vokietijos 
cialdemokratų Partija,
prieš pat savo gyvenimo 
saulėleidį įžvelgė beaugan
čias partijos viduj opoitunis- 
tines tendencijas ir 
šteinizmo šaknis.” 
Eduardas Bernsteinas 

neseniai minė) pradėjo
Markso mokslo “reviziją” 
pradžią 20-j o šimtmečio. 
Marksas jau buvo miręs 1883 
metais. Kokiu budu jisai galė
jo “prieš savo gyvenimo sau
lėleidį” įžvelgti ką Bernšteinas 
rašys už 17 ar 18 metų, tai tik 
davatkiškas protas gali išaiš
kinti.

- O štai kitas to bimhiško 
mokslinčiaus žinojimo pavyz
dys. Jisai pasakoja:

“Marksui, ant laimės* teko 
būti tvėrėja pirmo Interna- 
cionalo-Pasaulinio Darbininkų 
Susivienijimo, kuris buvo; 
įkurtas Londone 1859 -m.” 

i

Tarptautinė Darbininkų Aso
ciacija (Internacionalas) buvo 
įsteigta ne 1859 metais, bet 

’ 1864. Bet ar Maskvos “gadzin- 
kų” giedotojams fąktų Žinojl- 
mas yra reikalingas?

nepn- 
jisai

(t. y. 
pučas

Nauj.” Red.) sulošė mil
žinišką rolę išgavime nepri
klausomybės Lietuvai.

“Brest Litovsko taikos de
rybose (sausio, 1918 m.), 
kalbėdamas varde Sovietų 
delegacijos, Trockis štai ko 
reikalavo iš vokiečių delega
cijos: ‘Kad vokiečiai tuoj iš
keltų savo kariuomenę iš 
Lietuvos; kad iškėlus ka
riuomenę, įvyktų pačių žmo
nių nevaržomas balsavimas, 
kokios tvarkos jie nori.’

“Taigi Rusų revoliucijos 
atstovai, patys pirmutiniai, 
pareikalavo Lietuvai tikros 
laisvės. Jie pareikalavo, kad 
kaizeriniai okupantai pasi
trauktų iš Lietuvos. Palygin
kit šį drąsų nusistatymą su 
liokajiška politika Smetonos, 
Karevičiaus, Olšausko ir ki- 
tų!

“Mes priminsim, kad Brest 
Litovsko taikos metu Ame
rikos Lietuvių Tautine Ta
ryba (kuriai tuomet vado-, 
vavo B. Balutis) pasiuntė 
Trockį ui sekamą pasveikini
mą: ‘Męs giliai vertinam jū
sų reikalavimą, kad vokiečių 
armija 
vos, ir 
toliaus 
kalus.’

“Dabar musų tautininkams 
tai užmiršti žodžiai. Bet jie 
turi didelės reikšmės, norint 
tinkamai įkainuoti tuos žmo
nes, kurie iš tikrų jų dirbo 
Lietuvos nepriklausomybei 
išgauti.”
Gaila tačiau, kad patięs Dė- 

dales “įkainavime”, yra 
Skylių. IPirmįuusia, jeigu Troc
kio nuaiątatymas Lietuvos klau
simu Brest Litovsko taikos de
rybose buvo toks geras įr tei
singas, bato jį piešia dabav 
pėdielė . (Pryseika), taf kyla 
klausimas, kę^ėl Amerjjko# Ū#-

M

pasitrauktų iš Lietu- 
tikimės, kad jus ir 
remsite lietuvių rei-

vakarų 
tai jie butų Lietuvą 

taip pat prariję, kaip jie pra
rijo nepriklausomą Gruziją!

Guido da Verona, Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

gi jo koja buvo baisiai suti
nusi. Ji visiškai buvo apmiru
si ir Zigrutas jautė, kaip jos 
sunkumas slegia jį prie žemės.

Jis šaukė, keikė neištiki
mus draugus, kaltindamas 
juos tuo, jog jie tyčia nori nuo 
jo atsikratyti, kad paskui pa
sinaudojus jo auksu. Jis dar 
>bandč nušliaužti kelis metrus, 
dėdamas paskutines pastan
gas.

Jo šauksmai skambėjo ledų 
dykumoje, bet niekas dagi ne
atsigręžė. Tai buvo pabaigtas, 
nugalėtas, išbrauktas iš gyve
nimo žmogus — pasigailėjimo 
vertas gyvūnas. Praeis dar ke
lios valandos, ir sniegas už
neš jo sustingusį kūną, palai
dos jį ledų dykumoje.

Likusieji ėjo toliau, vis pir
myn...

Viršuje pasirodė vos paste
bimas taškas, — juodas ir bai
sus taškas, kuris nejudėjo. At
rodė, kad jis tuoj kris ant 
mirties agonijoje ataidurusio 
Zigruto.

(Tęsinys)
Laike trumpos vasaros pasi

sekė nušauti kelias laukines 
antis ir tuo budu šiek tiek pa
pildyti jau visži sumažėjusius 
išmintus.

' ■ ‘SVargšas Zigrutas atrodė lyg 
krūva skarmalų. Jo kūne bu
vo daugybė pažeisti) vietų. Ko
ja ištino ligi t&t kelio; lupos 
pasidarė fioletif/es ' spalvos, no
sis buvo pusiau'nušalusi. Gels
vų plaukų kuokštas pridavė 
jam šmuto išvaizdą. Iš visko

drėgnumas butų sugadinęs deg
tukus, tai mirtis butų buvusi 
neišvengiama. Tame atvejyje 
geriau butų nusižudyti, negu 
nuo šalčio laukti mirties.

Jie sutrumpino roges, nu
plaudami galus, kad butų leng
vesnės, ir sudegino viską, kas 
nebuvo būtinai reikalinga.

Kiekvieną Išartą,^kai jie su-* 
stodavo pailsėti, *E5ras pauos
tydavo orą ir bėgdavo kažkur 
į tamsą. Kas žino, kur jis bėg
davo, kas žino, kokį maistą

—o—
Išmintai nyko su pasibaisė

tinu greitumu. Badas, nuovar
gis ir šaltis grūmojo juos vis 
palaidoti gyvųjų žmonių pra
gare.

Juo daugiau jie ėjo, tuo ke
lias atrodė ilgesnis. Jie pra
dėjo manyti, jog paklydo ledų 
dykumoje ir niekuomet iš jos 
nebegalės išeiti.

