
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« lithuanian Daily nkws

PU BU S HE D BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
......— ---- --------------------------- -------—

The Lithuanian. Daily News
IBntored 'as second-class niatter March 7, 1914 ai the Post Office ai Chicagotf 10U«* 

undleir the Act of March 8P 1879

VOL. XX
• "T"

Kaina 3c Chicago, I1U Penktadienis, Kovas-March 5 d., 1S63, No. 52

Mirė Senatorius
Thomas Walsh

A

Mirė traukiny. Buvo Roosevelto skiria 
mas generaliniu prokuroru. Tik 

pereitą Šeštadienį vedė *

vietą 
kabi*

irau*

jaus skandalą. Iškėlus tą skan
dalą ir pravedus plačius tyri- 
nėjimufs, buvęs prezidento Har- 
dingo laikais vidaus reikalų sek
retorius Albcrt B. Fall atsidū
rė kalėjime už priėminėjimą 
kyšių. Taipgi tapo atgauti tie 
valdžios aliejaus laukai, kuriuos 
Fall su sėbrais išdalino priva- 
tiškoms kompanijoms.

Tik pereitą šeštadienį jis ap
sivedė su turtinga Kirbos cuk
raus plantatoraius našle Mina 
Perez Chaumont de Truffin. 
Ji pirmoji žmona, chicagietė 
Elinor C. McClements mirė 1917 
m. Į Kubą jis nuskrido ir gry- 
žo atgal aeroplanu. Skridimas 
didelėj augštumoj, manoma, su
silpnino jo širdį ir prisidėjo 
prie jo staigios mirties.

VVASHINGTON, kovo 2. —

1

Senatorius Thomas J. Walsh ir jo žmona, buvusi Mina 
Perez Chaumont de Truffin iš Kubos, kurią jis vedė įtik pereitą 
šeštadienį Havanoj. Vakar ryte senatorius pasimirė traukiny, 
važiuojant iš Miami, Fla. į Washingtoną, dalyvauti prezidento 
Roosevelto inauguracijoje ir užimti generalinio prokuroro vietą

*

Illinois atstovų butas 
svarsto prekių taksus
SPIUNGFIELD, III., 

—Atstovų butas gavo 
komiteto prekių taksų 
rekomendacija jį priimti. Sena
tas tą bilių jau dvi savaitės 
atgal priėmė.

Gubernatorius Horner taip
jau pasiuntė atstovų butui spe
ciali pranešimą, raginantį kuo- 
greičiausia tą bilių priimti, kad 
parūpinti pinigų bedarbių šel
pimui, nes nepriėmus biliaus, 
esą, bus susilaukta labai ružčių 
pasėkų.

kovo 2. 
iš teisių 
bilių su

Rooseveltas išvyko į 
inauguracijos 

iškilmes

Cermakui vėl leido 
kraują; mero padė

tis nesimaino
leidus kraujo betgi, bent tai

kinai, jį atgaivino; plaučių 
uždegimas nyksta, bet gręsia 
peritonitis

LIETUVOS ŽINIOS
Netrukus pradės veikti 

Panevėžy muilo 
fabrikas

ROCKY MOUNT, N. C., ko
vo 2. —Važiuodamas j Wash- 
ingtoną su savo žmona, kurią 
tik pereitą šeštadienį vedė Ha
vanoj, Kuboj, šįryt Atlantic 
Coast Line traukiny nuo šir
dies ligos pasimirė- senatorius 
Thomas J. Walsh iš Montana.

Jį tik kelios diehos atgal iš
rinktasis prezidentas Roosevel
tas paskyrė generaliniu proku
roru ir skubėjo j VVashingtoną, 
kad dalyvauti naujojo preziden
to inauguracijoje ir pačiam su
dėti priesaiką ir užimti 
naujosios administracijos 
nete.

Mirė jis 7:10 vai. ryte
kinio lovoje. Prie jo buvo jo 
žmona, jos tarnaitė, kondukto
rius ir porteris.

Kai žmona pabudo, ji rado 
senatorių nuo skausmo susirie-jlš priežasties senatoriaus, Tho- 
tufcį lovoj. Jis dar pasikėlė, bet 
greitai vėl sukniubo lovon. Pa
šaukta porteris, kuris surado 
konduktorių. Tasis dar rado 
senatorių gyvą, bet už kelių 
minučių senatorius Walsh pasi
mirė. Surastas traukinys dak
taras rado senatorių jau miru
sį. " *

Senatorius Walsh „buvo 72 
metų amžiaus.

Walsh buvo pasižymėjęs kai
po pažangus senatorius. La
ibiausia jis pagarsėjo iškelda
mas garsųjį Teapot Dome alie-

mas J. Walsh mirties, senatas 
priėmęs apgailavimo rezoliuci
ją, nutraukė posėdį iki rytdie
nos.

Washingtonas jau rengėsi 
inauguracijoms ir pirmos iškil
mės turėjo prasidėti šiandie 
vakare, atvažiavus išrinktą j am 
prezidentui Rooseveltui. Bet mi
rus VValshui galbūt iškilmių da
lis bus panaikinta.

Kas bus paskirtas 
vieton irgi nežinoma, 
prezidentas palauks su 
rimu iki po laidotuvių.

Walsho 
Galbūt 
pasky-

VOKIETIJOS KOMUNISTU PARTIJA UŽ
DARYTA; VISOJ SALY SIAUČIA TERORAS

Rusija atidaro atda 
ras mėsos ir duo

nos sankrovas

Pittsburgho meras 
nuteistas kalėjiman

MASKVA, kovo 2. — Sovie
tų valdžia rengiasi atidaryti at
daras mėsos ir duonos sankro
vas, kad konkuruoti su atdarą
ja rinka. Tose valdžios san
krovose bus tokios pat augštos 
kainos, kokios yra, ir atdaroj 
rinkoj, bet jose galės pirktis ir 
tie, kurie negali gauti maisto 
iš kitų valdžios sankrovų. Ar
ba galės maisto dasipirkti, jei 
kam neužtenka valdžios nusta
tytų porcijų.

Gavo 6 mėnesius kalėjimo ir 
$5,000 pabaudos už neregu
liarumus perkant miestui 
reikmenis

nuteistas šešiems

BUTTLER, Pa., kovo 2. — 
Pittsburgho meras Charles H. 
Kline liko 
mėnesiams kalėjiman ir užsi
mokėti $5,000 pabaudos už ne
reguliarumus perkant 
reikmenis. Nuteisė jį 
Thomas D. Finletter.

Tikimąsi, kad bus 
apeliacija augštesniam
ir bausmės vykinimas liko ati
dėtas. Nuteistasis ir toliau eis 
mėro pareigas.

miestui 
teisėjas

paduota 
teismui

Nobile arti mirties
MASKVA, kovo 2. — Italų 

gen. Umberto Nobile, kuris va
dovavo nevykusiam dirižabelio 
Italia skridimui prie šiaurės 
poliaus, dabar randasi arti mir
ties Kremliaus ligoninėj.

Jis gelbėjo sovietams pasi
statyti dirižablį. Vakar jis stai
giai susirgo appendicitu ir li
ko nuvežtas ligoninėn, kur ta
po padaryta operacija. Bet ope
racija buvo pavėluota, nes ap- 
pendiksas jau buvo trukęs ir 
dabar išsivystė peritonitis.

Japonija pasiliks nusi
ginklavimo konfe

rencijoj
GENEVA, kovo 2. — Japoni

ja formaliai pranešė konferen
cijos pirmininkui, kad ji ir to
liau pasiliks nusiginklavimo 
konferencijoj.

Sneed vadovaus senajai 
III. angliakasiu unijai

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

Dalinai apsiniaukę; maža per
maina temepraturoje.

Saulė teka 
5:41.

leidžiasi

SPRINGFIELD, III., kovo 2. 
—John Walker ,prezidentas Il
linois angliakasių unijos, atida
vė Unijos čarterj John L. Lew- 
is, centraliniam angliakasių 
unijos prezidentui ir pasitrau
kė iš vietos. Lewi$ Illinois se
nosios unijos likučiams prezi
dentu paskyrė buvusį valstijos 
senatorių William J. Sneed iš 
Herrin.
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Bet Litvinovas puotauja su hitlerininkais 
Visoj Vokietijoj eina masiniai areštai

falo..................I.*- —III I I

BERLYJNAS, kovo 2. — Pre- džiaugsmo.
zidentas Hindenburgas išleido 
naują dekretą, kuris įveda nau
jas mirties bausmes, . Mirties 
bausmė įvedama, neva už mili- 
tarinių paslapčių išdavimą ir 
kitokias šalies “išdavystes”. Už 
paskelbimą, kad ir teisingos, 
jet valstybei žalingos žinios, 
kurios neturėtų žinoti užsienis, 
yra skiriamą mažiausia trys 
mėn. kalėjimo. -

Teroras visoje šalyje ne tik 
nemažėja, bet dar didėja. Vi
soje Vokietijoje eina masiniai 
areštąį ir kas gali, bėga iš Vo- 
detijos. 

1 r. .
Komunistų partijia uždaryta
Vidaus . reikalų ministeris 

Wilhelm Frick įsakė visoms 
Vokietijos valstijoms paskelb
ti komunistų partiją nelegale, 
pulti ir uždaryti visas komu
nistų raštines ir užgriebti visus 
komunistų laikračšius.

Tuo pačiu laiku užsienio rei
kalų ministeris Neurath suruo
šė formalius pietus gryštančiąm 
iš Genevos į Maskvą Rusijos 
užsienio reikalų komisarui Lit- 
vinovui.

Tiesa, bu‘vo iškilę nesusipra
timai su Rusija dėl hitlerinin
kų puolimo Rusijos diplomati
nių darbininkų ,bet tie nesusi
pratimai liko greitai išlyginti.

Hitlerininkai paskyrė 60,000 
“pagelbinių policistų”, kurių 
nedidelę dalį sudarys monar- 
chistų plienšalmįai, o visą kitą 
dalį sudarys Hitlerio “smogia
mieji būriai”. Hitlerio gaujos, 
kurios > liko valstybės apgink
luotos, pląnitoja didelius para
dus šeštadieny, nors kitos par
tijos negali laikyti jokių susi
rinkimų. :

Hitlerininkai jaučiasi kaip 
/-A rojuje

“Vokietijoje vėl yra verta gy
venti*?; džiūgauja pusiaufašisti- 
nis Boęrsen Zeitung. “Teroras 
tęsiasi’*; ' atsako katalikų cent
ro Gęrtyahia. Ir abu neklysta, 
nes • hitlerininkams ir visiems 
palin^ušieiiis tęrorizutoti kitus, 
Vokietija dabar yra rojus, y Jie 
įgavę ginklus, tiesiog dūksta iš

Puola kiekvieną, 
kas tik nėra fašistas, areštuoja, 
muša ir net šaudo. Eiliniai hit
lerininkai net ir nuomas palio
vė mokėti, žinodami, kad poli
cija jų nemėtyš iš butų ar biz
nių. Jiems tikras rojus. Bet 
visiems kitiems, taigi didelei 
didžii^mai Vokietijos^ gyvento
jų .Vokietija pavirto tikru pra
garu..

200 laikraščių uždaryta
Vien vakar* ir tai tik viename 

Berlyne liko areštuota daugiau 
kaip 200 žmonių. ;

Nuo pirmadienio liko užda
ryta 200 ar daugiau laikraščių, 
jų tarpe 140 socialdemokratų ir 
demokratinių laikraščių.

Friedrich Stampfer, redakto
rius socialdemokratų organo 
Vorwaerts, tapo areštuotas po
licijai perėmtfs laišką, kuriame 
jis išreiškė nuomonę, kad patys 
hitlerininkai padegė reichstago 
rumus.

Vokietijos kabinetas nutarė 
stvertis priemonių ir prieš tuos 
užisenio laikraščių korespon
dentus, kurie teikia hitlerinin
kams nepalankių žinių apie da
bartinę padėtį Vokietijoje.

Auga minarchistinis senti
mentas

■ t

. Kadangi dar niekad Vokieti
joje nebuvo tokio teroro; tai 
daugelis dešinesnių elementų 
pradeda pageidauti atstelgimo 
monarchijos, kad tuo Vokietiją 
išliuosuoti nuo hitlerininkų. 
Ypač plečiasi monarchistinis 
sentimentas pietinėj Vokieti
joj, kur valstijos atseigimu mo
narchijų tikisi išsigelbėti nuo 
ant jų uždėtos Hitlerio letenos.

Prie tokių tai sąlygų atei
nantį sekmadienį turės įvykti 
naujo reichstago rinkimai.

NEVY YORK, kovo 2. — Iš
rinktasis prezidentas Franklin 
D. Boosevelt šiandie atvyko iš 
savo namų Hyde Park, kad 
vykti į inauguracijos išklimes 
Washingtone. New Yorkas jį 
pasitiko labai iškilmingai.

Pasitaręs su niekuriais savo 
cabineto nariais dėl svarbesnių 
reikalų, j vakarą jis rengėsi 
Taukiniu vykti į Washingtoną, 
eur dar šiandie vakare prasi
dės pirmoji iškilmių dalis — 
koncertas, kuris iŠ priežasties 
senatoriaus Walsh mirties gal
būt bus atšauktas.

CHICAGO.— Vakar į prezi
dento Roosevelto inauguraciją 
išvyko Chicagos demokratų va
dai keliais specialiais tratfki- 
niais.

VVASHINGTON, kovo 2. — 
Į prežidento Roosevelto inaugu- 
račljofe ‘ IšklliĄėš 800 mylių at
jojo Tobby Cook, 7 metų, iš 
Chula, Ga. Jis visą kelią pa
darė raitas mažais arkliukais. 
Jis su savim turėjo pamainy- 
mui 5 arkliukus, kurie buvo ve
žami troke. Virginijoj jį už
gavo automobilius; Tobby iš
liko nesužeistas, bet arkliukas 
liko užmuštas.

