
* ...mi>■ im i ''•iiiiffižmM iii* į
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

> NAUJIENOS
' ‘ THt LlTHUANIAM DAILY NtW« •-

PUBLISHED BY THE LITHUAN1AN NEWS PUB. Čd, INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirinas ir bidžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
ii ■!—■ ■!■■■■! ■■imu I i! , i'hi.ėiBįm——   n.

VOU XIX
■......   ..Atl.il a ii"

..r.Uf.t# ■ •> ,, ■?, rtl
Kaina 3c '

NAUJIENOS 
The Lithuaniah Daily News 

Btttatf & sėcond-cUss tnatter March 7, 1914 at the Port Offlco af Čhictfgo, m..
/ urider the Act of March 3,. 1879

r 'Ii.'* ->> ■■ • ■♦ 7- • ■ • /■ ■■ ' ■ . . .. . .. ..     

ChicagO, 111., Antradienis, LapkHtis^Novernber 29 d.,. 1932 .. P?..** i*,., ./r ..... L:j,..2 V. "v.;., rtų ■,^2..^2. , . l'l

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halated Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
.2—_............................... ............. . ; s . ... ------------------------------------j

No. 281
■i.iiiį.ii.»i. i i ..s .i' .,„*,............. , j, ,i .... ' iii, i i. . i -i—. 11 i»~.i— i i, ■■■

, ' , v '

Europa vėl prašys ati
dėti skolų mokėjimą

' - - ■ ■- • ■ .•■

Lenkija ir Latvija jau prisiuntė prašymus
. skolų mokėjimui atidėti. Kitos 

Šalys irgi ruošia notas
Washington, lapkr. 28. — be

siartinant gruodžio 15 d., ka
da. visos Jungt. Valstijoms sko
lingos Europos valstybės turi 
sumokėti pripuolančius nuošim
čius ir dalis skolų, didžiosios 
valstybės išnaujo ruošia notas, 
kuriose jos dar sykį tų skolų 
mokėjimą prašys atidėti ir taip^ 
jau tas skolas sumažinti.

Anglija, Francija, Lenkija, 
Belgija ir kitos šalys jau kartą 
buvo prašiusios skolas sumažin
ti, bet prezidentas Hooveris, po 
pasitarimo su išrinktuoju pre
zidentu \Rooseveltu, tą jų pra
šymą atmetė, nes jos nenuro- 
džiusios nė vienos rimtos prie
žasties atidėjimui mokėjimo 
skolų.

• Dabar Anglijos ministeriai 
ruošia antrą notą, kuri daug 
išsakmiau nurodys kodėl rei
kia atidėti skolų mokėjimą, o ir 
išviso skolas sumažinti. Anglija 
gruodžio 15 d. turi sumokėt 
Jungt. Valstijoms $95,550,000.

Am. Darbo Federaci
jos konvencija s vars
to darbo dienos ilgį
Svarstoikaip įvesti 6 vai. darbo 

dieną iė 5 dienų darbo savaitę

Cincinnati, O., lapkr. 28. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija šiandie svarstė pie
nus įvedimui 6 vai. darbo die
nos ir 5 dienų darbo savaitės, ; 
kaip priemonei pašalinti nedar
bą. Norima surasti tinkamiau ' 
sę pieną darbo valandoms su
trumpinti. Konvencija jau at 
metė pasiūlymą, kaipo neprak
tišką, kad Federacija agituotų 
už konstitucinį priedą, versti
nai įvedantį 30 vai. darbo sa
vaitę.

Rytoj bus svarstoma nedar
bo apdrauda, kurią pirmą kar- 

. tą užgyrė Federacijos pildomo
ji taryba. Kovai už nedarbo 
apdraudą vadovaus pats prezi
dentas Green, o prieš ją kovos 
vice-prezidentas Woll, aršus ne 
darbo apdraudos priešininkas.

Policija šaudo naciona 
listus Bulgarijoj

Londonas, lapkr. 28. — Reu- 
teris praneša, kad daug žmonių 
liko sužeista vakar Sofijoj, Bul
garijoj, policijai durtuvais ir 
Šautuvais puolus 4,000 nacio
nalistų demonstraciją, surengtą 
protestui prieš Neuilly taikos 
sutartį. Daug žmonių areštuo-

Chlcagai ir apielinkei feder& 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę ir biskj 
šilčiau.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
2L

Francija, kuti tą pačią die
ną turi sumokėti $20,000,000, 
irgi svarsto apie pasiuntimą 
notos, prašant prailginti Hoove- 
Ho moratoriumą ir išnaujo per
žiūrėti ir persvarstyti karo sko 
Tas. „■

Lėnkija, kuri turi sumokėti 
$3,303,000, pati pirmoji prisiun
tė antrą notą, kuri plačiai iš
dėsto kodėl ji prašo atidėti 
gruodžio 15 d. mokėjimą.

Italija yra pasirengusi sumo
kėti $1,245,000, nors apie tai 
oficialiai dar nepaskelbta. Te- 
Člaus abelnas žmonių nusista
tymas yra, kad mokėjimas bu
tų atidėtas.

Latvija šiandie irgi prisiun
tė prašymą atidėti skolų mokė
jimą, delei šalies sunkios eko
nominės ir finansinės padėties,

Del karo skolų prezidentas 
Hooveris šiandie tarėsi su savo 
artimiausiais patarėjais —iždo 
sekretorium Mills ir valstybės 
sekretorium Stimson ,bet jokio 
nuosprendžio nepadaryta.

Pietų Amerika kovos 
su komunizmu

čili šauks Pietų Amerikos kon
ferenciją ^stvertis priemonių 
prieš komunistus”

Santiago, čili, lapkr. 28. — 
Premieras Figueroa paskelbė, 
kad jis šauks Pietų . Amerikos 
konferenciją •‘stvertis abelnų 
gynimos priemonių prieš komu- 
nistus”— uždaryti komunrėtų 
partijas, išvyti Rusijos aga
tus ir suorganizuoti koopėravi- 
mą malšinimui komunistinių su
kilimų.

čili nusistatymu,geriau yrį 
netekti Rusijos prekybos, ■ negu 
įsileisti jos agentus. Nors čili 
trūksta gasolino ir Rusija siūlė 
jj labai prieinamomis sąlygomis, 
bet ji atmetė pasįulymą, ka
dangi buvo reikalaujama leisti 
įsteigti sovietų prekybos misi
ją Santiago, iš kurių paskui yra 
skleidžiama komunistinė propa
ganda.

Kliūtim susitarimui . galbūt 
bus Uruguajus, kuris atsisako 
pašalinti sovietų misiją, iš ku 
rios ir eina visa komunistų agi
tacija Pietų Amerikoje.

Argentina ir Peru jau pada
re sutartį apie kooperavimą už
gniaužime komunistų; veikimo, 
išdavime pabėgusių komunistų 
if jų baudime. Prie šios sutar
ties kviečiama prisidėti ir čili.

95 laipsniai šalčio ant 
kalno

’ Washington, lapkr. 28. —-Na
tional Park Service direktorius 
AJbright paskelbė, kad praeitą 
pavasarį keturi žmonės buvo 
užsilipę ant augščiausio šiaurės 
Amerikoj kalno McKinley, ku
rie rado ten 19 metų atgal pa
liktą rekorduojantj termometrą. 
Termometras rodo, kad augš- 
čiausia temperatūra ant to kal
no buvo 95 laipsniai žemiau Že- 
ro. Kiek žemiausia buvo— w 
žinia, nes vietomis termometras 
nebegalėjo parodyti, kadangi jis 
rodė tik iki 100 laipsnių žemiau 
zero. . * . •’

Dr. Abbott Lawrence Lowell, 
76 m;, vienas iš žymiausių švie
tėjų, kuris rezignavo iš Har
vardo universiteto prezidento 
vietos, kurioj jis ištarnavo 23 
metus, v

Gen. Schleicher sie
kias! Vokieti jos 

kanclerystes
Karo ministeris nori gauti ir 

fašistų paramą
?' ! ■■ / 1 i \

Berlynas, lapkr. 28.----Karo
ministeris gėn. Šchleicher, ku
ris visų skaitomas, kaipo tikro 
ji jėga užpakaly von PapenO 
valdžios, tarėsi dėl kanclerys- 
tės su partijų vadais ir šalies 
pramonininkais. Kaip matyt, 
jis patss nori likti kancleriu ir 
dabar mobilizuoja politines jė- 
gąs,, 
Ypaf jis' stengiasi gauti faAis. 
tų vado Hitlerio paramą. Jei 
fašistai j į rėmtų, tai gal pasi
sektų jam sudaryti didžiumą ir 
reichstage. Jei nepasiseks pa
traukti fašistų savo pusėn, tai 
valdžią busianti atiduota von 
Papenuiy':'"'.':>^ ; ■

Dėlioja bombas prie 
maklerių namų

TaytorviĮlę; įlt, lapkr. 28. -h 
šioje apielinkėje ’ vėl pradėta 
dėlioti provokuojančios bombos 
prie angliakasių pamų. ... . £ :

Išpradžių kelios bombos bu
vo padėtos prie dirbančių seno
sios angiįakąMu unijos narių 
nąmų. i, Bet kai bombos nepa- 
dąrė reikiamo įspūdžio ir jokių 
sumišimų t iięišprovokavo, tai 
dabar- bombas pradėta dėlioti 
prie stMkierių vadų namų. 
Viena bomba, sprogo prie nau
josios- angliakasių unijos, Pro
gressive Miners df America, ad
vokato Leki Reese, namo, o ki
ta prie Peąbody Coal Co. streir 
kierių vado Rąymond Romboz- 
zi namo.':••• • ’ ■'■V■ -i- &

Visuose atsitikimuose bombos 
apgriovė namus, bet žmonių ne
sužeidė. - y - •• ' 1 h i." » h . i' ' ’

Čili mokytojų streikas 
ii.j ii...

Santiago, čili, lapkr. 28. — 
Pradinių mokyklų mokytojų or
ganizacija paskelbė mokytojų 
streiką vispje1 šalyje, kadangi 
valdžia- nepakėlė mokytojams 
algų, <kąip: to buvo reikalątijk- 
ma. Mokytojai dabar gaund 
apie $36 j mėnesį.

• ' 1 ■ . ■ •
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Vienas kitą nušovė
Chicago Heights, ■ Ill„ lapkr, 

28.— Bendro draugo namuose 
susitiko groserninkas Samuel 
Liparota, 0 m, ir jo skolinin
kas Lbiiis Cinpini, $5 m. 
kalavus skolos iškilo susišaudė 
mas, kuriame, grosęrninkas ir 
skolininkas vienas kitą nušovė.

Amerikoje2,000,000 
jaunų vaiky dir

ba už algą 
j''‘ i I , |J| • .J^'tiiy i, <

Apie 3,000,000 varkų nelankė 
mokyklų. Pradeda kampani
ją už vaikų grąŽiiiimą į mo
kyklas

Nęw York, lapkr. 28. — Na- 
cionalis vaikų darbo komitetas, 
į kurį įeina /prezidentė Moųnt 
Holyoke kolegijos ir delegatę 
nusiginklavimų konferencijoje 
Dr. Mary F. Wooley, senatorių?. 
Arthur čappėr iš Kansas, kun. 
S. Parkos Cadman, William 
Allen White, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas William 
Green ir daug kitų, paskelbė, 
kad jis pradeda plačią kampa
niją už sugrąžinimą į mokyklas 
2,000,000 dirbančių už algas 
jaunų vaikų, kad jų darbus ga
lėtų užimti bedarbiai, kurių 
Amerikoje šiuo laiku priskaito- 
ma iki 11,600,000.

“Daugiau kaip 3,000,000 vai
kų, nuo 7 iki 17 metų amžiaus, 
nelanko mokyklų”, sako komi
teto atsišaukimas, “ir daugiau 
kaip du milionai to paties am
žiaus vaikų, bėrhiųkų ir mer
gaičių, dirba tiž algą, kuoiheį; 
nuo 10 iki 11 milionų suaugu
sių žmonių yra desperatiškai 
reikalingi darbo'.

“Mes nuoširdžiai atsišaukia-, 
me į visus vadovus prisidėti 
prie darbo už pašalinimą iš in
dustrijos jaunesnių kaip 16 me
tų vaikų; už pakėlimą amžiaus 
apleidimui mokyklos; už pakė
limą vaikų mokslingumo ir už 
apsaugojimą mokyklų nuo be
reikalingo ir neišmintingo su
naudojimo pinigų.” 

s. , ,

Trockis skaitė lekci
ją Danijoje

M ■ U.‘. Į.R.R.fe.į

Lekcija buvo skaitoma po dide* 
le policijos apsauga

■ ■ 1 1 *

Copenhagen, lapkr. 28. —Va
kar po didele raitosios ir pėš- 
čiosips policijos apsauga, ’ bu
vęs Rusijos karo komisaras, o 
dabar tremtinys Turkijoj, Leo
nas Trockis, skaitė lekciją C(į- 
penhageno sporto rūmuose, ku
rios pasiklausyti buvo susirin
kę apie 2,500 žmonių. Tai bu
vo pirma Trockio lekcija po 
jo ištrėmimo iš Rusijos. Aiški
no jis reikšmę Rusijos revoliu
cijos, bet iš lekcijos išėjo aka
demiška peržvalga. Lekciją jis 
skaitė kviečiamas Danijos so
cialdemokratų studentų sąjun
gas.

Trockis taipgi padarė lekcijos 
sutrąuką Amerikai per radio. 
Kadangi Danija neleido Troc- 
kiui kalbėti per radio, tai jis 
turėjo telefonu kalbėti j Lon
doną, o iš ten į Ameriką. Už tą 
jis gavo $1,500. Trockis taip
gi gavo $5,000 iš Amerikos fir
mos už užrekordavimą jo kal
bos. ■. ' <

J '■ '■ ' ' I.-.'' > 2 ’ 2 ij

Galbūt Trockitti bus leista 
vykti į Norvegiją ir Švediją ir 
ten skaityti lekcijas. 

m............................................................ .......

GUBERNATORIUS SUŽEIS
TAS EKSPLOZIJOJ

. . ! . ■ ’Gs'i ‘ * į: ‘ U** ■ ' /■.
.f. . ?!

Charleston< W. Va., lapkr. 28, 
—Gubernatorius William G- 
Conley liko npdėgIntas ir leng
vai sužeistas gaso eksplozijų j, 
kuri ištiko gubernatoriaus rū
mų rūsy. ...... '

.. ................................ .1....................... ' ■ ' ” •_ ■ 2?

Tupėlo, MišSv, lapkr. 28.
šeši plėšikių Užpuolė vietos bhn* 
ką ir pabėgo :pastverę $20,000.

George Lansbury, Anglijos 
Darbo partijos vadas parlamen
te. Jis savo aštrioj kalboj prieš 
valdžios sumanymus išrišimui 
bedarbių šelpimo klausimo pa
rodė, kad darbiečiai griežtai 
priešinsis MacDonaldo “nacio- 
nalės valdžios” nusistatymui 
bedarbių šelpimo klausime.

Japonija priėmė di- 
džiausi istorijoj 

biudžetą
Daugiausia pinigų skiriama ka

ro reikalams

Tokio, lapkr. 28. — Nežiū
rint įspėjimo įtakingų finansi
nių interesų, Japonijos kabine
tas užgyrė biudžetą, kuris delei’ 
labai didelio padidinimo išlaidų 
karo reikalams, yra didžiausias 
Japonijos istorijoje.

Viso išlaidų nuipatoma $447,- 
800,000. NuifXtomas ir $97,- 
000,006 deficitas, kuris turės 
būti padengtas bonais, nes'fi
nansų ministeris atsisakė di
dinti faksus, i 2 : / '•
. Daugiausia pinigų skiriama 
armijai, laivynui ir • Manžurijos 
okupacijai. Armijai ir laivy
nui paskyrimai..yra du syk di
desni, nei būdavo kitais metais.