Žiemos audros vis labiau ir 
labiau dūko. Temperatūra nu
krito ligi žemiausio laipsnio, 
kurį žmogus dar gali pakęsti. 
Ledas darėsi nelygus; vieto
mis pasitaikydavo fantastiški 
ledų palociai. Tokiame atsiti
kime tekdavo kelias valandas 
sugaišti, kol pasisekdavo su
rasti tinkamų kelią. Dažnai 
reikėdavo pavartoti kirtiklius. 
Jiemsi atrodė, jog jie turi ke
liauti per sunaikintą ir su
griautą atšiaurio miestą. Vi
sur matėsi kas tai panašaus 
į sugriautus amfiteatrus, šven
toves ir kolonas.

z (Bus daugiau)

bot 
duoti

Neteisingai Dūdele aiškina ir 
Trockio vadovaujamos sovietų 
delegacijos poziciją Lietuvos 
klausimu Brest Litovske. Bol
ševikų delegacijos reikalavimus 
jisai interpretuoja taip, kad 
bolševikai su Trockiu priešaky
je “ištikrųjų dirbo Lietuvos 
nepriklausomybei išgauti”. Bet 
tai yra “ząlatijimas”, o ne is
torine tiesa.

Brest Litovske bolševikai ko
vojo prieš Vokietijos imperializ
mą ne dėlto, kad jie geidė ne
priklausomybės Lietuvai, 
dėlto, kad jie nenorėjo 
Vokietijai sustiprėti.

Brest Litovsko taikos dery
bų metu Lietuva buvo vokie
čių okupuota. Bolševikai, ku
riuos vokiečiai buvo sumušę,, 
negalėjo nū svajoti apie Lietu
vos grąžinimą prie Rusijos. Bet 
jie nenorėjo, kad Lietuva tek
tų Vokietijai. Tokiose aplinky
bėse daugiausia, ko jie galėjo 
reikalauti iš vokiečių, tai — 
kad vokiečiai pasitrauktų iš 
Lietuvos ir leistų jai pačiai nu
spręsti, kaip ji nori toliaus 
tvarkytis. Vadinasi: tegul ne
būna nei man, nei tau!

šitokią poziciją užimti, ne
reikėjo Trockini nei ypatingos 
drąsos, nei ypatingo gudrumo; 
nes pačios aplinkybes jų dik
tavo. Iš tiesų, tai Trockini ne
reikėjo nė savo smegenis pa
klibinti, kad suformulavus auk-' 
ščiaus paminėtus sovietų dele
gacijos reikalavimus taikos de
rybose su vokiečiais. Tas obąl- 
sis, kad pavergtų tautų žmonės 
patys laisvu balsavimu nuspręs* 
tų, kaip jie nori savo likimą 
tvarkyti, buvo seniai Iškeltas 
socialistų. Tą obalsį įraše į sa* 
vo programą pačioje Rusijos 
i evolįųci jos pradžioj e darbinin
kų ir kareivių atstpvų tąryhos,; 
kurioms vadovavo pe bolševikai, 
bęt socialdemokratai ir soęją- 
listai revpliucionieriąi.

Taigi; iš tiesų, ‘Lietuvos ne* 
priklausomybės išdavime labai 

rolę1 syvaJdjpo Rusijos 
rbvpliucįja,. įeš tęst revoliucijos 
obliai priimtu ^uljų ąpęi* 

principu topo pa-
tymo nesilailfS?

Trockis,, sovietų delegacijos 
vardu, reikalavo, kad Lietuvos

buvo galima suprasti, kad pas sau susirasdavo, 
jį pradėjo reikštis vandenine 
,liga. Nors ir labai buvo gaila, 
tačiau nebuvo galimą ■ > leisti 
jam gulėti rogėse, už kurių jis 
desperatiškai griebė rankomis. 
Teko net grumpti, kad jeigu 
jis nepaliaus kabintis už rogių, 
tai kirviu nukirs jam rankas. 
Mesti roges su šėtra ir išmin
tais jokiu budu nebuvo' galima, 
kadangi tai reiškė neišvengia
mą mirtį. O tuo tarpu vilkti 
roges kartu su Zigrutu nebebu
vo jėgų. Juos jau ir taip nu- 
kratydavo šiurpis, pagalvojus 
apie tai, jog teks eiti p'er ledų 
kalnus ir tiesipg nešti roges. 
Jie prisiminė visus sunkumus; 
kuriuos teko pakelti keliaujant 
į pietus. Kas dieną jie vis skai
čiavo, kaip toli jiems dar teks 
eiti. Bet tada keliauti nebuvo 
taip sunku, kadangi jie turėjo 
Relioliką šunų. Dubai’ tų šunų 
kaulai buvo išmėtyti ledų dy
kumoje. >*

Pažygiui, kurį pirma pada
rydavo per vieną dieną, dabar 
reikėjo dviejų, f rijų ir net ke
turių dienų. Kelionė atrodė Šim
tą kartų ilgesnė, negu pirmą 
kartą. Išmintai baigėsi. {Pra
dėjo dūkti šalto žiema. Dažnai 
po dviejų valan^cĮų ‘ėjimo jiems 
te^Ąąvo.. įų&toti" ir' kurti ugnį, 
kad- nesušalus. .. 

! Su kuru irgi' 
blogi, — jo vis

mas sušalusį sniegą. Bet J1® 
visuomet grįždavo atgal su ži
bančiomis akimis, kurios lieps
nodavo, kaip anglys.

- Niekšai!.. žmogžudžiai!.. 
Pagelbėkite!.. Pagclbėkite!..

Tai buvo balsas Zigruto, ku
ris pasiliko toli užpakalyje, ne
bepajėgdamas pasivyti kitus.

“Vienomis edmonimis ma
žiau”, su šypsena veide galvo
jo Bevardis, pats sau kartoda
mas žodžius, kuriuos pasakė 
Zigrutas, kai sniego dykumoje 
pasimirė Tarnas Tenga.

Dabar atėjo jo eilė; jam 
pagelbėti nebuvo galima. Ne
žiūrint,' kad tai buvo žiauru, 
reikėju, palikti ^, bereikalingą 
žmogų,' kuriš nebegalėjo pa
vilkti kojų ir pakrito ant 
sniego. Pasmerktas mirti, 
jis su beprotiškomis akimis 
žiurėjo, kaip pamažu tamsoje 
nyksta rogės...

Jis bandė dar šliaužti, 
pradžių visomis keturiomis,
paskui ant vieno šono, kadan- Garsinkites Naujienose

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

MODERNIŠKAS AMERIKOS PATRIOTAS 
Pilietis, kuris jau užsimokėjo mokesčius

t

Su kuru irgi , ddlykąi ' buvb 
blogi, — jo vis labiau ' ir la
biau pradėjo stigti. Lajinei, in
dėnas 
davo leda ir surasdavo sudžio
vusių šaknų. ,

Didokas degtukų paketukas, 
OI ZjBrutaspnebuyo Stojai 

į M«n| Į w 
auaigįidjno. 4?«i buvo didĮįiftU-

savo kirtukliu pramuš
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Koiikowski

J. TerrellThomas

ClarkJohn S

P. JKeaneThomas

J. P. Rostenkowski

am

Graboriai

Advokatai

randasi -906

LIETUVIS ADVOKATAS

Sercd. Ir Subat, 2-9 vai

Chicągo parodė ma 
žai susidomėjimo ai 
dennonų rinkiniais

3343 Soutb Haisted Street 
*Tcl. Boulevard 1401

49. Aid. George A. Williston
50. Aid. James R. Quinri.

srityje dirbti. •
Po to, kai pasirodė p. Bclia

38. Dr. Henry J. Wicland (be 
opoz.)

48. Aid. John A. Massen (be 
opoz.)

eturime iš 
:ymui sky

St., įvyks 
paskaita.