Indiana atšaukė pro 
hibicijos vykinimą
INDIANAPOLIS, Ind., kovo 

2.—Gubernatorius Paul V. Mc- 
Nutt pasirašė bilių, kuris at
šaukė Indianos labai sausus pro- 
hibicijos įtsatymus. Įstatymai 
tokie griežti buvo, kad Indianoj 
daktarai net ir vaistams nega
lėjo prirašinėti degtinės. Da
bar šie įstatymai galutinai at
šaukti ir Indiana prohibicijos 
nebevykins. »

Gavę $60,000 žmogva
gys paliuosavo Den

verio turtuoli

MIAMI, Fla., kovo 2. —Mėrą 
Cęrmaką visą pereitą naktį 
kankino žaksėjimas, kuris - jį 
silpnino. Bet dabar žaksėji
mas yra apsistojęs.

Merui neinant geryn, vėl 
stvertąsi kraujo leidimo. Su
leista liko apie paintė kraujo ir 
tuoj po to meras pasijutęs 
daifg geresnis. Jo pulsas pasi
darė lėtesnis, taipjau kvėpavi
mas, kuris pastaromis dienomis 
buvo labai greitas, pasidarė 
beveik normalis. Jau ir pir
miau buvo leistas kraujas ir 
tuoj po to meras jautėsi daug 
geriau, bet neužilgo vėl atkri
to.

šiandie meras jatftėsi labai 
silpnas ir vėl buvo kalbama apie 
mirtį, bet pagerėjus, daktarai 
kalba jau apie pasveikimą.

Plaučių uždegimas, kuris bu
vo pasireiškęs kelios dienos at
gal, beveik išnykęs. Bet yra 
didesnis pavojus, tai— perito
nitis.’ Kraujas iš pažeistų ke
penų vis dar sunkiasi ir gręsia 
užnuodyti visą kitaą.

Pasak jo žento, Dr. Jirka, me
ras turėjo tiek ligų, kad galėjo 
numarinti tris paprastus žmo
nes. Bet meras taip greitai 
pasiduoda gydymui, kad "dar. 
yra vilties jį išgelbėti.

Pasak dakUrų, prieštaravi
mai jų pranešilnuose apie me
ro padėtį yra todėl, kad negali
ma nustatyti kas su meru yra. 
Vieną valandą būna silpnas, ki
tą daiVg geresnis, ir patys dak
tarai nežino kame čia dalykas 
yra, todėl ir negalima pasaky
ti kas bus ateityje.

Po pašovimo mėraš jautės 
gana gerai ir turėjo lygių pro
gų pasveikti. Paskui jį užpuo
lė colitis, kuris ir dabar jį te- 
bekankina, bet jau 
žiau. Deeli colitis 
pažeidimo jis buvo 
visai arti mirties ir
sas buvo sustojęs visai minutei. 
Tečiaus įleidus kraują, jis at
sigavo. Paskui išsivystė plau
čių uždegimas. Bet ir tą me
ras atlaikė.

Panevėžys. —Iš patikimų šaL 
tinių teko patirti, kad muilo 
fabrikas Panevėžy netrukus 
pradės darbą. Fabriko remon
tas jau baigtas. Dabar tvarko
mos mašinos. Kaip tik bus 
gautas reikalingas leidimas, 
darbai turės tuoj prasidėt. Pra
džioje fabrike dirbs apie 12 
žmonių.

Muilui gaminti žaliavą fabri
kas naudos vietinę. Dabar bus 
dirbamas tik dviejų rųšių mui
las—skalbimui ir pirčiai. Tua
letinių muilų gamyba prasidės 
vėliau. Fabriko dirbama vado
vauti pakviestas specialistas.

Kurio amžiaus mokiniai 
daugiausia mokosi auk

štesnėse mokyklose
*Kaunas.—Visose aukštesnio

siose mokyklose iki 9 metų am
žiaus mokosi 273 mokiniai, iki 
10 m.—985, iki 11 m. —1,727, 
iki 12 m.—2,158, iki 13 m. —
l, 813, iki 14 m.—1,555, iki 15
m.
iki 17 m. —1,353, iki 18 m.— 
1,245, iki 19 m. —937, iki 20- 
26 metų amžiaus mokosi 1,138 
mokiniai, o per 26 m. amžiaus 
mokosi 114 (tik suaugusių mo
kyklose) .

1,899, iki 16 m. —1,372

Ruošiama rinkliava Pie- 
jtu.Amerikos lietuviams

‘ 4PARYŽIUS, kovo 2. — Mrs. 
Samuel tnsull, kuri visą laiką 
gyveno Paryžiuje nuo jos vyro 
pabėgimo iš Chichgos, šiandie 
išvyko J Ąthenųs, Graikijoj, 
kur randasi pasislėpęs nuo Chi- 
ėagos teismo jos vyras, buvęs 
visuomenės aptarnavimo Jtno- 
nių Chicagoje karalius'.
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daug ma* 
ir širdies 
atsidūręs 

kartą pid-

’ KhUnas.-r Draugija užsienio 
lietuviams remti ruošia didelę 
rinkliavą badaujantiems ir 
vargstantiems Pietų Amerikos 
lietuviams šelpti. . Tuo reikalu 
greitu laiku daigeliui asmenų 
bus išsiuntinėti aukų rinkimų 
labai? bus paskleisti tam tikri 
atsišaukimai, bus kreipiamasi į 
įvąjrias organizacijas, kviečiant 
padėti šiam taip svarbiam mu
sų- tautai darbe ir p. Per rink
liavų manoma, bent daliai la
biausiai vargstantiems padėti.

V. Biržiška kovoja su 
balt vergių prekyba

DETROIT, Mich., kovo 2. — 
Apskaitoma ,kad vasario mė
nesį pagaminta 126,000 auto
mobilių, kuomet metai atgal, 
vasary, 1932 m., pagaminta tik 
122,895.

Kaunan— šionfis klienomis 
Kaune prof. V. Biržiška suor
ganizavo komitetą kovai su bal
tųjų vergių prekyba. Į tą ko
mitetą įeis iš visų ministerijų 
po vieną atstovą. Komitete 
nariais yra, dr. Kalvaitytė, p. 
Čiurlionienė, iš vid. reik, mi
nisterijos p. Aleknavičius, už. 
reik. dr. Sakalauskas, p. Grigo- 
niėnė ir kiti.

DENVER, Colo., kovo 2. — 
žmogvagys, kurie 17 dienų at
gal pastvėrė iš namų jauną 
Denverio turtuolį Charles Boet- 
tcher II, gavę $60,000 išpirki
mo, jį paliuosavo. Jis btfvęs iš
vežtas labai toli— važiavę au
tomobilių 18 valandų— ir visą 
laiką buvęs laikomas kokiame 
tai tamsiame rūsyje.

EMPORIA, Kas., kovo 2.— 
—Penki plėšikai užpuolė vietos 
banką ir trys plėšikai pastvėrę 
$16,970 pabėgo, bet du liko su
gauti.

JOPLIN, Md./kovo 2. —La
boratorijos darbininkė, p-lė 
Peari Moorman surado chemi
nę formulę atgaivinimui nu- 
troškusių nuo gaso. Bandymai 
su gyvuliais davė labai gerų pa
sekmių ir daktarų 
mirę gyvūnai tapo

pripažinti 
atgaivinti.

-i?
\ * ■'<* V'" / 

i * 
r4.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
g Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
S išvažiavimui dokumentus* Ypatingai, kurie nėra Ąme- 
H rikos piliečiais it norės sugrįsti. Gauti leidimas sugrįšti, 
S kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
g jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

9 ‘' Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami
S daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų 
% reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

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

KAVA

2 kenai 19cDetroit Mieli

Rinktines TOMATĖS šviežios Floridos Svaras 10c
10 šmotų 39c

SEMINOLE

NAUJA

’Going forą Dimb

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Aukšti 
Kenai

Pįnigų Siunlįmp Skyrius at
daras kasdįe nuo 8 v. ryto 
iki 8 yaK vųk. Nedaliomis 
ųuo 9 v. rytą ikipi p.,

KIEKVIENAI
MOTEREI 
reikalinga

“Midwest
DE LUXE

BATHROOM
TISSUE

kelti virš 
skolomis.

DRY ONIONS “Hollandalū” U. S. No. 1

ttult aiiUcUisį kandidatų į ,Com 
PJeos Couvt teisėjus.

jiQs. P1. U virk.

Dauguma kompanijų atitrau
kia nuo darbininko uždarbio 

’ Tame, atvejyje 
turi pereiti per

tlhfl It*PCČ1UM. 
bnyo Jau 

rekomenduoju 
,d Odjnpui DU

fc.l* ' į" J' ,.»■»

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AttvieU 

na ir Nekenkia 
Jujns patiks jos

Kiny f wt< *T5ye Care** arba Eye 
’ W*tyN Dykai

angliakasiai 
vietos į kitų 
bet darbo kasyklose su- 

nėra taip lengva. Jei 
kasyklos ir dirba po ke

tai ir 
vargiai

visai iic- 
metų. Su- 
bastosi iš 
ieškodami

moterim, o ypatingai toms, kurios 
38, 40/ 42. 44, 46 ir 48 colių

Elęgi»titišk.y.išėjimui suknele su. uždšamu( ka|rtieriuim kurios ga’us 
butų; ją šiltesniam orui atėjus ir be apsiausto dėvėti. 

V5vl8, 20J taipgi 36, 38 ir 40 colių per*krutinę.
‘ ■'/ / • . ' : ■ •' ’ • ■ ■ . Ja . ' ' ’ . ' i'(- ' '

NAPHTHA MUILAS “Midwest

jos saw kanjdMatų.
Taip daily^suna i, takai 
kalbėti tik apie pavienius as* 
melais. /<,;■. u’-/

Nežemiinąiifct ,.$eį. y
pa brėžti, ' įfa| k«4J$idWs

Parduodant ūkininkų turtų iš varžytinių dėlei nesumokejimo skolų, (Pirkėjų yru labai daug, 
bet, kaip susitarę, nė vienas nesiūlo daugiau kelių centų už gyvulius, automobilį, ir kitokį 
turtų, kurį “pirkėjai 
mas, kad niekas perdaug augštai nebandytų kelti varžytinėse

skaitomas didelis nusidėjimas. Tai taip ūkininkai kovoji

paliečia dažni ausiai. Todėl 
mums pravartu ši S tas žinoti 
apie tuos žmones, kurie kan
didatuoja. į teisėjus. Tarp jų 
yra tinkamų ir netinkamų tei
gėjais būti. Nėra reikalo aiš
kinti, jog visiems yi;a pagei
daujama, kad į teisėjų vietas 
patektų tinkami žmeųės.

Advokatams dažnihtiskii ten
ka susidurti
.daugiau patmtj^apią juos. Toi 
dėt šiuo klausimu gal bus lei 
sta .$r ------- J—*
reikšti. ĮPiir

• f a' • * •

VAROSE mos 
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar JčlrSkitnų. Be priverstino 
poilsio. Sis. paprastas gydymasis namie leid
žia f ima ątlikii. savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
pešte, priversti gulsti, lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emcrald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti justi kpiu žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpą laiką galėsite atsikęlth Tiktai lai- 
kykitSs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
geibes. Jūsų aptlekininkas nepąsiląiRys just] 
oinigų. jeigu nenorflsita

Kovo 
įvyks rinkimai. Nora šį kar
tų nekandidatuoja nei vienas 
lietuvis, tačiau lietuviai būti
nai privalo balsuoti, kad įvai
riems urėdams išrinkus tinka* 
mus asmenis. Negalima sa8 
kyli — “tegul kiti mums iš
renka kandidatui ir be musų 
balsų valdo, mus’’.

Lietuviams teismai ir teisė
jai yra artimiausia valdžios 
dalis. Išėmus tų laikų, kada 
reikia mokesčius mokėti, teis
mai musų tautiečių gyvenimui

Iš tų $19.68 
traukė sekamai
i rautuvę
ii maistą, kurį angliakasiai yra 
priversti pirkti kompanijos 
krautuvėse ir mokėti 
brangiau, atitraukė $17.17; kal
viui 16 centų, Empl. Relief 
Fondi-n 40 centų, už lempą 55 
centai; daktarui 75 centai. To
kiu budu viso kompanija ati
traukė $19.63.

Angliakasys, dirbęs per 11

Mre. x»clty Luedete 19 Dayton raBo: ‘AB 
vartoju KruscLea, Hari sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų į vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį ir reKomcnduotl".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI —■ imkite pusę Šaukšte
lio Kruschon stikle karšto vandens ryte prieii 
pusryčius —- tat yra saugus budaa netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Jį pas bite aptlekinlnką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus- turite saugoti 
savo sveikatą.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruscheu Salti 
Jeigu BĮ pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai n-n^ij-anii.

“I.TPT<1NPQ” “Yellow Label” 1/4 sv.
AZAL J.V-A1 p JUODĄ ARBATA 2 maži pa1c.'15c pik

NAUJIENOS
1739 Sb. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

truotis. Savo rašte jis nuro
do, kad įstatymas yra negeisti
nas jau vien dėl to, kad jis 
daro diskriminacijų. “Jeigu 
.registracijos įstatymas yra pa
geidaujamas”, pareiškė jis, lo
tame atvejyje kodėl neregist
ruoti čia gimusius piliečius? 
;Hegistrųokit;e visus arba nei 
vienų”.

Vėliau federalis teismas 
Išarta ą^ndrio nuomonę 
parėmė ir ateivių registravi- 

tapo j^ikin-

kaniiųusias ; M. Už taį
kalbu j,o
ir dabartiiniu laiku eina teiaėv 
jo pareigas ir pafdžytnj djide^ 
Ii u bešališkumu bei ma’Jdagu-^ 
m u. O tos savybės teiąėjjųii 
yra būtinai rt^ikalingos. Bet 
dar yra ir kitus dalykas, ko
dėl ateiviai privalėtų jjį reiųti.