Finansininkai įspėjo valdžią, 
kad tokis biudžetas yra pavo
jingas, nes padidins šalies sko
las, kas ;rcikš: pįnigy infliaciją 
ir piiiigų kurso puolimą, bet mi- 
litaristai to įspejmo nepaklau
sę. įį*

“■ i
.2. ) ' ■ ;V.>. X.i’ ' '• ' ’

33,500 žmonių užmuš
ti automobiliais :

. Washington, lapkr. 28. —Na- 
cionalčj konferencijoj apie gat
vių ir vieškelių saugumą, sekre
torius Chapin savo raporte pa
skelbė, . kad 1931 m;, Jungtinė- 
se Valstijose nelaimėse ant ke
lių liko užmušti 33,500 žmonių 
ir apie 1,000,000 žmonių liko, 
sužeista.- , Medžiaginiai nuosto 
liai siekia $3,000,000,000. H 

šiemet skaičius žuvusių yra 
kiek sumažėjęs. Tai pąeina dau
giausia delei sumažėjimo skai
čiaus automobilių.

, ■' * ” T■ - * ''J

Du žmonės sušalo New 
Yorke . 

•. . r \ '

New. York, lapkr. 28. —-Va
kar šaltis New Yorke buvo .pa
siekęs 12 laipsnių aukščiau ze- 
ro—šalčiausią lapkr. , 27 d..New 
Yorko istorijoj. Du žmonės .'T- 
vyrąs . Ir motęrlsr-^ušalp, įo 
prieglaudos benamiams buvo 
kimš tinai prisigrūdusios netu
rinčių pastoges žmonių.

Bet dar Šalčiau biivo Naujo
sios Anglijos valstijose; Bostone 
šaltis buvo pasiekęs 8 laips
nius aug. zero.

Ja^gpnvUle?<W., lapkn 28. 
įtaikė smarkios audros iŠsi- 
liej Ančios j krantus vilnys pri- 
darė didelių nuostolių ir paskan*- 
dino daug1 mažesnių laivų .ir įv®įU;

Lietuvos Naujienos
Pasikorė meilės pasek* 

mių išsigandęs
Udrupių vienk. Rokiškio valsč. 

lapkričio 4 d. rasta pasikoręs 
pil. Klemas Varnas, 28 met. am. 
Varnas pasikorė norėdamas iš
vengti alimentų mokečimo. šio
mis dienomis jo mylimoji susi
laukė kūdikio. Varnas tai su 
žinojęs nutarė ant kaklo geriau 
užsinert! kilpą, negu apsivesti 
arba alimentus mokėti.

Lenkija ratifikavo 
Rusijos nepuoli

mo sutartį
Varšava, lapkr. 28. — Lenki

ja ratifikavo nepuolimo ir 
draugiškumo sutartį su Rusija, 
kuri jau senai buvo pasirašyta, 
bet ratifikacija susitrukdė Ru
munijai neįstengiant susitai
kinti su Rusija.

Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Beck pareiškė, kad su
tartis . yra labai* svarbi kaip 
Lenkijai, taip ir Rusijai ir kad 
dabar santikiai tarp abiejų ša- 
lių žymiai pagerėsią.

Priešinasi St. Lawrence 
upės sutarčiai

yVashington, lapkr. 28,—Se
nato komitetui svarstant St. 
Ląwrencę upėsH vandens kelio 
sutartį su Kanada, iškilo tai 
sutarčiai didelis pasipriešinimas 
dėlei'»pažymčj imo sutarty j e kiek 
Ghicago gėli suvartoti Michigan 
ežero vandens. Tai sąlygai prie
šinasi Mississippi klonio vals
tijos ir - net niekurieų rytinių 
grupių atstovai, kurie nenori 
pripažinti Kanadai teisės kištis 
į tokius dalykus. Numatoma, 
kad kilus tokiam pasipriešini
mui, sutartis dar negreit bus 
ratifikuota.

Partneriai laikys kon
gresą

Chicago.— Didelė ūkininkų 
organizacija, American Farm 
Beureau, laikys savo konvenci
ją Chicagoje gruodžio 5, 6 ii 
7 d. d. Tikimąsi, kad konven-. 
cijoje bus priimtas penkių pun
ktų programas, kuris bus pa
duotas kbngresui. Tarp kitko Ir dabar dar tebeskęsta Nemune
bus reikalaujama iš kongreso 
rūpintis pakelti ūkio produktų 
kainas, sutvarkyti perviršio su
naudojimą, ditoti didesnių kre
ditų ūkiams, sumažinti taksus ir 
pertvarkyti muitus.

TIKTAI KETURIOS SAVAITĖS BELIKO 
IKI

KALĖDŲ
■ .• i •* r > • .

ar jus jau pasiuntėte savo
Dovani' Lietuvon?

' \ ^Svarbiau irpatoįiau yra pasiųsti pinigų, negu 
' kokį siuntinį.

Atsilankykite' i Naujienas, kurios ui ma
žų atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D f K A L Ldiikeli gallsite pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigą siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo 

'.,-NAUJlEN0»l
1739 So. Halsted Street 
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Iš Seirijų į Šilavą 
keliaklupsčiomis

žydų laikraščiai rašo, kad 
Seirijuose viena davatka, tu
rinti 18 metų dukterį, pradė
jus spirti, kad ji keliaklupščia 
eitų į stebuklingąją Šiluvą. Duk
tė ilgai spyrusis, bet motinos 
verčiama kelionei išsirengusi: 
ji keliais pradėjus slinkti Šilu
vos pusėn. 10 klm. mergina ke
liais nuslinkusi, bet beeinant 
keliai nusitrynė, ėmęs teketi 
kraujas, mergina pradėjus alp
ti.

Geri žmonės merginą nuga
benę ligoninėn. Dabar teksią 
jai vieną koją amputuoti. Tat 
tokie žmonių tamsumo faktai.

Kaunas užima 4,000 
ha žemės plotą

Kaunas.—Kauno miesto plo
tas dabartiniu metu siekia 4,000 
ha. 1931 metų pradžioje ofi
cialiai skaitėsi dar tik 1,900 
ha. Iš daugiausia atitolusių vie
tų prie centro paskutiniu laiku 
prijungtas Basanavičiaus miš
kas. Taip pat čia prisidėjo A. 
Panemunė, A. Šančiai, nemaži 
žemės plotai už Aleksoto, Vili
jampolėj ir kit.

Gatvių grindinio iš viso Kau- 
no^dabar, yra 588,400 kv. met 
rų: apie 482,000 kv. metrų grin
dinio paprastu akmetnų, apie 
91,900 kv. metr. lygaus grin
dinio (meksfalto ir amizito) ir 
apie 14,500 kv. metrų grindinio 
tašytais akmenimis. Neišgirįstų, 
jau apstatytų trobesiais, gat
vių dar yra apie 485,000 k v. 
metrų. Grindžiant tokiu tempu, 
kaip dabar, tai butų galima iš
grįsti tik per 12 metų.

Vilniaus lietuviai stu 
detnai turi butą

Vilnius.— Vilniaus lietuvių 
Studentų sąjunga šiomis dieno 
mis įsigijo savo butą, kuriame 
busią įtaisyta skaityklą, knygy
nas, raštinė ir salė paskaitoms 
ir koncertams.

Kaunas.—šeštadienį Nemune 
ties Petrašiūnų elektros st. pa^ 
Skendo Ida-Marta Gavens, gy
venusi ten pat esančioje bar
žoje.
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Butler, Pą.,

Iš Kanados lietuvių 
gyvenimo

WINNIPEG, CANADA

Sunkus laikai

keliais pavyzdžiais

Daug tenka skaityti spau
doje apie sunkią bedarbių būk
lę įvairiose pasaulio šalyse; 
matosi, kad ateiviai bedarbiai 
daugiausia, kenčia, ypač Pietų 
Amerikos valstybėse ir Kana
doje. čia gyvena ateiviai euro
piečiai, kurie daugumoj suva^ 
žiavę J šias valstybes pokari
niais laikais ir prasidėjus kri
zini jų didelė dauguma atsidū
rė tiesiog kritiškame padėjime.

Aš čia
parodysiu sunkią lietuvių išei
vių būklę Kanadoje, iš ko bus 
matyti, ką mes čia sutikome 
atvažiavę ir kas mus laukia 
ateityj.

Bedarbių būklė

Lietuvių bedarbių skaičius 
Kanadoje gana didelis. Valdžios 
Skiriamomis pašalpomis mažai 
kurią naudojasi, nes Kanados 
valdžiai pradėjus masinį de
portavimą tokių ateivių, kuriė 
reikalingi viešosios pagalbos, 
daugelis priversti buvo atsisa
kyti nuo gaunamos pašalpos, 
kad nepatekti į imigracijos 
agentų rankas.
• • , . i ' ■'' ''Mj. ■' ■

Deportavimas

Vistik nežiūrint visokių iš
sisukinėjimų, daugelis lietuvių 
yra deportuojama. Deportuoja
mi patiems prašant arba kokiu 
nors apgaulingu budu išgavus 
sutikimo parašą. Ir net be jo
kio sutikimo areštuojami ir po 
policijos priežiūra siunčiami iš 
Kanados. 

. - > • : i ‘ . ■ ■

* Rasimavičius sėdi kalėjime
štai ir dabar rašant ‘ man 

šiuos žodžius vienas lietuvis 
su šeima, būtent, Jonas Rasi- 
mavičius sėdi Winnipeg’o imi
gracijos kalėjime ir laukia, 
kuomet bus išvežtas atgal į 
Lietuvą, — suvargęs, nuplyšęs 
ir be cento. Ir kuomet jis bus 
išvežtas, sunku numatyti, nes 
kuomet jį su trimis mažais vai
kučiais areštavo, moteris buvo 
darbe. Ji, sužinojusi apie vyro 
ir vaikučių suėmimą, pasislėpė. 
Dabar vyras laikomas po areš
tu. Jis bus laikomas iki suras 
moterį, kad juos kartu depor
tuoti.

Jonas Rasimavičius deportuo
jamas vien tik dėl to, kad ne
turėjo pinigų apmokėjimui li
goninės bilų už gydymą jo 
vaiko ir kaipo bedarbis nau
dojosi . valdžios teikiama pašal
pa. Jis yra atvažiavęs iš Lietu- 
Vos 1929 m. iš Alytaus. 

>• ■■

Pavojingas keliavimas ir* 
i nelaimes

Tie, kurie bijo būti depor
tuotais, ieško būdų pragyventi 
be jokios viešosios pagalbos. 
Kadangi darbas gauti beveik 
neįmanoma, todėl bedarbiai^ 
.ieškodami darbų, važinėja po 
visą Kanadą' ir taip važinėda
mi vienur kitur gauna padir
bėti. Gi kurie negauna, tai gy
vena po atviru dangumi mai
tindamiesi išmaldomis. Perva
žiavimui iš vietos į vietą nau
dojasi prekiniais traukiniais. 
Ant viršaus vagono atsisėdę 
važiuoja po kelis tūkstančius 
mylių. Toki keleiviai labai ge
rai jaučiasi, kuomet randa 
tuščią vagoną; čia pasislepia
mi© vėjo, blogo oro, — - na, ir 
pavojus mažesnis, šiuos “nele
galius” keleivius policija kaip 
įmanydama persekioja, gaudo

sodina j kalėjimus, stumdo, o 
kartais ir apmuša. Ir dažnai 
tokie susitikimai su policinin
ku labai liūdnai baigiasi.

štai lapkričio 8 d. Jurgis 
Jokūbaitis, apie 32 m. amžiaus, 
kilęs iš Lietuvos, Šiaulių aps,, 
Gruzdžių vai., Bridų kaimo, var 
žiavo su trimis savo draugais 
iš darbo į Centralinės Kanados 
miestą Winnipeg’ą. Apie 600 
mylių nuo Winnipeg’o Saska- 
tehewan provincijos mieste 
Swift Current J. Jokūbaitis 
buvo pastebėtas policininko, 
kuris nuvijo nuo vagono. Jur
gis, norėdamas būtinai išva
žiuoti, saugojo policininką, kur 
jis nueis. Ir štai jis nepastebė
jo, kaip iš priešingos pusės 
pilnu greitumu užvažiavo ke
leivinis traukinys, po kuriuo 
papuolė Jurgis. Jam nuvažiavo 
kojas ir taip sdftitišė, kad -vos 
10 minučių gyvas tebuvo. Kuf 
nas valdžios palaidotas tame 
pačiame mieste, kur a. <a. Jur
gį ištiko įpirtis,'; " į f;

Kiti nelaimingi atsitikimai
Antras man žinomas tol^s 

pat atsitikimas- šiais metais,-— 
tai J. Naujokaitis, kilęs iš Lie
tuvos, Vilkaviškio apskr., Vir
balio miesto. Jis buvo suvaži
nėtas traukinio tokiu pat bu- 
du. Kiek man žinoma, liko du 
sūnus Kanadoje, žmona ir ke
turi vaikai Lietuvoje.

Tai ne pirmos ir nepaskuti
nės aukos šios supuvusios siste
mos. Tokių galima skaityti de
šimtimis vien tik iš lietuvių 
tarpo, nors ne visiems tas bai
gėsi mirtimi. Kiek yra sulaužy
tomis rankomis, kojomis ir 
šiaip’ netekusių sveikatos dėl 
tokių “veltui” važinėjimų sun
ku pasakyti, šio. trumpo laikch 
tarpio pasekmės atrodo 
baisios

Mirė DJ Šležas
Lapkričio mėn. 11 d. 7 

Ontario prov. Red Lake

gana

Hagerstown, Md.
M. Meese buvo zurkiautiw.

ir parėjęs- iš girios gatvėj su
tiko kelis savo draugus ir pa
žįstamus besikalbant apie po- 
litiką< Tad įr jis sustojo pasi
klausyti tų ginčų. Kažin jkaip 
netikėtai jo šautuvas šovė ir 
sužeidė 4 vyrus. Tik laime, lad 
nepavojingai. Mat, ką daro ne
atsargumas.

1 ‘ ' * ’ ' : ' ’ ' . I

- Miason City, W; Vai '
' • t » • 'i ‘ '

šio miestelio majoras A. E.
Strodse tapo užmuštas dviejų 
automobilių susidūrime. Mies
telio taryba paskyrė majoro 
vietai našlę Mrs. J. F. Strodse.

Weirton, W. Va.
M.'.Parke, nU., GĮęnn ir H. 

Burkner, bekozyruodami, tarp 
savęs susibarė ir vieni į kitus 
pradėjo; iš revolverių šaudyti. 
M.< P. tapo ant vietos nušau
tas,'o kiti du jo draugai pa
vojingai sužeisti ir randasi li
goninėj kritiškame padėjime.

Wheęling, W. Va.
H; S. Thortoon savo troke 

vežė 500 galionų munšaino į 
Prttsburgh, Pa. ' 'Prohibicijos 
agentai jį sugavo.. Dabar jis už 
tai gavo 5 metus galėjimo.

«4b»

Mannington, W, Va.
. W. M. Kendį); ;į4,.metų am- 
Siaus vaikas, netoli Savo , namų 
žaidė su kitais vaikučiais *apie 
-ugnį. Užsidegė jo drabužiukai 
ir labai' apdegė. Po kiek laiko 
mirė. Motinos turėtų savo ma
žus vaikučius saugoti -nuo ug
nies.

H. W. Thot’hbūra girioj be- 
zuikiaudamas netikėtai pavirto, 
ir jo šauti!vkš išsišovė, šūvis' 
pataikė j jo draugo S. Nicoi- 
lotti galvą ir tapo užmuštas 
ant vietos. M ‘ A

, * • r. ;

IV esi Sunbury,' Pa.
Girioj beinfedžiodainas Jos. 

ZivolinskiS pavirto Ir jo pa
ties šautuvas jį (peršovė. Vė
liaus tapo nuvežtas į ligoninę 
ir pasimirė

Preedom, Pa.
Wm. Hastinga, 35. me’ų am

žiaus, išėjo į girią zuikiauti ir 
kažin kas į jį šovė ir sunkidi 
sužeidė, šovikas pabėgo. < Da
bar policija piktadario ieško, 
bet neranda.

Farrell, Pa.
John Baloeh išėjo į girią 

zuikiauti, ■ o kitas medžiotojas 
netikėtai jį pašovė. Tik laimė, 
kad nepavojingai sužeidė. .

ClairtoH Pa.
N ’ į ' ■ ’

Prie pat namų John Yę- 
nich’ą užpuolė plėšikai, tikė
damies rasti v daug pinigų ir 
kifokių brangių daiktų. Bet 
mažai .ką pelne. .... .

