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Rusija jau susitarė su 
Japonų imperialistais

Rusijos ir Japonijos 
sutartis paruošta, 

lieka pasirašyti

Kaunas - Washingtonas 
telefonu

Telefo-

No. 291

Tai paskelbė Japonjos atsto
vas, gąsdindamas tautų są
jungą bolševizmu. “Nukryžia- 
vokit mus”, šaukia Matsuo
ka

Geneva, gr. 9. — Japonijos 
atstovas Matsuoka, kalbėdamas 
tautų sąjungos susirinkime ir 
reikalaudamas, kad mažosios 
šalys ištrauktų savo rezoliuci
ją, pasmerkiančią Japonijos pa- 
sigrobimą Manžurijos, tarp kit
ko paskelbė ,kad Rusijos ir Ja
ponijos nepuolimo sutartis, apie 
kurią niekas negalėjo ir galvo
ti šeši mėnesiai atgal, jau yra 
paruošta ir neužilgo bus pasi
rašyta.

Tai jis pasakė gąsdindamas 
tautų sąjungą bolševizmu Cbi- 
nijoj, jei tik japonai pasitrauks 
iš Manžurijos. Girdi, komuniz
mas greitu laiku prasiplėštų iki 
Yangtze upės Jei japonai ne
pastotų jam kelio, nes sovietų 
Rusija visgi Japoniją “gerbia”, 
t. y. prisibijos. “ ' >

“Nukryžiavokit muši -Užden
kit mums pabaudas. Bet mes 
esame teisus ir neatsitrauksi
me iš savo pozicijos”, šaukė 
Matsuoka Igoj kalboj, kurioj 
tai maldavo, tai grūmojo, tai 
bandė perkalbinėti ,tai gąsdin 
ti tautų sąjungą, kad tik ji ne
baustų Japonijos už Manžuriją. 
Girdi, ir Kristus buvo nukry
žiuotas, kad tuo laiku nebuvo 
suprastas; Amerikoj ir Euro
poj tūli žmonės norį nukry
žiuoti Japoniją. Bet ji esanti 
prisirengusi ir už kelių metų 
pasaulis ją suprasiąs, kaip su
prato Kristų.

Matydamas sėdinčius Ameri
kos atstovus, prisiminė jis ir 
apie Amerikos okupaciją Nica- 
ragua. Girdi, ten buvo 700 
amerikiečių ir kad apginti ir 
teises Amerika pasiuntė 7,000 
kareivių. Einant ta pačia ra
tą, Japonija turėjo pasiųsti ke 
lis milionus kareivių į Man
žuriją, kad apginti milioną ten 
gyvenančių japonų.

Kaip matyt, didžiosios val
stybės pritaria Japonijai, arba 
bent nenori prieš ją, išeiti ir 
jai nusidėti. Tik mažosios vals
tybes spiriasi, kad Japonija bu
tų pasmerkta.

Washington, ‘D. ( 
ninė sutartis tarp Lietuvos ir 
Amerikos jau veikia nuo tūlo 
laiko. Bet, berods, pirmus 
praktiškas jos išmėginimas į- 
vyko tik pereitą sekmadienį, 
gruodžio mėn. 4 d. Pasikalbė
jimas telefonu įvyko tarp Lie
tuvos Ministerio Washington’e, 
p. Broniaus K. Balučio ir Dr. 
D. Zauniaus, Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerio, ir p. J. Tū
belio, Minisetrio Pirmininko, 
Kaune.

Pasikalbėjimas įvyko 5 vai. 
po piet Washingtono laiku (11 
vai. vakare Kauno laiku). Bal
sas buvo visai aiškus ir gerai 
girdimas ir susikalbėjimas bu
vo lengvas.

Penki žmonės mirė 
dėl šalčio Chicagoje
Šiandie šaltis pradėsiąs atslūg

ti. Nakvynamiai priglaudė 
17,000 benamių

šaltis,Chicago.— Užklupęs 
kuris pasiekė arti zero, atnešė 
didelį vargą biedrtūomenei ir 
bedarbiams, kurių daugelis ne
turi kuo namų apsišildyti. Te 
čiaus šiandie busią apsiniaukę 
ir šaltis pradėsiąs atslūgti.

Atėjęs iš Alaskos šaltis pa
lietė ne tik Chicago, bet ir 
didesnę pusę Jungt. Valstijų, ir 
nuėjo net iki tolimų pietinių 
valstijų.

šalčiausia vieta Jungt. Vals
tijose buvo Hibbing, Minn., kur 
šaltis buvo pasiekęs 29 laips 
nius žemiau zero. Kanadoj, 
Swan River, Man., šaltis buvo 
pasiekęs 35 laipsnius.

Miesto užlaikomi nakvyna
miai stengėsi priglausti bena
mius ir jose vietos rado 17,- 
000 benamių žmonių, neskai
tant tų 
pigiuose 
miuose.

Penki
dies ligų, kurias paaštrino šal
tis. Keturi jų mirė gatvėje, o 
viena moteris pasimirė įėjusi 
sankrovon Roselande.

šimtų, kurie nakvojo 
mokamuose nakvyna-

žmones mirė nuo šir-

Bedarbė ' Vokieti jo je 
vėl didėja

Kanadoje Amerikos perskyros 
neveikia

Montreal, gr. 8. — Superior 
teismas nusprendė, kad Ameri
koje gautosios perskiros tų 
žmonių, kurie buvo apsivedę 
Quebec provincijoj, yra čia ne
teisėti ir teismas panaikino ski- 
rybas vienai moterei, kurias ga
vo jos vyras Chicagoje.

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

Apsiniaukę ir biskį šilčiau; 
galbūt bus sniego j vakarą.

Saulė
19.

>l* '

'• k ’ Z W‘* /

7:06, leidžiasi 4:*

Vokietijos hitleri 
ninku part. pra

sideda skilimas
Jau du žymiausi vadai pasi

traukė iš partijos darbo. Na
riai irgi nepatenkinti Hitle
riu

Berlynas, gr. 9. — Hitlerio 
fašistų partijoj prasideda ski 
limas. žymiausias po Hitlerio 
vadas, reichstago narys Gre- 
gor Strasser rezignavo iš visų 
vietų partijoje ir pasitraukė iš 
veikimo neva dėl “ligos”.

Tuojau po to rezignavo Gott- 
fried Feder, tikrasis partijos 
įkūrėjas, parašęs partijai “ne
atmainomą” programą.

Kek žinoma, Strasser linko 
prie susitarime su kancleriu 
von Schleicher, kad partija ga
lėtų pasinaudoti savo pajėga ir 
užimti valdžioje svarbią vietų. 
Hitleris gi nori likti diktato
rius ir jokia mažesne vieta ne 
nori tenkintis. Tai yra pradžia 
atviro skilimo, nes ir daugelis 
fašistų, kurie laižosi, kad gau-. 
ti valdžios darbų, yrą nepaten
kinti . Ilitįerici^užsispyrimu, ka
dangi fašistams neinant 
džion, ir jie negali gauti val
dininkų vietų.

Amerikos delegatas nusiginklavimo konferencijoje Norman 
Davis ir Francijos premieras Herriot po pasitarimo laivyno ir 

ginklavimus mažinimo klausimais

Reichstagas paliko Europa dabar užmo 
Schleichefio valdžia

■

vab

Anglija grūmoja 
Persijai

Grūmoja stvertis “reikalingų 
priemonių” delei panaikinimo 
aliejaus koncesijų

Londonas, gr. 9.— Tarp šu
kavimų apie karą, atstovų bu
te tapo paskelbta, kad Anglija 
pasiuntė aštrų atsakymą Per
sijai delei pastarosios panaiki
nimo Anglijos kompanijai duo
tos aliejaus koncesijos. Anglija 
grūmoja stvertis “reikalingų 
priemonių”, kad apginti savo 
kompanijos interesus.