Pirm negu gubernatoriui 
paskyrė p, Rųbiiierį eiti tei-. 
sėjo; pareigas, Jis Ijiuvo Michi* 
gan valstijos prokuroro padė
jėjas (Popūty Attorney Gene* 
r ai). Tuo laiku* kgįslaįųra 
priėmė įstatymų, kad viai atei
viai privalo registruotis. Ir 
štai (<harles Rubine r d rus i ai 
stojo ginti ateivių teises. Jis; 
pridavė savo įjuštiškų opinijų, 
aiškindamas, kodėl ateiviai 
neprivalo būti verčiami regis-

NAUJIENOS Patren Dept.
. IU,

Čia jdedu tdh Witų ir praiau ar 

liąjjtl ipan pavyzdi

per krutinę

paskui grųžina savininkui. Apatiniame paveiksle matoma kilpa yra įspėji > 
pav., kelti virš dešimtuko 

a su

3236 — Ši suknelė* labai tiks suaugusioji 
nori išrodyti plonutės. Sukirptos mitros 36. 
per krutinę. s ;

32i5;~r ‘ *
galimą apsiūti kailiais./Galima purų; ją 
Sukirptos mieros 14, T'

Norint vi^nų ar dau
giau virš nurodytų pavysiu, 
prašome* iškirpti 
kūtę arba priduoti pavyzdžio

prisilaikyti “saugumo”, tai 
Pittsburgh Coal Co, vartoja 
štai kokius budus: Sakysime,, 
darbininkas sulaužė kojų ka
sykloje ir išgulėjo lovoje per 
trejetą ar daugiau mėnesių. 
Jei jis už> suąižeidimą pareika
lauja užmokesčio pagal įstaty
mus, tai pasveikęs gali eiti 
kur kitur darbo ieškoti, pitts- 
burgh Goal Go.-tau duoda “vil
ko bilietą” ir savo senojo dar
bo neik nė žiūrėti. 0 jei esi. 
sužeistas ir nereikalausi nieko 
už sužeidimų, tai pasveikęs ga
li eiti atgal į savo darbą ir 
viskas yra gerai.

Todėl daugelis Pittsburgho 
Coal Co. angliakasių susižeidę 
išguli lovoje po kelis mėnesius 
ir nereikalauja nieko, kad ne
praradus savo darbo.

Tai tokios “ekonomijos” lai
kosi Pittsburgho Coal Co. su 
savo angliakasiais. Ir šiais be
darbės laikais turi pakankamai 
pasisekimo, išmesdami sužeis
tus darbininkus, o jų vieton pa
imdami sveikus.

Tik aš nežinau, kų turi sa
kyti “civilizuotas” pasaulis apie 
tokį elgesį Pittsburgh Coal Co. 
Tas pasaulis, kuris tiek daug 
kalba apie žmoniškumą ir tei
singumą. O ypač valdiškos įs
taigos, kurioms yra pavesta rū
pintis darbininkų reikalais.

S. Bakanas.

B .arba paS. 

ą ad^esgoti:

TAUPYKITE ant maisto!
Pirkite “MIDWEST STORES 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 3 ir 4

v' y<" v

Šiais bedarbės laikais, tu] 
būt, niekas tiek vargo neken 
čia ir niekas nėra taip išnau 
dojamas, kaip angliakasiai vi 
soje Pittsburgho apylinkėje.

Daugybe kasyklų 
dirba jau per keletą 
vargę 
vienos 
darbo, 
sirasti 
kurios 
k tą dienų per savaitę 
ten darbas susirasti 
galima.

O tose dirbančiose kasyklo
se yra baisiausias išnaudoji
mas. Dirbantys angliakasiai 
vos gali apsirūpinti ir su pa
prasčiausiu maistu. O tuo bai
siu išnaudojimu daugiausiai pa
sižymi (Pittsburgho Coal Co.. 
kuri Pittsburgho apylinkėje 
turi daugiausiai kasyklų, šioji 
kompanija pati pirmoji pradė
jo griauti angliakasių uniją. 
Kaip jau visiems žinoma, Pitts
burgho apylinkėje angliakasių 
unija buvo sugriauta ir ang
liakasių baisiausias išnaudoji
mas prasidėjo. Dabartiniu lai
ku jis pasiekė Lokį laipsnį, apie 
1 ui į “civilizuotas” pasaulis 
vargu «turi ir supratimų. Nors 
virš metai atgal siautė bangos 
streikų ir Pittsburgh Terminai 
Coal Co. pasirašė sutartį su 
U. M. W. of America Unija. 
Dabar jos yra neva unijinės 
kasyklos, bet ir tose kasyklo
se angliakasių padėtis nedaug 
kuo skiriasi nuo skebinių.

MES PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GROSERIŲ ORDERIUS. 
Galite pradėti irpti maistą iš musų krautuvių.

PASTABA —Dauguma "Midtvest Storei” tari ir metei įkyriai, kur jut 
galite pirkti gerą mėtą, paukštieną ir Ef. už žemiaariai kainai!’

MII IT A Q “BORDEN’S” 1T1ILI1210 EVAPORUOTAS

SFICED KUMPIAI “Midwest
LUNCHEON MĖSA “Midwest!

Angliakasių padėtis. — Baisus 
išnaudojimas

laęW!>,ITOUĮRW»IWIIWl ... ..................... ....... 7.Wwr, mich.
Balsuokite už Tepėją

"BEECH-NUT”
PEANUT BUTTER ...........  10 3/4 unc. džiaras 15c

O kadangi kalbu apie anglia
kasių išnaudojimą, tai parody
siu tatai pavyzdžiais. Duokime 
sau, stiprus 
dų angliakasio apleidžiu,, kad 
neprarastų darbo dėl mario šio 
rašinio) dirbo Pittsburgho. Coal. 
Co., Mountur No. 4 kasykloje, nurodytoje apdrąydos kompa- 
netoli nuo Bridgevillės. Lodavo nijoje ir atneštų paliudijimą, 
anglį masina per 11 dienų. Už- kad tikrai yra apsidraudęs. • 
lodavo 48 karus, kurių įtalpa Į 
yra apie 2 *tonai ir pusę. Bend-: 
rai užlodavo 144 tonus anglies! ir apdraudžia, 
per 11 dienų ir uždirbo $19.68. darbininkas

kompanija ati- skrupulingų daktaro egzaminų.
: į kompanijos Jei busi kiek nesveikas arba 

paraką “kepsus” daugiau, negu 45 metų am
žiaus, tai darbo negausi.

Pittsburgh Coal Co. neima 
daug jokios apdraudos iš niekur dėl 

savo darbininkų ir netraukia 
nuo “pėdės” nieko dėl apdrau
dos. Ji pati iš savo iždo moka 
darbininkams už susižeidimus. 
Bet kad apsaugojus kompani
jos iždą ir kad privertus dar
bininkus būti “atsargiais” ir

SVIESTAS RŲS1ES___________ Role 21c
RITIVĖQ Rinktinės U. S. No. 1 af
DLLVLd Wisconsino Pekas I 3C

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
<COOK BOOK)

ĮSIGYKITE tuojaus 
Kajna tik $1.00 .

Kiį tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

dienų kuo sunkiausiai ir staty
damas savo gyvybę į pavojų, 
gavo “pėdės” tik & centus! Ir 
tai yra da labai gerai, kad ga
vo nors 5 centus. Randasi 
daug angliakasių, kurie negau
na nė 5 centų, bet dažnai kom
panijai pasilieka skolingi, nors 
ir kožnų dienų birbdami!

I Kompanijų krautuvės neima 
jokio fiziko su savo skolinin- 
kais-angliakasiais,. Jei anglia
kasys ateina j kompanijos krau
tuvę nusipirkti maisto, tai 
krautuvės tarnas pirm davimo 

1 maisto telefonuoja pas mainų 
i “bosų”, ar tas angliakasys tu
ri kiek anglių prilodavęs, ar ne. 
Jei turi, tai gauna maisto tiek, 
kiek yra anglių loduota, o jei 
ne, — tai sveikas eik namo be 
maisto, nors pats esi alkanas 

i ir tavo šeimyna laukia maisto
■ parnešant... Dažnai pasitaiko, 
į kad nors ir dirbi visą dienų, o
■ negali nė vieno karo užloduoti, 
; kai prisieina “klinyti šleitų”, 
;ar tavo dirbamoji vieta yra
užgriuvusi. Mat, turi atsikasti 

;be jokio ekstra užmokesčio.
I Tokiame atsitikime turi būti 
nevalgęs, jei neturi geros pa
žinties su bosais ir krautuves 
tarnautojais.

Tai da ne viskas. Kaip vi
siems yra žinoma, aglių kasyk
lose yra pavojinga dirbti. Leng
va ten gyvybę prarasti, sveika
tų prarasti ir pavojingai susi
žeisti bei Ūkti ubagu visam 
amžiui. Pennsylvanijos valsti
joj veikia įstatymai, kurie 
kompanijas verčia už sužeidi
mus mokėti kompensaciją, at- 

' sižvelgiant į susižeidimo sun
kumų. Kompanija turi šeimyną.

: užlaikyti, jei sužeistasis tampa 
paliegėliu visam amžiui.

šiame dalyke ne visos kom
panijos vienaip veikia. Vienos 
kompanijos atitraukia nuo dar- 

angliakasys (var- j bininko uždarbio, ir moka ap- 
draudą už darbininką, kitos 
reikalauja iš darbininko, kad 
pats apsklrauslų kompanijos. midwestSsto»es

300 INDKPBNDglvr HĮONKnaUSSl NtUGHBVKHOOn ITUBtu

APPLE BUTTER “Shady Dell” .... 36 uncijų džiaras 15c 
•’MIDWEST”

SĄRDINĖS Mustardos ar Tomaičių Sose apvl. ken, 2 už 19c
RYŽIŲ; PIETUS “College Tnn” ... ...... .
BLACK WĄLNUT Cookięs “SunshĄne

AJ>ANČIAI Saldus Califorriia A OĘ’ 
NaveI Vid. didžio tuz.

Svt 24c

-41

-f.'i*. .y* y*-/1111 \ ..m 'iii.;

MADOS
7Tt .......7^7r jff'jį i'|’ ‘ wo»». ,. y, iį[t s rAAi VĮ J trMr

MADOS MADOS
r ...... t-. ■ k ... ~

Charles Rubiner
(Nepartyviškas) 

COMMON PLEAS COURT 
Kad palikti jį vietoje 

Balsuokite Pirmadie 
ity, tai yra jusų

pareiga
............. i

PUFFED RICE QUAKBR" BRAWP Palt,lit
QUAKER" BRAND 

Pakelis

Wisconsin

“Snider’s” ŽIRNIAI 2UŽ25C

“Snider>s” BEANS Stiklinis džiaras 2už25C 
....  .... . -.. ........... . .... ......—... . ..—

SALMONAS RAUDONAS " Aukšti kenąi 15c
MBEECH-NUTF,F

PRIRENGTI &PAGETAI ......... . 1*6 unc. Kenai 2 už 17c

•___

PAIN-EXPELLER

■
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Daktaras WISSIGToliau

KUR PRASIDEDA NAUJAS KARAS PIETŲ AMERIKOJE

CARACAS

VENEZUELA

•BOGOTA

GUITO

ECUADOR
ICIA Siuntėjo vardas

Adresas

Miestas Valstija
Prašau pasiųsti p,

KaimasAdresu

Valsčius

Galite prisiųsti money orderį arba cash

1D0VDU TRINK OF a aa-e-e

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

Darbininko įspūdžiai 
įgyti aldermonų rin

kimų kampanijoj

Specialistas ii 
Rasi jos

CONSTANTlN, 
"CURLEY',l

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Bukantis Antanas 
Jauniškis Adolph 
Margui Anton 
Markis D.
Mockus Jurgis 
Sarkienei Apalionija 
Trečiokas Notar.

—A, K, Sargas 
(Pabaiga)

Jozavitas, dabarti- 
“Birutės” vedėjas

KOMUNISTU AGENTES M. KAROSIENES 
“MISIJOS” CHICAGOJE

iiiirįini—iįf

Nei žodžio apie kapitalistų 
kandidatus

Kelia į padanges sovietų sąjungą ir pasakoja 
nebūtus daiktus.

ramų 
revo-

MY OVMNEST CWN
7 SHE lOVCŽ ME?

Aldermonų rinkimai, rodos, 
visai menkas dalykas, palygi
nus su4 generaliais rinkimais, o 
aldermano urėdas nežymus pa
lygintas su prezidento, guber
natoriaus ar kitu aukštu valdi
ninku. Bet paskutinieji alder- 
monų rinkimai buvo gana trii£- 
kšmingi.

Man teko juose aktyviai da
lyvauti ir todėl pasistengsiu.su 
skaitytojais pasidalinti įspū
džiais. 9-tame, Roselando war- 
de, turbut niekas nevarė tiek

Birutė visus kviečia atsilanky
ti j šį vakarėlį kur susirinkę 
mes paspausim dešinę p. Joza- 
vitui, linkėdami jam laimės ir 
greito pagrįžimo, gi tuo pačiu 
laiku suteiksim geriausius lin
kėjimus naujam Birutės vedė
jui, kurj beabejo mes visi no
rim sutikti. Visi j Birutės va
karėlį kovo 4 d. Universal Kliu-

stiklą operuoja 
mašinas.”

Kodėl sugrįš o iš to pasakingo 
rojaus?

Prie pabaigos aš norėčiau 
tos. poniutės paklausti kodėl 
apleido tų pasakingų sovietų 
Rusiją — darbininkų rojų ir 
sugrįžo į “tą prakeiktąją ka
pitalizmo pragarą?” Juk mes 
visi važiuojame ten, kur ge
riausiai gyventi, o ši poniutė 
visai priešingai. Iš rojaus su
grįžo į pragarą. Keista, ar 
ne? Be to, visi tos kalbėto
jos prikalbėti nonsensai paro
do, kaip ir kuo ščyrieji Leni
no tarnai vaišina suvargusius 
bedarbius. Bet man visgi nori
si paklausti, ar tik poniutė 
kartais nesi Frainos pagelbi- 
ninkė?

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

primicijas”. Taigi, yra naudingos.

Siunčiame Pinigus

Į LIETUVĄ

Ryt Universal kliube birutie- 
čiai atsisveikins su M. Yo- 
zavitu ir pasveikins naujj 
mokytoją

Per savo ilgą darbavimąsi 
tarpe chicagiečių muzikos sri
tyje ,Birutė gal neturėjo to
kio nepaprasto atsitikimo kaip 
kad įvyksta ateinančio šešta
dienio vakare, Universal Kliu
be, 812 W. 33 gat., kur biru- 
tiečiai rengia draugišką vaka
rėlį savo rėmėjams, pritarėjams 
ir visiems birutiečiams.

laiškai fr* ii Europy* 
jie priklautu), te^uJ nueina I

Išleistuvės” ir “su 
tiktuvės” Birutės 
šeimyn. vakarėly

masinį mitingą 
Knights of Pythias svetainėje, 
kuriame kalbėjo J. R. Burda, 
Jr., C. Johnson, buvęs Roselan
do aldermonas-socialistas irOs- 
car Ameringęr, “The American 
Guardian” redaktorius.