Draufbsburg, Pa. ;• 
; ‘4

Ant Monmigaliela upės prie 
Kilimai! Transportation ? C’Cf, 
prieplaukos nakties sargak 
John - Fulfbrd, 50 ' metų amį 
eidamas savo 'pareigas paninį- 
do, įkrito į upę ir pri^Črė. į

- .< . « .■ • ' 1

Broibnsvitle, Pa. -į\.
: : z v ' '■ •: C i,x » .'4- • .*■ > 4

The Monongahela 'gelžkclięį 
kompanija 5J0 pirmiau dirbus 
sius darbininkus pašaukė ,atį- 
gal prie dąrbj 
bai “gerįja*’;^

11| l.hi^Nį id ..... .. ■ n

•, ;. i"./! ■ .-I !'t < «• V "a

ę. C. Fumąn ąutomobĘiu 
buvo išvažiavęs į mišką zui
kiauti. išbaigęs Širvius jis su
grįžo namo pasiimti daugiau. 
Automobilių prie savo namų 
paliko neužrakintą ir nuėjo 
į stubą pasiimti, kas reikia. 
Kai išėjo lauk, tai vagis jo au- 
tomobilių buvo- nuvažiąvęs.

• .— Proletaras.
> ‘ r ' ‘ .
t ——, ................................. i  ............... ... .................... .
5... . • , . Į
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Paialinldt

Jus visuomtt. jgialfte ,ta gėli-
rtių 9tr skausmą be ž.llos ąu Baycr Aspirin, 
N»t ir tvos gilini hk&fatii^ Skausmus; 
knrie pAcbro kiekvieną žmugans katulą 
skaudantį. Net sistematjnius ąkausmus, 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! . Tikras As,- 
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena- 
me .pakelyje .tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, redmatizmo.

-į » ' • • , ’ z ' 1

Laikykite bortkutę. šių tablėtčlių na
muose; nešiokitis blekinukę kišeniuje, 
jeigu Jupis užeina u mus galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greitą pagelba, 
be jokios žalos: Bayer Ašpiriti neveikia 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var- 
46. Bayer.7-? ir žodžio 'r'grertuine*’ išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie'-

H;
kiekviejfas aptieklninkatf turi tikrą 

Bayer Aspirin ię jeigu jus gausite tikras 
tabletėles, jus titrai’ gausite pagelbą. f ■'

GERB. Naujienų ‘ skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j 
krautuvei, kurios skelbiasi 
N a u fl e D o i e.

v. v. 
mai- 

nošę PO nenusisekusios opera
cijos pasimirė Dominijas Šle
žas, kilęs iš Lietuvos,Šiaulių 
aps., Gruzdžių vai., Lygudų 
km. Paliko dideliame nubudi
me žmoną Oną ir 4 metų sū
nų Kanadoje, brolį > ,(j Antaną 
Amerikoje ir sesutes Rozaliją 
ir Emiliją Lietuvoje. > Palaido
tas Ontario provincijoj, Sioux 
Lookout miestelio kapinėse, t

A. a. Šležas Visą laiką dirbo 
Canadian Cement Co., bet šį 
rudenį, uždarius fabriką ir pa
leidus iš darbo, jis išvažiavo į 
mainas, kuriose ir dirbo. Neį. 
laimės dienoj ‘krašte Šiąųtė di
džiausi sniego pūga. \ Orlaivis 
žiemos metu yra vienintelis 
susisiekimas ‘ mailių s.ų dides
niais Kanados miestais. * Bijo
damas pavojaus, jis neskrido 
orlaiviu, nors jam buvo reika| 
linga labai skubi operacija? 
Todėl mainų daktaras, • kuris| 
gal būt, nieko apie operacijas 
nenusimanydamas vis tik rizi* 
'kavo gelbėti jo gyvastį. Ope
racija- baigėsi mirtimi. -L

Tai buvo darbštus ir geras 
šeimos " tėvas? ■>,Be to; gražiai 
sugyveno su visais apylinkėj 
gyvenančiais lietuviais ir buvo 
nariu . W. L. D-jos; “Kultūra”.- 
Draugų'‘jttip netruko.. ?

Bet,.lietuviai, ąu kuriais man 
nose kartu dirbo Šležas, tigojė- 
jį ■ apleido: Nežiūrint gana di
doko skaičiaus ten dirbančių 
lietuvių, vos vienas matė. '
kalą aplaiikytį ligonį, ^sHriįmfn-; 
ti jį ir taip, palengviritipasku
tines jo gyvenimo Valandas;..

šitaip.^eigdamiesi,, musų •tau
tiečiai aiškiai pąąirodė, 5 kail 
jiems draugas reįkąlingas tik. 
prie Stiklo alaus? beWnelaimė
je/ nors jis ir geriausias butų, 
lieka apleistas i;1 užmirštas.

Ilsėkitės,, tautiečiuiKandęs 
Žemelėj, kuri," vfėioh^8yajŽ?tŠ^ 
-aktaidalinės, • tts čia- paėmė*s j 
savo gtovą. 2inaitis.

ripdami, Ohie ?

. , Keli šimtai šio - miestelio be- 
darbiųb susitarė f>..ir Mčdo prie 
miesto - rotušės ą^a§yU»di»nos 
“■ LMlii y*1-
ckstiar Wi®auW"i§ Toledo, O„ 
9 deputy: šėrifps ir '^rttpę Ame
rikos Legiono*/ ,; ,,

Tame susirėmime 3 bedarbiai 
nuo policijos ir legionininkų 
kulkų tapo pavojingai sužeisti.

St. ClairsviJĮe, Ohj^A
Didokas būrėją’ vyr^icariįtal 

susiginčijo politiškais ' reikalais 
ir pradėjo peštis. Iš jų tarpo 
tapo 25 vyrai sunkiau ai’ leng- 
vlau sužeisti.

, Mat, da vis pad žmonės ran
dasi žvėriškai karšto kraujo.:

< v Mansfield, Ohio . -
Krank Weinert, 53metų se

nume bedarbis; tapoareštuok 
tas ir:4 ;rkąlėjimąž—uždarytas^ 
Ęsą, jis ant B. & O. gelžkelio 
skersai bėgių sudėjęs medžius 
su tikslu nuversti pasąžierinj 
traukinį.

V '•$ u. / , ’ ,■ •'

Grafto, Ohib
d Du v^raMir dvL moterys iš 
tįįeveland, Ohipį^' autėmoįbiliu 
Važiavo skersap.Bi^ Foui* gelž- 
kelį :• jj* .palindo ‘pę. pasąžįerinių 
traukinio, y įsi , ant vietos tapo 
užmušti.

Cincinnati, Ohio
- ! •' 'i ■ ■ •>; ' a' t ■ 1
French. BaueĮj Ine., 1700 pief 

nd išvažiotojų 'ir kitų darbi
ninkų sustreikavo, pasipriešin
dami prieš algų nukapojimą 20

fthe --ęf
The y?est; Bidf' jBranęl/ -manai-. 
dže^iį.. Waltąr j įnėlš 
kielj^ ‘ tukstaiičius dbleri^. -PJė; 
Mkįi ■ j| h^Špyė, pinigus pąši- 
gi*iebė':Ir pabėgę, savo kėliaiš?!
4*■' '"-f 

New
. -‘j •» *' * . * g ' *

' • \$ažfn kokis.. r4$#^ pffltfo; 
-.bandė įsiveržti;j jiil^m^ko R;

ždv6 ir> suž 

lv^ž’fflįtei8vi

gjdinąsi, darK 
i|^|nia, kiek 

tuo p.ačiu Imktf darbininkų at-, 
leido iš dari)O;y. , 1ri

ęnarlėWj,..Pa....
• Mrs. -**au tompįi 
biliu yažiuojaijtf/anĮ; ikelip 
bęgp mažas katMjtąs? ^enorČį: 
dama tą kaliAelį šuvažinėtij, 
pasuko į šalį ir smarkiai kiri 
to. į .tęlęfono stulpą. Ji savo au| 
tomobilį sudaužė ir pati su| 

į '

?13>

am-
Coziaus

Oęeąn anglies -kąsykloj ibediį,| 
bdamas, tapo pavojingai su
žeistas. Vėliau tapo nuvežtas?; 
Mei’cy ligoninę ir ten -įniro.);'

Etiei 'Pa;
Erędą Sųpęr ;.buyų su ^ązę- 

linų, suĮąistęs storą kaldrą W 
ją norėjo išdžibviiiti. tad ndj 
nešė į skiepą ir vieną gal^ 
pakabino ant karšto pečiaus 
o kitą galą pakabino ant viį*- 
vukės. Kaldra įkaito ir užtįį; 
degė, padegdama stubą 
stolių piR$rė fž B,O0Q.

(įity, Pa.

E. J. Kennskis ilgi

—r— -------------- ------------- t ■* —

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS ŲETVVON

i * t

To prašo Lietuvos žmonėsir
•» ’ G ,:’f I • i' ■' 1 l ® i •taip pataria Lietuvos bankai
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LIETUVAITĖS - 
ttrfrtie Nahją '■ 

ė Valgią Gaminimo"
'KNYG^;';;/
ji kainuoju tik

’* 'Pasiskubinkite ją i
; -/j.;.,; ::

: -..Naujienos 
1739 ■Sov Halsted SV 1 ■^'n'^ ‘„j...,---——
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AmshmRijty■■ T,;f
surinko 40 bedarbių vyrų ir

NuOv

būdamas i)C diifebo buvo visa
suban km tavęs. ' Tad jo, gęr 
draugai ir pažįstami nupirkę 
jam 5 tonus anglies dėl ži<4 
mos. Vagis • įsignyd 4 heismonį- 
Tą ir dajugiauį:^aip pųsę/angr 
lių pavogė. . m

Kanct Pa.
Pašažicriniš “btisaš, vąžiuo- 

diiniaš iž '"BdffOo? į l^Rtisburgioi 
ir 
važiavo^ ąpje Ir * 
lio, bet Žmdpb ešužęįde. .I
' : . > . .į

Mike IščM 1 i$&
ką ijzuikįautĮ, .bakilo žuikuM; 
ir ėiwėį jį 
^o'v^.į^ , įietMhdkfo Mž M 
.pakiikGY 4’;jOfctį .

kuris ’ Wių
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7 Dienomis
I LIETUVĄ

. / —PATOGUS —
Kalėdiniai Išplaukimai 

Iš NEW YORKO 
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
iš bremerhaVen j 

LIETUVĄ

NORTH
G f D MAN

LLOYD

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Cabin Laivais 
BERLIN
GEN. vbn STEUBEN

STUTTGART
DRESDEN

Informacijų kreipkite* į pietiniu* agentui arba

n.'P'RIVr A T T
130 W. RANDOLPH ST., — CHICAGO

f'-/.-

NAUJA ELEKTRIKINĖ SKALĘ
Mašinai. ....
/V-Oran?..- ulig:''' ;
NĄUJĄSyMĄGLIUS — PROSAS.

b

Aft(
$49.00
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PARDUODAME UŽ

$118.00

$68.00
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.
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Jos.F.Budnk,M
3417-21 So. Halsted Street

' : Tel. BOULEVARD -8 I67—4705

< . . . 1 : LIETUVIŲ programai
‘Ne Č F L 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvertais —

. W H F C 1420 kilocycles nuo 7:30 iki 8:30 -vakare.
' "FINANSUOJAMI BUDRIKO KRAUTUVAS

Chicago LAW School
—    —ACCREDITED    m,.h   
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Y HE STUDY OF 1AW DEtftlOPS AND EQUM>$ 
LEADERS. Mo«t of our Uading M«n, ktcludln0 

hevalHien 4dwt»rt.
NATURMLY GO FORWARD. tb*r* U
Demand for Men and Wom«n wfch taftai Vraiainft. 

. JNVE8TĮGATE GUR tmiGUE JINGU lEKT SYSTEM. 
' Č>ne IBribJect at a timė. No Time lošt. Naw Clbssos 
formod Alna timas a Yaar. Start ttadylaf 
ing Crodits at any Timo. ENTER NOW. Lig. Dagraa 
ln Threa Yeart. Day and Evanhg Clami.

PRE-IAW, lAW AND POST-GRADUATf COURSES 
: L 

A. A. AndorsOn, Pr«?ld»nt

14 SAST MONROE STR«T ■
Ulephon* ReglstrM, Stale |WI

(Csl. 3, 18H)

’’ .i -y ’’’

Murinę"Co^Dpt. H. S., 9 E. ObioSt.', ChJcųo
- ■ - -- -------- — 'Į ' --' — X.--

AvarttuhGmifis^Sveikos ’t 
Gražios Akys

; Yro Puiki Smogui Dovatm 
Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

ną ir Nekenkia
. / Jums patiks Joa • 

“Eye-Caae** arba 
fceanty" Dyka)
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LIETUVOS KULTŪ
ROS KONGRESAS

popiežių 
įrodinėja

kurių labai 
nenorėdamas

į pnesm. su 
mų svarbą

Ciceronas nurodo 
draugi

Brazil
Metinė prehunieraM ^.Amerikoj ir Lietuvoj

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas,

• • • ; 4 ' * * * . ’ ' *

Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 
aplikacijas.

some 
got a

PIRMYN
SHARPS and FI.ATS

dar 
ir run*

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lpuis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming popl.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

'tUM’S TOVC.H ' 
'NW>T WU>'fCW6’
TH4NE J

ŪKE MINE >
ij>0HT KNOtU 
YMKT DIB 

t YOU GIMB

Ragina įtarius susirinkimuose 
dalyvauti ir ruoštis ateičiai

Matome pranešimuose, kad 
nekuria kuopų finansų sekreto
riai arba iždininkai, sumokėtas 
narių duokles nesiunčia Cent
rai!, bet pasisavina. Musų kuo
poje tokių* atsitikimų nebuvo. 
Dėkime pastangas, kad išrinkus 
atsakančius • narius į valdybų. 
Tada galėsime tikėtis,; kad ir 
ateityje viskas bus sėkminga, 
f Taip pat kuopos pirmininkas 
yra gavęs iš Centro sąrašų vi
sų skolingų kuopos narių, kur j 
perskaitys šiame susirinkime, 
žingeidi! bus išgirsti, kokiame 
stovyje mes esame Centro kny
gose

SLA. 63 kp., j Burn 
side susirinkimas į- 
vyks gruodžio 2 d.

Bus renkama valdyba ateinan 
tiems 1933 metams

SLA. 63 kp. priešmetinis su
sirinkimas įvyks 2 d. December- 
Gruod. J932 7 vai. vak. Tuley 
Parko svetainėj, 90str. ir St. 
Lavvrence avė. 1 Bus rinkimai 
kuopos valdybos ateinantiems 
1933 metams ir svarstoma dau-i 
geljs svarbių dalykų. Narių par
eiga skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimų, turime stengtis, 
kad išrinkus atsakančius narius 
i valdybų, o ypatingai sąžinin
gus ir rimtus narius į vietas 
finansų sękfetopaus ir iždinin-

Penktadienį Golden 
Star kliubas rinks 

naujų valdybą

kad komunizmas ir 
yra pereinamieji 

Lietuvai negali- 
kitaip tvarkytis, kaip de- 

turėti seimų, 
rinktų prezidentų, 

ministe-
Visi, kas kovoja prie§ juodą fašizmą 
y - '•' skaito‘ ■'

. ' IR
: REMIA . ..

llope the above work meefs 
wj|h your approval. K not pr 
if you haye sopje. additional 
ihfo, send to Singing Fool, 
6406 So. Franeisco Avė.

Till next time,
THE SINGING FOOL 

Wbo tliinks that wherever a 
back fencc is co.ncern.ed, therc 
įs a lot to be said on both 
sides.

Ateinantį penktadienį Strumi- 
lo svetainėje įvyks Golden Star 
Kliubo pri4|šmetinis susirinki
mas. .lis bus svarbus, nes ja
me bus repkųma valdyba ir vi
sokios komisijos. Kiekvienas 
kliubietis žino, kad nuo valdy
bos sumanumo ir apsukrumo 
priklauso kliubo ir veiklumas. 
Tad kiekvienas narys būtinai 
turėtų atsilankyti ir paduoti 
balsų už tokių valdybų, kurijrer 
rišusią tvarkytų kliubo reika
lus. Susirinkimo pradžia 7:30 
valandą vakare.—Narys.