Didelio triukšmo sukėlė dar- 
bečių vado Lansbury reikalavi
mas, kad valdžia pasisakytų, ar 
ji mano stvertis ir “ginkluotų 
priemonių” ginče su Persija. 
Valdžios atstovas atsisakė į 
klausimą atsakyti.

Moterys nuteista nužu
dymui elektros kedėje

York, S. C., gr. 9- — Mrs. 
Beatriče Fergudon Šnipes, 29

Priėmęs konstitucijos pataisą, 
reichstagas išsiskirstė duo
damas progą kancleriui veik
ti nutrukdoniam

kės, bet daugiau 
nebemokėsianti

■ ■’ V ■ .■

Anglija ir Francija susitarė rei
kalauti nustatyti bendrą sko
lų suma Amerikai

Paryžius, gr. 9. — Anglija ir 
Francija užmokės Amerikai tą 
dali savo karo skolų, kurią

Berlynas, gr. 9.— Reichsta
gas patenkino kanclerio gen. 
von Schleicher prašymą duoti pripuola mokėti gruodžio 1-5 d. 
jam progos valdyti šalį netruk- Bet kartu įspės, kad tai bus 
domam ir išsiskirstė. Reichta- paskutnis mokėjimas, jei karo 
gas, 404 balsais prie 127 pri skolos nebus sumažintos. Taip 
ėmęs konstitucijos pataisą, kad 
prezidentui mirus ar rezignavus 
jo vietą užima augš. teismo 
pirmininkas, išsiskirstė neap- 
rybotam laikui, atidėjęs pareiš
kimą nepasitikėjimo valdžiai. 
Pataisai priešinosi tiktai komu
nistai ir nacionalistai.

Kancleris tiek tikras buvo, 
kad reichstagas jam nusilenks, 
kad dagi ir į posėdį neatėjo. 
Nepridavė reichstagui ir savu 
deklaracijos, kadangi jo valdžia 
atsako tik prezidentui.

Pirmadieny prasidės de
rybos su geležinkeliais

Ties Utena naktį nu
krito lenkų karo 

lėktuvas
Utena.—Lapkričio 14 dieną, 

apie 20 valandą 40 minučių ties 
Utena pasirodė lėktuvas, kuris 
padarė kelis pasukimus, lyg 
taikydamas nusileisti, bet, pa
sisukęs virš buvusio karo me
tu vokiečių aerodromo, nukry
po nuo Utenos ir, kaip netru
kus paaiškėjo, katastrofiškai 
nukrito pusantro kilometro nuo 
Utenos atstume, ties Naujau- 
lyčio kaimu, dirvose 20 vai. 45 
min.

Tuojau paaiškėjo, kad tai 
Lenkų lėktuvas su visais ka
riškais ženklais ir kulkosvai
džiu. Pasirodo, tai esąs kariš
kas lėktuvas naikintojo tipo.

Nukritusiame lėktuve buvo 
du lakūnai, kap. Pakomas it 
viršyla Pitniunas.

Lėktuvui krintant kap. Pa- 
kornas iškrito ir neteko sąmo
nės, o virš. Pitniunui sužeista 
lupa.

Abudu nukentėję lakūnai pa
guldyti Utenos apskrities ligo
ninėn ir yra policijos priežiū
roj.

Kap. Pakornas be sąmomnės 
ir kĮieda. Tačiau gydytojai 
mano, kad tai yra pasėka di
delio susitrenkime ir kad gyvy
bei pavojaus nėra. Abiems 
suteikta medicinos pagalba.

Virš. Pitniunas apklausta. 
Jis pasakoja> kati lėktuvas mo 
kymo taksiais? iapkr. 14 d., H 
vai. 30 min. pakilus iš Lydos 
Lenkų. 5-to aviacijos pulko ae
rodromo. Kadangi pavakarys 
buvęs ūkanotas, tai lėktuvas 
paklydęs ir turėjęs nusileist; 
pritrukęs kuro.

Lenkų lėktuvas sudaužytas ii 
tebėra ties Naujaulyčio kaimu.

ši katastrofa plačiai sudomi
no piliečius.

Lietuvis Washington 
valst. augštesniojo 

teismo teisėjas

60,000 balsų

Berlynas, gr. 9. — Skaičius 
bedarbių Vokietijoje laipkričio 
mėnesy padidėjo 248,000 irda- m. ,tapo nuteista nužudymui 
bar Vokietijoje viso yra 5,858,- 
000 bedarbių.

Palyginus su pavasariu, be
darbių skaičius yra žymiai su
mažėjęs, tečiaus tas sumažėji
mas įvyko ne dėl bedarbės su
mažėjimo, bet kad daugelis be
darbių neteko pašelpų ir todėl 
tapo išbraukti iš bedarbių skai
čiaus.

elektros kėdėje balandžio 7 d. 
Ji už kelių savaičių turės kū
dikį, todėl jos nužudymas ta
po atidėtas, nes žudyti nėščią 
moterį yra neteisėtas dalykas. 
Ji tapo pasmerkta mirties baus
mei už nužudymą policisto Kap
ris, kuris norėjo areštuoti jos 
vyrą,, įtariamą butlegerį, už 
neatsargų važiavimą automo
biliu.

Chicago.—Geležinkelių darbi
ninkų brolijų atstovai ateinantį 
pirmadienį pradės derybas su 
geležinkelio kompanijų atsto
vais. .

Geležinkeliečiai nutapė,1 kad 
derybos gali eiti tiktai vienu 
klausimu: apie prailginimą al
gų nukapojimo 10 nuoš. Tokiu 
budu kompanijų reikalavimas, 
kad geležinkeliečiai prisiimtų 
20 nuoš. algų nukapojimą, vi
sai nebus svarstoma.

Geležinkeliečiai apie metai 
laiko atgal prisiėmė aprybotam 
laikui algų nukapojmą 10 nuoš. 
— . k y« . - > 1

susitarta Anglijos ir Francijos 
derybose karo skolų mokėjimo 
klausime.

Francija gi pareikalaus, kad 
ir dabartinis mokėjimas butų 
priskaitytas kaipo mokėjimas 
tos skolos, kuri bus nustatyta 
ateityje.

Abi šalys siekiasi prieiti prie 
susitarimo pareikalauti nusta
tyti tam tikrą skolų sumą, vie
ton metinių mokėjimų, kaip 
kad tapo nustatyta .Vokietijos 
reparacijų suma Lausannos 
konferencijoje.

Hooveris sutinka tartis dėl ' 
skolų sumažinimo

Washington, gr. 9
Anglijos valdžiai, kurią paskel
bė valstybės departamentas, 
prezidentas Hooveris priima 
Anglijos pasiūlymą išnaujo per 
svarstyti visą karo skolų klau
simą ir tuo tikslu užvesti dery* 
bas.

Kongreso gi vadai yra griež
čiausia nusistatę prieš kol į 
nors skolų mažinimą.

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

Kuba įsakė areštuoti mokyto
jų streiko vadus

Hooveris pataria 
valdžios reorga

nizavimą
Washington, gr. 9. — Prezi

dentas Hooveris įteikė kongre
sui ilgą pranešimą, kuriame jis 
rekomenduoja dalinai reorgani
zuoti federalinę valdžią, per
tvarkant 58 valdžios departa
mentus ir sumažinant neprik
lausomų įstaigų skaičių.

Atstovų buto išlaidų komite
to pirmininkas Cochran pareiš
kė, kad komitetas tuojaus su
sirinks apsvarstyti prezidento 
pasiūlymus.

Notoi

Chicago.—šiemet šalis išau
gino 2,000,000 kalakutų dau
giau, negu pernai, bet tik 40 
nuoš. jų buvo sunaudota Dėkos 
dienoje. Iš tos priežasties ka
lakutai šioms Kalėdoms busią 
labai pigus, kaip dar niekad 
nebuvo per 81 metus. Jis šie
met parsidavinėja po 16-18 c. 
sv., kuomet pernai parsidavi- 
nėjo poį80c BV.