Nušviečia priešrinkiminę kovą 
9-tam warde; smerkia ko
munistus

eksplozijos sugriautas Neukirchen miestas, Vokietijoj. Eksplozijoj žuvo 62 žmonės ir apie 
1,000 žmonių liko sužeista

(Tęsinys) • jie stengiasi kuogeriausi a i ir
Prakalbos Cicero miestelyje. greičiausiai pagydyti 

žjnogų, nes už gerai atliktą 
darbą gauna premiją iš vald
žios. “O čia Amerikoje,” tęsė 

daktarai tik išnau- 
Duoda kokių 

kad ligo-

“Išvažiuoja ir įvažiuoja”
štai tas jums nepaprastas 

vyfcis. M 
nis gabus 
verčiamas muzikos reikalų ap
leidžia Chicago, taigi bus jc 
kaip ir išleistuvės. Tame pa
čiame vakarėlyje bus “išrink
tas” naujas “Birutės” vedėjas 
kurio vardas bus viešai paskelb
tas per

Komunistai; . norėdami suga
dinti socialistų f šansus; 
mitingą turėti, surengė 
liucijį prie artimos) ipašelpos 
stoties, bet policija aplaisČius 
juos su vandeniu iš ugniage
sių dūdų, revoliucija nelaiku 
užgeso;

žmonių prakalbos buvo di
džiaifirios i minios.' / šimtai sto- 
vėjo lauke, ncsutilpdaįhi į sve
tainę, ' ir klausėsi “kalbų per 
garsiakallįius.\ T • •4 -

Ar sov. Rusijoje gali būti 
bedarbė, klausė Karosienė? 
Ne, nes ten dirba ne dėl pelno, 
bet vartojimo ir, be to, darbo 
laikas yra reguliuojamas jau 
ir dabar. Sunkiuose darbuose 
dabar dirbama 5 vai., lengvea- 
niuose — 7 vai., po penkias 
dienas į savaitę. O kuomet 
pramonė pilnai išvystys, pla
nuojama, anot Karosienės, į- 
vesti vieną darbo dieną. Ar 
matote koks rojus?

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos.
swimming pool.

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

žemėlapis parodo Leticia ir Tarapaca apygardą, kurią pa
stvėrė Peru ir kurią Colombią rengiasi atsiimti ginklų pagel- 
ba. Jau įvyko susirėmimų ir Tarapacą Colombią atsiėmė. Mū
šiai laikinai apsistojo Brazilijai uždarius kariaujančioms ša
lims Amazonės upę ir jos šakas. Mažytė Ecuador respublika, 
tarp Peru ir Colombią, irgi gali įsivelti į karį. Buvo jau žinių, 
kad JPeru jau įsiveržė į Ecuador, nes per jį lengviau prieiti 
prie Leticia raistų.

kalbėtoja 
doja žmone 
skystimų no dėlto 
niui pagelbėti, o tam, kad dau 
giau dolerių iš jo išgauti.”

Toliau. Prie kiekvienos dir
btuvės, sako Karosienė yra į- 
tais’vti 
nos eidamos į darbą, palieka 
juose vaikučius. Ten yra slau
gių ir daktarų. šie vaikus iš- 
egzaminuoja. Kurie negaluo
ja — tuos į lovą, o kurie svei
ki, tai numaiulo, aprėdo, duo
da maisto ir mokina žaisti. 
Vakare, po darbo, motinos pa
siima vaikučius ir traukia na
mo. Prie progos prisiminė ir 
apie moterų socializaciją, 
apie laisvąją meilę. Girdi tū
las. dienraštis sako, kad sov. 
sąj., laisvoji meilė žydi. Tai 
esą netiesa. Paskutiniais lai
kais ten perskyros sumažėję 
45 nuoš. O Amerikoje padidė
ję 24 nuoš. Bet pripažino, kad 
sovietų sąjungoje perskyras 
gauti labai lengva. Tik rei
kia nueiti į tam tikrą įstaigą 
ir pasakyti, kad nori gauti 
perskyras. To užtenka. Bet, 
girdi, niekas ta privilegija ne
sinaudoja, nes Rusijoje visi 
tik iš meilės drauge gyvena.

“Dirbs tik dieną į savaitę”
Toliau apie darbininkų išsi

lavinimą. Atvažiuoja kaimie
tis į fabriką. Pirmiausiai, pa
sakojo kalbėtoja, jis turi eiti 
į mokyklą. Kiekvienas fabri
kas turįs savo technišką mo
kyklą. Pusę laiko naujokas 
dirba, pusę mokosi. Po dvejų- 
šešių savaičių toks naujokas 
lieka “pilnu inžinierių” savo 
darbe.-.. • - •%

tteed Wind w 
ves, pasakant, laiško NUMERI, kaij 
kad šunie sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pa*

Pereito penktadienio vakare 
Strumilos svetainėje įvyko ko
munistų kandidatei j aldermo- 
nus Daly mitingas. Susirinko 
apie šimtas. Lapeliuose - buvo 
skelbiama, kad įvyksiančios 
svarbios diskusijos tarp Daly 
ir J. R. Burdos ,Jr., socialistų 
kandidato. Bardai ncatsilan- 
kius, kalbėjo, tūlas žydelis, neg
ras, kuris pereitais rinkimais 
kandidatavo į Illinois guberna
torius ir tūlas italas. Viąi, iš
skyrus juoduką, ir pridėjus va
karo vedė j.ą su. Daly, plūdo so
cialistas Hnktihiais gatvės žo
džiais. Juodukas kalbėjo be
ne nuosekliausiai. Gyrė komu
nistus, kėlė j aukštą jų dar
bus, bet žinoma tas visai na- 

biaurios propagandos, demogo- turalu. Jis bent nieko neder
gi jos, kaip Maskvos davatkos ir gė ir neužgauliojo.

Antradienį, sausio 21 d., 
Liuosybes svetainėje įvyko M. 
Karosienės prakalbos. Nežino
damas apie ką kalbės, tikėjau
si nuo jos, kaipo darbininkės, 
išgirsti ką norą apie bedarbius 
ir vietinių darbininkų reika
lus. Klausau. Nei žodžiu apie 
tai neprisiminė, tik susijuos- 
dama gyrė sovietų Rusiją.
‘Tikrai stebuklinga loji šalis V

Tik pagalvokite, sako kalbė
toja, Sovietų sąjunga sujun
gė JJniepro upę su Juodosio
mis juromis į 4 metus. Tą dar
bą atliko sov. sąj. darbininkai. 
Jiems nereikėjo nei inžinierių 
nei mechanikų. Patys darbi
ninkai viską atliko. Tiesa, bu
vę. keli iš Amerikos pertrauk
ti inžinieriai, bet jie nieko ne
darę, tik pagaminę planus. 
O Amerikoje, (J. V.) tokį pat 
kanalą iškasti užėmė net 17 
metų. Kodėl? Užtai, kad Ame
rikoje yra “graftas,” išreiškė 
aksiomą Karosienė. S. S. graf- 
terių nėra, tai ir darbas spar
čiau eina. Bet kalbėtoja ne
pasakė kaip ilgi tie du kana
lai ir kokios buvo kaitimo są
lygos.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jii jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______kampas Keeier Avė. ____ Tel. Crawford 55/a

SIUSKIT PEK
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
fiį) pataria Lietuvos bankš

Rinkimai praėjo ramiai
Bendrai patys rinkimai Ro- 

selande praėjo ramiai. -žinoma, 
kapitalistų kandidatai gavo dau
giausiai balsų, nes tik jie turi 
pinigų rengti pokylius balsuo
tojams, važinėti juos automo
biliais ir jiems visokius džiabute 
pažadėti. Darbininkai to ne
gali padaryti, nes jie negail taip 
pinigų švaistyti.

—Senas Antanas.

Kam
vyriuusUI paštu <Clst k ir Adami 
<atv)Ųi ateJfmH Reikia klausti prie 
langelio, Inv pucUta iškaba ‘Adver 

looėj nuo Adam* gat

Karosienė pasakojo 
apie nepaprastus patogumus, 
kuriuos darbininkai turi bol
ševikų rojuje. Sako, aš pati 
Maskvoje dirbau audykloje. 
Ten taip švarų, oras taip ty
rus, kaip šioje svetainėje. 
Dulkių nei ženklo. O Ameri
koje tokį darbą padirbęs tuo
jau gauni džiovą. Mašinos čia 
neapsaugotos nuo dulkių. S. 
S.-gi visos mašinos apdengtos 
skarda, o kur reikia ja.< ope
ruoti, tai ten yra tam tikros 
stiklinės durelės. Viską matai 
kuo aiškiausiai. Įdomu žinoti, 
kaip M. Karosienė operavo 
taj< mašinas per stiklą ir ką 
gelbsti skardos apdangalas 
nuo dulkių, jeigu nėra venti
liacijos.
Darbininkų 24,000,(MM) — inzi- 

n ieriu 50,000,000!

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Komunistai save vadina pro
letarais, darbininkais ir savo 
spaudoje šaukia Visus į kovą 
prieš kapitalizmą. 0 savo kal
bose nei vienas kalbėtojų, kurių 
buvo net šeši, nepalietė kapita
listų. kandidatų,, bet kiek įma
nydami purvino ir smerkė so
cialistą Burdą .Bet juk socia
listai irgi darbininkai, lygiai 
kaip ir komunistai. Skirtumas 
tik tame, kad socialistai labiau 
apsišvietę ir nepritaria Stalino 
kruvinai diktatūrai.
Tūkstančiai socialistų mitinge

Pirmadienį socialistai suren
gė didžiulį

Eikime toliau. Kalbėtoja sa
ko, S. S. yra 50,000,000 (pen
kiasdešimts milijonų) jaunų 
darbininkų, kurie mokinasi 
inžinierijos. Tai, girdi, “bis- 
kį daugiau kaip vienas trečda
lis visų gyventojų. O indust
rinių darbininkų dirba tik 
24,000,000. Tai matote koksai 
jovalas. Kiekvienam darbinin
kui išeina daugiau negu po du 
inžinierių.

Sovietų Sąjungoje, anot kal
bėtojos, darbininkas uždirba 
nuo KM) iki 400 rublių į mėne
sį. Esą, darbininkas uždirbda
mas 100 į mėnesį gali gerai 
pragyventi, nes kiekviena 
dirbtuvė turinti savo koopera- 
tyvę krautuvę ir valgyklą. Iš 
24,000,000 fabrikų darbininkų 
16,000,(MM) eina į tas valgyklas 
valgyti, o 8,000,000 gaminasi 
valgius namie arba kur kitur 
valgo. O sovietų valgyklose už 
pietus, reikia mokėti 45 kapei
kas. Gauni kopūstų arba kito
kios sriubos, truputį mėsos ar
ba žuvies ir daržovių, kaip 
bulve ar morką, arba ką kitą. 
Ar tai yra badas. Jokių budu, 
sako kalbėtoja. Iš 100 rublių 
darbininkas išleidžia 30-X) rub
lius, o už butą moka 2-10 rub. 
į iriencsį, o atlikusius sunau
doja kitiems tikslams. Tai ma
tote kaip sov. sąj. darbininkai 
gyvena.

“Nereikia rūpintis apie 
rytojų“

O visų svarbiausiai, tęsė 
Karosienė, darbininkui nerei
kia rūpintis rytojum. O taipgi 
ir sveikata. Daktarai nemoka
mi ir vaistai veltui, o tie dak
tarai tai netokie kaip čia. Ten

demokratai. Pastarieji viso 
kiaušiais budais gaude balsui 
Nesigailėjo pinigų visokiems mi
tingams ir baliams.

“Plūdimų mitingas”

N

f *
•’0L\

If, K

H 1H Ir % 1
* lEB II *Įyąį B. į;

• .a. * * i *,• «

pasistengsiu.su


Guido dd Verona

Editor P. GRIGAITIS

O LITVINOVUI PARUOŠĖ PUSRYČIUS!
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VAI VARGE, VARGE, VARGELI MANO.

BADAS SOVIETŲ RUSIJOJE
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slėnis 1918-19-20 ir 21 metaim

vių nusipirkti. Už 30 bulvių 
moku 7 rublius, ir tos pačios 
supuvusios. Sako,, kitokių 
ra. Pieno kvorta

sveiki. Labiausiai mari

mokėti 20 rublių už du 
ii* tai vieni

Andeim
Boston}

ir savaites, pirfny
ŠiaririiYs.

Jie nebeturėjo ką deginti, ne 
bėtutSjo ką graužti.

Vėl prasidėjo badas.

gyvenimas darbo 
darbininkai dirba, 
milionai bedarbių, 
kuomet kitur jos 

visi krašto

Penktadienis, kovo 3, 1933 „.i__ ___ ;____ s--- S---—-- —X---

aav
Petruk, gelbėk 
nub smerčio

Vinipegas valgė. Taip, Vinipe
gas valgė. Indėnas buvo raga
nius, žinys, burtininkas: pc 
savo drabužiais jis, matomai 
buvo paslėpęs daug ikrų, — 
sau ir savo Lorui.

Neužilgo “Naujienos” pradės 
spausdinti visą eilę apysakų. 
P-as A. Kartanas 
veršti Oscar Wilde’o 
apysaką “DoriaU Gray’j aus At
vaizdas*, p. Vytautas Zereni- 
Beliajus pridavė “Ponia Bog- 
donovą”, “Lietuvos kaimiečio 
Ameriką”, etc.

Ve dėlko to darbininko šeimyna iriinta duona ir van
deniu.

Taigi tie’ komunistų agitatoriai, ktirie pasakoja 
apie tariam# soviętiį Rusijoje', yra
melagiai ir* h'umbugioriai.
------------------- ----------— . , - - ■ .......................................... . .............................................

nys. Sąvoka apie maistą nu
grimzdo į kažkokią vidujinę 
prapultį. Sumažėjęs, susitrau
kęs skilvis buvo jau perdaug 
silpnas, kad butų galima jaus
ti jo trūkčiojimus 
dar ieškojo aplink, 
kažko, kas galima valgyti. Bet 
tai buvo atžūli žvilgsniai be 
valios ir be minties. Tik liežu
vis ištino ligi tokio laipsnio, 
jog atrodė, kad jis yra prili
pęs prie gomurio. įtartas nuo 
karto jie jautė savo liežuvio 
kartų ir nemalonų skonį. Bur
noje pasireikšdavo pastangos 
išipiauti jį lauk.