Kaina mptam^ 2^ęi mėtĮy 1 dpi. 
Adresas lajškąmsir pinigams:

Germany, Berita, SW 68, Schliessfach 80

[imą ir paslaptingas 1 
ką j 

metų ir išgydl tūkstančiu 
>(00S: Kasdie ntw l0 .
idai vakare. Nedčliotpis ųuu 10 ryto iki Į rak 

kampas Keeler Avė. TelCrasvford 5573

Jūsų 
PATOGUMUI

P. Rondomanskis gyvai api
budino ateitininkus, jėzuitų 
veikimų, klerikališkajų spau
dų ir konstatavo, kad Lietuvos 
universitete klerikalai yra 
smarkiai įsistiprinę. Teologi
jos fakultetas ‘gerokai yra pri
kepęs “pedagogų” ,ir nukon
kuravęs Humanitarinį fakul- 
te*ų; Teolog. fakultetas, išro
do, gerai mokąs kepti atesta
tus, kuomet Humanitarinį fa
kultetų nelengva baigti. Nie
kas .netikrina katalikiškųjų 
mokytojų žinių ir atestatų; jie 
net kalbos nemokėdami dėsto 
gimnazijose. Tai vis klerika
lizmui, siekiant tikslų, leisti
na; jie naudojasi visu, kuo tik

“Pirmyn” choro 
ty”, ir to paties 
cerių.

“Splash-party”
mas musų jaunimui ir musų 
seneliai žinos kur išleisti savo 
“mažyčius” ateinantį šeštadie
nį. Vieta: Olympic pool. Kai
na maža.

Tikictų yra tik šimtas (100),

Netrukus draugijos pradės 
šaukti priešpietinius t susirinki* 
mus. Juose svarstoma svar
biausi organizacijų reikalai, 
ruošiamasi prie ateities ir da
romi įvairus planai tolimesniafn 
gyvavimui. Jeigu dabartinės 
gyvenimo aplinkybės greitai ne- 
pasitajsyą, piusų draugijų „ir 
organizacijų padėtis yra gana 
tamsi. Tuo blogiau, jeigu jos 
neapsisaugos. • Tad draugijų na
riai, darykite planus, ‘ bendrai 
tarkitės, taikykitės prie aplin
kybių. Dalyvaukite savo, drau
gijų priešpietiniuose sušįrinki- 
muose.—Ciceronas. ... ■ \

for? Don’t ynu know any het- 
ter? Ilaven’t you a tongiie?”

“Ycs, str”, answered John, 
‘■Būt rny» tonguė isn’t as long 
as m y arm.”

Home, siveet kome
Therc are botnecotnmirįg 

football gamos and homecom* 
ing dances (also homecom- 
jng souses), bu‘< never in the 
history of h^nes. hhs įbėrė 
been o “hornccotping conccrfV 
Pirmyn starta the bąli aroljing 
Decenibęr 11, at the Lįttiųiį* 
nian Aiidjtorium. This “home
com ing toncert’* will fėature 
Pirmyn chorus, Mrs. A, S|ęplp 
.pus, Pranulis,, Trys Rožyjfs? 
ųnd many others.

Ali the graduates of Pirmyn 
wi 11 be'therc to rpot for the 

members. Thė “remčjųf* 
įviji be present to; see that the 
ęhorus lives ųp to .all e^pecfr 
ųtions. A morę opportune timę 
of meęting . all of yoųr~ pj$ 
frieiids ariid making many hew 
acųuaintanccs will never pre- 
sent itšplf. Evėfybpdy young 
and olcĮ are invitęd, Si|n<ioy» 
Pco. 111h.
The IjJe of ari Opera Slnger,

As the celebrated soprano] 
began to sing,. ; An’jceUa’s' 
lošt brotlier bėcame greųtly* 
exercised bver the gesticuiat- 
ioris of thė orchestra conduc|-

yos vaisė. Jis buvo dar gyvas 
ir policijos klausiamas atsa* 
kė, knd negalėdamas gauti 
darbo ir neturėdamas kuom 
išlaikyti savo mylimosios S, 
G.aliunytės, kuri esanti Šedu
vos miestelyj 
mylėdamas 
perdaug jos apsunkinti, atėjęs 
Panevėžin ieškoti darbo. Iš
vaikščiojęs keletu dienų ir ne
radęs pragyvenimui šaltinio, 
už paskutinius centus nusi
pirkęs acto buteliukų ir jį Čia 
išgėręs. Surinto gyvybei pavo
jaus nėra. - »

Kongrese dalyvavo 173 [ga* 
Uoli atstovai ir pilna rotu
šės salė sueėių. Prof. Reme
rio, prof. Vahalo-Giidaičio, 
p. Rondomanskio ir I)r. J. 
Šliupo paskaitos. Priimtos 
dvi rezoliucijos.

AIDAS
...... BRAZILUO,

S. Paulo, Rua da Mooca,

VISAIS REIKALAIS KREIPKITE®

Pirmyn Aidai
r. 1 -IT-—

Gaila, gerbiamieji skaityto
jai, kad jums dar ramybės ne
duodame. šiuo imsime jūsų 
brangų laikų pranešti apie 

“splash-par- 
clioro kon-

Dr. J. Šliupas daro Lietuvos 
gyvenimo apžvalgų. Jis kons
tatuoja, 
fašizmas 
reiškiniai 
ma 
mokratiškai 
senatų ir 
prieš kurį atsakytų 
riai.

Kadangi valdžia yra žmo
nėms, tai ji nuo jų ir parei
na — jų renkama, jų ir stato
ma, jų ir kontroliuojama — 
per rinktus atstovus.

Piešdamas pokarinius Lie
tuvos įvykius, dr. šliupas sa
ko, kad klerikalai visuomet 
siekė savo' hegemonijos .

Klerikalai ir po to puikiai 
naudojasi: gauna žemių, kitų 
turtų, mokyklų ir kita. Išėję 
opozicijon jie nieko nepralo- 
šė. Visos priemonės jiems leis
tinos, tinka bi tik pasinaudoti.

Po pranešimų sekė disku
sijos, o gale išnagrinėtas klau
simais priimtos rezoliucijos. 

Kultūros tarybon išrinkti*. 
Prof. Purenau, prof. K. Sle

ževičius, prof. Dubas, p. Ron- 
domanskis, p. Dagys, p. žyge
lis, p. Audickas; dr. Buzelis, 
p. Liutikas, p. Baltrušaitis, p. 
Tornau, p. Vainoras, p. Ralys, 
p. Tamošaitis, dr. Garinus ir 
p. Ruzgas.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
; nęprjklausomos, pažangios minties darbininkų

l riaikrųįtiji yi;a ■

tai norintieji pasiskubinkite ir 
nusipirkįte anksti nuo choro 
nario. , z .

Antras apsvarstymas šios 
dienos lekcijai, įai koncertas. 
Koncertas įvyks gruodžio 11 
d., Lietuvių Auditorijoje. Cho
ras rūpestingai rengiasi prie 
Šio koncertų, norėdamas jį pa
daryti kuo gerinusiu: Jame iš
girsite daįneljų išimtų iš cho
ro ateinančios operetės, “Lai
ma*4. Koncerte dalyvaus visi 
jums gerai žinomi choro so
listai ir grupės. Jeigu jų ne
pažinsite, Lai jau bus ne dėl 
to, kad jie blogi dainininkai, 
bet dėl to, kad jus perdaug 
namie šildotės...

Atsiprašau, kad “Aidai** ne
pasirodė per keletu savaičių. 
Jūsų rašytojas radosi netikėtų 
aplinkybių apstotas ir — juk 
su aplinkybėm^ nesiginčisi! 
Aidai nuo šio laiko pasidarys 
kas antradienį.

Iki pasimatymo!
Jacgties Grandmesnil.

Froni all of the gobbling 
going on lašt Friday, it ap- 
peared as though the prover- 
bial įurkey had taken effect 
upon the< Pirmyn • chorus.* Up- 
on further investigation, ;it 
was found, that with a few 
exceptions, all of the members 
had a sparerib or pork chop 
Thanksgiving dinner.
Natūra i n ,the rainis seldom

Iląve you ever heard Frank 
sing a solo under watėr or 
seen the 'swimming tank? 
Hąve you ever had thc oppor-; 
tųnity to see big, /at *mėn iri 
s mali, pink swimming. tights 
or pretty, young giris in well 
fitting trink’ spits? If you 
havėh’L, call Aldona Valiuliu 
Rėimpn; 5923 inimediafėly. and 
iririke reservriti.ons for, Pir* 
rriyn’š gigahtię splash party to 
be.; held, throwh, heard, or 
what have you Dec. 3r<J at 
the Olympic Pool; > 22nd 5>L: 
arif Lombard Ąve^ (62<)0 W«)«

As the nuriiber to be admitr 
ted to the' pool is limited to 
one hundred, promptness jn 
making your reseFvations is 
necessary. Prįce of .admission 
is only - 50c. Swimming starts 
at 9:45 P. M.

Turkey hash.
Everyone was enjoying their 

annual Lųrkey. dinner, at Mil- 
Įer*s home when suddenly 
John . reached out aeross the 
tafcle and; helped himself to 
anothęr piece of turkey. A 
storini of crit.icišm arose and, 
in' the coursę of rebūlces; John 
was bovled over with the fol- 
lowįng Jąuestions from his pa- 
rents, “What did you do that

Daktaras
■ Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTjBRU PfiĘ. 27 1 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pu<!ės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas,;, reumatizmą, galvoj -1--———— 
roję, kosčjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptie 
galėjo jus . iigyti, ateikite čia ir pėrsitikrinkitą 
Praktikuoja per 4 - “ * - •- 
dykaį. Oęi$O 
valandai ir nuo 5- 
4200 West 26 St

į,,, ,r; ...................... . P.. ...................................... ^..i f 1 n ..........................................   —

ČEVERYKAI
KALĖDŲ DOVANOMS
Besiartinant Kalėdoms, beveik ki*kyienas J
žmogus mano pirkti kam nors kokią H
nors' dovaną. ’'

• čEyEkYKAI YRA GERlĄUillĄ pOVANA KALĖDOMS.

Prieš Kalėdas Šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augščiau. Mes 
užlaikome ‘ geriausius čeverykus'i; turime ditfžiausį pasirinkimą visai šei
mynai: vyrąmš, moterims ir-vaikinis.

, ' .Pirkdami pą? mVt sutaupysite «pįrtigų.‘ -

UNIVERSAL SHOE STORE
, : ZĄLESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted St. , Tel. Victpry 6576

W1SSIG,
• Spędąlbtas ii , 

, Rusijos

------ 7 METUS
i JOS YRA

KAUNAS. — Lapkričio 1 
dienų, pusėj 16 valandos per
pildytoj Baltosios gulbės sa
lėj ramiai ir rimtai pradė
tas ir apie 22 vai. pabaigtas 
Lietuvos Kultūros kongresas, 
kuriame dalyvavo 173 įgalioti 
atstovai, o svečiai visi salėn 
ir netilpo.

Kongresų atidarė Kultūros 
tarybos pirm. prof. A. Ta
mošaitis, prezidiumai! pakvie
tė dr. J. Staugaitį ir profeso
rius p. Lašų ir p. Purienų; Se
kretoriais p. Kežinaitį, p. Dagį 
ir p.

Pirmiausia prof. Remeris 
kalba apie civilinę metrikaci
jų — nuodugniai, moksliškai, 
išsamiai.

Toliau seka paskaitos apie 
katalikų akcijų Lietuvoj, ku
rias skaito prof. Vabalas-Gu
daitis, p. Rondomanskis ir dr. 
J. šliupas.

Prof. Vabalas-Gudaitis pla
čiai, pamatuodamas savo min
tis pačių katalikų 
\yskiipu citatomis 
kad karingoji katalikybė sėja 
netoleranciją, siekia diktato
riškos valdžios, siekia abso
liutaus valdymo ir žmonių ir 
visų turtų; siekia savo įtakoj 
turėti ir mokyklas bei visų 
dvasinį ir medžiaginį gyveni-

Panevėžys
Potvynis daro nuostolius.

Dėl dažno Ir gausaus lietaus 
labai pakilęs Nevėžis sugadi
no Elektros gatvę su Smėly-

< “What’s that , man. shaking 
Ips s'Jek at ber for? he de- 
niahded.

“J^hrli! He’s not shaking bis 
ifdidš .at herA . ... ... ■ ’

flųt Alex was not conviųcedi 
- **Then what in thunder’s sbe 
hoĮlering for?’’

Tid Pils .
Contrii)-A ąuartette is whero 

all four think tJ)6 other three 
cųn’t sibg. Then, what is a 
trio? ^Vinettą sotį, of obje.cts 
įp bejng caBed Wihnie.., We 
think that Mary S. fjhouht 
’baVe a good ėhance of cop- 
ning fiyst prize in Ihe bathing 
begųly contest Saturday... 
Wpnder Tvhat our president 
lobks likę in pink tįgbts... Tc-| 
nors are iiųproving with ever- 
fy reheąrsal. Prac|ice ipakes 
perfeęt... It is a great, life if 
you don’t we.ek ehd... Yes, ’tis 
true, būt we just had to go 
to the. Ąviation Dųnce and 
hear thosc Stepheps Revelers. 
Roy, whaVharnioBy! And that 
trombone player, Laddie. How' 
ahoųt a Bcnny Rubin act, 
Gėorgįe^. NeVer knew that Es- 
tel|e was bold, She actually 
asl<ed several. young men to 
4auee with hėr. Well 
girl’s hearts never 
bredk.

The end.
End of another “weak end

Antradienis, lapk. 29, 1932 ■■ ■y.i '^ ii > i . ... 

nės aikšte jungiantį tiltų. Iš 
vagos išėjęs mažas Malnikos 
upelis apsėmė didelius 
nespėtų pakasti bulvių 
kelių plotus, pe Jo, užneštias 
išardytas medinis tiltas. Va-; 
žiuojan|ieji turgun*turėjo grį
žti namo ar daryti kelių kilo
metrų lankų.

Nedarbo (r meilės jdrama.
šio mėnesio 17 dienų prie 

įgulos bažnyčios esančiame 
sodelyje acto esencija mėgi
no nusinuodyti 53 metų am
žiaus Adomas Surinkąs, paei
nantis iš Valšįų kaimo, * šedur 
..............................................................1 ■ . įim ■■■■■■■■ i ii
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Antradienis, lapk. 29, 1932

NAUJIENOS
The LitKaMlm Daily Newa 

FttbUshed Daily Exeet»t Sitaday by

Telephone

Edlto P. OHKUmS

BuiMcnption

*

00 per yenr ta Chleago

Entered *s Second Class Mattel 
Mareh 7th 1914 at the Post Offlee 
of Chieago, I1L under tha aet of 
Mareh Srd 1879. * < , ■ •

Chicagoji — paltai! ...
Metams -------- — „„ 88.00
Pusei meta 4.00
Trims mifiaslams_______ E.00
Dviem mėnesiam -----............  1.50
Vienam minėtini . .75

Chlėtgoj per
Viena kopija ........... i- -- - 8e
Savaitei -- - . : - •fRe'
Minstitti ------ --- 75C

Suvienytose Vaistuose; ns CkicaroJ 
paltai

Metama --------- ----------- 87.00
Pusei meta 8.50
Trims minešiams —........... 1.75
Dviem minėdama ..........  1.25
Vienam minėsiu! ----------- .75

Itatavon ir kitur uitieniuoM 
lAttictata)

Metams ....... ................... , ■ 88.00
Pusti meta --- — ■ ■ - • 4^0
Trims mtaestams .,.>. 340 

_ Btataus įtikta siusti palto Monov

Viena

O...........................................Ii.................. ' ... ..........' .1 >4........... ........... ......

DtT DIDELI UŽDAVINIAI

Amerikos Darbo Federacija pasisakė už privalomą 
apdraudą nuo nedarbo ir už 30 valandų darbo savaitę. 
Kaip pirmas, taip ir antras šitų dviejų dalykų yra be 
galo svarbus Amerikos darbininkams.

Dabartinė biznio depresija parodė, kad vien labda
rybės keliu negalima žmoniškai aprūpinti bedarbius 
ir jų šeimas, kuomet per ilgesnį laiką milionai darbi
ninkų neturi uždarbio. Privatinė labdarybė gali pagel
bėti tiktai tol, kol vargstančių skaičius yra palyginti 
nedidelis. Šioje depresijoje bedarbiams teikti pašalpą 
yra priversti miestai ir valstijos ir, galų gale, jiems 
turėjo ateiti į pagelbą federalinė valdžia. Ji įsteigė fi
nansinę rekonstrukcijos korporaciją, kuri duoda pa
skolas miestams ir valstijoms, kuomet jiems pritrūksta 
lėšų bedarbius šelpti.