Mitai

Detroit, Mich., gr 9. — Hen
ry Ford, 69 m., kuriam 12 die
nų atgal buvo padaryta opera
cija, vakar jau sugryžo prie 
savo ’darbo. 

-------- -----

Hollywood, Cal., gr. 9.
Harry Lee, veteranas aktorius, 
nusižudė nušokdamas nuo Roo- 
sevedt^hotelio stogo.

-

Havana, gr. 9. —■ Valdžia į- 
Tas laikas jau baigiasi ir ge-'sake areštuoti narius “centra- 
ležinkeliečiai teikaiaus,, kad bur ninio mokytojų streiko komi- 
tų atsteigtos senosios algos, .teto”, kuris paskelbė generali- 
kuomet geležinkeliai siūlys pra
ilginti algų nukapojimą.

/ Moline, III., gr. 8. —Augli
ninkas A. L. Allmendnger iš 
Ęast Moline^ liko užmuštas 
traukinio prie pat savo anglių 
sandelio. -

Valdžia į-

n j mokytojų streiką protestui 
prieš nemokėjimą algų.

sandėlio. / -
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Phladelphia, Pa., gr. 7. —- 
Daugiau kaip 150 žmonių tapo 
areštuota po muštynių šokių 
salėje, laike kurių liko užmuš-' 
tas Walter Bross, 19 m.

• '■ ?’; ■?.-i: ■ .

Adv. Kazys- Kraučiunas-Kay iš
rinktas Superior teismo tei
sėju 60,000 balsų dauguma

Seattle, Wash.— P. Kazys 
Kraučiunas-Kay iš Seattle, Wa- 
shington, laike pereitų rinkimų 
lapkričio mėn. 8 d. “runino” j 
Augštesniojo Teismo (Superior 
Court) teisėjus. Rinkimus lai
mėjo įspūdinga
dauguma. Ligi šiol p. Krau- 
čiunas buvo to teismo teisėju, 
bėt tik gubernatoriaus paskyri
mu, užbaigimui nepilno termi
no. Dabar jis tapo išrinktas 
balsavimais ir pilnam keturi u 
metų terminui. Bene bus ta’ 
pirmas lietuvis, pasiekęs šios 
aukštos ir garbingos vietos.

Teisėjas Kazys Kraučiunas- 
kay.yra gimęs Lietuvoj. At
važiavęs Amerikon, kaip ir vi
si kiti ateiviai, dirbo sunkų 
darbą dirbtuvėse ir kasyklose 
Vargo spaudžiamas įstojo ka 
riuomenėn ir dalyvavo. Ameri 
kos-Ispanijos kare. Sugryžęs 
iš kariuomenės nemažai lavino 
si ir gavo darbą immigracijos 
biure, o vėliau tapo paskirtas 
immigracijos inspektorium Al- 
askoje. čia irgi nepaliovė mo
kintis ir užbaigė advokato mo
kslus.

Kad adv. K. Kraučiunas sa
vo gerumu moka įgyti žmonių 
prielankumą ir didelę tarp jų 
įtaką rodo tai, kąd būdamas * 
Alaskojef jis kartą kandidatavo 
socialistų tikietu į kongresą ir 
nors socialistai Alaskoje nebu
vo perdaug stiprus, Kraučiunui 
visai mažai truko balsų laimė
ti rinkimus.
į Po to Kraučiunas persikėle į 
Seattle, Wash., kur užsiėmė ad
vokatūra. čia irgi greitai su
silaukė tokio žmonių prielanku
mo ir įtakos, kad, rodos, už
pernai gubernatorius jį pasky
rė augštesniojo teismo teisėju, 
babar tą vietą jis laimėjo ir 
balsavimu, ir tai nepaprastai 
didele balsų dauguma.

11 žmonių prigėrė Ecuador 
ežere

Guayaųuil, Ecuador, Pietų 
Amerikoje, gr. 9. —Profesorius 
ir 10 studentų, daugelis jų ne
riai žymių Ecuadoro šeimynų, 
prigėrė paskendus jų valčiai 
laike ekskursijos ežere.■ ■ v

Rymas, gr. 7. —- Senate pa
skelbta, kad Italija sustabdys 
didžiuosius viešus darbus, ku
rie didina biudžeto deficitą.
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Lietuvon Vikingų KeliaisKORESPONDENCIJOS
*lW»

Rašo Dr. C. Kasputis

Kaunas(Tęsinys)

vis tautai

Žemiausios Kainos
ANT NAUJŲ

RADIOS
na

Tiktai Dvi Savaites ikiiner

KALĖDŲ

ir jūsų giminės gaus dar prieš Kalėdas,

Matykite p. Stungį, Vedėją Foreign Exchange Skyriaus

PIANAIsu muilus

. ................... ir

KALĖDOMS

PASVEIKINIMO

Lietuvių Kalboje tik ui

PADARO 
GERESNĘ

Gausite nusipirkti
NAUJIENOSE

THE BRIDGEP08T 
KNITTING SHOT

Šiais metais per pirmus 
8 men. iš Lietuvos emi

gravo 833 asmenys

landomis sėdi 
aišydama sa-

Jei su

Duodama puikios dovanos 
su kiekvienu aptekimu.

įH€inRJRAnCK SOlMtoi
k FDJWiNG,MV-

Žemos persiuntimo kainos — Saugus 
Pristatymas.

pfjsas ir Akinių .pkl»Mye< *

vTel. Yards 1829

Neriam vilnones pan- 
čiakas dėl moterų ir 
vyrų. Taisom senus 
svederius.

| Pietų Afriką emigravo 245 
samens (vieni žydai), į Pales
tiną—163 asmenys (vieni žy
dai), i Jungtines Amerikos 
Valstybes—127 asmenys (dau
giausia lietuviai), į Urugvajų 
—69 asm., į Kanadą—65 asm., 
į Argentiną—55 asm., į SSSR. 
—52 asm. (vieni žydai), kiti j 
Braziliją ir kitas šalis.

Kaip matyti iš šių duomenų, 
emigracija iš Lietuvos beveik

PEOPLES 
FURNITRRE CO, 
2536-40 W. «3rd St 

Kampas Map!ęwood 
Tet. HemlockU4u0 

4177-83 Archer Avė.
. - Kampas Ri4unond 

Clucągo, Iii.

Per šių metų pir
mus devynius menesius iš Lie
tuvos emigravo tik 833 asme
nys (sausio mėn. —117, vasa
rio—54, kovo— 118, balandžio 
—77, gegužės —107, birželio— 
80, įiepos—62, rugpiučio—97 ir 
rugsėjo 121). 1931 metais per 
tą patį laiką emigravo 1,366 
asmenys, o 1930 m.—5,648 as
menys. šiemet daugiausia emi
gravo žydai. Lietuvių šiemet 
emigravo iš viso tik 190, žydų 
—606, kitų tautybių Lietuvos 
piliečių—11 ir svetimšalių —

$150.00 Sparton Radio po

$48.00

visai sustojo. Emigracija su
mažėjo dėl pablogėjusios kon
junktūros ir dėl kitų šalių imi
gracijos suvaržymo.

šių metų emigracija, galima 
sakyti, yra ankstyvesnės emi
gracijos padarinys. Moterys su
daro 69.4% visų šiais metais 
emigravusių, nes žmonos ir vai 
kai važiuoja pas ankščiau emi
gravusius vyrus arba artimus 
gimines.

Neria plonus ir sto
ras vilnonius svede
rius dėl vyrų, moterų, 
merginų ir vaikų. 
Parduodame vilnones 
gijas dėl įvairių nėri
nių. Mes parduodam 
žemom kainom, idant 
galėtumėt sutaupyt 
nuo 75 iki 100 nuošim-

Labai geram stovyje po 
$10,00, $15,00, $18.00 
Lengvus išmokėjimai po 

$1.00 į savaitę

$22.50 Midge\ Radios po

$9.50

NAUJAIS 
METAIS

$150.00 Majestic k Radios po

$50.00

centui nieko negalima primes
ti. Mėgsta pamėgdžioti kari
ninkus. Labai smarkus. Ma
nau, jei jisai nebus generolas, 
lai jau tikrai visada laikys į- 
kišęs savo pirštus, kaip ame
rikonai sako, kieno nors ko-

$100.00 Console Radios po

$39.50

LIETUVAITES - 
Turime Naują 

Valgių Gaminimo 
KNYGĄ 

ji kainuoja tik 

$1.00 
Pasiskubinkite ją nusi- 

' pirkti..