MX»UUS 
GYDYTOJAS IR = CHIRURGĄ# 

4142 Archer Avenue 
Telefonas viralais 0036

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS Jr 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago ji 
ir apielinkėje.

Didele ir graži 
Koplyčia dykai. 

,4092 ARCHER AV.

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

Tel. Lafayette 7650

Nubudę liekame

Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Eudeikis, tel. Yafds 1741.

Apiplėšė lietuvio F 
Waitches bueernę

Graborius
2506 West 63rd ~St.

Nuliudimo valandoje .patarnauju šimpa' 
tingai jr išfcipningai su piųzjka, dainp 
mis. prakalbomis ir su tinkama pagar 
ba nulydžių į amžiną poilsio' visų.

Apie 550,000 balsavo; trinkimai 
praėjo rainiai; kiek ^markes
nė kova ėjo keturiuose var
duose.

V. Levkovičiaus 
nužudymo

Vyteus Beliajus •or
ganizuoja lietuvišką 

baletą

Ą. M0NTVID. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W Madison St.
f ai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki8 rak. 

Tek Seeley 7330
'Namą telefonas Brnn«wick 0597

PYDYTOMS IR CHIRURGAS 
14321 So. Haisted Street 

CHICAGO. ILL.

ja genau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad

■ OFISĄS:
GG8 W. 18th $t.
Tel. Ganųi

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Ardier Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 73>7 

Ofiso vai. ‘ kiekviena diena nuo . 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 jki 8 vai vakare. U tarn inkais ii 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

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

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iRes. 2136 W. 24th -St 

Tel.'Canal 0402 ’ 
CHICAGO.

Lietuviai Gydytojai 
e*^*****w^*w**ww^w^^w^^w^w^w**w*aw^**s

Rea. 6600 South Arti
Pbone Prospect 

•Ofiso Tek Canal P257

i!8-toji apieliHke — Vasario 
27 <1., i naktį vagiliai išmušė 
stiklą durų F. AVaitdies Jbu- 
černėje, 1980 Canalport Avė., 
ir sulindo i į vidų. Tavogė 
įvairių iprekių.

(be opoz;)
32. Aid.

(be opoz.)
33. Z. H. Kadow arba
John J. Kaleth
34. Aid. Matt Porten arba
.Eugene L. -Nusser
35. Aid. W. J. Orlikoski (be 

opoz.)
36. Aid. George W. Robbin- 

son arba ThomasJ. Jordan
37. Aid. Wiley W. 'Mills arba

IRoger J. Kiley

39. James J. Hurley arba
James A. Davis
40. Aid. Joseph C. Ross (be 

opoz.)
41. Aid. James C. Moreland 
arba Oliver W. Holmes
42. Aid. Dorsęy R. Crowę 

(be opoz.)
43. Aid. James B. VValler ar
ba Mąthias Bauler
44. John J. Grealis ( be-,9p.),
45. Aid. William H. Freigen- 

butz arba Edwin F. Meyer.
46. Aid. Oscar F. Nelson
47. Aid. John J. Hoellen ar

ba Albert F. Schulz

Kovo 5 d. Universal 
814 W. 3,‘ 
“Pažangos’ 
gentu bus 
Paskaitos 
Bus plačiai išaiškinta Ameri
kos valdžios aparatas,----kaip
jis atsirado ir kaip jis veikia. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS
- Musą patarnavimas .lai

dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet <estt usąži- 
ningas. ir nebrangus t to
dėl. ** 1

t laidą

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. H.L.

'".'M»'.i" ■* r.1    
Tek Republic 3100-3101 

KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

vokičiaus, roselandieiio, nų- 
$ut|yjnų, kurios turėjo tįįpti 
pirmadienio ‘‘Naujienose”, 
tilps rytpjgus Jųldoję. .“N,M 
korespondentas Roselandeskal
bėjo su .policija ir lųų^ilytpjo 
žmona ir patyrimus atpasako
ja -įdomiai parašytoje žipipję.

Chicago parodė mažai susi
domėjimo aldermonų rinkimais, 
nes iš 4,400,000 registruotų 
balsuotojų tik 550,000 dalyva
vo rinkimuose. Tikimasi, kad 
40 wardų iš 50 išrinko alder- 
monus didžiuma balsų ir tik 
apie 10-tyje wardų reikės šauk
ti naujus rinkimus balandžio 4 
dienų.

Chicagos įstatymai reikalau
ja, kad laimėjęs kandidatas 
gautų absoliučią, didžiumą bal
sų, ir todėl kai kuriuose war- 
duose, pavyzdžiui 9-tam, kur 
ėjo karšta kova tarp šešių 
kandidatų, reikės šaukti antrus 
rinkimus.

Smarkiausia kova ėjo 46-me 
, 37-tam c, 5-tarpe ir keturio
liktame, j kur kandidatai laike 
kampanijos kibo vienas kitam

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
.756 ,W. 35th St

(Cor. of 35tb W Halsted Sti) 
Ofiio valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais i pagal autartį.

prie apyaklių, švaistydami 
įvairius -kaltinimus ir insinua
cijas. Tuo labiausiai pasižymė
jo Oscar Nelson ir Ąrthur B. 
Dehmlow,* 46-<tame warde. -Abu 
kandidatai prikaišiojo vienas 
kitam santykius su gengstę- 
riais, raketieriavimo etc. Tame 
warde spėjama, balsavo 16,000 
piliečių.

Galutini balsavimo rezulta-j 
tai nebus žinomi iki vidurnak
čio, bet demokratai jaučia, kad 
jie padidins savo aklermanų 
skaičių taryboje. Ikišiol jie tu
rėjo 31, o

Spėjamai 
to tarybos

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Ruses Gydytojas ir Chirurgas 

Sptdalutn odot ligų it

3102 So. Haisted St
kampas 31«t Street

-Valu i0--<-ll v. ryto. 2—4, 7—9v.» 
Nedėliomis ir ivenudieniau 10—2.

Telefonu State 7660; Valandų '•

Telefonas Canal U660
RockKelI Sty^ąt 

utaralMKo, Ketverge Ir Baoatoo va*. T 1*1

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South 
TeL Do 

JJ>*. 65F57 
OM. !*'

[ Daktaras V. A. Šimkus 
(GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdą gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir inuo 7 iki 9 v.

Phone Canal 6122

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

.Valandos: 1— 3 ir 7—^8
Seredomis t ir nedėliomis pagal sutarti. 
Raaidaod/a 6628 So. Richmond ^tt^at 

Telefonas Repnblic .7868

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORniS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užgahėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

A. LDavidonis, MJ)
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryte; 
nuo 6t iki 8 valandai vakare, 

apart ivtntadunio it katuirtaditnio

A. A S L A KIS 
Advokatas

Miesto Ofiąu !77 W. Wathington <lt
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietą '

Vakarais; Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Atclft Avi. Lafaytttt 733?