Kai tapo nugalėtas noras val
gyti, tai prasidėjo pilno bada
vimo križis. Buvo atsteigta pu
siausvira. įPas žmogų pasireiš
kė' tik Vienas noras: noras ne
judėti iš vietos. Tačiau galvoji
mas visgi dar pasiliko aiškus, 
ir Cherardo visą laiką matė, 
kaip jo smegenyse sukasi visa 
eilė žodžių, kurie buvo lyg iš
reikšti aiškiomis raidėmis: “Ko
dėl aš taip nusilpęs, o Vinipe- 
gas dar nenustoja jėgų ?”

J6 smegenys (jis labai gerai 
mate savo smegenis) turėjo pa
vidalą pilkos masės, kuri buvo 
išmarginta dideliais rutuliais. 
Tie rutuliai sukosi tarsi laik
rodžio ašys. O tie žodžiai, ku
rie buvo atspausdinti didelė
mis raidėmis, sukosi aplink, 
kaip ekvatoriaus žiedas globu
si: “Kodėl aš taip nusilpęs, o 
Vinipegas dar nenustojo jėgų?”

Kartais žodis “aš” buvo iš
reikštas mažytėmis raidėmis, o 
kartais neįmanomai, didelėmis.

Ir jam pradėjo vaizduotis, 
kad smegenys yra niekas ki
tas, kaip tik šveicariškos iš- 
dirbystės laikrodis, kurį daž
nai galima pastebėti laikrodi
ninko krautuvėje. Krautuvėje, 
|<ur pardavinėjama seni laikro
džiai. Jis pradėjo matyti, kaip 
iš tam tikros kamaraitės iš
bėga gnomai ir muša: vienas, 
du, trys. Paskui jam ir vėl pa
sirodė pažįstami žodžiai: “Ko
dėl aš taip silpnas, o Vinipegas 
dar nenustojo jėgų?”

Ant galo, kaip jam atrodė, 
jis suprato viso to priežastį.

i Jie užsikrovė ant pečių vis
ką, ką dar galėjo sąranti snie
gyno už verstoje duobėje — 
triiptitį kuro. Priegtdm jie vil
ko ant virvės prisirišę milži
nišką paukštį, koris buto per- 
kirstas pUšian.

Toliau, tolinu toliau, dienas 
ir savaites, pirmyn, pirmyn į

87.00
8.50
1.75
1.25

Vokietijos fašistų valdžia sugrudo į kalėjimą ko
munistų atstovus ir centro komiteto narius, uždarė ko
munistų laikraščius ir įsakė visoms valstijoms uždraus
ti komunistų partiją.

Bet tuo pačiu laiku atvyko į Berlyną, keliaudamas 
iš Genevos Maskvon, sovietų užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas. Hitlerio valdžia jam surengė iškilmin
gus pusryčius.

Kuomet fašistų policija darė ablavą ant komunistų 
lyderių, tai komisaras Litvinovas buvo tos pačios fa
šistų valdžios vaišinamas!

Ką Litvinovas atstovauja? Rusijos sovietus — tą 
valdžią, kurios priešakyje stovi viso pasaulio komunis
tų vadas Stalinas. Anot mūsiškių Maskvos davatkų, so
vietų Rusija yra “darbininkų tėvynė”, o sovietų val
džia — “vienintelė pasaulyje darbininkų valdžia”. Ir 
štai tos valdžios atstovas lėbauja su fašistais tuo pa
čiu laiku, kada fašistai gaudo ir kiša į kalėjimą komu
nistų lyderius. Ar tai ne pamokinąs vaizdas?

Vokietijos komunistai per 15 metų kovojo prieš 
demokratinę respubliką, purvais drapstė socialdemo
kratus, skaldė darbininkų organizacijas. Jie tai darė, 
klausydami Maskvos. Jeigu kuris Vokietijos komunis
tų šulas išdrįsdavo Maskvos įsakymams pasipriešinti, 
tai Rusijos bolševikų vadai, “kominterno vardu”, jį tuo- 
jaus prakeikdavo, išmesdavo iš partijos ir apšaukdavo 
“renegatu” ir “darbininkų išdaviku”. Jeigu kuris Vo
kietijos komunistų lyderis išreikšdavo abejonę dėl Ru
sijos diktatorių neklaidingumo, tai jisai gaudavo įsa
kymą tuojaus važiuoti į Maskvą ir pasiaiškinti. Kar
tais Stalinas tokį “nukrypėlį” išlaikydavo Rusijoje me
tus la*ko ir daugiau, kol išgydydavo jį nuo visų klaidų 
ir herezijų.

žodžiu, Vokietijos komunistai turėjo, kaip vergai, 
klausyti savo ponų Maskvoje. Jie atliko viską, kas jiems 
buvo įsakyta, iki jot. Ir štai jie dabar susilaukė savo 
“revoliucinio” darbo vaisių: “Vokietiją valdo paduku- 
siOs Hitlerio gaujos!

Jos terorizuoja visą šalį, bet pirmoje eilėje komu
nistus. Pirmoje eilėje tuos, kurie, ardydami demokra
tinę respubliką, žadėjo Vokietijos darbininkams įvy
kinti “pasaulio revoliuciją”. Tačiau, atkeliavęs į Berly
ną Maskvos atstovas, nuėjo ne paguosti savo draugus 
komunistus, bet —■ valgyti pusryčių pas fašistus! Ko
munizmo komedija pasibaigė.

ninkas nusipirkti, kada jisai turi mokėti 7 rublius u» 
30 bulvių"’}/ 20 rublių už pustreeio svafb tiWds? O juk 
reikia ir apsirengti ir apsiauti ir randą už butą užmo
kėti, — nekalbant apie visokias duokles valdžiai!

’FetruK,' as niekuomet nę- 
BiisTiMii, kad iriaft'.kup striįf 
kai bris; nicfcubiriėt nepūsti* 
riail, kad < gavėtoimc reii-

p6š nnis

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

vaikelius.
Tai štai ką rašo žmones, 

kuriems tenka gyventi “bol
ševikų rojuje”. Laipsniškai 
nuo bado miršta žmonės ne 
tik LeAingrgdtf, bet ir visoje 
Rušijojė. Rytoj. įdešiine kitą 
laišką, kur aprašoma^ kaip 
Žmonės badauja Uralo apy
gardoje.

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

Bet aš tdda buvau viena, tai 
fjįr iriirfte nebuvo baisi; Dabar 
pas ririme visa Kam
aš juos pagifti'dfžiati dėt alka'- 
hos iriiriies? Gal tu, Petruk,' 
nevicryši, bet Šiandien iriusų 
pįtetųs susidėjo iŠ vandenį 
žirnių ir biskj pasmožytų ci
bulių; Ir tai0 visada, kožną 
dieną. AŠ negabu pirkti mė
sos ir i 
ir pusę svaro 
tik kaulai.

“Aš persilpna, kad viską 
tau, Petruk, parašyti. Pasaky
siu tik tiek, kad mes po biskį 
mirštame iš bado. Pamislyk, 
Petruk, tu pats: šiandien duo
na ir vanduo, rytoje irgi tas 
pat valgymas. Kiek tu mane 
žinai, aš niekuomet nesiskun
džiau ant savo gyvenimo, vi
sada Dievui dėkavodavau. O 
dabar apiplyšę, apsinešioję — 
palikome tikri ubagai. Man 
sarmata, brangus brolau, apie 
tai rašyti. Ninočka mums ne
mažai kaštuoja, o dabar, kai 
Dievas duos mums daugiau, 
tai nebėra iš ko išlaikyti. Visi 
apdrįskę, nors aš ir storoj uo
si aprėdyti. Vyras labai geras, 
myli savo šeimyną ir šenavo- 
ja. Jis storojasi (įT’bti. Bet jis 
silpnas, pradeda nebetekti 
sveikatos. Jam ir^i1 širdį skau
da, kad negali šeimyną užlai
kyti. Gavo nuo saviškių gro- 
matą. Rašo, kad gyvena ne
blogai, viskas pigu. Bet mums! 
jie nieko

No. 7. dsffiriA g^ufi M 
Naujienose. Kaina 10c

i Už kiek šimtų mylių 
Grahamo žemė?... Už kiek — 
Magelano užlaja?...

Kas tai begalėjo atsiminti? 
Dabar viskas buvo prarasta. 
Jokio supratimo jie nebeturė
jo apie laiką ir tolumą. Jie 
žinojo tik vieną dalyką: kad 
ten, toli, toli, buvo dar ugnis, 
skrynia
būt ir gyvas žmogus, ten Ban- 
Idore, šešių Pakartųjų forte.

Kiek dai’ dienų? Kiek dar 
savaičių?... Ir kaip dasigauti 
dabar ligi tos vietos, kada jie 
tiešiog nebegali pavilkti ko-

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Piety Ame
rikoj; itecavtę igltfFaOTiršf 

“Naujoji Banga” (No, 5) 
“Trihuni” (Nw

1 Kata J5tkiėkvWb.'

BOStoNiEClŲ ATYDAI 
galini^ gauti 

jdięn pis p. M 
M Tremont St.

ne- 
dvi skle- 

nyčios — kaštuoja 6 rubliai. 
Mano vaikai nieko nemato, 
kaip tik duoną ir vandenį.

“Petruk, trys metai atgal tu 
manęs klausei, kaip aš gyve
nu. Aš tau rašiau, .kad man 
gerai. Aš, Petruk, nesistoravo- 
jau, kad išprašyti grašį. Aš 
tiktai žiurėjau, kad bučiau so
ti ir mano šeimyna butų soti. 
O dabar man atėjo blogi py
ragai. Kai mano vaikai atiden
gia akis ir prašo “mama, duok 

ką aš 
jiems duosiu, kaip tik duoną 
ir vandenį. Kad dar jie butų 

širdį 
skauda dėl Ninočkos. Naujas 
ligonis kūdikėlis pradeda vi
siškai vysti.

“Petruk, kai aš rašau šią 
gromatą, tai mano vyras dir
ba. Kad tai butų pirma, kai 
aš buvau nedidelė, tai su tais 
pinigais butų galima kuo ba- 
gočiausiai gyventi. Aš atsime
nu, jog mano dėdė taisi laikais 
uždirbdavo tik penkias de
šimtis r ifblių ant m^riešk), O 
ir tai getai gyveiioirie; gerid 
valgėme it paŽH&išę1 bilda vd- 
me. O dabar mapė vyras, md-; 
Žria sakyti,* lįgi dviėjų šimtiį 
rublių pc^‘ ničnesį dždirba, o‘ 
bč1g| esamfe aikaft'i; Jėigu tudš 
pinigus paversti ditl afikso, tai 
išė'ina^apie 9 ritbiitti. Tai pafe 
gali suprasti,

Ivana visai nebeteko jėgų; 
kad nepalikti ją, juodu pri
versti buvo palaikyti ją, be
veik nešti ant rankų, kol visi 
tiek n u vargdavo, kad tiesiog 
sudribdavo ant sniego. Jie vis 
mažiau ir mažiau begalėjo nu
eiti. Pagalios, jie pradėjo gal
voti apie tai, jog visai nebe- 
užsimoka eiti. Jie suprato, jog 
eidami tokiu greitumu jie nie
kuomet nepasieks Grahamo 
žemę, niekuomet nepamatys 
Magelano užlają.

Tąsyk Vinipegas ir Cherardo' 
padare iš virvių neščius ir to
kiu budu bandė nešti Ivaną. 
Bandė, bet veltui, nes ir Che- 
rairdo buvo tiek , (msilpęs, jog 
vos pats begalėjo kojas pavilk
ti. Jau daug, daug dienų jie 
nieko nebuvo valgę. Jiems at
rodė, jog taip yra jau nuo se
nų laikų. Jų visas dėrnešys da
bar buvo atkreiptas į tai, kaip 
mažakraujos gyslos siuntė į 
ausis kažkokį keistą dundėji
mą. Pradėjo badauti ir smege-

Nanjienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St., Chicago, 
m Telefonas Roosevelt 8500.

Subscription Rates: 
88.00 per year ii
87.00 per year oi,
88.00 per year in Chicago
8c per copy
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prisiųsti, 
kaip tik žirnių. Norėjo atleis
ti lašinių, ale načalninkas pa
sakė, kad nepriims jokių dai
ktų iš riebumų — hėi taukų, 
nei sviesto, o tik žirnius, taba
ką ir sukoriuS.

“Pas irius atsidaro daug 
kromų, kur pardavinėjama
maistas. Aš turėjau auksu ant 
20 rublių, tai.vaikus valgydi
no tuose bromuose per tris 
mėnesius. Kas turėjo svetimų 
šalią pinigų/taisū’kė, jeg ji 
yra ^rie^reikalingi. O musiį rub
lis yra tik tiek vertas," kaip 
seniau 4 kapeikos.

“Petruk, man prieš tave di
delė sarmata tiesti ranką ir 
prašyti. Bet tai darau riė dėl 

ale dėl savo mažyčių, 
nuo bado ir 

mano nekaltus

balsus vyro 
ir moters, kurie gulėjo sniege, 
bet dagi nei neatsigręžė.

Jis suprato, jog visai bergž
džias darbas vilkti du mirštan
čius. Grahamo žemė buvo dar 
neįmanomai toli: jis dar galė
jo ją pasiekti vienas, bet vilk
ti su savimi Cherardo ir Ivaną, 
kuriuodu buvo paženklintu ei
liniais numeriais šeši ir septy
ni, buvo negalima.