Jeigu per gerovės metus Amerikoje butų veikusi 
apdraudos sistema, tai kapitalistai, mokėdami tam tik
rą nuošimtį į apdraudos fondą, butų sudėję milžinišką 
sumą pinigų, iš kurios bedarbiai galėtų gauti pašalpą, 
neapsunkinant miestų ir valstijų biudžetų, kuriuos 
šiais blogais laikais ir taip yra keblu subalansuoti.

Antras Amerikos Darbo Federacijos reikalavimas 
liečia darbo laiko sutrumpinimą. Federacija pasisakė 
už 5 dienų darbo savaitę ir 6 valandų darbo dieną. Visi 
rimti ekonomistai šiandie pripažįsta, kad toks darbo 
laiko sutrumpinimas pramonėje yra neišvengiamas. Jo 
nejvykinus, milionai darbininkų negalės gauti, .darbo, 
jeigu biznis ir pasitaisys. Pramonė šiandie yra taip 
ištobulinta, kad apskaičiuojama, jogei sugrąžinus į 
dirbtuves tik pusę dabartinių bedarbių, jie galėtų pa
gaminti tiek prekių, kiek jų buvo pagaminama geriau
siais “prosperity” laikais. O kur dings kita pusė bedar
bių? Jiems suteikti uždarbį pramonė galės tiktai tada, 
kai dirbtuvėse bus įvestos trumpesnės darbo valandos.

Taigi apdrauda nuo nedarbo ir penkių dienų darbo 
savaitė yra du dideli reikalavimai, kuriuos išstatė or
ganizuotieji Amerikos darbininkai. Jie yra lygiai svar
bus visiems darbininkams, nežiūrint kokį jie turi ama
tą arba kokiai srovei ar partijai jie priklauso. Juo dau
giau vienybės ir solidarumo bus pas darbininkus, sto
jant už šiuodu reikalavimu, juo greičiau juodu bus iš
kovoti.

arba, atmesti skolininkų propozicijas. Bet jisai, matyt, 
bijo imti ant save iniciatyvu
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KO TJttJCKtg NEPASAKĖ
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Koperihagene, Danijoje, buvusis Lenino bendradar
bis, Leonas TroCkįg, užtfekar laikė paskaitą apie bolše- 
vikišką pėHfefšihą Rusijoje. Ji^ai įrodinėjo, kad tas 
perversmas buvęs ^rdi^alin^as”, — kas, anot laikraščių 
pfanęgiinta, nepadavė didelio įspūdžio į klaUsytojus.

Trockio kalba butų buVUši jeigu jisdi
butų papasakojęs, kaip jisai 1921 metų pradžioje krau-į 

‘juose paskandino jurininkų ir darbininkų sukilimą! 
Kfbrištate. Tuo kraugerišku; žygiu buvęs sovietų karo’ 
komisaras ant visados įrašė savo vardą j istorijos la-K 

?pus, kaipo viėnas žiauriausiųjų 20 amžiaus budėlių.
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centrą ir jos šalininkuš 2-je 
kuopoje, kurie bando pasisa
vinti kuopos teises ir turtą.

Vienas “Ščyrasis” komunis-’ 
tas, pranešdamas apie šitą by
lą Brookly.no staliricų organui,; 
rašo:

“Blogesnio darbo, kokį <da-j 
bar ddro tie užsiš^yrčliai, 
vargiai galima dariiinhikų 
organizacijoje rasti. Kai ku* 
rie prisidengę darbininkišku- 
mu įeina į atsakomingas or
ganizacijų vietas (kaip Rod- 
gers), o paskui darbuojasi 
knisimai pamato pačiai dar
bininkų draugijai, kaip kad' 
jie bando daryti su APLA 
2*ra ‘kdd^Bi?*
Bet ar ne patys “šČyrieji” 

pirmutirtiai pradėjo žmonės tų 
“blogų darbų0 mokyti? Os vi
sokias bylas kėlė Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje?
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“AUGŠČIAUSIA PRIEGLAU
DA” PATRAUKTA TEISMAN

Bolševikų kontroliuojamoje 
organizacijoje “AugŠčiausia 
PHeglatida Lietuvių Ameriko
je”, kurios centras randasi 
Pittsburghe, eina kova nė juo
kais tai*pė centro ir kuopą, 
šioje vietoje buvo minėta, kad 
centras suspendavo stambiau
siąją organizacijos kuopą, bū
tent, 2-ją. Suspendavęs tą kuo
pą, centras sudarė iš savo ša
lininkų naują “2 kuopą”, 
riai liepė perimti kuopos 
tą ir kitus dalykus.

Dabar bolševikų spauda
neša, kad suspenduotoji kuopa 
užvedė bylą teisme prieš APLA.

ku- 
tur-

pra-

ĮVAIRENYBES

Požemių miestas 
Karinas

ATBULAS DARBAS

Francijai 
užmokėti

Budapešto laikraštis “Nėtchi 
Naplo” spausdina savo kores
pondento pranešimą apie Af
rikos požemių miestą Hariilą. 
šis miestas randasi Libijos 
lygumoj. Tai esą vienintelis 
visame pasauly toks miestas. 
Ten jau šimtus metų gyvend 
giliai po žemėmis žmonės. Jie 
į žemės paviršių išlenda ga
nyti savo gyvulius ir nuvalyti 
alyvų sodus. Į požeminį mies
tą vedąs siauras tamsus takas, 
kuris pasibaigiąs plačia pože
mine aikštei Aplink sustatyti 
namai, kurių sienose matyti 
juodos kiaurymės — durys. 
Jose įkabintos kilpos. Visi po
žemio gyventojai esą žydai, 
bet didelio augumo ir stip
resni už arabus, žurnalistas 
paklausęs, kodėl harianiečiai 
gyvena požemiuose ir tik su
sibūrę į burius išeina pasigė
rėti saulę,. Bet nė vienas į jo 
klausimą neatsakęs. Taip ėsą 
gyvenę tėvai ir tėvų tėvai. Vi
sos požeminio miesto gatvės 
esančios nepaprastai siauros. 
Kad pro šalį praleidus raitą 
keleivį, esą labai reikalinga 
prisiglausti prie sienos. Rabi
nas paaiškinęs vengrų žurna
listui, kad požemio niiestaš 
stovįs jau 2,000 metų. Gyven
tojų šiame mieste esą 10,000.

Ištuštėjo kalėjimai.
Daugely šalių, įvedus sąly

ginį baudimą, pradėjo tuštėti 
kalėjimai. Norvegijoje jau 
keli toki rūmai perdirdami į 
mokyklas. Dabar Čekoslova
kijoje Visoko mieste kalėji
mas jau kelintą mėnesį laiko 
iškabintą baltą^ vėliavą. Tas 
reiškia, kacL jdnie nėra kali
nių. Panašiai/ pasitaikydavo 
ir pirmiau, bet'tęsėsi po kelias 
dienas ar lįet — valandas. 
Dabar čekai labai džiaugiasi 
tuo nauju jų krašto kultūrin
gumo įrodymu. Kada ir hiii- 
sų kalėjimai paliks negyvena
mi ?

Senovės liekanos

no elgetą, bet pamiršo nusi- 
iimt aukso grandinėlį. Scenoje 
jis kartojo, įcąd mirštąs badu.

—tai įkeisk lombarde savp 
laikrodį!~ Surėkė jam kažin 
įkąs iš žiūrovų. — Deja, jis 
.netikras! — atšovė aktorius^ 
.tuo gelbėdamas savo neapsi-1 
Žiūrėjimą.

Prancūzų kanauninkui San- 
teuil vieną .kartą per pamoks
lą iškrito iš rankovėm lošimo

J W. . i, 1 ■ I , , Ii,

;; Wdshingtoh Irving

Jaunavedžio Šmėkla

jkorla. .Kunigui, pasidarė ne
smagu. Bot jis tučtuojau pa
klausė pakėlusį kortą berniu
ką: - Kokia ten korta nukri
to?—Rikių karalius. —O kiek 
yra sakraAientų? Nežinau. 
—Nežinau.— Matote, kas da
rosi sugriaudė pamokslinin
kas: švęntų sakramentų neži- 
,no, o jau kortas moka a'skirti. 
—Ir ta tema pasakė graudin
gą ir išmintingą pamokslą.

grafas buvo nužudymas ir pa
laidotas Wurtzburgo katedro-

įsivaizduoti,
, Baronas
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Verte A. Kartūnas.
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(Tęsinys)
Puota linksmai tęsėsi, arba 

nors triukšmingai, nes svečiai 
buvo palaiminti taisr gerais 
apetitais, esančiais pas tuos, 
kurie gyvena tyrame kalnų 
Ore ir kurių kišenini tušti. 
Batonas papasakojo savo ge
riausias ir ilgiausias pasakas, 
ir niėkad jis nebuvo pasako
jęs taip gerai iF įspūdingai. 
Jeigu buvo kas stebėtino, tai 
klausytojai labai stebėjosi; 
o jeigu kas juokingo, — jie 
juokėsi, tiktai kur reikia 
jUOkJiis; Tiesa, baronas, taip 
kaip ir visi garbingi žmonės, 
perdaug save gerbė, ikad pa
sakojus nenuobodu judką; bet 
jo juokai visada buvo užtvir
tinami 
HočlMimėilio
Jkingas juokas, pasakytas prie 
savo stalo, su linksininailčiu 
svynii turėjo sukelti skanaus 
juoko. Geresni ir prastesni 
juokdariai pasdkė daug gerų 
daiktų, kurie bi/jų gulima at
kartoti, tik, gal būt, tokiame 
pat atsitikime, daug buvo pa- j _* . - . - *
saftyM tM-dkfllbtį pdšnlbždoiii ^n«’y° s,kl,autli .st0«as .dare

su sklidina taure
, tad ir ilčjtio*-

“Man rei-

...M.,., ..
miegamasis pataisytas, jeigu 
jis butų panorėjęs gulti.”

Svečias liūdnai ir paslaptin
gai pUput-tė galvą
kia gulti kiekiam kambary 
šianakti.”

Jo atsakymas buvo kažin 
kas nepaprasto. Nuo jo balso 
tono, sii kuriud jis ištarė, tie
siog barono širdis nustojo pla
kti; vis-gi jis atgavo jėgas ir 
atkartojo 
šymą.

Svečias 
neigiamai 

’kiėkviėno 
Įėjęs visiems sudie, palengva 
traukėsi iš salės. Senmergės 
dėtos buvo lyg suakmenėję. 
Jaunoji buvo nulenkusi galvą 
ir ašaros buvo ištryškę iš jos 
Akių.

Baronas sekė nežinomą sve
tį ligi didžiojo pilies kluono, 
kur juodas žirgas kapsite že
mę ir iš nekantrumo šnirpštė. 
Kai jie priėjo vartus, kurių 
skliautai buvo mažai apšviesti, 
svečias s*aptelejo ir giliu, lyg 

c iš statinės balsu, prabilo į ba-

savo svetingą pra-

nieko nea^akęs tik 
papurtė galvą po 

prašymo, ir moste-

Prezidentas Hooveris pranešė Anglijai, 
ir Belgijai, kad jos turi gruodžio 15 dieną 
Jungtinėms Valstijoms nustatytą dalį savo skolų su 
nuošimčiais, bet jisai prižadėjo joms pasiūlyti kongre
sui, kad butų paskirta tam tikra komisija, kuri dar 
kartą peržiūrės ir apsvarstys visą karo skolų klausimą. 
Savo pareiškime, po pasimatymo su gub. Rooseveltti, 
prezidentas pasakė, kad Amerika negali atsisakyti iš
klausyti savo skolininkus, kurie prašo progos išdėstyti 
jai savo reikalą, nes tarpe draugingų valstybių toks 
kreditoriaus atsisakymas kalbėti su savo skolininkais 
butų netinkamas pasielgimas.

Tai yra išmintingas pastebėjimas. Bet yra nesu
prantama, kam Hooveris nori siūlyti kongresui skirti 
komisiją karo skolų peržiūrėjimui. Jeigu jisai tokį pa
siūlymą duos kongresui, tai kongresas turės spręsti, ar 
verta iš naujo perkratinėti skolų klausimą, ar ne.-Bet 
kdkios prasmės gafi iokios diskusijos turėti? Kada koifr 
gtesas tą klausimą svarstys, tai jisai dar nežinos/ ko4 
kių propozicijų thri skolingosios valstybės: ar jos 
sAi atsisako savb skolas mokyti, ar tik prašo jds stita- 
žinti; ir jeigu jos nori skolų sumažiniiho, tai ar jos su
tinka kokiu nots kitokiu budu Amerikai atšitygmli, if 
t. t. Aišku, kad visų šitų dalykų ■ nežinant, ; kongresui 
tekti/ spręsti klausimą lyg užrištomis akimiš. v

Pirma negu patiekti kongresui kah> skoliĮ klatiši- 
rųą, prezidentas turėtą aiškiai i patirti, ko Idš valštyfeėš 
nbri ir ką jos siūlo Amerikai; Tiktai turint rankdsė 
visus faktus, .galiftkf dalyką išmintingai svarstyti if 
tarti. Todėl prezidentas Hoovetfe pradėda dafrbą iš; Mt] 
biilo galo. Jisai pats Amerikos
skolininkusrfr^ii^gniAi isną^ ' '

Nelaimės praneuzijos 
kasyklose

■ • ' ■ - , • 1/

Pastarųjų metų statistika 
rodo, jog katastrofos kasmet 
paima apie 40 ■ nueš.' dirbančių 
kasyklose .darbininkų. iDdtf 
gelis jų į grįžta darban, bfet įbėĮ 
mhžai žuMd arba Visait hiišto- 
ja j darbiiųtifrtiJ. Paskirta * ko- 
ihisija ištlfti, k^dcl 'ifclhhn|į4

Paprotys sudaužyti stikliu
kus begeriant yra likęs iš tų 
laikų, kada puotos pabaigoje 
ąplink stalą iš rankų į rankas 
keliavo didelė taurė, iš kuribš- 
< i si iš ei’ės gėrė. Paskiau viso
kioms epidemijoms siaučia6!. 
senobinis, graikų laikus atme
nąs, paprotys buvo pamirštus 
ir jo vieton žmonės tik leng
vai Sudauždavo taureles! kiek
vienas gerdamas skyrium. Bet 
pasiliko senoviška pažiūra, 
kad sudaužę stikliukus gėrikui’ 
negali kits kito skriausti, su
sitaiko ir virsta draugais. Kas 
neribri taikos, arba visai ben- 
droj puotoj nedalyvauja arba 
vengia gerti su priešininku.

SĄMOJO SVARBA GY
VENIME

įvjdddl tiek pkddžnejo)
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po. 50; pusi 
sios iŠ viduramžių laikų

Galima sau į 
kaip jie nusiminė, 
užsidavė savo kambaryje. Sve
čiai suėję .džiaugtis su juom, 
nei manyti nemanė apleisti jį 
liūdesio valandoje. Jie grupė
mis vaikščiojo po pilies kluo
nus, arba salėje susirinkę lin
gavo galvas ir kilnojo savo 
pečiais, apgailėdami nelaimes 
tokio gero žmogaus. Jie sėdė
jo prie stalo ilgiau, negu visa
da, gėrė ir valgė daugiau, ne
gu pirmiau, kad palaikius 
kiek nors geresnę nuotaiką. 
Bet padėjimas jaunos nuota
kos, likusios be jaunavedžio, 
buvo liūdniausias. Pražudžius 
vyrą nei ne apsikabinus jį — 
ir tokį vyrą! Jeigu f;k šmėk
la buvo toki gracioziška ir 
prakilni, tai koks-gi buvo gy
vas žmogus? Visas narnąs pri
sipildė jos raudojimo.