Na»9 fTeL Hyde »ark ,3395

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma* 
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas fo 
akuicris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausius -me
todus X-Ray ir kitokius elektsos Ą«ris 
teisus.

Ofisas ir Labotatorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan .<1 

Valandos: nuo 10—12 pietą ,ii 
ubo 6.iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgdt Park 6755 *ar Central 7464

JUOZAPAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va- : 
sario 26 dienį, 2:15 valandą po 
piet 193 3 m.. sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr.. Kriu
kų parapijos ir kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį On^ Rutkus, žentą Walter 
Rutkus. 4 anūkes ir gimines, o ' į 
Lietuvoj 2 dukteris Alen^ ir Biru- j 
tf ir sūnų Aleksandrą

‘Kūnas pašarvotas 
W. 35 Place.

Laidotuvės įvyks 
vo 2 dieną. 8 vai. 
j šv. Jurgio

rų mokyti savo vaikus šokių. 
Ir nėra abejones, ,kgd Chicą- 
goje butų galima suorganizuo
ti neųiažą būrį Sopėjų, taip sa
kant, lietuviškų Jjjilętų.

P-as Beliajus yra pasiryžęs 
tai padaryti. . Jis stengsis su
organizuoti jaunuolių būrį, -r- 
tokius jaunuolius, kurie turi 
patraukimų prie šokių. ‘Mo
kys jis? pirmiausiai lietuviškus 
šokius. žinoma, ‘tie šokiai 
bus ne tokie, kokie paprastai 
šokama: jie bus su gražiomis 
figūromis. Tokiu budu tuos 
šokius tegalės šokti tik tie, 
kurie gerokai pasilavins.

Visi tėvai, kurie pageidauja, 
kad jų vaikai lavintųsi šokti, 
kuo greičiausiai sušižindkite 
su p. Beliajum. Praneškite 
jam laišku (rašykite lietuviš
kai arba angliškai), kad jūsų 
duktė ar sūnūs nori mokytis 
šokti. P-as iBeliajus »ne tik iš 
kiek paaugusių, bčt ir visai 
nedidelių -vaikų .bandys suda
ryti grupę šokėjų. Rašykite 
jam šiuo adresu: Vytautas 
Zereni-Beliajus, 3813 West 
Harrison St.

.17. Ąld. Frank J. CoiT orba 
Frank M. Fulton
18. Aid. Walter W. Morris 
arba Harold E. Perry
19. Aid. O. E. Northrup
20 Aid. William V. Pacelli.
21. Aid. John J. Lagodny
22. Aid.. H. Sonnenschein (be 

opoz.) *
23. Aid, John Toman
24. Aid. J. M. Arvey (be op.)
25. Aid. James B. Bowler (be 

opoz.)
26. Aid.

(be opoz.)
27. Harry L. Sain (be opož.)
28. Aid. George D. Kelis v (be 

opoz.)
,29. Aid.

,(be .opoz.)
30. Aid.

OPOZ;)

DENTISTAS

3147 So. Haisted St
•Paned.

Kitomis dienomis pagal sutarti

ketverge, ko- 
ryte iš namų 

parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Juozapo Bernoto gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoiirdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paiku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Žentai ir Anūkės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos it vėl praktikuoja 
tsnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Haisted St
Td. BOULEVARD 9199

1.1 ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

PRANEŠIMAS
Mano .ofisas vėl bus atidarytas |f 
entus priimsiu pradedant nuo, pii 

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DRJA. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

* Cicero, UL

URŠULĖ MOSTEIKIENĖ 
po tėvais Gaubaitė 

Persisyrė su šiuo pasauliu va
sario 26 dieną. 9:52 valandą ry
te 1933 m., sulaukus -41 metų * 
amžiaus. gimus Šiaulių apskr., • 
Stačiūnų parapijos ir kaimo.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Velionė buvo narė šv. Onos j 

Draugijos Bridgeporte ir Nekalto ; 
Prasidėjimo Panelės šv. Draugijos . 
Brighton Parke. »

Paliko dideliame nubudime vy- > 
rą Antaną. 2 sunu, Antaną ir » 
Feliksą, brolį ir brolienę. Joną t 
ir Viktoriją Gaubus, švogerį ir i 
švogerką Tamošių ir Oną Mos- * 
teikias, švogerką Marijoną Yuo-t 
dienę ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje seserį Valeriją ir Gas
parą Skačkauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6645 Įf 
S. Talman Avė. Tel. Republic 
5787.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį 
kovo 2 dieną. .8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčią, Marąuette Parke, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka-1 
pines. 5

Visi a. a. Uršulės Mosteikienės . 
giminės, draugai ir pažyetami esat j 
nuoširdžiai kviečiam: dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai, Brolis,
Brolienė, švogeris, 
Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- ' 
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

Kliubc, 
pirma 
Prele- 

Montvidas. 
- Valdžia.

republikonai — 19 
kad sekantis mies- 
sųstatas bus ;sekan

DR. A. L. YUSK A 
94J2 Mmuttt. M- 

kampas 67th ir Artesian 
Telefonas Gtovebill 1595 

4/Handos nno 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
Jf 7-9 po pietą, urėdams po pietą |r 

nėdilioma pagal aąaitarima.

Akių Gydytojai

Kūnas pašarvotas 2021 Canal
port Avė. Canal 65 74.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
kovo 3 dieną. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią. kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę.

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežerskįs. Boulevard 9277.

Wardas
1. Aid. John J. cCoughlin (be 

opozicijos)
2. William L. Dawson
3. Aid. Robert R. Jackson
4. Aid. B. A. Gronson <(be 

opoz.)
5. James J. Cusack Jr.
6. Aid. John F. Healy

arba
...:Walker Buitler

'7. Thomas J. Daley
8. Aid. David L. Sutton (be 

opoz.)
9. Leslie V. Beck

arba z
Joseph R. Bųrda
10. Aid. *Wm. A. Rowan (be 

opoz.)
11. Aid. Thomas A. Doyle
12. Aid. Bryan Hartnett
13. John E. Egan

arba
>William A. Cunnea Jr.
14. Aid. Thomas J. O’Grady

arba
James J. MęDerjnott
15. Aid. James F. Kovarjk
16. Aid. Terence F. Moran 

(be opoz.)

dvi brolie- 
Petronėlę ir 'Domicėlę 

gimines. Laidotuvėmis 
rūpinasi brolis Pranciškus Td. 
Virginia 2229. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo 1 d.. 2 vai. popiet iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono YasaiČio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

ŪR. M J. STRIK0L1S 
toitoiai nj raicMui 

4645 S. Ashland Avė., 
""F

-Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Pažanga” rengia 
paskaitas

\Valandos - nuo 10M4» nuo j iltį

S.M.SKUDAS
. Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
aplyto :4ykai

718 .W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7552

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti i47th Street

KAZIMIERA SCHARDT 
po pirmu vyru Nesevichienė » 

po tėvais šimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulio va
sario 28 dieną. 3:45 valandą ryto* 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Radviliškio . 
parap. ir kaimo. . "