NAUJIENOS 
1739 So, Halsted St.

Galima 
Nusipirkti 
G tose mėse ir 

Kavos 
Krautuvės*.

’ [Acme«P. U A. Photo]

Donald Buckley, išėjęs iš biz
nio groserninkas, kuris Airijos 
valdžios patarimu tapo paskir
tas Anglijos karaliaus vietinin
ku Airijoje — Airijos genera
liniu gubernatorium.

jeigu 
Sutarti

nai. Gaila, kad pas mus -trūk
sta vienybės. Pittsburgho lie
tuviams savo radio programas 
sekmadieniais yra reikalingas. 
Jeigu visi bendrai dirbtumė
me, tai galėtumėme jį kur kas 
geriau patobulinti.
Pittsburgho lietuviai “garsina

si” anglų spaudoj
Vietos dienraštis “Pittsburgh 

Press” kas sekmadienį pašven
čia vieną puslapį vienai ar ki
tai tautai pasigarsinti. Tame 
puslapyje telpa 
žmonių papročių 
iriinų p istorija 
žmonių bei įstaigų atvaizdai 
Ta< proga jau pasinaudojo len
kai, rusai ir kitos tautos. Lie
tuviai irgi sumanė nepasiduo
ti: Lietuvių Vaizbos Butas pa 
siryžo pagarsinai ir lietuvius

Lietuvių Radio Kliubas 
dar gyvuoja ir kiekvieną sek
madienį 1:30 vai. po pietų iš 
stoties KQV. duoda lietuviškus 
programos.

Kliubas f,aip pat kas antrą 
ar trečią nedėldienį daro pa
rengimus, kad sukelti pinigų 
lėšų padengimui. Viena, todėl, 
kad iš garsinimų negalima iš
silaikyti, o antra, Kllubo na
riai perdaug nesiskubina su 
mokesčiais. Kai kurie sako, 
jog Lietuvių Radio Kliubas, 
rengdamas taip dažnai savo 
parengimus, kenkia kitoms 
(draugijoms, kadangi jų vakar 
rai nebegali turėti pasisekimo.

Aš manau, kad tai lengva 
buU) galima pašalinti 
tik mes dirbtumėme

T*lini/T7D C 
. . ■IKUVIIiiCEB

■ ■ National bank
JLP TRU5T&SAVINGSBANK

Halsted at 42nd St.
'■

Bankines valandos: kasdien 9 ryto
9 ryto ^8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet

tos tautos 
aprašymas, 

ir žymesnių

Jos tarpusavyj kalbasi 
lietuviškai su žehiaitiška tar
me. Viena jų kartais dainuoja. 
Stebėtinas balsas ir klausa. Du 
vikrus šuniukai žaidžia ir 

j y i’U- 
) šltna-

naūji ‘‘Akiniai 7 
TĖVUI ARBA 

motinai 
KAbĖPOM$ ' , 

labai KiHcnts šeimynos naciams bus irgi maloni dbvan.a Kalėdoms 
C ' Kalėdoms akiniai1 parsiduoda nupigintomis kainomis.

Mu»ų kiemas

Gyvename antrftme ąukšte 
Po pusryčių išeinu balkonąn 
kuris yra prie valgomojo kam
bario ir išeįn^ kiemąn. ■

Brolienė keliasi gana vėlė i 
Atsikėlus u,žįneta ąau japoniš
ką kfmdng 
prie veidrodžio 
vo plaukus ir tualetą 
manimi nešnekučiuoja, tai aku 
niūniuoja kokius tai dekaden
tiškus Vertinskio eiles apie 
fingapurą, bananus, citrinas, 
mėnesieną, beždžiones ir tam 
panašiai. Sakoma, kad Vertin- 
skis rašė ir komponavo savo 
kurinius kokaino įtakoj. Tuo 
laiku tarnaitė reguliariai atei
na dasižlnoti, ką pagaminti 
pietums. Tas brolienę erzina. 
Ot, mąstau sau, jei taip Ame
rikoje, tai aš savo brolienę pa
mokyčiau.

Balkone atsisėdęs, peržiūri
nėjau “Mem&eč Dampfbot”. 
Tai svarbiausias vokiškos 
opozicijos laikraštis Klaipėdo
je. Nieko naujo Klaipėdos 
fronto, nors atmosfera kokia 
tai įtempta. Mat, neužilgo Ha- 
agoje bus sprendžiama Lietu
vos byla. Bet Lietuvos kaimy
nas, Vokietija, tai verda kaip 
katilas. Ten vokiškos partijos 
smarkiai imasi/ir pešasi tarp 
savęs. Komiškas1 ir pigus Napo
leono bei Mussolinio pasekė
jas Hitleris pasidaro to viso 
kunkuliavimo centras. Klaipė
dos vokietukai apie i jį daug 
jašo, ir labai prielankiai.

Vėjas kieman jš .kur tai at
neša karingos muzikos atbal
sius. Tai septinto pėstininkų 
pulko muzika, Įjūris stovi ir 
daboja lietuvių..reikalus Klai
pėdoje.

Kieme žaidžia gražių vaikų 
gaičių buęys. Jų tarpe 

yra lie’uvių, vokįečių ir žydų. 
Visi tarp savęs kalba vokiš
kai. Dalinai tas nebloga ir 
Lietuvoje visai nepavojinga. 
Šiandien lietuviai būtinai pri
valo žinoti kokią nors sveti
mą kultūringos tautos kalbą. 
Musų literatūra ir mokslo vei
kalai kol kas dar gan menki. 
Turime dar daug naudotis iš 
svetimų šaltinių.

Ji u uos, sveikos tarnaitės 
kieme užimtos visokiais dar
iais

LAIŠKAI IR KORTELĖS 

Labai Gražios, Sidabrinės 

ir Auksinės —

AR ATSIKĖLĘS JAUTIES 
PAVARGĘS?

Jeigu Jų. ea«te. (ai turėtumėte vartoti 
pasitikėjimo vert* toniką, kuris stimuliuoja 
justj apetitą ir pataiso virfckinimą, paąelbą
li jums ne tik su skoniu pavalgyti, bet ir 
duoda jums maistingumą. Garsus gydyto* 
, as specialistas surado kombinaciją brangių 
vaistų pagfllb*, kurių Jani pasiseki padėti 
gamtai a t. teigti sveikatų ir normalų veiki
mą, padaryti gyvenimą vertesniu, fti pre- 
skripcija yra NUGA-rONE. Pardavinėjama 
ir garantuojamu kiekvieno vaistininko.

Mėnesinis treatmentas už Vieną Dolerį. 
Jeigu po SO dienų vartojimui ne husito 
patenkintas, jutų pinigai bus grąžinami.

Antra, į užklausimą, ~ ko- 
dėl rašau ‘j‘Nąuj ienose”,, nes 
jos su mano nrtbmdne* neva ne
sutiks, visų dalykų netalpins ir 
t. t., — štai ką galiu pasakyti.

Ne toks jau baisus tas vel
nias, kaip jisai yra piešiamas. 
Gana gerai pažįstu “Naujienų” 
redakcijos štabą. Tai ' žmonės 
ne tik pilna to žodžio prasme 
inteligentai, bet nekurie jų 
net dar didelės erudicijos.

Taigi tokie žmonės negali 
būti vienpusiški ir fanatikai. 
Jie yra tolerantiškesni ir pla
tesnių pažiūrų nei daugelis ma-

— apsivils. Yra daug, labai 
daug mums visiems, kaipo lie
tuviams, bendrų dalykų. Ne 
žmogus švarkui, bet švarkas 
žmogui. S.