Naktį antros dienos po jau
navedžio mirties, ji, lydima 
vienos iš jos tetų, nuėjo gulti 
į savo miegamąjį; teta būti
nai reikalavo gulti su jaunaja. 
Teta, buvusi viena iš geriausių 
visos Vokietijos sekėjų dvasi
nių pasakų, sekė vieną iš il
giausių pasakų ir užinįgo pa
čiame viduryje pasakos. Kam
barys buvo nuošaliai ir viršu
je mažo daržo. Jaunavedė už
simąsčiusi gulėjo ir žiurėjo į 
virpančius menulio spindu- 
lilis, apšviečiančius esančios 
prie lango drebulės lapus. Pi
lies laikrodis ką tik buvo iš
mušęs vidurnakčio valandą, 
kai iš daržo pasigirdo malonus 
muzikos gaidai. Ji greitai atsi- 
sikėlus palengva prislinko 
prie lango. Tarp medžių šešė
lių srovėjo aukštas pavidalas. 
Jam pakėlus galvą, mėnulio 
šviesos spinduliai apšvietė jo 
veidą. O, Viešpatie! Ji pamatė 
Jaunavedžio šmėklą! Tuo mo
mentu smarkus* suktelėjimas 
užgavo jos ausį, ir jos teta 
buvus prie lango puolė jos 
glėbin. Kai ji vėl pažiurėjo 
pro langą šmėklos jau nebu
vo. Iš dviejij moterų dabar te
tą reikėjo daiigiau raminti, 
nes ji visai buvo nusigandusi. 
O jaunai panelei atrodė kas 
tokio meilaus, nors tai buvo 
tik šmėkla jos numylėto. Vis
gi buvo panašumo į vyrišką 
grožį, nors nemanoma, kad 
dvasia patenkintų meilės tro
kštančią jaitną panelę; bet 
kad jau nėra gyvo meilužio, 
tai ir su dvasia kiek nusira
mina. t — 
niekad nebeeis 
kambarin; o jaunoji nors sykį 
buvo 
taip 
gulės 
todėl 
kambaryje vienų viena; bet ji 
išreikalavo tetos prižadėti, kad 
ji niekam apie šmėklą nepa
sakos, kad jai neužgintų vie
natinį melancholišką smagu
mą betikusį ant šios žemės — 
gyventi tame kambaryje, kurį 
saugo josios numylėto šešė
lis.

(Bus daugiau)

jo balsą dar panašesniu į nu
mirėlio.

“Kai mes dabar esame vie
ni,” tarė jis, “aš pranešiu jums 
priežastį, dėl kurios aš aplei
džiu. Aš |uriu svarbų neatidė
liojamą pasižadėjimą—” ,

“Nagi,” tarė baronas, “ar 
negalėtum pasiųsti ką kitą?”

“Negalima pamainyti — aš 
turiu asmeniškai atlikti; man 
reikia būti Wurtzburgo kated
roje—

“Taįli,” tarė baronas, atga
vęs drąsą, “tik ne šiąnaktį— 
rylųj pasiimsi ir jaunąją su

poriioms į ausį; nub kurių jos 
sulaikytu juoku purtosi, lyg 
fiuo konvulsijų, ir vieną dr dvi 
dainas padainavo barono ne
turtingas pusbrolis, nub kurių 
senmergės tetos net veidą pri
dengė savo1 Vėduokliais. '
.< Tarp to viio klegėjimo ne
žinomas svečias palaike labai 
keistą ir. ne vietoj rimtumą. 
Vakarui r besitęsiant jo veidas 
darėsi .rūstesnis ir lyg nuobo- 
daująs; gal ir, keista, bet ir 
paties :barono pasakyti juokai 
darė jį melancholišku. Kai ka
da jis buvo užsimąstęs, o kai 
kada .susijaudinęs ir neramus 
žvalgėsi, tuo parodydamas, 
kad jo galvoj buvo kas nors 
negerai. Jo pasikalbėjimai su 
jaunąja vis darėsi .rimtesni ir 
paslaptingi. Juodas. debesis už
slinko ant ramaus jaunos pa
nelės veido ir jos menkas kū
nas pradėjo drebė*^. >

Visi tie ženklai negalėjo bū
ti nepatemyti ten s esančių žmo
nių. Jų linksmumas buvo at
šalęs tuo neišaiškinamu jau
navedžio rimtumu; jų dvasia 
buvo užsikrėtlisi, -— vienas ki
tam šnibždėjo ir žvalgėsi, 
traukydami pečius; ir purtyda
mi galvas. Dainos ir juokai 
vis rečiau ir rečiau,, girdėjosi; 
buvo neaiškių į stapielęjįmų 
pasišnekėjimuose, pagaliau 
sekė nuožmios i pasakos ir virš- 
gamtiškos legendos. Viena bai
si j pasaka iššaukė dar baises
nę, o baronas kone privarė 
ponias prie apalpimo iš išgąs
čio, pasakodamas istoriją rai
to velniuko, nušinešusio gra
žiąją Leonorą Baisi pasaka, 
kuri, dabar .jau yra .eilėraš
čiu ir ikdilą Žmbnės skaito ir 
tiki.į ' 4 '

>

Savo vietoj ir laiku pavarto
tas sąmojis kitąsyk gali išgel
bėti žmogų iš keblios būties. 
Čia duodame dar tris pavyz- 
•džim. .

’*ruslJ 
Jkhrąhų , Ii ridnką, Didj jįf įver
tė jį griovim Supykęs įariįliųs 

: užsimdio; mušti; vežiką,
las-išveRgė iacjinąlonm»d^viehvti 
sfiftiniu. /;Prfaipaiįs!u, JŽisiį 
D'ijybė, ^klydęs. Bet ir Išlį
stai juk tįkdttVo muši prakiš?

' ti? —Kaįitius ,žūsi j nokė ir do- 

vienas-ni^ehiziniijiųrla^
ttvo' kariaim^!g^vyė

BjmiįU»,;«k>WreWU’

■*ittWs.,4WrO?
■■'■■ •    • •> ' >■•»;> .,.,

Italų aktorft^ Novelli vaidi

dis Iki 
.akyj b 
Jjardnį 
lesi/ ji 
keltis; 
aukit|t 
barimo 
atrcįlį. 
ną. Ilil 
H?

‘įf-^ Ši

busta įitida 
fetjtoi pasakys. Jo

hflfcai $asąku. jau bai 
i |>alęn|gva <> prade j c 

ildslulih darytlamasit

rytųj pasiimsi 
savjm.“ ,

“Ne! Ne!”, 
dešimt sykių 
no sutartis ne su j auna j a, —

kirminai laukia

atsakė 'ateivis, 
rimčiau, ‘‘ma-

f va o pradėjo 
darydamasis 

į aukštesniup Qt 
bifts .^ms‘ ji J

ar, jis 
durM^įį? Juk viskas 
prirengta j niui

kiriiiinai! 
manęs! Aš ęsu numiręs žmo
gus — mane riužųdė vagys — 
mano\klnias guli Wur<<zburge 
—vidurnaktį mane turi palai
doti 
man reikia laikyti sutartį!”

Jis užšoko ant savo juod
bėrio žirgo, tpuolėsi per tiltą, 
ir arklio jkunųpų terpsėjimas 
prąžuvo nakties \vęjo • švilpime.

Baronas didžiausiai išsigan
dęs grįžo saien ir papasakojo 
kas atsitikę. Dvi ponios tuo
jau, ąpatpo; s kitos labai pasi- 
biaurėjo, dažinoję, kad joms 
teko* puotauti su šmėkla. Kai 
kurių nuomone, galėjo tai bū
ti Nuožmusis Medžioklis, gerai 
žinomas • vokiečių legendose.
Kai kurie kalbėjo apie kalnų 
šmėklas, miškinius velnius, 
ir apie kitokias viršgamtiškas 
esybes, kurios taip be pasi
gailėjimo užpuldinėjo gerus 
Vokietijosi žmones nuo neat
menamų laikų. Vienas iš ne
turtingų giminių išdrįso išsi- 
thrli,’kajd tai galėjo būti koks 

liūs kavalieriaus bah- 
^yinas/išsisukti* nuo vestuvių, 
įr.k<<i jaunojo {toks apsiniau
kęs užsispyrimai pritinkąs- to- 
kfai.- melancholiškai ypatai. 
/Tuo, žinoma, lis 
‘ant savęsmdsų panieką, o ypač

žąt kuo g 
Xorėl ,k 
gčSfi atšaukti skvo heta 
j&k (i vėl .tarp eį ik i učių,jų.

Uayimlį jie .prisilaikė jie visi 
buvopertikrinu kai ant ryto- 
jaušs atsilankė, buvusio grafo 
palydovai iF atpasakojo, kaip

kapas laukia manęs

tik sukėlė

jfuo, barono, kutis laike jį ma- 
Žąt kuo gfe&smu už bedievį; 
iorėl JM kųodgjfeičiausiai steu- 
gėši atšaukti sįvo hečeziją ir 
fekli veljarpe.tikinčiųjų.

Bei, neHuriJįt kokių ainiu-

Teta pareiškė, kad ji 
, > miegoti tan

nepalanki ir pareiškė 
pat griežtai, kad ji ne- 
kitame pilies kambary; 
ji tyrėjo gulėti tame

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima šauti jo 
Naujienose. Kaina 10e.

NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

UtugUay pažangių ių lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima įtapti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam* 
jib,f kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Brookly.no


Antradienis, lapk. 29, 1932 . ,--rj2-___2__L—2-±_2_——r____±_—__________________ —

Mera

Tel BOULEVARD 9199

TRUMPOS ŽINIOS

Dar viena automobilisto auka

Tel. Dcarborn 7966

Seniausia ir Didžiausia

DOMINYKAS ŠLEŽAS

Nedaliomis nuo 10 iki 12

kero 1260

Joseph Budriko ra- 
dio artistų kontestas
Dalyvavo 100 kontestantų-čių 

linksmas įdomus programas

Skaudžiai apdaužytas Stepono 
Erazinskio, 3729 S. Morgan St.

GARSINKITE,S 
NAUJIENOSE

Sodomis 
Rtridtncija

i švento Povilo ligo 
muštynių, kurios jvy 
S. Morgan Street na

Charles B. Arnold pri 
si pažino kaltu; nebus 
baudžiamas mirtimi

Chieagoje įvyks Ameri 
can Farm Bureau Fe- 
deration kongresas

kalbėjosi 
komunistų 
Tūlas vai- 

neva prisi- 
nei iš šio

metų 
metais, 
tvenki-

Po kortų lošimo ligo 
ninen nugabentas 

P. Krasauskas

Pienininkai ir pieninės 
tariasi apie kainų 

numažinimą

suteikia 
barzdaskutyklos 
■m komfortą 
■ skutimos 

namie

Automobilis kelias dienas 
atgal suvažinėjo prie 45-tos 
ir Ashland kampo 30 metų lie
tuvį Kazimierų Burokų, 1426

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso valandos 
*8 vai. vatu ,______ _ ___

Ofiso Tekt Boulevard’7820
Namų Teta Prospect 1930

Lapkričio 25 d. Lietuvių Au
ditorijoj Jos. F. Budriko kor
poracija surengė kontestą radio 
dainininkams, muzikantams ir 
šiaip menininkams.

Jos. F. Budriko korporacijos 
menedžerius p. S. Valančius 
pranešė, kad dainininkams ir 
svečiams iš tolimesnių miestų, 
kurie išpildo programus Budri
ko parengimuose, bus sureng
tas kontestas ateityje 
bar tik tie gaus dovanas, kii

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
. t blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12, 
3343 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1401

CHICAGOS 
ŽINIOS

.. .... 'Antradieni lt 
ttyirtadieni vakarai? pagal imltadia^

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Ardhet Avsnus 
Telefonas Virginia 0036 .

Išeikvojo 3 milijonus 
bet nori išsigauti iš 

kalėjimo
Wwlter Wolf, kuris išeikvo

jo $3,666,929 Continental Illi
nois banko pinigų, vakar krei
pėsi į Jolict kalėjimo viršinin
kus, reikalaudamas laikino 
paliuosaviino.

Tarp Ghisagos 
Lietuvi)!

Girto aiilomobilisto šuva 
žinetas

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomb 

2420 W. Marųuetta Rd. arti VJsetern Av 
Pbone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

Teisėjai Fardy ir Alle 
gretti užėmė naujas 

vietas

Prie lokalo priklauso gražus 
abiejų lyčių darbininkų būre
lis. Greitu laiku manoma įs
teigti nuolatinę lokalo buveinę 
prie Michigan Avė., pavaryti 
stiprių agitacijų ir sukurti stip
rių organizaciją. Taipgi mano
ma sekančiais metais statyti 
kandidatą į 9-to wardo alder- 
monus. Kandidatu numatomas 
Johnsonas, jau du terminu bu
vęs to wardo aldermonu. Taip
gi nutarta surengti šokius, 
kad sukelti kiek pinigų agita
cijos vedimui.
Lokalas sparčiai auga nartais 

z J J-.* . » 6 - i t ' .

Lokalas sparčiai auga nau
jais nariais. Kiekvienų susirin
kimą keli prisirašo, tarp j U ir 
buvę komunistai, kurie apleidę! 
savo Bimbą ir Andriuli dedasi 
prie lokalo. Su laiku manoma 
turėti tvirčiausią šios apylin-: 
kės politinę organizacijų.

Tik lietuviai šioje apylinkėje 
kažin ko laukia. Jau laikas su
organizuoti LSS. kuopą, nes 
lietuvių norinčių dalyvauti kuo
poje yra gana didelis skaičius. 
Visi, kurie nori įstoti, kreip
kitės pas A. J. No. 135 E. 114į 
St. Bedarbiams nereikia, mo-' 
kėti. Dirbantieji moka po $2 į! 
metus (anglų lokale $3).

Senas Antanas.

Roselando socialistų 
lokalas sparčiai žen

gia pirmyn

PRANEŠIMAS 
erdvesne ir .patogesne vietų

Or. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialisti 

4145 Archer Avė.
.Ofiso'Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 ik 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vikare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tek HYDE PARK 3395

Vakar du municipalio teis
mo teisėjai Fardy ir Allegretti 
apleido senąsias vietas ir už- 
liine 'eisėjų vietas Cook ap
skričio Superior teisme. Jie 
laimėjo lapkričio rinkimuose.

Telefonai

Boulevard 52.03

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Įlotais pagal stirtrt!. 
__ U9o. Rkhmond Stcstt 

Telefonas Republic 7868

Cfcicagos pieninių organiza
cijos atstovai ir pieno gamin
tojai susirinko į konferencijų, 
kurioje tarsis apie galutinų 
pieno kainų numažinimų iki 
9c už kvortų. Kainos bus nu
muštos greitoje , ateityje, sako 
pieninės, nes iŠvežiotojai su
tiko numažinai sau algas nuo 
>45 iki $40.

Planuoja išplėsti lokalo veiki 
mą ir išugdyti jį į tvirčiau 
šių apylinkės' politinę orga
nizacijų.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS;

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

Newb6Yry Avė. Sirvažinėtanh 
■gerokai apdraskyta galva.

Lietusiai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. CanaI 0402 
CHICAGO.

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

2400 W. Madhon St.
f ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick- 0597

Ofiso if Rez. Te!. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th "8 Halsted Stt) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 •

•Nedėldieniais pagal sutarti. .. r-1

Sekančių savaitę Chicago 
atsidarys ūkininkų American 
Farm Bureau Federation 
kongresas. Tai bus vienas iš 
kekų konferencijų, kurias 
ūkininkai laiko Chicagoje lai
ke galvijų parodos, stockyar
duose. Federacija planuoja 
pagaminti galutinus reikalavi
mus kongresui, kad padėti 
ūkininkams, pakelti kainas ir 
pagerinti jų gyvenimų.

Nežmomfas, matomai girtas 
autoinoi>ilis\as, pereitos Savai
mės pabaigoje suvažinėjo V.; 
Neką, 4055 So. Ar lesiau Avė, 
prie kumpu 22-rus ir Hoynei 
Avė. ; ?

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervnotumo, skaudamų I 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Speciali atyda l 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per puse piginus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taišbinos be akinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Td. Kenwood 5107
•VALANDOS:

ano 9 iki 11 valandai .ryte: 
tino 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aut., 2 lubot 

CHICAGO, 1LL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 ved. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro J^edėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Pbone Midway 2880

!NiikbtiitSgęs ibtivęs itthptifoas 
seikPtitiUobi namuose, 

AM.

®dkftadoibta sfek-^ 
i v< po pietų įįi- 

jpimlė a>WWiį Juozapų maišu-’ 
Skų, Camdpwt A<VČ. ir 

pėW i k tikiu, ^)a- 
Ibėgo. iL&ifcė u^puc^imo J.- 
flBintauškfts buvo savo gyVeiia- 
fmųjųn&mų ^teangyj, $ir- 
rmam ■’Sfttkište.

!U^ptt0<kas jam ftmvęs ftepa- 
i/įstain&s asmuo, a. -RinĮtaus- 
Ikas nešino ikuo 
^pasikėsinimas prieš jo gyvy
bę. Spėjama, kad tai keršto; 
žygis. Pavojaus užpultojo 
gyvybei nėra.