■Amerikoj išgyveno 20 metų. ;J 
Paliko dideliame nuliūdime du 4 

sūnų Julijoną ir Petrą, seserį Ka
zimierą ir švogerį Juozapą Ku- 
čauskus, seseries vaikus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi -12050 w 
Normai Avė., W. . Pullman, III.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
kovo 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš* 
namų į šv. Petro ir Povilo ^para
pijos bažnyčią, kurioje 'atsibus* 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta.. į Sv. i 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Schardt 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sanai, Sesuo, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- | 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741. į

Telefonas' Yards 1138

Stanley ;P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autompbHius visokiems reika
lams. Kajna. prieinama

3319 Aubum Avenue 
CHICAGO, ILL,

MIKOLAS BUIVYDAS

Mirė vasario 27 d., 1933 
12:55 vai. ryte. 68 metų 
žiaus.

Kilo iš Kaltinėnų valse., 
Tauragės apskričio, Girdiškės pa
rapijos. T u jienų kaimo.

Amerikoj išgyveno 4 2 metus.
Paliko dideliame nuliudimo 

pusseserę Barborą Kasputienę i; 
jos vyrą. Taipgi Lietuvoje bro
lienę. Oną Buivydienę, brolio vai
kus Petrą ir Praną ir Oną Milą-

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utaroinkais, Ketvergais ir >Sob*tomu 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsttam Av 

Pbone Hemlock 7828 
Pansdiliais, .Seredomis ir Pitnyčiomi* 

1821 So, Haisted Street

iERADZIUS
/PIGIAUSIAS .LIETUVIS 
GRABORIUS CHIOAGOJ

Praktikuoja 20 metai .
OFISAS

,4729 .South Ashland Aue*, lįtdįog 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO /VALANDOS:
Nuo. 10 iki 12 vaL ryte, .*ąo .2:^(1 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8f30 vai 
vakaro..NecŪL-nuo lO iki 12 -v. dieną 

Phone Midvvay 2880

Chicngiečiai turčjo progos 
pamatyti “Naujienų” koncerte 
p. Vytautų Zereni-Beljaju šo
kant jo paties sukurtus lietu-1 
viškus šokius. Sakysime, jis 
su p-lc Irena Juozaitis labai 
gražiai išpildė “Suktinį”. Ži
noma, reikia išsilavininio, kad 
taip šokti. Bet lietuvių tarpe 
yra nemažai tokių, kurie turi 
didelį patraukimų šokti. Ta
čiau jie neturi progos savo ta
lentų plėtoti. O priegtam ligi 
šiol nebuvo ir kam toje meno

'PADĖKAVONĖ

A. A.
JUOZAPATAS YUČEVjęZ 

kuris mirė vąs. 23 dieną, 1933 ir 
palaidotas tąpo vas. 28 d. 1933 
o dabar ilsis J>v. • Kazimiero kąpi- 

*nėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jąm paskutinį patarnavimą 
ir palydėję jį į tą ąeišyengiątąą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasiŠalinitąą iš musų tarpo, 
.reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms h 
sutrikusiems vainikus draugams. 
Pekąvojame musų dvąsi^kąpi tė
vui, Kun. šiaulinskuj .kurs atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui J. J. 

.Bagdonui- kuris savu geru, ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o. mums pa
lengvino perkasti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame ,giminėms ir 
draugams ir pagavos jįjękavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylimas vy
re ir tėve sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Moteris, Duktė ir Giminės.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
iRez. Tel. Victory .2343

:DR.BERTASH
T56 W. 35th St.

Cor. of 35tb .& Haisted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nno 6:30*8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sotah Ashland Aotmu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pica 

7 viki 8 vai. Nedėl. ouo 10 iki 12 
Rez. Tdephone Plaza 3200

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUufaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

JONAS YASAIT1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 d.. 10 vai. ryto 1933 g 
m., sulaukęs 50 m. amžiaus; gi-j 
męs Šiaulių apskr., Užvenčiu | 
parap., Zeberių kaime. Amerikoj į 
išgyveno 20 metų. Paliko dide-1 
liame nubudime du broliu Liud- ) 
viką ir Pranciškų 
nes

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

■Palengvins akių įtempimą, kuris eąti 
priežastimi galvos skaudėjųno, - svaigimo 
akių aptemimo, nervudtumo, skaudamą 
akių karštį, -nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama ' į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiąu.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be ąkiųių, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
47South Ashlmi Aye. 

Phone Botilevard ‘ 7589
r F' T“. t vn'Įjįi)

DR.’fi/SĖKNER 
iilBTUVIS ‘AKIŲ SPECIALISTĄ8

' Patyrimas

Wsr ■

.A, f. 4 w v K.i?; ■ -.r- J Į .. , - .<< . K........ ..j

Šiaušia ir Didžiausia
-LIETUVIŲ 

GRAB0R9U MfH 
SUDEIKIS -4*h««>tebiB0 .puMifcą M

^laitai .katamais, paukštos •&&&
asrokudjame ui atvežimų ipiręų|o^i|i^^ 

' Išdaiga Iš bile kokios mlestp dfdtes. ;
^Betkąlui , musų automobilius, j jusų

mmus ir atveš | musų Ištaigų, "'kur galėMte ^pamatyti 
4žlausį .pasirinkimų  ̂grabų ir kltų reikmenų ir aš itų > pa» 
tarnavimų jums visai nieko nereikės mOkšti, neUarint 
| Ui,Ar Jus kąypirkdte, ar ne.

.EUPEIKIS vyra^vienatinis ^lietuvių gnaborlus, kuris 
teikia ąmbulanęe patarnavįmų su ekapertu Hetuviu jm- 
tarnautoju. Dykai ' Keturios 'MdderniŠkos Koplyčįos pii 
germenų. Pašaukite EUDEIĘį pirm negu kreipsitės kur

EF41FI EUDEIKIS 
. \ W S . !

iBermitage.Ave»ufi

Lietuviai Gydytojai 
-Rj-ĮJ-Į.—»-■— “• ——DR- .MOS.™
Persikėliau “ į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Haisted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo . 6 , iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki T 2 

Pbone Boulevard - 8483



Plėšikai pašovė dar vieną 
Chicagos lietuvi

__________________ tnmnuRos, cn«w, m

KOVO 15 D. BAIGIASI TERMINAS SUMO
KĖTI 1-JU 1931 TAKSU DALI;

LAIKAS PRAILGINTAS

Nukritus Warshaws- 
do iškabai užmuštas 
lietuvis J. Jasaitis

Trečiadienis, kovo 1, 1933

I Į . ................ ......................................................................