■ i ’ ' ’’ r

Tai tiek api^ išpažinimą, o 
dabar . grįžkime včį Lietuvon, 
Klaipėdon. j W

TIK PRIEŠ 
KALĖDAS

SIŪLOMOS

F. Selemonavičia
504 West 33rd St. 

(Arti Normai Avė.)

.Phone Victory 3486
.• (Atdara dienomis ir vakarais)

das, o kitas jųoii 
la. Stengiuosi jubš prie kokios 
nors man šunų žinomos veis-; 
lės priskirti, bet išeina tuščios 
pastangom.

Kieman ateina žmogus su 
skambaliuku ir skambina.1 
Tai pieno išvežioto jas.

Žavėtiną įspūdį ' man daro 
vaidai. Dailiai ir praktiškai' 
aprėdyti. Švarus, malonus. 
Tuoj aus galima pa&tobeti, kad 
turi gerą namų priežiūrą ir iš
auklėjimą. į’rjpimcpa ! mįįh! 
veikai lietuvių k(^Qriljo«e ChL 
cagoje ,kurie beveik visą savo’ 
laiką praleidžia purvinose gat
vėse, matydami ty’ girdėdami 
tai, kas > jiems/S focprivalo. 
Koks skirtiniusL

Labai įdomus ‘^lųan vienas 
žydukas kokių septynių, aš- 
luonių inctų. jisai čia svečiuok 
se iš Kauno. Gražus vaikėjas. 
Kadą ntoito pamilto, visados* 
pasveikina su labu rytu ir 
klausia apie Amerikos vai- 
kus. jo Jietuvių kalbai ir ak-
.uliiiįb,, I,

GARSINKITfiS

Gruodžio 4 d. aukščiau minė
tame laikraštyj tilpo lietuvių 
puslapis. Ir štai kas tame pusi- 
lapyje randasi: išgirta vienas 
kitas vargonininkas bei klebo
nas, iš kurių lietuvių 
nėra nei už sudilusį peną nau
dos; įdėta Pranciškaus klioš- 
*,oriaus atvaizdas; paveikslai 
to klioštoriaus mokinių ir 
dar vieno kito “išrinktųjų.” 
Pasigirta dar, kad lietuviai 
moka daryti vyną ir Velykoms 
gražiai nudažyti margučius. 
Tai ir viskas!

Man, kaipo lietuviui, tiesiog 
teko rausti į tą* puslapį žiū
rint. Nejaugi mes, lietuviai, 
esame tik tiek kultūringi, 
kad galime pasigirti vyno da
rymu ir margučiais? Ir ne
jaugi tai yra musų svarbiau
sias nuopelnas? Ki*,as vėl daly
kas, — argi pas lietuvius žy
miausi žmonės yra vargonin- 
kai ir klebonai, o svarbiausios 
įstaigos klioštoriai?

Kaip sau norite, bet toks 
lietuvių tautos garsinimas 
pas kiekvieną apšviestesnį lie
tuvį sukelia tik pasipik’jnimą. 
Nežinau, kaip dabar gali jau
stis Lietuvių Vaizbos Buto 
riai tokį “garbingą” darbą 
likę?

Pruseikos misija
Musų kolonijoj Prūseika 

ri visai neblogas pasekmes su 
savo “Naujaja Gadyne”. Žmo
nės čia ir apylinkėse yra labai 
pasipiktinę Limbiniais dėl A. 
P. L. A. Mat, toj Aukščiausiom 
Prieglaudos draugijoj bimbi- 
niai įvedė diktatūrą ir su na
rių valia nebesiskaito. Tuo 
nrpu Pruseika gina tos orga

nizacijos narių teises.
Turiu pasakyti, 'jog Prusei

ka žymiai persimainėcnuo to 
laiko, kai paėmė “divorsą” 
nuo Bimbos. Gal persimainė 
vien tik todėl, .kad pakreipus 

: Jįsavp* pusę bolŠeyikus, kurie 
pradeda Bimbos šeimininkavi
mu nebepasitenkinti. Pruseika 
visgi yra gudresnis politikie
rius, negu Bimba. Apie tyli ga
lima spręstu, kad ir. iš Chica- 
gos, įvykusio Susivienijimo 
seimo. Kiek žinoma, Pruseika 
stojo už tai, kad seimas nebū
tų skaldomas. Bet Limbiniai 
nepaklausė jo ir viską prakišo.

Lietuvių kambarys
Kaip žinia, prie Pittsburgho 

universiteto yra nutarta įstei
gti “lietuvių kambarį.” Prieš 
kiek laiko “Naujienose” pa
stebėjau ir atskaitą. Pasirodo, 
kad su tuo kambariu nelabai 
tęsiseka, —per metus laiko nei 
trijų šimtų dar nesurinkta: 
oi, kaip toli tie 5,000 dolerių 
stovi!

Atskaitoj pastebėjau ir ki
tą labai keistą dalyką: kai ku
rie dideli “patriotai” su labai 
mizernomis aukomis teprisi- 
dėjo, — aukavo tik po “fifty 
cents”. Visa bėda 
yra ta, kad mes daug užmano
me, bet mažai tepadarome. 
Kambario įsteigimas, gal būt, 
ir neblogas dalykas^ tačiau 
dabartiniais nedarbo laikais 
mes turime tikrai svarbesnių 
reikalų

VISŲ GERIAUSIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

Už %, 1/3 ir Vi 
TIKROSIOS VERTES

Matykite Tuo jaus

Krautuvės atviros kas vaka
rą ir Nedėliomis nuo 10 vai 

rvto iki 4 va!, po pienių, 
iki Kalėdų.

Kieman iš kitur ant dvira
čių svečiuosna atvažiuoja dvi 
mergaitės. Viena su ilgom pa
laidom kasom. Mikliai jos val
do savo dviračius.

, Iš kitų butų girdisi radio 
muzika iš visokių Europos 
dalių. Patinka man Europos 
radio. Tenai radio vartojama 
tiktai kultūriniam tikslui. 
Nuobodžių ir biaurių apgarsi
nimų visai nėra.

Musų tarnaitė su portfeliu 
po pažastimi eina per kiemą

Dar galiu pridėti, kad “Nau
jienos” yra vienas rimtų, žin
geidžių ir gyviausių musų iš
eivijos laikraščių; todėl labai 
populiarus ir, kaip Lietuvoje 
sakoma, turi didžiausį tiražą. 
Todėl ir žinau, ; kad . mano 
straipsnius skaitys ne kokie 
pępki, bet mažiausiai penkio
lika žmonių.

Matote, čia taip pat yra ypa
tingas išrokavimas, — kitaip 
tuščias užsiganėdinimas.

Noriu pabrėžti, kad aš save 
nepriskaitau prie kokių nors 
mokytojų bei reformatorių. Sa
vo kelionės ir Lietuvos vaiz
dus ir įspūdžius aprašau taip, 
kaip aš juos mačiau ir atjau
čiau. Iš mano vaizdų pačiam 
skaitytojui palieku spręsti apie 
Lietuvos ir lietuvių gyvenimą 
ir padėjimą. ,

Beje, Lietuvoje man neteko, 
kaip čia Amerikoje, gyventi ir 
trintis paprastų darbo žmonių 
tarpe; todėl, manau, kad jų 
gyvenimas ir padėjimas mano 
bruožuose bus, gali būti, ir iš 
silpniausių.

Baigdamas dar noriu pridė
ti, kad prie jokių partijų ofi
cialiai nepriklausau/ Toks jau 
yrą mano būdas. Gyvenimas 
tam tikruose uždarytuose rė
muose man nepakeičiamas, neį?. 
žiūrint, kad pripažįstu ir pate 
mėgstu discipliną. Keistas pa
radoksas, ar, ne?