Taip, jis turėjo savo drabu
žiuose' paslėpęs šiek tiek išmin
tų. Tiek, kiek buvo reikalinga, 
kad pasiekti Ban-Idorą, šešių 
Pakartųjų fortą. Ten jis suras 
skrynią su išmintais ir galės 
palaukti, kol kokia nors ekspe
diciją užsuks į tą vietą. Amži- 

krašte indėnui ke-

Po lietuvių kolonijas važinėja komunistų agitato 
riai, pasakodami, koks esąs geras 
žmonėms Rusijoje. Tenai, girdi, visi 
kuomet kapitalistiškose šalyse yra 
Tenai algos yra nuolatos keliamos, 
kapojamos. Tenai darbininkams “priklauso 
turtai; todėl jie gauna atostogas po sunkaus darbo ir 
gali pataisyti savo sveikatą sanatorijose, žodžiu — tik
ras darbininkų rojus, palyginant-su kapitalistišku pra
garu.

Bet žmonės, kurie Rusijoje gyvena ir kuriems bol
ševikai nemoka pinigų už melagingą agitaciją, pasako
ja visai ką kitą. “Naujienose” šiandie yra įdėta ilgoka 
ištrauka iš laiško, kurį vienas chicagietis gavo iš savd 
sesers, gyvenančios Leningrade (buvusiam Peterburge). 
Perskaitykite, ką ji rašo apie savo ir savo šeimynos 
vargą: kaip ji badauja ir kenčia, žiūrėdama į savo ba
daujančius kūdikius.

Už 30 bulvių Leningrade reikia mokėti 7 rublfM 
Ūž dtt stt pttsė s^aru mėsos 
tojos vyras uždirba per mėnesį apie' 200 rūbinį. Atrodo, 
ne visai maža alga. Bet bolšėvikiškaa rublis šiandie yra 
vertas 4 kapeika#, t. y. 2 amerikonišku centu. Taigi išs
keltus į auksiniu# rublius tą dariririinko algą, gautubi* 
tik 8 ar 9 rublius — apie puspenkto atnėrikoniške Jo^ 
lerio.

Iš to yra suprantama, kbdėl maisto ir kitokių daik-

centai

no smego 
liai buvo, žinomi; jis buvo ra
ganius, žinys, burtininkas.

Taip, jis turėjo šiokių tokių 
išmintų. Tai buvo vaisius jo 
taupumo ir galingų raumenų. 
Jėigu Vinipegas butų galėjęs 
išgelbėti Cherardo ir Ivana, jis 
tatai butų’ padaręs. Bet dalin
tis tais menkučiais išmintais, 
reiškė neišvengiamą mirtį vi
siems trims. Kada ateina mo
mentas, tai tas, kuris turi dau
giau jėgų, eina toliau, o kuris 
silpnesnis 
vas neprivalo leisti laiką, kad 
kląrisytis, kaip gargia mirštan
tis. Toks įstatymas žemes, ku
ri niekam nepriklauso.

—Vinį... Vini... Nepalik mu-

Ką žnttfttės riišr Mevikų rojaus
Pastaruoju laiku pb lietuvių 

kolonijas zuja bOlševikų* agen
tėliai, kurie be' saiko giria S01- 
vietų Rusijos gyvenimą. Iš j# 
patirti teisybę, žinoma, butų 
bergždžias darbas. Jie tik ir 
važinėjasi tuo tikslu, kad mul
kinti žmohes. r^ėsėtkai darbi
ninkų srtvb laiku1 paklaušė tų 
mulkintojų ir nuvažiavo į bol
ševikišką rojų. Bet vietoje ro
jaus, jie surado pragarą, iš 
kurio prie pirmos progos sten
gėsi ištrukti (žinoma, kurie 
galėjo, kurie buvo apsirūpinę 
reikalingais dokumentais).

Taip atsitiko su Amerikos 
lietuviais, kurie buvo pratę 
prie geresnio gyvenimo. Bet 
pažiūrėkime, ką sako lietuviai, 
kurie gyvena Rusijoje jau dvi 
dešimti ir daugiau metų. Ir 
lai ne kokie buržujai, ale pa
prasti darbininkai, kuriems 
nuo pat jaunų dienų teko sun* 
kiu darbu pelnyti aau pragy
venimą.

Štai šiomis dienomis chica
gietis Petras Kačerauskas, ku
ris laiko savo studiją Lietuvių 
Auditorijoje, gavo laišką iš 
savo sesers. Jo sesuo gyvena 
Leningrade jau porą desėtkų 
metų. Nuvyko ji ten jaunutė 
ir pradėjo tarnauti. Teko jai 
ten pergyventi pilietinį karą ir 
revoliucijų audras. Prieš de
šimtį metų ji apsivedė sti pa
prastu darbininku. Vadinasi, 
didelių “raskažių” savo gyve
nime niekuomet nepatyrė.

Savo laiške pirmiausiai ji 
nusiskundžia, kad, tur būt, jos 
laiškai prapuola ir brolio Pet
ras jų negauna. Spėju, kodėl 
taip atsitinka. O paskui ji ra
šo taip:

“Petruk, mes gyvename vi
siškai blogai. Pas mane labai 
didelis pasninkas: vanduo ir

—Vini... Vini... Pasigailėk 
Nepalik mus taip!.. Sustok! su
stok!..

Indėnas girdėjo tuos despe
ratiškus balsus

Metama-----------------------------88.00
Pusei metu_______ _________4.00
Trims mCnesiatna .. ................ 2.50
Pinigus neikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsisakymo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metams'............ ..... . .......
Pusei metu 
Trims minesiams ------ .
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu! —

Chicagoj per iineliotojusi 
Viena kopija ------- —
Savaitei ...............................
Minėsiu! ... ,

SiMenytoss Valstijose, na Chicago] 
paltu:

Metama
Pusei metu _____
Trims minesiams 
Dviem minesiams 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

i. ii
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tra-

SPORTAS

lietuviai Gydytojai

“Telšių Ml

Graboriai

Akių Gydytojai

Phcne Boulevard 70v2

Namų Tel. Hyde Park 3395

1932 
149,-

Vienas nušautas, du sų 
žeisti kruvinam ginče

4-i suimti už nužudymą 
dėl $15,000 apdraudos

Atsišaukia j žemai
čius; ragina prisidėti 
prie Kruopių Pr. Kl.

šiandien Londos risis su Joe 
Stecher už pasaulio čempioną-

Miršta buvęs Chicagos 
bankierius Foreman

Raseinių Magde
PI i u pis” busią šios orgianizaci 
jos vnkarelyj

EVans. Sužeistieji Frank Teske 
ir Sam Nicotetti; 3149 Prince- 
ton Avė. Paskutinysis 
gedijos kaltininkas.

tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčiom DW 
tarmemj. Pašaukite EUDEIKJ pinu begu kreipritta kur 
kitan ' ? iktol

uunus ir atveš j musų jstai^ kui? galSrita pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir u* tą pa- 
tarnavimą jums visai nieko neteikta mokyti, nežiūrint 
j tai, ar jųs-ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gntborius, kurie

vo. Kūnas nugabentas į Cook 
apskričio lavoninę, kur corone- 
ris nusprendė, jog jis mirė na- 
turališka mirtimi.

Šauks visų Illinois ase 
šorių konferenciją

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haisted Street 

CHICAGO. ILL.

Mrs. Sarah Delano Rooševelt, 
prezidento Franklin D. Roose-i 
velt motina.

J. F. RADZJ lJS 
pigiausias Lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę vieta, 
3325 So. Haisted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Kovo 13-14 d. Springfielde 
įvyks visų . Illinois valstijų ap
skričių ir miestelių^, asesorių 
konferencija. Mėgins suvieno
dinti turto asesmentus visoje 
valstijoje.

Keturi asmenys, tarp jų Mrs. 
Vera Gari ir apdraudos agen
tas Ivan Grilec buvo suimti už 
nužudymą tūlo George Carl, 
2511 South Crawford Avė., — 
krautuvininko. Suimtieji įkal
bėję Carl’ui padidinti savo ap- 

(draudą iki $15,000 ir netrukus 
po to jį nušovė.

tys svarbiausi Kliubo klausi 
mai bus svarstomi.

—Laikina Kliubo Valdyba.

Rado negyvą žmogų 
ielojė; spėja, kad 

lietuvis

Vienas jaunas vyras buvo 
nušautas ir du sunkiai sužeis
ti laike karšto ginčo, kuris 
įvyko “Hiate” 3117 S. LaSalle 
St. Nušautasis yra Anthony

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, k?d 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 181h St. 
Tcl. Ganai 6174

MICA60S
ŽINIOS

Pranašauja 20% ases 
mentų numažinimą 

1932 metams

Buvęs Chicagos bankierius 
ir prezidentas Foreman State 
Bank Oscar G. Foreman, pra
nešama, miršta savo namuose, 
1350 North State St.

2422 W. Marguette Rd. 
kampu 67th ir Artesian Ava. 

Telefonai Grovebill 1595 
■Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietį b

Cook asesorius J. L. Jacobs 
vakar paskelbė, kad 1932 me
tais turto asesmentai bus apie 
20% žemesni už 1931 metų 
asesmentus. Numažinimas pa
matuotas dideliu' vertybių nu
puolimu tų metų laikotarpyje.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Agentu 
Telefonas Virtinis 0034

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avemu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

■ a , i j

19 metų lietuvaitę Belty Lu
biu, 2045 James Street, šios 
savaitės pabaigoje skaudžiai 
įkando šuo.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Haisted Sts) 
.Ofiso valandos nuo l'-3> nuo> 6:30-8:30 

Nedėldieniaia, pagal sutarti.

Komplikuotuose

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Apskričio tarybos nariai-ko- 
misionieriai vakar susirinko ir 
užtvirtino 1933 metų biudžetą, 
kuris siekia $26,772,379. 
metų biudžetas sieke $27 
538.

Apskričio taryba va
kar užtvirtino 1933 

metų biudžetą

Tel. Republic 3100-3101 
■KOPLYČIA IR VARGONAI E

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet „eiti arfi* 
ningas ir nebrangus to
dėl; kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Veikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekviena diena nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus aeredomts). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakar*. Utarninkais is 
Ketvergei*.

Rez Tek HYDE PARK 1395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

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

DENTISTAS 
4847 W. Uth St 

Cicero, Ilk

Penktadienis, kovo 3, 1933

Įvairus Gydyto jai
Pbone Armiuge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi, galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių katštj. 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 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7599

nežinomas f armėno sūnūs. Jis| 
pradėjo ristis ir per kelis mė
nesius visus pagarsėjusius ris- 
tikus suvarė į ožio lai
mėdamas pasaulio čempionatą. 
Prieš jį ir geriausi ristikai vos 
kelias minutes tegalėdavo atsi
laikyti. Jis savo kojomis taip 
suspausdavo oponentą, kad ta
sai arba turėdavo pasiduoti, 
arba netekdavo sąmonės ir at
sidurdavo ligoninėje.

Tai buvo naujanybė. Dabar 
ristikai jau išmoko nuo tų ga
ilingų kojų (“žirklių”) apsiginti. 
Bet Stecher vis dar tebėra la
bai pavojingas ristikas, kuris, 
kad kokios, gali nuvainikuoti 
čempioną Londos.

Viso šį vakarą risis šešios po
ros ristikų.

Tcl. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

‘ GRABORIUS ir 
iBALSAMUOTOJAS 
Patarnauja, Chicagoje 

ir apielinkčjė.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Policija vakar rytą rado la
voną senyvo žmogaus netoli 
41st ir South Bishop St. Spė
ja, kad jis yra lietuvis, nors 
jo asmenybės dar nekonstata-

šiandien Chicagos stadione, 
1800 W. Madison st., Jim Lon- 
.dos, dabartinis pasaulio čem
pionas, bandys apginti savo 
garbę, šį kartą jo oponentas 

Sbus Joe Stecher, kuris trimis 
atvejais laimėjo pasaulio čem
pionatą.

Stecher pagarsėjo prieš pen
kiolikę metų. Jis tada btfvo 
visai jaunutis ir beveik niekam

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20- metai

■ OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 taftos 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų, ' Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Ųd4 
vai. po pietų {r nuo 7 iki 8:30 wL 
vakaro JNedėl. nuo 10 iki 12 v. dieąfc 

Phone Midivay 2880

A. L Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue 

Tcl. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dentistas
4645 So. Ashland Ava 

arti 47th Street

Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5914 

DR.NAffiEL’S 
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Haisted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2r4, nuo 7-9 

Nedėldieniaii pagal sutartj.

Tel. Boulevard 2800
Rra. 6514 ta Rfichvel*

TąL RępubUc 9111

Kitas susirinkimas 
Kovo 5 d. 10 vai. ryto 
ros Salėje, 3227 So. 
str. Chicagoje, 
mą kviečiami visi žemaičiai 
skaitlingai atsilankyti, nes pa-

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Heleną, sūnų Pranciškų, 
3 seseris. Petronėlė Kasinskienė, 
Agotą Gaubienę Rockford, III. it 
Prancišką Kumžienė Chicago it 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2518 
W. 40 PI.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
kovo 6 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės- Šv. parapijos bažnyčią, kurio
je ątsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o is ten bys nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Mozerio gi
minės, draugai' ir pažystami esat 
•nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Sūnūs, Seserys 
ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

3307 Auburn Avė
CHICAGO; ILL,

IMI. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįic U Europos ir cil prektikao^ 
senojoj vietoj. 

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

niaii pagal susitarimą.

3335 So. Haisted St 
T«l. BOULEVARD 9199

VINCENTAS BALANDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu va

sario 28 d., 10 vai. vakare. 19'33 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi-

Vainutos pa ra p., Balandiškių 
Amerikoj išgyveno 32 

Paliko dideliame nuliudi* 
brolius — Juozapą ir

Graborius
2506 West 63rd St.

Nuliudimo valandoje patardauju šimpa 
ringai1.ir iškilmingai su muzika, daitjo 
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar 
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

4442 South Westetu Avenue 
Tel* Lafayette 4146 

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyli, dykai

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Ealsted St.
Paned., Sercd* ic Subąt, 2-9 yal.

DR. C. K. KLIAUGA 
D'entistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Tel. Yards 1829 
DR. G. SĖRNER 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

2400 W Uedison St. 
Vai l iki 3 po pietų. 6 iki 8 *ak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Petras Norgėlas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 2 d., 1 vai. iš ryto, 

1933 m., sulaukęs 37 m. amžiaus; gimęs Utenos apskr., 
Lieliunų parap., Ažugirių kaime. Amerikoj išgyveno 19 
metų. Paliko dideliame nubudime moterį Emiliją, po tė
vais Martinavičiutę, dukterį Aldoną, sūnų Alfonsą ir vie
ną brolį Mikolą, pusseserę Elzbietą ir švogerį (Pranciškų 
Bistrius, o Lietuvoj 2 seseris, gimines ir draugus. Kūnas 
pašarvotas randasi 652 W. 18th St., telefonas Canal 6619.