Laike užpuolimo sunkiai sužeidė Antaną 
Keldonį, dženitorių

Skundas prieš asesmentus ar sąskaitą ga 
Įima įteikti iki balandžio 14 d., 

Board of Appeals

šiandien laidojamas Tautiško
se kapinėse; buvo 50 
amžiaus

metų

West

J. Grigaliunas-Gregg tebeguli Šv. Kryžiaus ligo
ninėje; kulka neišimta; J. Mereckis eina geryn

Į tris dienas Chicagos plėši
kai pašovė tris lietuvius, šeš
tadienį trys banditai, įsibrovę 
j Jono Gregg-Grigaliuno vais
tinę, 69th ir Weslern Avė., pa
šovė savininką ir Juozą Merec- 
kį. Užvakar, pirmadienį, vas. 
27 d., keli plėšikai, įsibrovę į 
G. Ukso krautuvę, 1858 West 
47th Street, sunkiai pašovė lie
tuvį Antaną Keldonį. f 
įsibrovė į krautuvę prieš piet

Apie 11:10 ryto, kuomet G. 
Uksienė, savininkė, darbavosi 
virtuvėje, j krautuvę įėjo keli 
vyrai ir užrakinę duris pasislė
pė lavatorijoje. G. Uksienė pa
juto, kad kas tai įėjo, bet nie
ko nematydama, grįžo prie 
darbo.

Nujausdami, kad viskas tvar
koj vagiliai puolė iš lavatorijos, 
sugriebė Uksienę ir užrišo jai 
akis. Vienas jų pradėjo ją dau
žyti į sieną, kitas laikė sugrie
bęs jos rankas. Reikalavo pa
sakyti kur paslėpti pinigai ir 
tylėti.

Maldaudama jos nešauti ir 
nedairžyti, Uksienė pasakė. Jie 
pasišlavė apie $100. Nieko dau- ; 
giau nelaukdami, puolė prie už
pakalinių durų, kad pabėgti, bet 
kaip tik tuo laiku per jas į i 
vidų ėjo Antanas Keldonis, na
mo dženitorius.

Pašovė dieni torių
Jam tebesant tarpduryje plė

šikai šovė tris Širvius. yįepą 
kulka sužeidė ranką, o antroji 
pervėrė galvą. Pašautasis da- 
bartiniu laiku yra kritingoje 
padėtyje. Guli Cook apskričio 

• ligoninėje. Keli plėšikai buvo 
įsibrovę, nežinia. Ta pati krau
tuvė buvo išpulta penktadienį. 
Tuo kartu vagys pasišlavė daug 
rūbų.
J. Grigaliūnas turi gerą progą 

pasveikti, sako daktaras
Jonas Grigaliūnas, tuo tarpu, 

guli švento Kryžiaus ligoninėje, 
Dr. J. W. Kadzewick, 6859 So. 
Western Avė., priežiūroje. Dak
taras pareiškė, kad kulkos ne
buvo galima išimti nepastatant 
ligonį į didesnį pavojų, todėl ją 
kūne paliks. Ji išėjo per dešinį 
pečių šoną, netoli iiugarkaulio, 
siriaužė pirmą šonkaulį, pervėrė 
plaučius ir atsimušė j šeštą 
šonkaulį, krutinėję. Sulaužė ir 
tų šonkaulį.

Dr. Kadzewick toliau pridiirė, 
kad p. GrigaliUnui negręsia joks 
paraližas, kaip ankščiau buvo 
laikraščiuose pranešta, bet “ma
nau”, sako daktaras, “kad li
gonis turi gerą progų pasveik
ti. J. Grigaliūno bendra padė
tis dabar yra gera.”"

J. Mereckis eina geryn
Juozas Merick-Mereckis, ku

ris buvo pašautas į koją, da
bartinių*! laiku guli pas p. Ma
jauskus, 6228 South Sacramen- 
to Avė., irgi Dr. Kadzewick 
priežiūroje. Kulka buvo išim
ta. Abi kulkos, kurios sužei
dė J. Grigaliūnų ir J. Mereckj, 
yra 45 kalibro, labai didelės. 
Paskutiniojo padėtis yra gera ir 
greitu laiku, tikimasi, jis pa
sveiks.

P-a J. Gregg, kuri dabar pri
žiūri vaistinę, sako, kad trys 
jauni italai, įsibrovę j krautu
vę, prieš sprukdami laukan pa
sišlavė pinigų. Kiek—dar ne
žinia. Policija ikišiol plėšikų 
nesučiupo, bet sako, veda tyri
nėjimą, jų ieško.

Juozas Mereckis šeštadienį, 
laike užpuolimo pasirodė did-

' ■ ’ 1 .4 . 1 ;

Iš kiekvieno dolerio, miestui ir mokykloms iš
puola 69 centų, valstijai — 5% c., apskričiui IHe.

šiandien, kovo 1 d., Cook 
apskričio mokesčių mokėtojai 
turėjo sumokėti pirmą dalį

vyriu, kaip teko išgirsti iš jo 
pačių lupų. Supratęs, kad trys 
italai, įėjęs į krautuvę yra plė- 1981 metų “real estate” mokes- 
šikai, išbėgo skersai gatvės į “* 
restaurantų patelefonouti poli
cijai. Bet ten negalėjo gauti 
“sh/g’o”, todėl grįžo j vaisti
nę. (Plėšikai jau buvo paspru
kę) ir iš ten pašaukė Chicago 
I^awn nuovadą. Pabaigęs tele- 
fonuoti staiga pajuto kojoje de
gimų. Tik tuomet pamatė, kad 
jis buvo pašautas.

Adv. K. Gugis New 
Yorke; SLA Pild. Ta

rybos posėdyje
Chicagon planuoja grįžti penk

tadienį; išvažiavo pirma
dienį.

Adv. K. Gugis, 3223 South 
Halsted St.SLA.centro iždinin
kas dabartiniu laiku Xvicši 
New Yorke, kur dalyvauja Pil
domosios Tarybos posėdyje. 
Posėdis buvo sušauktas meti
nių raportų valstijoms pasira
šymo proga.

Tame posėdyje, tarp kito ko, 
bus svartsomas naujo centro 
sekretoriaus klausimas,kad už
pildyti vakancijų, kurią pali
ko p-lė P. Jurgeliutė ir kurią 
dabartiniu laiku laikinai už
pildo S. Vitaitis. Pild. Taryba 
jau svarsto tą kląusimą dve
juose suvažiavimuose, bet iki 
šiol nieko konkretaus nepa
darė.

Adv. K. Gugis Chicago ap
leido pirmadienį, vas. 27 d., 
ir planuoja grįžti penktadienį.