Taigi, skaitytojai, kurie lau
kia manų bruožuose ką nors 
tokio jų ypatingoms partijoms 
prielankaus, lu*.: neprielankaus,

Kam, kur ir kodėl arba . 
savotiška išpažintis

Man savo kelionės ir Lietu
vos vaizdus aprašinėjant, daž
nai tenka gauti nuo visokių 
žmonių įvairių užklausimų ir 
patarimų 
ką rašyti, čia bandysiu visiems 
atsakyti.

^Pirmiausiai aš ne rašytojas 
ir tokiu būti visai neturiu jo
kių pretenzijų. Man rodosi, jog 
kiekvienas žmogus, kad gyve
nimą paįvairinus, be kasdieni
nio darbo privalo turėti kokias 
nors “zabovas“ arba, kaip ame
rikonai tą vadina, “hobby”. To
dėl ir rašau.

Kitą sykį buvau dailės, mu
zikos, šokių, šachmatų ir rim
to skaitymo mėgėjas. Dabar 
dar sveikatos palaikymui prie 
savo “zabovų” pridėjau golfą, 
o proto gimnastikai — lietu
vių kalbą, Nors vistiek rimtai 
jos dar nestudijuoju. Kitados 
pažinau gana gerai keletą kal
bų, bet lietuvių, kurią pradė
jau mokytis beveik jau suau
gęs. Mat, taip susidėjo mano 
gyvenimo aplinkybės.

Dabar lietuviškai berašant, 
turiu daug smagumo, įvairu
mo ir net juokų, nes man be
veik nei lietuvių gramatikos, 
nei sintaksės, nei stilistikos 
nežinant, prisieina kartais ge
rokai pajuditi ir pakrapštyti 
savo smegenis, kad iš kelių 
man žinomų lietuviškų žodžių 
sulipdyti tinkamą sakinį.

Tai matote, čia. yra daugiau 
egoizmo nei altruizmo pobu-

lin maudimosi kostiumą bei 
kinioną ir skubinu smiltinėn 
pasimaudyti juroje.
; (Bus daugiau)

Jus dar galite suspėti pasiųst
TELEGRAMA ARBA 

RADIOGRAMA
Litais arba U. S. Doleriais

MOKITE AKINIUS
KALEOQ!HS DOVANŲ

$39.50
$125 Atwater Kent Radios

$45.00COvf unmini
DfPOSirafti
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šeštadienis, gruod. 10, 1922

Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. Bojalis palikimo 
byla atidėta iki 

pirmadienio
Nebuvo svastoma ketvirtadie

nį ir penktadienį: eina dėl 
velionio lurlo.

Byla dėl Antano Bojalos 
palikimo ketvirtadienį ir va
kar turėjo būti svarstyta 
prieš “probato” ’/'ismo teisėjų 
Oscar Caplan, bet abu kartu 
buvo atidėta. Vakar svarsty
mas buvo atidėtas iki pirma
dienio.

Ankščiau ryšy su šia byla 
buvo daromi įvairus kaltini
mai prie graborių J. F. Ka
džių, 668 W .18th St.. kuriam 
Bojala tarnavo, kaipo dženito- 
rius. Pereigų šeštadienį, bylų 
svarstant, jie atpuolė.

Velionio Bojalo - našles, gy
venančios Kaune, advokatas 
testamentų kontestuoja. Da
bartinėje formoje jis skiria di
desnę palikimo dali p. Radžie- 
nei.

Lietuvis Jonas Vir 
ginas draugo neat 

sargumo auka
Jį nušovė Herbert Draeger, ap

žiūrinė jęs tūlo M. Sekyros 
revolveri.

Jonas Virginas, jaunas, 20 
metų lietuvis, ketvirtadienį bu
vo nušautas, kuomet revolve
ris, kurį neatsargiai apžiūrinė
jo jo draugas Herbert Draeger, 
• higa šovė.

Kulka pataikė .Jonui Virgi- 
nui, 2030 Coulter Street, tie
siai į širdį. Nuvežtas į St. An- 
thony’s ligoninę, kur daktarai 
pareiškė, kad jis jau miręs.

Mirtis atsitiktina, pripažįsta 
coroneris

Vakar rytų, graboriaus La- 
chavičiaus lavoninėje, 2314 W. 
23rd Place, įvyko pomirtinis 
tyrinėjimas, į kurį susirinko 
didelis būrys mirusiojo ir jo 
tėvų draugų būrys. Kitas bū
rys policistų saugojo Herbertą 
Draegerj ir kitus šešius ber
niukus, kurie tragedijų matė, 
Stanley Debrik, 2328 W. 19th 
Street, Mike Sekyra, 2470 Blue 
Island Avė., Joseph Senica, 
2366 Kroli Street, Stanley Bod- 
zinski, 2238 W. 24th Street, ir 
Edward Koenig, 2054 Coulter 
Street.

kad 
atsi-buvo nušautas 

bet jo mirties kalti- 
liudininkus sulaikė.
Virginas buvo mano

Kaltininkas ir liudininkai 
sulaikyti

Coroneris nusprendė, 
Virginas 
tiktinai, 
ninku ir

“Jonas 
geras draugas,” pasakojo Her
bertas Draeger, 2054 W. 22nd 
Place, sėdėdamas kalėjime, po
licijos stotyje netoli Damen ir 
Blue Island Avenues. “Mes vi
si buvome pas kaimynų Stan
ley Debrik, 2328 W. 19th Place, 
ir geibėjom jam išsikraustyti. 
Mums bedirbant atėjo Mikas 
Sekyra su revolveriu, kurį ma
nėme panaudoti apsisaugojimui, 
užpuolimo atvejyje.

Nežinojęs, kad revolveryje 
buvusi kulka

“Nemanėme, tačiau, kad ja- 
- • 1

me yra kulkų, to<lel nieko ne
bijodamas revolverį varčiau. 
Apžiurėjau visų, bet kulkų ne- 
mačiau. Nelaimei, pasitaikė 
kad viena buvo užsilikusi ir, 
staiga, visai netikėtai, revolve
ris šovė ir kliudė Jonų Virgi- 
ną.”

Teismo įstaigoms dalykų iš-

Chicagos Lietuvių choras “Pirmyn”, kuris ryt Chicagos Lietuvių Auditorijoje rengia kon
certų. Pirmoj eilėj’, viduryje, sėdi choro vedėjas Kazys Steponavičius.

DIDELIS ATIDARYMAS

tyrus, suimtieji liudininkai ir 
Virgino mirties kaltininkas 
greičiausiai bus paleisti,

Kaip eks-komunistė 
su vyru ieškojo 

darbo
vyru

$8 į savaitę esu perdaug; ji 
sutinkanti kariu su 
dirbti už $10.

Visi mes būdami proletarai 
žinome, kad darbininkas dar
bininkui turi atjausti, nedaryti 
vienas antram skriaudos strei
kų metu, neiti skebauti ir dirb
tuvėje sugyventi vienybėje.

Ar vra nors lašas tos širdin
gumo idėjos pas kai kuriuos 
žmonės? Visai ne.
Dirbsianti su vyru u z $10 į

štai neperilgas ftfikas. atga
lios viena ex-komunisfiė vėjo 
nešta ir pamesta, užėjusi į 
valgyklų darbo ieškoti, sako 
į valgyklos savininkę: “Kam 
tu moki tokias brangias algas 
tarnaitėms? Net astuoni us 
dolerius į savaitę. Šiandien 
galima gauti darbininkių už 
daug mažesnę algų.

“Aš ir mano vyras dirbsime 
už $10 į savaitę. Aš busiu vi
rėja, o vyras patarnaus visur, 
ir į stalus neš, ir indus plaus.” 
(Busime geri vergai!)

Atėjus vienai darbininkei į 
darbų, valgyklos savininkė 
nebuvo tokia gera kaip va
kar, ir žodis po žodžio susiba
rė su tarnaite.
Kiekvienais melais keičia savo

Po trumpos kalbos, tarnaitė 
padėjo žiurstų ant stalo ir ta
rusi “pasiimk tų moteriškę. 
Aš užbaigiau darbų”, išėjo. Ir 
kitos darbininkės tai pamėčiu
sios pradėjo nusiiminėti žiurs
tus. šeimininkė tuomet su
prato, kad netoli su ex-komu- 
niste nueis. Vienok vienų 
mergaičių atleido ir jų priėmė.