Laidotuvės įvyks kovo 6 d. 8:30 vai. iš ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazamiero kapines.

Visi a. a. Petro Norgelo giminės, draugai ir pažįsta^- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, tel.1 
Canal 6174. -a

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bes. 2136 W. 24th St 

Tek Canal 0402 
CHICAGO.

BARBORA ŠIMKIENĖ 
po tėvais Budginaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 28 dieną. 6 valandą vakare 
1933 m., sulaukus puses am
žiaus. gimus Tauragės apskr., 
Skaudvilės valse., Upinos parap. 

Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nubudime vy

ra Antaną, 2 dukteris Zofiją ir 
Heleną. 2 sūnūs Zigmontą ir An
taną. seserį Marijoną Grikšienę, 
pusbrolis Jurgis Gudinskas. tetą 
Joaną Brazauskienę ir giminės, o 
Lietuvoje tėvus, brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 1746 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ko
vo 4 dieną. 8:30 vai. ryto iš na
mų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Sesuo, Pusbrolis, T eta 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

žemaičiai, ar žinote, kad ju- 
‘sų pareiga yra prisidėti prie 
savos organizacijos, vasario 191 
d. atsibuvo antras žemaičių or
ganizacijos pavadintas “Kruo
pių Progrcsivių Kliubas” susi
rinkimas į kur atsilankė skait
lingai žemaičiai. Nutąrta • su
rengti pirmą žemaičių vakarą su 
įvairiu programų, kuriame pa
sižadėjo dalyvauti Telšių <Pliu- 
,pis ir Raseinių Magdė. Pirmi
ninkavo, D. Mileris.

4605-07 South <
Viri Tdsfsssrii

DU HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydrtojas cMrargssfe 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius aso 
toduS X-Ray ir kitokius ekktsos prie 
alsus..

Ofisas it Laboratorija: 
1025 97. 18tft St., netoli Morpuo 8l 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakfro.

Teli Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Perk 6755 tu Centre! 7464

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tėl. RooMT.lt 7532

atsibus 
Sanda- 

Halsted 
Į šį susirinki- 

visi

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti,* o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
f SKYRIUS:

1430 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicąro 5927

Ofiso* Tel. Vietoj 6893
Rez. Tel: Drezel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpecuiUetttt odos- ligų u oenerištal.
. O t i s a s

3102 So. Haisted St
kampas 31 st Street 

•Va!.: H v. ryto. 2:—4. 7—9v.v
, Nedėliomis ,ir šventadieniais 10—X

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir : 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

ANTANAS MOZERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 2 dieną, 5:30 valandą vakare 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Gaurės 
parap., Kuliškių kaime.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehlend Avenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki* 1? dienų, 2 iki 3 po pieš 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki U 
Rez. TeĮephone Plaza 3200

JOSEPH X GRISH 
Lietuvi Advokatas15fhas lt Aklnih Dltbtuvi

756 West 85ih St

Stanislovas Kibartas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 2-rą dieną, 8:30 valandą ryte 

1 93 3 m., sulaukęs apie 34 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Luolių parap. ir miestelyj.

Paliko dideliame nubudime 2 seseris Elenorą ir švogerį Juozapą, Mal
kevičius. Antaniną ir švogerį Juozapą Wonderius. sesers sūnūs Antaną 
Tatarėlį. Dominiką Dausiną. Pranciškų. Stanislovą ir Antaną Wondėrius, 
ir giminės, o Lietuvoj 2 seseris Kazimierą ir Teklę brolį Juozapą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3612 So. Lowc Avė. Boulevard 0808.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, kovo 6-tą dieną. 8-tą vai. iš ryto iš 

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

Visi a. a. Stanislovo Kibarto giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Švogeriai, Seserų Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

męs 
kaime 
metu.
me
Aleksandrą, paliko daug pusbrolių 
ir pusseserių ir gimines, o Lietu
voj brolį Mikolą ir 2 seseris — 
Oną ir Domicėlę. Kūnas pašar
votas randasi* pas pusbrolį Dar- 
gužą. 3316 W. 55«b Su

Laidotuvės įvyks subatoje, ko
vo 4 d., 8:30 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, O iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę liekame,
Broliai, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. J. Bagdonas, tel. Republic 
31 PO.

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

O r I 8 A 8:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valaodoe » iki 4 Ir M* « Iki 
• vaL vok. NedSUomis pagal sotaril.

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Advokatai

A.A SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisee 77 W. Weshington 8t.
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki' 4 po pistų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 va! 
4145 Archer Avė. Tel. Lefagette 7337

h1’«

Seniausia ir Didžiausia
’ LIETUVIŲ : ■ / ■

GRABDRIU ĮSTM8*
KUDBIO3 ta vM nwteblno ta. Stata Wtob>to-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Mbnroe StH prie Clark 
TelofohM State 7660: YAlandoe 0—6 

West Side: 2151 W. 22nd SL 
PanedSUo, Seredoe ir P6tnxacw vak. G iki • 

Telefonas Capal 0660
Namah 6459 S. Rockvell Street* 

Utarniako, Ketverto ir Bubatoa vak» t Iki B 
TelefoBaa BepubUo 0600

. -f' Z?,' /IZ'Zf" ■ ' ./•. T1

'i' ■' V’

RooMT.lt


PRANEŠIMAI
kad į

*

»

For Rent

CLASSIFIEDADS Į
taisoma

gir-

kalba.
(Bus daugiau)

didelę paramą suteik-

pasakykite savo pažįsta*

Golden

PROBAK-

Rengia vakarą kovo 4 d., tiks
lu sukelti pinigų uniformoms

62 metų A. Kujauskienė nete
ko viso turto; pinigus (taupė 
senatvei.

1

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimai

ku- 
aiš-

Upas įtemptas; foreclosure by
la užveste sausio 20 d.

tų reikalais.
A tada ra kasdien nuo 8 vai

Prisirašykite į musų spulkų

TEL. JLAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

iš jaunuolių ir vaikų. Siųs- 
Vy tautas

'f

Sako, 
maskuoti kliubo 
riai’, Salin Stalino 
ros garbintojai.

ŠTORAS ant rendos — 5324 So. 
Ashland Avė., tinka dėl bite biznio. 
Nebrangi renda. Šaukite Humboldt 7934.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas. dar neturite šią metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo

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

NAUJIENŲ ADM.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

šalin uzurpatoriai ir 
‘gerada- 
diktatu'

Už savaitės, 
Julius Mickevičius vėl 
darbuotis lietuvių tarpe.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunia, kanarkos, balandėliai, zuikiai gvi- 
nėjot kiaulutės, bakos pelės, Bantami 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropli
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

NOKTvmE BANKERS

M i>ii«.li>iliHiWt
OTOTE1TOB, Penktadienis, kovo 3, 1933

f: 
f

TŪKSTANČIAI CHICAGOS BEDARBIŲ KO 
VO 4 D. PROTESTO MITINGE

Temple Hali svetainėje reikalaus Roosevelto 
šaukti specialę kongreso sesiją; ryt 

Roosevelt priima priesaiką
■■HriMnĮt iii

Naujam prežidentui Franklin 
D. Roosevel<tui priimant prie
saiką Washingtone, D. C., Chi
cagos bedarbiai susijungs į 
tūkstančių minią Temple Hali 
svetainėje, prie Van Buren ir 
Marshfleld gatvių reikalauti, 
kad jis nelaukdamas sušauktų 
specialę kongreso sesiją pra
leisti reikalingus įstatymus, ir 
pagerinti jų, bedarbių, gyveni
mą.

Mitingą rengia Fedelration 
of Unemployed Workers 
League of America, prie ku- 

prisidėjo The Workers 
Arbeiter, the 
Clothing Wor-

rios
League, the
Amalgamated 
kers, Socialistų partija, Wor- 
kers Commititee - on Unemploy- 
ment, prie kurios priklauso ir 
lietuviai, ir Industrial VVorkers 
Unemployment League.

“šis mitingas nėra šaukia-

Universal Banko by
la prieš M. Rozenskį, 

etc., kovo 6 dieną
' v*

Universal State banko bylos 
prieš M. Rozenskį, W. Stankū
ną, Domininką Pivoriūną ir J. 
J. Ezerskį dėl dviejų notų, va
kar buvo atidėta iki pirmadie
nio, kovo 6 d.

Teisėjas Michael Kasper, mu- 
nicipialiame teisme bylą atidė
jo, nes numatė, kad nespės jos 
išspręsti dėl kitos ilgos bylos. 
Pirmadienį, manoma, ją tikrai 
pradės svarstyti. Teismo sa
lėje buvo susirinkęs nemažas 
būrelis suinteresuotų lietuvių.

Keistučio Kl. nario * * 
balsas apie konsti
tucijos pataisymus

SU-

mas jokios politinės grupės po
litiniais tikslais,” pareiškė Carl 
Borders, kuris stovi mitingo 
rengėjų priešakyje. “Jo tiks
las yra parodyti Chicagai ir 
Washingtonui, kad bedarbiai 
neleis valdžiai nusikratyti at
sakomybės jų atžvilgiu.

“Mes norime tame masiniame 
mitinge turėti kiekvieną be
darbį, nes tai yra musų pirmas 
mitingas ir mes norime jį pa
daryti istorišku.”

Tarp kalbėtojų bus Carl Bor- / 
ders, John IPaul Jonės, James 
Mullenbach, darbo arbitrato- 
rius Hart, Schaffner & Marx; 
kuris nesenai grįžo iš Illinois 
anglies sričių ir Carl Berreiter, 
skaitomas vienu geriausių dar
bininkų kalbėtojų Chicagoje.

Pradžia 2:30 pp. Visi lietu
viai darbininkai raginami tame 
mitinge dalyvauti.

yra gera ir jos taisyti neberei
kia. Jeigu pataisymas pra
eis, reiškia, bus nubalsuotas, 
tai tuomet bus suteikta finan
sų raštininkui kliubo diktato
riaus galė, kurios, manau, ir 
pats dabartinis finansų rašti
ninkas labai trokšta, žinoma, 
aš to nepavydžiu, kad jam 
konstitucijos pataisymo komi
sija ir dar keli kiti jo šalinin
kai gelbės tuos pataisymus 
šturmu susirinkime pervary
ti. Man svarbu tik kliubo ge
rovė ir čia apie tai kalbu.
Ikišiol fin. sekr. ir prot. rašt. 

dirbo išvien
Ar tai galimas daiktas, kad 

tokio didelio kliubo visus svar
biausius reikalus atliktų vie
nas žmogus? Iki šiolei abudu 
protokolų ir finansų raštinin
kai maždaug dirbo iš pusės ir 
viens iš antro turėjo teisę rei
kalauti, kad tas ar kitas dar
bas butų neatidėliojant pada
rytas. Aišku, kada du dirba, 
tai jiems ir ką nors paslėpti 
nuo kliubo žinios netaip leng
va.

Keistučio kliubo 
konstitucija. šalin uzurpato
riai ir maskuoti kliubo “gera
dariai”. šalin Stalino dikta
tūros garbintojai.

Ir aš, kaipo senas Keistučio 
Kliubo narys, matydamas tai, 
kas šiuo laiku kliube dirbama, 
apie to darbo pragaištingas 
pasekmes noriu pranešti “Nau
jienų” skaitytojams bei rim
tiems kliubo nariams, tiems 
nariams kurie perdaug metų 
vinokiu ar kitokiu būdu dėjo 
pastangas, aukavo savo triū
są ir išaugino tokią didelę 
kultūrišką pašelpinę, organi
zaciją, kokia šiandien kliu- 
bas yra. Ačiū jų pasišventi
mui, dabar mes, virš 1200 na
rių vyrų-moterų, turime kur 
prisiglausti. Nelaimėj turime 
morališką ir finansišką pagel- 
bą tai yra pašelpos, pomirti
nės formoj.

“Kam rupi kliubo gerovė...”
Dabar, kuomet kliubas per

gyvena labai svarbij momen
tą savo pagrindų — konstitu
cijos pataisyme, tai būtinai 
reikalinga, kad visi tie gerb. 
kliubo nariai, kuriems rūpėjo 
ir rupi kliubo gerovė, pribūtų 
sekantį šventadienį, kovo mė
nesio 5 d. į susirinkimą. Rei
kės nubalsuoti konstitucijos 
pataisymus.
Pataisymai duoklių diktatūrai

Kadangi beveik visi komisi
jos projekto "pataisyti” para
grafai dvokia vergiška Stalino 
diktatūra, tai dėlto rimtesni ir 
kliubui gero velijanti nariai 
gerai padarys balsuodami 
prieš tuos visus neva “patai
symus9** Kliubo konstitucija tas*

“Uzurpatorių grupele’
Dabargi ta kliubo uzurpato

rių grupelė deda pastangas vi
sus, kaip sakiau svarbiausius 
kliubo reikalus, sugrusti vieno 
finansų raštininko žinion, taip 
kad kas bus padaryta kliubo 
nenaudai, tai nei lapė nelos.

Pirmininkas nusiskundžia
Jau ir taip musų gerb. fi

nansų raštininkas darosi pats 
nepaprastu bosu. Būtent, apie 
porą susirinkimų atgal
džiu kliubo pirmininkas skun
džiasi, kad pagal konstituciją 
jam priklauso užlaikyti įplau
kų kvitos už priduotus kasie- 
riui pinigus, bet finansų rašti
ninkas laikosi ir jų neišduoda. 
Taipgi girdžiu, vėl pirminin
kas aiškina, kad pagal konsti
tuciją visos įstojusių kliuban 
narių aplikacijos turi rastis 
pas protokolų raštininką, bet 
ir jų finansų raštininkas neiš
duoda. šie dalykai verta ži
noti kliubo nariams juo la
biau kad apie musų finansų 
raštininką W. šarka kaip 
rie Town of Laikicčiai ne 
kiai

Lietuvis berniukas 
suvažinėtas troko; 

nulaužta koja

AR
ATSIMENATE?