16 metų Charles Bertrand 
Arnold vakar prieš teisėjų 
Prystalskj prisipažino kaltu 
nužudęs savo bobutę Eilėn O. 
Saxe. Jo advokatai išgavo iš 
prokuroro pareiškimų, kad 
prieš šį jaunų berniukų mir
ties bausmė nebus naudoja
ma. Tame atvejyje, jis grei
čiausiai bus nuteistas ilgam 
terminui į kalėjimų.

Tel. Y»rds 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

B" Patyrimat
Sceh ' Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi

ladiavich ir Sieros 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia. 
-Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 28rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Cmirt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb « Halsted Stą) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildieniais pagal sutartį.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47tb Street

ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky
rių. , .; j. ,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

H.mlock *Hi

DR. V. S. NARES

AA. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofiun 77 W. Waihingtoo St.
Room 905 r ___

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. fr Ketv.—6 iki 9 vai 
4145- Archtr Aoa. Tai. Lafayatta 7331

5 -..-fc >' ..... - ....

Namų Tel. Hydt Parfc 3395

rie dalyvavo radio valandos 
programuosi'.

P-as S. Valapčius supažindi
no publiką su minėtu 100 ar- 
tistų-ščįų ir prašė spręsti, ku*- 
rįems dovanos priklauso.

įPirmą prizą laimėjo pianis
tas M. Jozavitas. Sekančiai, 
broliai K. A. Kronis skambino 
mandalinu ir gitarų —- duetas. 
Jiems publika pareiškė didelį 
pasitenkinimų. Richard VaL 
džiunas, 8 metų, pasirodė tin
kamas šokėjo rolei. A. Palonis, 
12 metų, smuikininkas. A. Pa- 
tejunas, 2 metų, ir p-lė žutau- 
taitė skambino gitarų.^ Pasiro
dė ir Aniatninkų Trio, grojo 
tiek ilgai iki jiems pabodo.
įvairus kontėstantų programas;

žmonių atsilankė 400
Daug nematytų artistų, ku

rie linksmino visus per 8 me
tus pasislėpę po uždanga radio 
— šiandien pasirodė asmenyje, 
kupini dainų ir muzikos. Sy
kiu su jais -visiems gerai ži
nomi dainininkai Stasys Rim
kus, (tenoras, J. Ciapfti-tis, p. 
ZabuOdenė ir baritonas Kaš- 
liaika. •MF’. B.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS '

Gfjšo U Europot ir vii praktikuoja 
t nnojoj virtoj.

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

niai* pagal suaitarimų.

Buy gloves wlth wha* 
i* savęs 

halo momm 60e ar 
MU-S ffl 
nba* parddnoda ui

PUarataeai Oo.

■.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Varner Corry, 
žmogžudys, kuris 1931 
MaHhall High School 
nyje Užniktas, nušovė poiieistų 
Edvardų Suiitli, turės stoti 
prieš krinnnalį teismų, kuris 
atnaujins jo bylos svarstymų. 
Jo advokatas mėgino hylų 
perkelti į “Juvenile Court” bet 
reikalavimas buvo atmestas.

Chicago ir Cook apskričio 
viršininkai vakar prižadėjo pi
liečių Jaryhai Union League 
kliube numažinti 1933 metų 
biudžetus 31%, palyginus su 
1930 metų biudžetu. Komi
tetas rtiaito, kad jeigu priža
das bus Išpildytas, Chtaagos ir 
Cook apskričio poliečiams 
bus sutaupyta $20,<XX),000.

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tui kaipo patyrų* gydytojas chirurgai it 
akuieri*.

Gydo staigias Ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todu* X-Ray it kitokiu* elektros prie
taisu*.

Ofisą* ir Laboratorija:
1025 IV 18rh St., natoli Morgan St. 

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

TeL CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdt Purk 6755 ar Crntral 7464

■ Telefonas Bellwood 3883 
Th T> TT ‘ JDr. Theo. R. Hudson

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ofisas'ir rezidencija 

119 So. 25th Avenue 
BELLWOOD. ILL.

Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 
pietų 7-9 vakare

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
■.> dotuvėse ir kokiame rei-

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rtit. 6515 So. Rockroall St.
Tol. Repnblk 9723

Ištinusiomis, apdaužytomis 
akimis ir veidu lietuvis Pet
ras Krasauskas, 4541 South 
Paulina Street, vakar buvo nu
gabentas 
ninę, po 
ko 3729 
muose.

Krasauskas buvo sustojęs pas 
Steponų Brazinskj ir lošė su 
juo kortomis. Nežinia dėl ko
kių priežasčių, greičiausiai dėl 
šeimyninių., .reikalų, tarp ■ tų 
dviejų vyriškių kilo ginčas. 
Prieita ir prie muštynių. Ste
ponas Brazinskis tiek skau
džiai apdaužė Krasauską, kad 
j j reikėjo nugabenti į ligoninę.

DR. MARGERU
Persikėlių

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia ,dykai 

718 W* 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Rez. 6600 South Artctian Aotmū 
Phone JProspect 6659 

Ofiso T«l. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Roselando anglų socialistų 
partijos Idkalas lapkričio 19 d. 
laikė mėnesinį susirinkimą prie 
104-tos ir Wabash Avė., priva- 
tiškame name. Prieš atidarant 
susirinkimą nariai 
apie socialistų ir 
partijų platformas, 
kežas, kuris atėjo 
rašyti prie lokalo, 
nei iš to pradėjo plūsti socia
listus ir j padanges kelti ko
munistus. Kuomet buvo per
spėtas 'laikytis tvarkos, ėmė 
rodyti kumštis. Incidentas pa
sibaigė jauno vyruko išprašy
mu laukan.
•Statys kandidatų į 9-to wardio 

aldermonu s

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St.—prie Michigan Av*. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. wood St»—Ketverto vA.
T»l. bafayttt* 6393 Į

160 N. LaSalIe St. — pagal autertj

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Mttrųuatta Rd. 

kampas 67th ir Arterian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietų h 

nedėliomv pagal eulitarimų.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS’ LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse pataman- 
MMBh ?JiJi gėriau ir pigiau 

•-" Tiegu -kiti todėl, kad 
. 'priklausau prie gra

bų išdirbystės
MBO OFISAS:

i 668 W. 18th Street 
- BĮ Tel. CanaI 6174 

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

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYI)yTO*A8 IB OBncUKGAB

Dar vienas jaunas 
žmogžudys eina prieš 

teismą

William C. Mitchell 
LBTUVIS AtHTOKATAS 

2656 West 69 Street

siųskite gėlės telegrama 

LOVKIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom' į "Vi^as Miesto Dalis 

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams Vainikai 

3316 S. Halsted M Tel Boulevard 7814

Telefonas Yard* 0994

Dr. MMJRICE KAHN
4631 South Ashland Avanaa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pia

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tėlephone Plaza 3200

prie Clark 
_ __ »—6

, 22nd SL
_ loa vak. 6 Iki 8

Telefonas RooBcvelt 0000
Namai: 6459 S. Rockvell Street

Utarnirlko, .Ketverto Ir Subatoe vak. 7 Iki 0 
Telefonas Republic 0000

GRABORIŲ (ĮTAIGA
EUDEIKIŠ ir vėl nustebino piibliką siF«avo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies pdMltoiittub Mes hidke 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kuno | rtftimj 
įstaigą iŠ bile kokios miesto daMes.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
J tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. <

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanče patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. , .

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS ! ' į

DUv^t Oflm

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: VAROS 1741 ir 1742

Ofuo: T<1. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SprcMittas odos ligų ir veneriikų ligų 

3102 So/ Halsted St 
kampas 31st Street

Vata 10—11 v. ryto. 2-^4, 7—9v.v 
Nedėliomi* ir šventadieniais 10—2.

I.J. ZOLP
Graborius Chicagfoj

1646 W. 46th

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Daatborn St., Room 1113 

Telefonas Central 44JI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
- 3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo € iki 8 vai. Idekvieaų 

vakarų, išskyrus ketvergį 
Nedllioj nuo 9 iki 12 ryto

Š. m. lapkričio' mėn. 11 die
nų po nevykusios operacijos mirė 
Domynikas Šležas. Winnipeg'o 
Liėt. “Ktrituros” Dr-jos narys.

Likusiai jo žmonai, 4 m. 
sunui ir giminėms, nubudimo va
landoje reiškiame gilios užuojau
tos.

W. L. Dc-ja "Kultūra’’

VVinnipeg. Canada.

Lietumi* Gydytojai
Phont W,1 tW

škričio ir Chicagos 
išlaidas 31%

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

; Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas «twte 70«0; Valaadon S—5

"PanodSllo,

Grabeliai
.Telefonas Yard* 1128.

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzan^uotojas 
Modemiška Koplyjia Dovanai 

Turita autombbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

£31$ Atfburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos* nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14fh Stnrt 

CICERO. < 
XRsy . i . Phnnt ■ JA-;-.--

miftii iii iii ii ir» I . .1.44. t M........

Grabeliai

PROBAK
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A. Girskiui grąsia mirties 
bausmė, sako advokatas

L . i.... ..... . i
\( k,k

-/-„■J

Jam yta pavojus atsakyti savo gyvybe už 
furmono B. Walkerio nužudymą 

«■   '"> 11 mm artiifi-, r ii r r

Kriminaliame teisme daromi žlhlisntai pagelbėti 
žmogžudystė apkaltintam lietuviui

• : ;■ A i f r jn ■
“Mirties bausmė gręsia liei* 

tuviui Antanui Girskiui, kuris 
spalių mėnesio pabaigoje nu
dūrė Illinois Paęking C.ompa- 
ny f Urmoną Bert (Burton) 
WalkėP*, “pareiškė imigrantus 
globojančios ir ginančios or- 
gaDižacijoa ddvčka^as, atsilan
kęs į Cook apskričio kalėjime 
ir pasikalbėjęs su t kaitina
muoju. .

“Jam reikės atsakyti savo 
gyvybę už furmdno hūdurimą, 
jeigu greitai nebiis parūpintas 
advokatas, kuris gaištų jį gin
ti teisme. Jis buvo apkaltint 
tas coronerio jųry, apkaltiną 
mą prieš jį išnešė Cook ap
skričio “grand jury“ ir todėl 
lengva supraski, kad jo pad& 
j imas yra ištikrųjų blogas.

“Antano Girskio nereikia 
smerkti"

“Jis'greičiausiai ' nėra pri
gimtas kriminalistas ar žhio- 
žudys. Prasižengimą padarė 
kuomet piktumas, apmaudas 
išvedė jį iŠ lygsvaros. Kartais 
ir mes galime atsirasti pana
šiame padėjime Jodei į Anta
ną Girskį nereikia žiūrėti su 
pasmerkimu, panieka, bet už
uojautą ii* jo padėties sunku** 
mo supratimu“*-z r-, • •
Ragina lietuvius sup^iipinti i 

' jo likimu ,.-7> t ‘ >
Baigdamas pareiškimą, ad-;

YJ y i 4wi*7ii ;i!»^4 *•' •/ -į y/ :

ANGLU SPAUDA LABAI PALANKIAI 
ATSILIEPIA APIE P-L? MICKI'NAITĘ

Chicagos kritikai pripažįsta buvusiai Lie- 
tuvos Operos dain. nepaprastus gabumus

Pranašauja p-lei E. Mickunaitei didelę ateiti; 
“Herald Examiner” smerkia koncerto rengėjus

pątVįrtihdąini opiniją, kurią 
vakkr ? “Naųjienos“ išreiškė 
apie ; daiųinĮpkę EmiKją< Mic
kūnai tę,. . J visi : Chickgos anglų 
laikraščiai atsiliepė Ubą v pa
lankiai ■' apie jos sekmadienio 
koncertą Eight Street teatre.
**Chicago Daily Tribūne" skai

to. -dainininke geriausia 
kelių sezonų soprano 

» • * ■ * • » . *

"P-lė Mickunaitė yra geriau
sia koloratūra soprano aplan
kiusių ■ Chicago per*kelius pa
skutinius sezonus“, sako “Chi
cago Tribūne“ muzikos kriti
kas Edwatd Mobre Ji* tęsia: 
“Menkai dš anksto išgarsinta, 
Emilija Mickunaitė atvažiavo 
Chicagon > iš . Philadelphijos. 
Dar kelius kartus pasirodžiusi 
Chicągoje, ji lengvai paliktų 
plačiai žinoma , muzikos pa
saulio dainininkė.

< “Techniškai, ji yra išsivys
čiusi iki to. laipsnio,, kad ji 
gali, dainuoti ,“Una voęe poCa 
fa“ iš ‘Sevilijos Kirpėjo’ ir 
Varpų Dainą iŠ ‘Lakinė* su vi
su v,trelių : ir preliudų spirfdė-; 
jiitiu; ' ; •_ • ‘ '■'• /■y ; '

“Kiti dainininkai tas dainas 
dainavo ir dainuos, bet p-le 
Mickunaitė. tur nepaprastai 
maloni^' ^Balso‘e ypafybę, ypa-' 
tybę šii spipdįnčiais krisleliais 
gyvumo, kurie nuo savęs pa
gražina kiekvieną juos dai
nuotą frazę. Pavyzdžiui 
“pęrgolešf’ .o ?Nina* jos dai
nuojama palieka visai kitu ka
riniu”. : .?,v
Herald & Ęxdminer smerkid \

4 koncėrto^ rengėjus f <
■ , U ».m >■ ‘ •« f.

••LeiųĮv#- liWti

vokalas ragintu lietuvių orgaf. 
hizacijas ar .atskirus asmenis 
dėti pastangas parūpinti 
Girskiu! advokatų, kad teis
mas išneštų nevieilpusišką 
miosptėridj ir nepasielgtų per 
žiauriai pašrtiefkdamas j j

Liėlttbidi kreipėsi prie kr i m: 
teismo gynėjo . J

Kaip jau minėjome, Antanas 
Girskis neturi Amerikoje jo* 
kįų giminių ar draugų, kuriė 
galėtų Susirūpinti jo . likimui 
Kai ktffie lietuviai > * kreipėsi 
S'itjė labdaringų organizacijų, 

oš atsakė esančios bejėgės, 
feet suprasdami padėjimo rim
tumų, jie kreipėsi prie. B. ,C. 
Bachrach, ' kriminialio teismo 
gynėjų, “pnbiic defender”, rei* 
kalauddmi padaryti atatinka
mus žygius^-k a (įGi rski.o, gy ; 
vybę išgelbėjus., r ■

F1. Bachrach buvo pasiųstas 
pareiškimas, kuriame nurody
ta, kad Girskis yra vienas, ne
turtingas žmogus ir neturi ad
vokato it svarbu ir būtina, 
kad jis ar jo pagelbinihkai 
tuojau pasimatytų su kaltina
muoju. Pareiškime toliau sa- 
khma<;kad Girskis ibųvp idaų- 
giau aplinkybių auka/ negu 
žmogžudys -i? negalima nuleis
ti rankų ir akimis lydėti j j 
prie kartuvių**.

-.7.

r .U . i '* 

’V tr -...

T t. ■

laaakoji-

slėnyje** sako Herald and 
Ėxaih‘iner kritikas Gįėnri ^Dil- 
lard Gunn, irt padarydamas 
pastaba, kad >' “p-lė Mickūnai^ 
tė .prisipažindama gimusi/ A- 
nierikoje, bėt labai protingai 
pasisavindama visas gerąsias 
ypatybes, < kurias jai suteikia 
lietuvių kilmė”, tęsia: ■ “jos 
skonis, melodijos / impulsų' Ir 
bangavimų . atjautipias, - jaut
rus, žibąs balso koloritas yra 
ypatybės, kurios lengvai galė* 
tų rasti rinkų ~ir" šiais~Tdepre- 
sijos Taikais. Ji yra patraiv- 
kianti, maloni ir jos i balsas: 
pilnai sudera su jos asmeny* 
bę. ■ . f \ - ;7.-: .