Kaip girdėti, toji ex-revoliu- 
cijonierė peršasi į darbų ir 
kitose vietose už žemesnį at
lyginimų. Iš tokių žmonių 
negalime ko geresnio tikėtis. 
Jie keičia savo kailį kiekvie
nais metais, kaip toji laputė 
prieš žiemos šalčius.

Senas Petras.

Laiškai Pašte

pa*

šie laiškai yra ateje Ii Europos 
Kam jie priklauso, testui nueina • 
vyriausiji pašte (Clark ir Adami 
aratviy) atsiimti. Reikia klausti oris 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind^w” lobėj nuo Adams gat- 
vAs. pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o 
kui sunaikina.

16 Jutkewcis A
23 Masukelvich Godu
25 Merigliene Basi
36 Štokas A
41 Turiavicia Martynas
44 Vystartiene Mrs U

Trys Chicagos liau
dies mokyklos ruo
šia liet, pilietybei
Pamokos dėstomos Kahn, Ton- 

ti ir Seanlon mokyklose: lie
tuviai raginami jas lankyli.

Trijose Chicagos liaudies 
mokyklose paskutiniu laiku 
ateiviams pradėta dėstyti an
glų kalba.

Klasės yra suorganizuotos 
Tonti mokykloje, prie 58-tos 
ir Homan Avė., kiekvienų ant
radienį ir ketvirtadienį, nuo 
1:30 iki 3:00 po pieį; Kahn 
mokykloje, prie lOltos ir State, 
kiekvienų pirmadienį ir ket
virtadienį, nuo 9:30 ryto iki 
11:30 ir Seanlon mokykloje, 
prie 117-tos ir Perry Avė., kiek
vienų pirmadienį ir trečiadie
nį, nuo 1 :00 iki 2:00 po piet.

Tų klasių anglų kalbos mo
kytoja p. Auna K. Kadlec, 
praneša, kad be anglų kalbos 
dės'ymo, jose ateiviai, vyrai 
ir moterys ruošiama piliety-

Peikia išlaikyti kvotimus 
prieš antrų popierų 

gavimą 
i

“Labai tankiai pasitaiko,” 
sako p-lū Kadlec, “kad ateiviai 
nežino, jog prieš antrų popie
rių išgavimų jie turi išlaikyti 
tam tikrus kvotimus.

“Pastaruoju laiku tie kvoti
mai buvo ypatingai sunkus ir 
daugelis pilietybės, ieškančių 
ateivių jų neišlaikė. Jie po
pierių negaus iki nebus ge
riau prisiruošę kvotimus lai
kyti.”

Toliau, mokytoja ragina vi
sus pilietybės ieškančius lietu
vius mokyklon atsilankyti 
rodytomis valandomis.

nu-

K u o anksčiausiai 
siųskite kalėdinius 
siuntin., sako paštas
Siuntiniai į kitus miestus tu 

retų būti išsiųsti nevėliau 
gruodžio 17 d

Siųskite kalėdines dovanas ii 
pasveikinimus kuo ankščiausiai, 
ragina Chicagos pašto viršinin
kas Leuder. Atsikreipdamas Į 
piliečius, pašto viršininkas nu
rodo, kad paprastai prieš Ka
lėdas paštas yra užverstas siun
tiniais ir tas labai apsunkina 
jų greitų išnešiojimų.

Siuntiniai į kitus' miestus tu
rėtų būti išsiųsti prieš gruo
džio 17 d., o vietos siuntiniai 
nevėliau gruodžio 19 d.

Kalėdų cjienų ir gruodžio 26 
laiškai nebus išnešiojami, to
liau nurodo viršininkas Leuder. 
Be to, siuntėjams primenama, 
kad siuntinius atsargiai suvy
niotų ir tampriai surištų, už
dėtų reikalingų kiekį pašto 
ženkliu kuo aiškiausiai išrašytų

NAUJIENOS, ęhieago, III.
■................................—-------- ------------------------ ;

adresų ir paštan ar į dėžutes 
siuntinius nuneštų anksti die? 
nos metu.

Lietuvon siųskite siuntinius 
nieko nelaukdami, nes iki Ka
lėdų liko tik dvi savaitės.

Calumet dirb., vėl at
leido nesenai pasam
dytus darbininkus

Nesą užtektinai darbo, sako 
bosai; Pulhnan prekių vago

nų dirbtuvėje niekas 
nedirba

Calumet dirbtuvėje buvo su
ėmę keletu desetkų naujų ir 
senų darbininkų. Jie tikėjosi 
užsidirbsiu pinigų Kalėdoms,

Policistas nužudytas 
lietuvio Juozo Va

lušo krautuvėje
Sušaudytas dviejų banditų, ku 

rie užpuolė krautuvę.

Juozo Valušo ]
4312 South Ashland Avė., va
kar 3 vai. po piet nušautas po
licistas William. Lunde, iš New 
City policijos stoties, 47th ir 
Paulina St. -

(Policistas nedirbo ir buvo už
ėjęs į Valušo krautuvę, kuo
met į ja įsivęržė du plėšikai 
Lunde sėdėjo kampe ir užpuo
likai jo nepastebėjo.

Ištraukęs revolverį, mėgino 
plėšikus sulaikyti, bet jie pra
dėjo tuojau į jį šaudyti ir nie
ko nepagrobę, Spruko laukan.

Lunde buvo skubiai išvežtas 
į Southtown ligoninę, bet pa
kelyje mirė. Kulkos pervėrė jo 
šdrdį ir vidurius.

Policistas buvo trijų vaikų 
tėvas ir gyveno 8432 Carpenter 
Street.

dienų radio klausytojaiRyt
išgirs Jos. F. Budrike korpora
cijos, 3417 South Halsted St., 
programų iš stoties WCFL, nuo 
1-mos iki 2 vai. po pietų.

Programe dalyvaus “Pirmyn” 
choro kvartetas, duetai ir so
listai.—S.

Svarsto alaus pardavi
mo leidimų klausimą
Vakar miesto tarybos teisių 

taryba pradėjo svarstyti aidėt- 
mono John J. Coughlin pasiū
lymų leisti įvairioms viešorns 
įstaigoms parduoti alų, sumo
kėjus miestui $1,000 už leidi
mų.
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Chicago LAW School
—--------- —------- ACCREDITED ------- ---------------- ------

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Most of our Loadlng Mon, includlng 
our Prosldonts, havobooft lawyort. TRAINED MIND3 . 

NATURALLY GO FORWARD. Thara i« aiways a Groat 
Domand for Man and Womon wlth Logal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subjact at a tlnyo. No Timo toit. Naw Clatiaa 
formad nlno tlmoi a Yaar. Start Studylng and Earn- 
Ing Cradlta at any Tfrno. INTER NOW. LL.B. Degroo 
in Tfiraa Yaar». Day and fyanlng Cianas.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 KAST MONROE STREET
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A. A. Anderson, Presldent

iš darbo. Bosai aiškinasi, kad 
perdaug buvo priėmę darbnin- 
kų, o neužtenka darbo. Jeigu 
tas butų tiesa, tai kam liku
sius darbininkus spaudžia, 
kad jie padarytų darbų ir už 
atleistuosius.

Prie 111 gatvės Pullmano 
dirbtuvėje dirba tik keli de- 
sėtfcai darbininkų. Ir visi tie 
darbininkai geraisiais laikais 
yra buyę bosai. Patys save ne
spaudžia prie darbo, kaip 
spausdavo darbininkus.