‘Naujienose” 18-ka 
metų atgal

“VALDŽIA”— 
“Pažangos” rengia- 
mų paskaitą tema

nirma'nuo baliaus. Į Mi-
pirilla chudos balių buvo suėjęs visas

I jaunimas, nes tenai nebuvo jo
kios įžangos ir dar valgyt ir 
gert uždyką Michi/da davęs.

- Untanas.

Šios žinios tilpo “Naujienose” 
3 kovo 1915 m.

Gelbėkit, Anarchistai!
NEW YORK — Šaunioji vie

tos policija užtriubijo, kad jai 
pavykę susekti “baisų anar
chistų sąmokslų”. O tas su
moksiąs buvęs išlėkdinti į 
padanges So. Patriko kąledrą, 
o paskui tuojau imti novyti 
visus šios šalies lobininkus, 
pirmoj eilėj Andre to Car ne
gie, John D. Rockefellerius, tė
vą ir sūnų, Vanderbiltus etc., 
ir pagalios įvykinti tokį teroro 
viešpatavimą, koks buvęs Di
džiosios Prancūzų Revoliucijos 
dienose. ✓

Kiek užmušta ant geležinkelių 
Chicagoje •

CHICAGO — “Atsargumas 
pirmiausia” — tokį obalsį pa
sigriebė Chicagos geležinke^ 
liai, ibet tas neatnešė jokios 
naudos — tų parodo korone
rio rekordai.

Chicagoje pernai (1914) ant 
gelžkelių žuvo 282 žmones. 
Teisybė, 78 žmonių mažiau, 
negu 1913 m., bet tas sumažini
mas skaičiaus užmuštųjų nėra 
nuopelno' geležinkelių kompa
nijų.

Dr. A. Montvidas nurodys kaip 
Amerikos valdžia atsirado ir 
kaip ji veikia; kdlbėš kovo 
5 d.

Apie Amerikos valdžią, apie 
jos išsivystymą, • jos operavi- 
mą ir veikimą, šeštadienį kal
bės Dr 
damas seriją paskaitų,

A. Montvidas, pradė- 
kurias 

rengia “Pažanga”, visuomeni
nio ir kultūrinio veikimo sąjun
ga.

•Pirmoji paskaita įvyks šeš
tadienį, kovo 5 (L, Universal 
Kliube, 814 West 35th Street, 
kur jos bus rengiamos perio
diniai. žymus lietuvių kalbėto
jai tose paskaitose nušvies vi
sus aktualius šių dienų klausi
mus, kurių dabar yra itin 
daug.

Dr. A. Montvidui, kaipo “Pa
žangos” organizatoriui tenka 
seriją pradėti.

Pradžia 2:80 po pietų. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Išėjo į bažnyčią; va
giliai pavogė senutės 

sutaupytus $1,300
“Naujienose” 15-ka me 

tų atgal

šios žinios tilpo “Naujienose” 
kovo 4 d. (kovo 3 d. buvo 

sekmadienis)
Rusija susitaikė; vokiečiai 

sustabdė karę
BERL1NAS — Kovo 3 - 

Vyriausios kva t ievos oficialia 
pranešimas sako:

Dėlei pasirašymo po tai
kos sutartimi su Rusija, kari
nis veikimas Didžiojoj Rusi
ja, je apsistojo.”

PETROGRADAS — Šiandie 
gauta Smolny Iftštiliite tele.t 
grafna nuo delegacijos sako, 
kad bijodamosi, jog tolimesni 
ginčai gali tik apsunkinti tai
kos sąlygas, Rusijos delegacija 
Brest — Litovske priėmė vo
kiečių taikos sąlygas ir rengia
si pasirašyti po taika.
Nori pagerbti rašytojo atmintį

CHICAGO r- Dramatiškas 
Ratelis nutarė surengti vaka
rą, kurio visas pelnas skiria
mas pastatymui paminklo a. a. 
Br. Vargšo-Laucevičiaus kapo.

f
A. Kujauskienė, 1980 Canal- 

port Avė., vakar rytą neteko 
$1,300, kuriuos buvo sutau
piusi senatvei, kuomet vagiliai 
išlaužę jos gyvbiiamos vietos 
duris ir pinigus pavogė,

Tai buvo visa’s jos turtas, 
kurį ilgą laiką, kartais pati 
save nuskriausdama, taupė. Ir 
dabar jo neteko, vien dėlto, 
kad vienai valandai išėjo iš na
mų. !

Apie aštuntą1’valandą vakar 
ryto, ji išėjo pasimelsti į baž
nyčią. Užtruko apie valandą 
laiko. •'*'

Kuomet grįžo, rado savo 
kambario duris išlaužtas. Vi
duj viskas buvo betvarkiai iš
versta. Matyt, vagiliai žinojo, 
kad pinigai yra kur nors pa
slėpti, nes iškniso kiekvieną 
kambarių kampelį, iki pinigus 
surado. —J. R.

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI
Užvakar švento Kryžiaus li

goninėje Dr. S. Biežis padarė 
pasekmingą operaciją p. M. 
Kemėšienei, kuri pastaruoju 
lAiku negalavo. Tai jau antra 
iš eilės operacija.

Kiek teko girdėti, ji jaučia
si gerai, didelio pavojaus svei
katai nėra ir tikimasi, 
trumpą laiką pasveiks, 

tt tt tt
BRIDGEPORTAS. — “N-sc” 

jau buvo rašyta, kad sunkiai 
susirgo plaučių uždegimu Ju
lius Mickevičius, 3753 S. Hal
sted St., žinomas lietuvių dar
buotojas. Buvo Dr. Montvido 
priežiūroje. Sekmadienį, vas. 
26 d., teko aplankyti ligonis. 
Išrodo gana silpnas, bet krizis 
jau perėjęs; pulsas ir tempe
ratūra normali 
kitps, 
tikisi

t tt « tt
IPALOS PARK. — šiame 

priemiestyje jau dešimtus me
tus gyvena Antanas ir Julijo
na Griniai. Gyvendami san
taikoje su kaimynais įsigijo 
daug draugų, kurie šešt. vas. 
25, nutarė Julijoną Grinienę 
pasveikinti varduvių diena. 
Įteikė jai gražią dovaną. Pp.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi
čius, Farmas ir Biznius visose valstijo
se. Taipgi darom įvairius legalius doku
mentus, kaip tai, pirkimui arba parda
vimui. Pasinaudokite musų apie 20 me
tų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

7655 S. Western Avenue, 
Chicago, • III.

Tel. GROVEHILL 1038

200 šerininkų Chi. L 
Auditorijos Bendro

vės susirinkime

Baldamas Ali Sports 
ruošiasi pavasario 
baseball sezonai

Peter Conrad
Fotografuoju, jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

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

Griniai visus nuoširdžiai priė
mė. Po kelių valandų linksmai 
praleisto laiko, atsilankiusieji 
išsiskirstė linkėdami p. Grinie
nei viso gero.

A. ir J. Grimams paskuti
niais keliais metais įteko per
gyventi daug nemalonumų. 
1931 metais jų 2 m. sūnūs bu
vo sunkiai sužeistas ir neteko 
piršto, pernai sudegė vištini- 
kas su 1,000 vištukų, o 1929 
metais laike epidemijos neteko 
daug gyvulių. Nežiūrint į tai 
jie yra linksmi ir optimistiš
komis akimis žiuri į rytojų.

Viso gero velijantis.

“PAŽANGA“ RENGIA PASKAITAS 
Kovo 5 d. Universal Kliube, 814 W. 33 
St. (ant antro aukšto) įvyks “Pažan
gos“ pirma paskaita. Paskaitų laikys Dr. 
A. Montvidas. Tema — Valdžia. Bus 
plačiai iiaiškinta, kaip Amerikos val
džia atsirado, kaip ji veikia t ir kodėl 
šios šalies žmonės neįdomauja politika. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia- 
jus organizuoja lietuvių baletų. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam laiškų (lietuviškai arba 
angliškai). Bus bandoma sudaryti dvi 
grupės 
kitę laiškus šiuo adresu: Vytautas 
Beliajus, 3813 W. Harrison St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškai 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimų penk
tadienį kovo 3 dienų, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų kuriuos būtinai turime aptarti. Ku
rie esate pripildę aplikacijas per Kliubo 
metinį balių sausio 8 dienų, malonėkite 
pribūti ir įstoti į skaitlių Kliubo na
rių. Jeigu ant šito susirinkimo ne
pribusite jūsų aplikacija toliaus nebus 
gera ir įmokėtas vienas doleris nebus 
gražintas, bet pasiliks Kliubo naudai.

S. Kunevičia, rast.

SLA. 238 kuopos mėnesinis susirin
kimas atsibus kovo 3 d., 7:30 vai. vak. 
K. Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwell St. Priklausantieji prie kuo
pos malonėkit atsilankyti užsimokėti sa
vo mokestis, kad neliktumet suspenduoti 
nuo pašalpos ir pomirtinės. Atsiveskite 
naujų narių prirašymui prie Susivieniji
mo. G. Povilaitis, rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadienį kovo 
5 d., šių metų, 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Šiudmi kviečiame visus 
narius būtinai atsilankyti, nes bus svar
bus susirinkimas. Taipgi kurie esate 
dar nemokėję už Šiuos metus tai būtinai 
privalote apsimokėti, priešingai liksite 
spenduoti. P. K. sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas .įvyks penktadieny, 
kovo 3 d., 1933, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 7:30 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai būtinai atsilankykite.

A. Kaulakis, rašt.

Financial
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatą mūri

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

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

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

CLASSIFIEDADS
Auto Tires

NAUJI U. S. ROYAL tairai ir tū
bos. Ant “seconds“ galite sutaupyti iki 
50% ant pasjžierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co., 1400 So. Michigan Avė.

Business bervice

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų income Tax blankas už ma
žų atlyginimų. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 15 
koVd thėo.

• NAUJIENOS
1736 S. Halsted St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musą biuras suteikia patarimus namą 
savininkėms reikale nesusipratimą su 
rendannninkais. Maža narinė mokestis. 
Bzpertą patarimas visose namą savininką 
ir rendauninką reikalais. Męs neturi
me įkyrią. . U “________
ryto iki 8 vai vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namą savininką 
biuro Chicagoje.
LANbLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

TeL Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metą

Personai
AsnienŲležko

PAIEŠKAU Uršulės Smolskienės, po 
levais Tamašunaitė ir jos brolį Karolų 
Tamašunų, kurie pareina iš Paleipeikių 
sodžiaus, Traupės parapijos. Prašau 
atsiliepti arba kas apie juos žino, mel
džiu man pranešti. Turiu svarbų pra
nešimų.

VIKTORIJA VERYKIENĖ. 
17145 Fenelon Avė., 

Detroit, Michigan

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už casb, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokų nuosavy
bę ar tai nameli ar kokį bizni ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos ištaigom. Išpildo - 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 

; pirmus ir antrus morgičius. kontraktus.
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

2 AUGŠČIŲ medinis namas, po 6 
kambarius, naujai ištaisytas. Bargenas. 
555 W. 42 St. Yards 5719.

200 šėrininkų vakar susirin
ko j Chicagos Lietuvių Audi
torijos namo bendrovės susi
rinkimą, kuris įvyko vienoje 
Auditorijos salių.

Pirmininkas Krikščiūnas pra
nešė susirinkimui, kad sausio 
20 d. Chicagos Lietuvių Audi
torijos gold-bonų savininkų ko
mitetas užvedė foreclosure by
lą prieš Bendrovę Superior teis
me. Sekretoriavo Kaulakis.

Antanas Boobenas, bonų šar
vininkų komiteto pirmininkas 
irgi kalbėjo į susirinkusius šė- 
rininkus, nurodydamas jiems, 
ką komitetas ikišiol nuveikė, 
kiek bonų sudėta į Stock Yards 
banką ir apie pačią bylą.

Svarbiausia susirinkimo da
lis buvo raportas, kurį patiekė 
auditorius J. P. Varkala. Tame 
raporte p. Varkala nušvietė vi
są bendrovės veikimą nuo pat 

i susiorganizavimo, rugpiučio 12 
I diehos,

ROSELAND—Balchunas Ali 
Sports, jaunimo sporto orga
nizacija, kuri yra užsibrėžusi 
daug veikti tarpe roselandiečių, 
dabar smarkiai organizuojasi, 
kad prisirengus gerai iki pava
sario, prie vasarinio žeismo, bu- 
baseballo sezono «

Kalbamas kliubas rengia pir
mąjį savo vakarą šeštadienio 
vakare, kovo 4 d. Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107 St, Ba
liaus visas uždarbis skiriamas 
dėl supirkimo yisokių reikme
nų dėl baseball jaukto. Kliubie- 
čiai prašo, kad aš pakviesčiau 
visus chicagiečius “Naujienų” 
skaitytojus atsilankyti į jųjų 
rengiamą vakarą. Jis busiąs 

o ; gražus, prie geros muzikos ma- 
Z° į lonu busią laiką praleisti, ir

TT1 • laip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

11 metų lietuvį berniuką Jo
ną Zagarskį, 933 West 34th 
Street, Šios savaitės pradžioje 
suvažinėjo Chevrolet trokas, 
netoli 805 West 85th Street. 
Nulaužta jo kairioji koja.

Sužeistasis nugabentas į St. kur buvo padarytos klaidos ir 
ligoninę, šoferis sulaiky- kodėl bendrovė atsidūrė dabar

tiniame padėjime.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisėugoklte nuo persllaldlmo re- 
gullarlal išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra- 
Salinkite nuodijančia modesų! Vartoki* 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

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

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

Paul

1921 metais, nurodė

jiems
sim. Aš pildydamas jųjų pa
geidavimą, laikau satt už gai’- 
bę paprašyti kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.
Nenusisekė Gold Star kl. balius

Pereitą šeštadienį
Star kliubas turėjo parengęs 
balių Strumilos svetainėje. Jis 
blogai nusisekė. Kliubas turės 
nuostolių. . Priežastis nepasise- 
SiU|u4i buvus thr Michuda, kan- 

idatas į 9 wardos aldermonus 
buvo surengęs balių, netoliese

-A •• M .', P

suteikia 
barzdaskutyklos

H skutimos 
namie

(PROBAK BLAFH-i

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