čių (taksų), bet laikas buvo 
prailgintas iki kovo 15 d. Kas 
nesumokės pirmų dalį iki to 
laiko, turės mokėti 1% pabau
dos už kiekvienų suvėlintą mė
nesį.
Skundus reikia įteikti Board of 

Appeals
Jos. B. McDonough, Cook 

apskričio mokesčių kolektoriuos 
praneša, kad skundas prieš per- 
aukštus asesmentus ar klaidas 
mokesčių sąskaitose galima j- 
teikti vėliausiai už 30 dienų po 
pirmos dalies sumokėjimo ter
mino (kovo 15 d.) Su skundais 
reikia kreiptis į Board of Ap
peals, kambarys 337, Apskričio 
rūmuose (City Hali). Ten rei
kės išpildyti tam tikros for
mos, už kuTių turinį asmuo, į- 
teikiąs skundą, turės prisiekti.
Pirmą mok. dalį reikia sumokėt

Norint gauti kokių nors in
formacijų apie asesmentus rei-

kia kreiptis j apskričio aseso
rių, kambarys 319, Apskričio 
rūmuose. Nežiūrint, kad mo
kytojas ir įteikia skundą apelia
cijos tarybai, pirmų mokesčių 
dalj reikia sumokėti. Jeigu są
skaitoje bi/s padaryta permai
na, atatinkama* suma bus ati
traukta nuo antros dalies.

Liepos 1 d.—terminas antrai 
daliai

Antroji dalis turi būti sumo
kėta iki liepos 1 d., 1933 me
tų, jeigu laikas nebus prail
gintas. Mokesčius galima su
mokėti mokesčių varantais ir 
suma varanto ar varantų, ku
riais mokesčiai užmokami, ne
turi būti didesnė už mokesčių 
sąskaitos sumų.

Jonus Jasaitis, 1802
46th St., 50 metų, pereitos sa
vaitės pabagoje buvo užmuštas 
vietoje, kuomet prie 19-tos ir 
State gatvių, ant jo nupuolė 
virš 1,000 svarų sverianti iška
ba. Ji priklausė Warshaws- 
kiams, senų automobilių ir da- 
ių pirkliams.

Coroneris užvakar darė skro
dimų Eudeikio koplyčioje, 4605 
South Hermitage Avė., ir ra
do, kad Jasaičiui sutriuškinta 
galva ir nulaužtas kaklas.

Velionis buvo nevedęs. Paliko 
du broliu. Laidotuvės įvyks 
šiandien 2-trą valandą po pietų 
iš Ėudeikio koplyčios į Tautiš
kas kapines.

RADIO
BUDRIKO RADIO VALANDA

MIESTO

DALIS

WEST................
SOUTH.............
NORTH.............
HYDE PARK 
LAKE......... .......
LAKE VIEW. 

, ROGERS PK.
JEFFERSON...

$7.18
7.35
7.57
7.351 .39
7.35
7.58
6.56
6.56

$0.39
.39
.39

.39 

.39 

.39 
.39

Numato bedarbių 
darželių projekt. pa
sisekimą Chicagoje

Kiti miestai nuo seniau nau
dojo darželius bedarbių ap
rūpinimui maistu, sako J. 
C. Readey.

direktorius

Miestas gauna 69c iš $1.00
žemiau paduodame lentelę, 

kuri parodys kiek įvairios Chi- 
cagos miesto dalys turi sumo
kėti mokesčių (nito kiekvieno 
$100) ir po kiek išpuola vals
tijai, apskričiui, miestui, mo
kykloms ir taip toliau:

Pereitų sekmadienį teko pa
siklausyti lietuvių radio pro- 
gramo iš stoties WCFL, kuri 
davė Jos. F. Rudriko radio ir 
rakandų krautuve. Programas 
buvo gražus ir turiningas, 
dalyvaujant dainininkams: 
seserų Kalvaičiučių trio; Jo
nas Ascitą su Viktorija G u

PRANEŠIMAI

$0.52 
.52 
.52 
.52 
.52 
.52 
.52 
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2.52
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$0.56 $0.62
.56 .79
.56 .52
.56 .79
.56 .79
.56 .52
.56 M—

.56

Iš kiekvieno mokesčiais įmo
kėto dolerio, miestas ir mokyk
los gauna 0.69 37/100 centų, 
apskritis—0.07 14 c., miškų pre-

AR---
ATSIMENATE?

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios

J. C. Readey, 
darželių, kuriuos planuoja 
įsteigti Illinois 
Relief Commission, sako, kad 
tie daržai buvo naudojami su 
dideliu pasisekimu daugelyje 
Illinois valstijos miestelių, 
kaip Bloomington, Aurora, 
Decatur, East St. Louis, Peo- 
ria, Rockford ir Springfielde. 
Jie žymiai prisidėjo prie tin
kamo bedarbių aprūpinimo 
maistu ir todėl šįmet juos ma
noma įvesti Chicagoje.

Norintiems bedarbiams bus 
suteiktas žemės sklypelis, ku
riame jie užaugins daržovių ir 
kitokių maisto reikmenų. Tuos 
darželius prižiūrės komisijos 
paskirti patyrę agronomai, 
kurie su bedarbiais artimai 
kooperuos. ' z

J. C. Readey, Illinois univer
siteto profesorius, gamina tam 
tikrų pamfletų, kuriame bus 
išaiškinta, kaip daržus prižiū
rėti, daržoves auginti ir pabai
goje, kaip geriausiu ir ekono
miškiausiu budu jas paruošti 
stalui.

Illinois Emergency Relief 
Commission tiki, kad šis pro
jektas bedarbius aprūpinti bus 
pasekmingas ir laukia iš jo 
daug naudos pašalpų gaunan
tiems.

Emergency

A ------------------- --------------

Remkite savo apielinkSs 
biznierius

“Gėrimas

žinios tilpo “Naujienose” 
kovo 1 d., 1915 m.

Britanija rengiasi panaikinti 
degtinę

LONDONAS
daro šaliai daugiau blėdies ne
gu visos povandenines vokie
čių valtys sudėtos į daiktą”, 
pasakė Anglijos iždo ministe- 
ris Lloyd George prakalbose 
BongoPe, Vali joje.

Lloyd George • mano, kad 
Britanija turinti pasekti Rusi
jos pavyzdžiu, kur degtines 
uždraudimas davęs geras pa
sekmes, nes nors nuo to su
mažėjusias valstybės pajamos, 
bet padidėjęs žmonių darbo 
nešamas. Ministeris nurodė į 
Franciją, kurios parlamentas 
taip-pat uždraudęs dirbimą ir 
pardavinėjimą stipraus 
mo apsinlo.

me

0.01 •$., valstija — 
sanitarinis distriktas

servai
0.05 i/£c.
—0.07 3/4 c., ir parkai—0.08-

vininkams. Atpenč, tatai iš
eis pačių sanidiįtbjų naudai, 

s i > ■ ' 'Vokietijos ir Lietuvos klerika
lai eina išvien

AMSTERDAM — Klerikalų 
centro vadas Mathias Erzber- 
ger rašydamas Berlino laik
raštyje Taeglische Rundschau 
sakos

“Per melus laiko aš skelbiau 
nuomonę, kad Lietuva turi 
būt netik autonominė, bet ir 
neprigulminga šalim, amžinai 
susivienijusi su Vokietija. Lie
tuva nori susitarimų atsieki- 
mui to tikslo,

“Aš galiu pridurti, kad Kau
no vyskupas, pagal mano pa
siūlymą, nuvyko pas gen. Lu- 
deridorff, jo kvatieroje,. • kur 
laike pasikalbėjimo atsiektas 
pilnas susitarimas apie Lietu
vos nepriklausomybę”.