Šis kritikas padaro vienų 
pastabų, kurioje pasako labai 
daug tiesos, ypatingai atsi
žvelgiant į faktų, kad nekoin- 
petentiŠki asmenys mėgino su
rengti p-lei Mickimaitei debu- 
tą Chicagoje. ' '

apgailestauti, kad 
prie nepaprasto dainininkės 
rekordo reikia paminėti ipa- 
žiausį šio sezono publikos bū
reli ir kitus: ženklus ir - apsi- 
relškimtis blogumų surištų su 
atfiaforiškais (mėgėjai) kon- 
certų rengėjais. ‘ (P-lei Micku- 
naitei koncertų r^hgė katalikų

^ėnfftrai galėtą tapti garse- 
. nybetf

/ Kiek trumpiau ; apie . p~lę 
Mickunaitę «kalba /i “Daily 
NeUfš** kritikas Eugene Stin- 
šon. . Tarp kito ko jis sako: 
‘flMė Mickunaitė turi savojiš-

daugiau “sofis^ikuota asmeny-

lengvai > galėtu ? tapti garšenv 
be”. ' '

“Čhicago Anherican“ kriti 
kas. llerman . Devries atsiliept 
kiek plačiau. ’ įžangoje paste
bi: “Emilija^Mickunaitė, kolo
ratūra šuprano Chiėagoje bu
vo visai nežinoma. Mes esa
me tikri, jog Chicagos kritiš
ka brolija pasirūpins, kad mes 
geriau susiphžintume su p-lės 
MickunaitČs daile avilyje”.

“Programų pradėjo sudai
nuodami ‘Nina’, Pergolesi’o, 
labai gražiu legato, malonia 
kokybe ir puikiu stiliutii. Po 
Griego “My Johann“ pasiliko
me išgirsti “tina* VoceJ Poc6' 
Fa“ kurios coloratura dalis 
dainininkė išpildė sutdbbulu- 
nui, visojo to žųdžio. prųsipe- 
je“. ■' ■ ? ’■ 4' ; t

Svarbus pranešimas 
važiuojantiems 

iJėtuvon
, k ‘ f ■) , . • .. ’ i . -b< ■ J

Eina gandai, kad nuo gruo* 
džib 6 d. Visos laivakortes žy- 
įhiai pabrangs, todėl kurie 
rengiasi'‘valiuoti šiais inčtais, 
ar vėliaus, patariame tūojaus 
užsisakyti laivakortę, kad ap
sisaugojus \ nuo augštcsnių 
kainų.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į'J Naujienų Laiva
korčių. Skyrių.; . ? ' u

» k f w ' 4’ > <

Roselando bedarbiai 
organizuojasi po 
socialistų globa 

'C!. ' ' -

Laiko susirinkimus kiekvieną 
penktadienį; nepriima komu
nistų ' " J

Roselando apylinkės bedarbiai 
smarkiai '‘organizuojasi sdčia- 
įištų globoje. Sūsirinkinnis lai
ko kas penktadienį 77:30 valan
dą vakare, prie109-tos ir Went- 
worth AveJ ši Organizacija nc- 
priima tų . ašmenų, kurie pri
klauso prie kbmūnistų. 11 h 
\ Dabar komunistai ' rengiasi 
pasivažinėjimui. ; Nori važiuoti 
net j Washingtoną ir pasvei
kinti ■ Hoovėrį su .pralaimėjimui 
ir pasįjgirtii- kaip smarkiai dar
bavos^ lapkričio 8-tai dienai? j 
' Bet; kaip Hobveris juos pri

ims; tai kitaš klausimas? Gal 
taip kaip veteranus,- o gal kaip 
savo “partijos rėmėjus ir gerai 
jayaišihš.' Komunistų lyderis 

buVo atėjęs kviesti ir šios or- 
ganizacijos bedarbius važiuoti, 
šet gūyo nelabai pMahkų atsa- 

kyiųą.—Senas Antanas,

Chi; Mėsos Taryba 
pataria šeimininkėm 
7 pirkti kiaulieną 
kainos; šią savaitę esančios že- 
i mos ir prieinamos 
!a' . :
š ’ ’ ■ ~ . ...

į "Rėgiriiariamėsavaitiffiamė 
portė šeimininkių naudai, Chi 
ęagoš Mėsos Taryba pataria lie 
tuvems šeimininlcems dabarti- 
niu- laiku pirkti Šviežią ir rū
kytą kiaulieną, nes Rainos esan 
Čios labai ' žemos,1 prieinamos. 
Ypatingai prieinamai' galima nu 
pirkti kiaulienos “šolderiai” ir 
Rūkytos Mhemęs”.' ' Z

Kas paliko coatą Chi.
Liet. Auditorijoje

f./<■ . ■ ,■ ................ ........  ;
. ' . . , ''.'f’''

Savininkas prašomas atsišaukti
..

. Lietuvos Dukterų Draugi j a 
praneša, kad lapkričio 20 d., 
iietūvių Auditorijoje įvykusia
me baliuje vienas atsilankiusiu 
pamiršo overeoatą. Asriiūd,’ ku
riam jis priklauso, prašomas su
sižinoti su p. Jakaičiu, Lietuvių 
Auditorijoje. 7

Įdomus radio pro
gramas

i nuo 7 iki’ 8 vai. va- 
r truputį jį apdirbus, su kare, iš stoties WGES. 1360,

! ‘ir iiJuiolatinifrv**

(Acme-P. 8 A. Phtotoj

Chicago. —
17 metų jauridplĮs, ftūris prisi
pažino šiomis dienomis: laike 
plėširųp. nušoyęš Jordaną į ir 
paskui Už pusValahdžio užpuo
lęs kitų autonfiobįlių, pastvėręs 
ir išgėdinęs ,p4ę Ollian Hanry, 
policijos viršininko Alcock gi
minaitę, kuomet jbs vaikinas 
surištas buvo įgrūstas į 
“ruihble” sėdynę. Vėliau jis 
prisipažino ir prie daigelio ki
tų plėšimų, kėlių iižmūšimų, 
kelių <pašovifnų ir užpuolimų 
ant merginų. ,./• (
Ih ■■■■■.— ' įf, , ,,..i^įį^įl|;ii;.;— 

programas, leidžiamas pastan
gomis Pęoplės Furniture Co. 
krautuvių. - .

Teko patirti,, kad prie išpil 
dymo šios valandos Jabai stro
piai ruošiasi dainininkai, muzi
kai ir kalbėtojai, kurie patieks 
gražių dainų, muzikos,. įdomių 
ir naudingų. kalbų apie sveika
tų ir abelnų žmogaus gerovę. 
Todėl a tsim iukj(te užsistaty ti 
savo radio ir pasiklausykite.

—•Nugirdęs.

James Varecha,

.. . ...... . ... 7T7 T ’ .... .. t
šalčio, suvažiaVo mašinomis vi
so apie tukštahtis’ašmenų, Vie* 
nų mašinų buvo ajiię šimtas. 
Palydėti savo dranga. į amžiną 
atilsj. ,

Pamaldos buvo Visų šventų 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų fotografas j^ekrašius nuėmė 
paveikslus. Draugai atsisveiki
no su velioniu. Kurie prisibijojo 
šalčio, tie pasiliko namie, o di
džiuma draugų ir pažįstamų pa
lydėjo vėlionį į švento Kazimie- 
rd Kąpinęs. /
Velionis buvo įžymus, gero budo 

- žmogus ’
GrabneŠiai buvo huo Goldch 

Štar Kliubo.
Augustas Jonaitis buvo gero 

budo žmogus, dar tik 43 metų 
amžiaus. Tokių žmonių mes 
Roselande turime mažai. Kaip 
tik doresni ir naudingesni žm/>- 
nės visuomenei ir draugijai, ęis 
kokiu netikėtu budu ir staiga 
-------- ;----------- —tr-----

■.r. :• .. :

Kalėdomsį Bietiivą 
■. .1 i. į 

Gruodžio 2'?dieną, 3 vai. po pietų 
išplaukia Kalėdinei Amerikos Lietuvių 
ekskursija į Lietuvą; 'rengiama Lietuvių 
laivakorčių Agentų Šąjąrigdą ;' Ameriko
je, Švedų Amerikos Linija, populiariu 
S. S. “Dro^ningholm”,// ' i

Ekskursantai plauks tuo pačiu laivu 
iki Švedijos didžiausio pūsto Gotben- 
burg, iš tčh/gdž.kclįu 6 valandas per 
Švedijos įspūdingas vietas f Kalmarą, o 
iš čia populiariu ŠVedų Amerikos Lini
jos laivu S. S... “Borghplm” per aštuo- 
nioliką valandų tiesiog J Klaipėdą, (šis 
laivas palaiko nuolatinį. Susisiekimą tarp 
Lietuvos ir Švedijos per ištisus metus). 
iŠ Gothenburgo . į Klaipėdą visa kelionė 
ima apie 24 valandas. Per Atlantiką 
plauks sustojant Halifake apie devynes 
dienas. Ekskursantai galės pasiekti 
Lietuvą gruodžių 12 dieną.

Ekskursiją palydės ,uiki Klaipėdos ir 
Kauno, švedų Amerikos atstovas p. VI. 
P. Mučinskas. Linkėtina laimingos ke
lionės ekskiir&ąįĮtphis . parvykti į Lietu
vą ir linksmai/ praleisti ' Kalėdų šventes 
savųjų * tarpę. Palydėjęs efcskursininkus 
p. Mačinskas, grįš -atgal į Ameriką apie 
15 dieną.sausio mėnesio 1933. metais.

švedų laivai išplaukia^ iš fcier 97. 
West 57th;St., New,. York,/N^Y. iš 
North Riyer. •/,/

............................................ .  „ii „Ii

■j . . .  <>... i,į.

ir be laiko atsisikiria iš musų 
tarpo. Pasilikusiems liudna ir 
sunku pamiršti tokius gerus 
draugus.. Roseiandiečiai ilgai 
atmins Augustų Jonaitį.

- * > i, .. . % R

PRANEŠIMAI
Lietuifių Republikonų Centralinė Ot- 

ganizacija Cook Co. šaukia mCnesirti 
susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 1 d, 
8 v. v., antrašu 2608 W. 47 St. De
legatų atsiiankiiMs yra būtinai reikalin
gas, nes šiamė * susirinkime bus /išimi 
labai sVatbųt klausimai. Taipgi kvie
čiame kliubus, kurie dar nėra centro 
bariai, kad atsiųstų delegatus į šį susi
rinkimą, kur išgirsit apie lietuvių vei
kimą politikoje/

Paul P. Bartheack, P. S.
■---------------------- ---------------------------------------------

Antradienis,-1apk. 29, 1932
■■■I .-.^.n.dlihl.1 -II ‘ I žr,> . - - 1 - r

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo .prie namų, galiu val
gį gaminti, it vhkžs kas reikalingas prie 
namų darbo. Anna Kasputis. 1755 W. 
North Avė. Brunswick 4849.

==rtĮste±5S5S==========^ 
Help Wanted—Female
w.

MERGAlTfe nuo 16 iki 18 leng
vam namų darbui. Turi miegoti ant 
vietos. . Mm. Burkė, 1333 So. Spring- 
field Avė., 1 Apt.

For Kent

■ ■•■„J—

n

CLASSIFIED ADS.

3238

S*’# •'*

Kaina tik $8.50 už ton). 
CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė.

Republic 8402

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
ccrtifikatus. 134 No. LaSaIle St. Kam
barys 316.,, Atdara vakarais. taisome _Jt perdekoruojame' ož $40, 

“ “ ‘j pilnai garantuojame.
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison Su 
Kedaie 8463 —

Naktinis Telefonas Columboi 7741

Patent Attornėy
Patentai <

gruodžio 3i> dietMHr 1933 
Metini , narystes > mokestis

- I......... '1 '..............................—i<.iA~r.i.U.......j ii............ ...... .Al., t.—
». ■
• % - I- «»'■ 1 . f •

STOGDENGYSTfi
Bile i urbi 3 flatų namų stogų pa 

i 
Cash. Darbą 

CONSUMER’

’ Financial , 
Finansai-Paskolos

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų, praktiškiems išradi
mams patartinas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

Misčėllaneous for Sale 
;ĮyJnui Pųrijaviroai_______

TURIU paaukauti Racoon kautą. 36 
saizo. labai geram stovy už $35.00

Tel; Republic 1883KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar Visi 
žmonės gauna geras anglis? Daugu
ma perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

. Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės j musų kompanijų, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site. Kibina tik $8.50 už tona.

KAS GALITE parenduoti 3—4 kam
barių flat) nors per žiemą. Del tei
singų ir švarių žmonių, už kokį nors 
pasidarbavimą, arba už mažą primokė- 
jimą. Prašome pranešti. M. D. 5234 
So, Campbell Avė., Chicago, III. 

■

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
$2.00 
$5.00 
$2.50 

$20.00 
$8.00 
$8.00 ’

_ .. ........ $8.00
GE RUS LINES

Chicago

>T.uriįt98. -- M___

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už puw kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikėlio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų. Juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarą, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymų . ,

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
^AjĮFel. Yards 4754

....... ...................... . ■■■■ -—.— i. ..,i

Ik Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

. mopse arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

’ij •
(Jansen Stud.)

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

St. Louis ................
Kansas City ........
DetrOit
Los Angeles
Ne* Yorfk .. .........
Philadelphia ............
Wasbingtdn, D. C 

oran — 
209 North Clark St.

TeL Deačborn 9765,

KURUI MALKOS 
$4.00 a

Pašaukite Diversey 2fx>0
, arba vakarais

Divėhšey 7321
. .. ... . y, ■ „ ___________________________i" ■' i........ —...... .. ......... . ' — ■

PATAISYK SŽVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATSIŲS

Musų darbai padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome peous 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI.

BRIDGĖFORT ROOFING CO 
3218 So. Halsted St.

T«L Victory 4965

MADOS MADOS• ".J . ? ♦ t > • — ' •

b

O!

suknelė.' Su 
Reikia

TukstanOnėroselan- 
diečių midia lydėjo 
vėl. Augustą Jonaitį
Palaidotas šeštadienį, šv. Kazi

miero kapinčsę; miiė sulau- 
. kęs 43 metus amžiaus

„ Išeitų šeštadienį RųseĮande 
buvo, liūdesio diena, nes tų die
nų turųjįųibe įžymaus, žmogaus, 
Augusto, Jonaičio, laidotuves, 
šeriųęnyse atsilankė didėli bū
riai žinonių. Oras buvo šaltas, 
bet velionio draugai neatbojo ir

. n i

F

Eat this fine 
cheese food

I ... r

oftener!

* .V'-X

Jmo-NcHtebCtlnn. kad milijonui t 
ii‘kriiti--."' 

.* .. dtio0Ui>' i amilpjatistyk
.'•ibo. virk •« |ho. • .■/ • , ;-7 ’ •
■jį ivąiįiui,!*- ’Ū"-: ■-Įph*a- 

dar Hinio paflarytas. I
■ kl'ftln: jenfpiĄikaiį> 

■ttf '■ Amerikos ■■ > .. iįfą

Ntiitoirk’ ik*. yiAų 
.7'vU?'jroKernlnką
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NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratųnu, su 
reftdauninkais. Per ginančias 60 dienų, 
t y. iki gruodžio 3 i> dienoj 1933 
metų. Metinė , narystes > mokestis 
DYKAI. Ekpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rcndauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originali© ir vienin
telio namų savininkų biuro Chleafroįe. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas .
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau žino adresu viri 40 merų

Business Chances 
Paidaviitiui Bizniai

PARDUOSIU kriaučių lapų ir va
lymo įstaigų pigiai. 4414 So. Cali- 
fomia Avi. Lafayette 6328.
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3 23 8—šauni rudeninė 
ja .galima ant , gatvės išeiti 
pasiūti taip, kad palerina galima butų 
nuimti. Gražiai išrodys jeigu bus pa
siūta iš klėtkuot.os materijos, arba iš 
juodos materijos su baltu > kalniečiu ir 
apie raHkoves. Sukirptos mieros 14, 16, 
18;, 20 taipgi 36, 38, 40 colių per 
krutinę. * •

Norint gauti vien* ar daugiau 
virSnnrbdytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
miera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir,adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu, su užsakymu. Laiškus reikia 
s dresuoti: .

Naujienų' Pattern Dept., 1789 Šo 
Hfalsted St„ Chicago III.

NAUJIENOS Pattern Dopt
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. __ .....
Mieroe ................. ..... per krutinę

i : ■
‘ r (Vardan ir pavardi)
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ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS < 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBfiSITE.

• "" *•«. - --r < ą* ’> " i •• *»' « v . į,
» . . . 't 1 e t. U j . ■' , * # f •

Už mažą pinigų iąs galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

Saukite

R008EVELT

8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