Universal State Ba
nko bylos atidėtos 
iki ketvirtadienio

Apskųstųjų advokatas Halli
gan tiki kacį kovo 2 d. įvyks 
svarstymas prieš jury.

šios

“Naujienose” 15-ka 
tų atgal

žinios tilpo “Naujienose” 
kovo 1 d., 1918 m.

Gompersas stovi už įvedimų as
tuonių vai, darbo dienos 

skerdyklose 
CHICAGO

me tyrinėjimų komisijos posė
dy} buvo pašauktas darbinin
kų pusės liudininkas Ameri- 
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers,

Gompersas tarp kita griež
tai stoja'už įvedimą aŠtuonių 
vai. darbo dienos Chicagos 
skerdyklose; Nurodinėjo, kad 
sutrumpinimas darbo dienos 
ne pridarys jokių nuostolių sa-

*' / t ‘ f,’ 'jK’ę'j « »£h' ’’ 't . ■ ”

Vakarykščia

nauskiene — duotas; Stasys 
Rimkus, Jonas Čepaitis, Stasys 
Puta ir viešnia iš Waukegano 
p-lė Malda. Ypatingai geri 
buvo “Makalai”. Jie visados 
būna žingeidus. Pagalinus šau
nus Rudriko akordinistai pa
linksmino visus savo puikia 
muzika.

Priminiina, kad dainininkų 
ir muzikantų kontestas dar 
vis tęsiasi. Atsibus ir šios sere- 
dos vakare, 7 vai. Mark White 
Sąuare svetainėje Halsted ir 
30-th St. įžanga visiems dykai.

— M.
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Partners VVanted 
Pusininku Reikia

REIKIA PARTNERIO, TUOJAU, 
prie labai pelningo biznio. Atsišaukite 
Mr, Williams, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS pasininkas į anro- 
mobilių taisymo dirbtovę. Gera proga 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus it 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimas nereika
lingas.

3407 So. Morgan St. 
Boulevard 9421

ClftSSIFIEDADs]
Help VVanted—Malė 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS vyras dirbti ant 

ūkės. Butas ir užlaikymas, be jokios 
mokestiei. Rašykite Box 1538, 1739 
So. Halsted St., Naujienos.

Financial 
Finansai-Paskolos

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 bungalovv ir 5 kąmb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas 
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma* 
ž? atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
kovo mėn.

NAUJIENOS z
1739 S. Halsted St.

iš*
15

Help Wanted—Female 
parbininkių Reikia

PAIEŠKĄ U moters dirbti ant farmų, 
už mąž? mokestį, netoli Chicagos, 4131 
So. Frantisco Avė., 1 lubos. Telefonas 
Lafąyette 5824.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučerni 
pigiai.

. 3401 Auburn Avė.
—O—

PARDAVIMUI pigiai bučerne ir gro* 
šerne. Geroj apielinkėj.

1281 W. 7lst St. \

Fanus For Sale

SLA. 36 kuopos susirinkimas mene* 
sinis įvyks kovo 1 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Prašau visų narių pri
būti į susirinkimą, randasi svarbių rei
kalų aptarti ir sykiu užsimokėti mokes
tis. J, Balčiūnas, rast.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, šėrininkų metinis susirinkimas, 
įvyks ketverge, Kovo-Marcb 2, šių me
tų, Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
ant pirmų lubUi pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi šėrininkai kviečiami at
silankyti, nes bus išduota atskaita nuo 
pat pradžios Auditorijos gyvavimo, per 
Valstijos Registruot? Auditorių J. P. 
Varkalą, ir bus renkama nauji direk
toriai. , A. Kaulakis, rašt.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadieny kovo 1 dieną, 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes randas daug svarbių reikalų 
kuriuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite 
ant šito susirinkimo apsimokėti.

S. KuneviČia, rašt.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pal. Kliubo 
susirinkimas įvyks A. Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė, kovo 1 dieną, 
1J133. m„ 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes daug reikalų 
yra dėl apsvarstymo, taipgi komisija iš
duos raportą iš pereito parengimo. .

Valdyba.

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 nuo 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori* 
{inalio ir vienintelio namų savininkų 
>iuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

FARM A 1 — A stovy, 160 akrų 
geroj vietoj. 9 kambarių namas ir kitit 
geri budinkai. Rašykite, gausite dau- 
giaus informacijų. W. A. Rodgers. Box 
54, Farina, Illinois.

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ bungalow ant Mar- 

ųuettte Rd. mainys ant lotų arba mort- 
gicių.

128 akrų farma su gyvuliais mainys 
ant miesto proportts.

80 akrų farma su gyvuliais, mainys 
ant miesto propertės.

20 akrų fruktų farma ant St. Joe. 
upės mainys ant namo.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

JfORTGME BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis* kanarkos, balandėliai, zpikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai),*-papūgas, beždžiones, Tropiš* 
tos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
epunai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Senas Auksas 
Old Gold

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausi? kain? už gn

iaužytus senus aukso daiktus, dantų til* 
dantis, laikrodėlius, lombardo tikis*

HOME REFINERS, 
5 No. Wabash Avė. 

Kambarys 600

tus, 
tus.

Personai 
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
moters be vaikų, nesenesnės kaip 40 
metų amžiaus. Atsišaukite tik blaivos 
ir kurios norite apsivesti.

Knygynas 
Box 89

Municipalio teiimo teisėjas 
Michael Kasper vakar atidėjo 
dvi Universal State Banko by- 
tar prieš M. Rozenskį, W.Stan- 
kunų, Dominiką Pivoriūną ir 
J. J. Ėzerskį dėl dviejų $1,000 
ir $10,000 notų iki ketvirtadie
nio,* kovo 2 d. r

Apskųstųjų advokatas Ed- 
win A. Halligan pareiškė, kad 
ketvirtadienį (vyksiąs bylos 
svarstymas. Skundėjai reika
lavo jury teismo. |

Teisme apart advokatų tekb 
matyti ir J. J.jElias, buvę*
Universal State, bųbko prezi
dentas.

M

Prisirašykite j musų apnik?

TEL. LAFAYETTE 1Q 8 3

2608 West 47th St.,

GERB. Naujienų skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

į PKR8I1BAI.DYMAS VKDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

nuo perslSaldimo re-

• - 
Si®:

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash. ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių. biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent koki? 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. 
Balis of Sale, Leases ir tt. Musų ©balsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

tikras BARGENAS

Pigiau negu renda, 7 kambarių re* 
zidencija. karštu vandeniu šildoma, 2 
garadžiai, lotąs 50x125. Kaina 
$3500. Didžiausias bargenas kokis iums 
kada nors buvo pasiūlyta.

3641 W. 64th St.

Taip,
(smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokate už šį skelbimų 
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

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