Pullmano prekių vagonų 
dirbtuvėje niekas nedirba.
2,000 jaunuolių lanko Fenger 

mokyklą
Nauja Fenger vidurinę mo

kyklų dienomis lanko pora 
tūkstančių jaunuolių, o vaka
rais suaugusieji žmonės. Mo
kykla moderniška, gerai ištai
syta. Mokytojai gerai apsiipa- 
žinę su savo amatu. Verta 
kiekvienam lietuviui jų lan- 
kyti-

Senoji Fenger mokykla, ku
ri yra 115 gatvės, prie State 
st., apgriuvusi, langai išdau- 

krautuvėlėje, | žyti. Po gaisro pereitais metais 
niekas jos netaiso. —/?.

, The EnglishColumn
I ’

Concert, and Dance!
The Chicago Lithuanian Cho

rai Society, “Pirmyn” is giving 
its first concert of the Sea
son, Sunday Dec., 11, 1932 at 
the Lithuanian Auditorium, 7 
P. M. The program, interesting 
and beautiful in its many nuin- 
bers, will be something worth- 
while and a pleasure to all who 
epjoy music. A program of

Buy gloves with whot 
it savęs 

merą reikalo moąėtt 8°e » 
daugiau, kad daatl

kolete. Llaterlae Tooth Paate. 
didella tūba! parsiduoda ai 

JI valo ir apsaugo daa-

.» plrlUnaltM «r ke 
uambert Pharmacal Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

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

Telophono Reglstrnr, Stato <141
(Ist. Peb. 8, 1M4)

. ■ »
Lithuanian music is being of- 
fered in solos, duets, trios, 
ųuartets, and finally by the 
chorus. The folk songs and 
operatic numbers will be given 
as never done before by any 
chorus composed of so many 
voices of our Lithuanian youth.

In addition to the program. 
there wil! be a dance where 
one can meet and enjoy onesel4 
among all his friends and ac- 
ųuintances i n a jolly atmos 
phere of the season. The prices 
have been made to meet the 
purse of every individųal. Ne
ver in the history of Lith
uanian activities have prices 
been so low for a conCert of 
that caliber.

GENERAL FOOD STORE
ŠEŠTADIENY

GRUODŽIO-DEC. 10,1932
Kampas 49th Court ir 14th Street

CICERO. ILLINOIS

Savininkas Juozas Bačiunas 
Širdingai užkviečiu visus Ciceriečius, taipgi 
mano buvusius kostumerius atsilankyti į Iš
kilmingą Atidarymą Mano Valgomųjų Dai
ktų Krautuvės.
Krautuvė yra didelė, erdvi ir įrengta pagal 
šių dienų naujausią techniką. Jums bus ma
lonu pirkinėti tokioj gražioj ir patogioj- 
krautuvėj. Užtikrinu gerą ir mandagų pa
tarnavimą.

MAGIŠKAS DIAL
NAUJI STEWART WARNER RADIOS 

PAGAUNA Iš VISUR IR IŠ EUROPOS
Tokius Naujus Radios jus Galite Pamatyti 

ir Persitikrinti pas

Jos.F.Budrik,inc
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 8167—4705

LIETUVIŲ PROGRAMAI 

KLAUSYKITĖS Gražių RADIO Programų Nedėlioję ii stoties WCFL 
970 k. nuo 1 iki 2 valandos po pietų.

iš stoties

Daktaras; r « < ♦
Kapitonas

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmas, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite kų ją jums gali padaryti. 

' Praktikuoja pėr daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki t vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Craivford 55 7}

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD

Pirtis
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202 

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

........TW""<'ii-yin f T"-*>' 1 '■ — 1—•

Don’t forget the date Dce 
11, 1932 and see and hear the 
big threat that is i n store for 
you.

— A. K.

RYKAII ■>■■■ mentas
PARArr.TJK PAT.ARRMER ŽOLIŲ flPECI.V 

LIKTAS IK PAKTAKAA PAOKLRP.JO
TLKSTANflAMS

Pa«tcbėt(na nauja sveikata suteikianti #.o< 
iių kombinacija iArasta neseniai. Tnkatan 
Mai sirgusių kuriems prisėjo kęsti kančia h 
— pasveiko. Nefinriat kokia liga nesirg- 
lųtnei nrba pas kokius gydytojus nesigydėto 
arba kokius vaistus nevartojote be pasek
mių, fttai yra jutus viltis. Motina Helena 
(žymi sveikatos neėėja ir jos sūnūs Dr. 
Šimanskis, 18<19 No. Damen AVe.. Dept. 33 
Chieago, Ji. siūlo jums S dienų namini žo
lių treatmentą dykai. Paimkite pasiūliji- 
mą — $1.00 buteli kraujo toniką taipgi 
pasitarimas ir efsaminacija dykai. Užmo
kėkite tik 85c už patarnavimą, -Veikite 
šiandien su Muo skelbimu arba rašykite 
Free Herb Clinie, Pirm, ir Ketv. 4—7 v. v.

Juozas Bačiunas, Savininkas

UiinuJ
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Vlaiaa^SM kaiaai
Chicagoje — patrai 

Metama ——.—...
Pusei meti — - - - .... 
Trims mėnesiams____
Dviem mlnesiam ,
Vienam minėsiu! .... . , .

Chlcagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija .........-

Savaitei . ........     .
Mineetad --....... -...............-

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj 
paltą:

Metams ....... .
Pusei mete -m—
Trims mėnesiams _
Dviem minėdama 1.25
Vienam mlneaiui .75

Lietuvon ir kitur ulsisniuoeo 
•Atpiginta)

Metams .............. ....  58.00
Pusei mete     44)0
Trims menesiams ..... .........  2.50
Pinigus reikia siesti palto Monev

Orderiu kartu su dtoakjmu.

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

184 
ne

•7.00

SPALIŲ MĖNESIO GAMYBA NEPAKILO

Atsiremdama į sovietų “draugingumą”, Japonija 
gal išsisuks Genevoje nuo pasmerkimo. Bet jeigu taip 
bus, tai pamatysite, kaip paskui visos komunistų da
vatkos klegės, kad Tautų Sąjunga nusilenkė imperialis
tams. O kad imperialistams Maskva visiškai parsidavė, 
apie tai Stalino penimiai neveptels nė vieno žodžio. 
'■ I. I——      III ui i.i.««i*». .1 i

žmonės, o už komunistą Fos- 
terį — 4,821.

Taigi toje valstijoje panašiai, 
kaip ir kitur, komunistų pa
stangos davė labai menką vai
sių. Jie visaip niekino socialis
tus, bet socialistų kandidatas 
vistiek gavo beveik dešimtį 
kartų daugiau balsų, negu ko
munistų kandidatas. Todėl tas 
skaldymo darbas, kurį tarpe 
radikališkų darbininkų veda 
komunistai, yra visiškai be^ 
gždžias net ir jų pačių parti
jos atžvilgiu.

Apžvalga
IR LIETUVA PRAŠYSIANTI 
ATIDĖTI SKOLŲ MOKĖJIMĄ

Prekybos departamento apskaičiavimu, per spalių 
mėnesį gamyba Jungtinėse Valstijose paliko tokio pat 
dydžio, kokio buvo rugsėjo mėnesį. Vienose pramonės 
šakose darbai šiek*tiek-pablogėjo, kitose šakose trupu
ti pagerėjo. Departamentas nepraneša, kiek pakilo dar
bininkų skaičius pramonėje, bet sako, kad šioks-toks 
pakilimas įvykęs. T&ji pat jisai skelbia, kad spalių mė
nesį išmokėta didesnė suma algomis, negu mėnesį prieš 
tai.

Tai rodo, kad biznio pagerėjimas, kuris palengva 
ėmė reikštis antroje pusėje šių metų, eina labai lėtai 
ir gali sustoti, jeigu sąlygos nepasidarys palankesnės. 
Biznio eiga priklauso nuo kainų, kainos priklauso nuo 
žmonių pajėgimo pirkti prekes, o pirkimo pajėgimas 
priklauso pirmiausia nuo kredito stovio. Kuomet žjno- 
nės ir ištisos šalys yra prislėgti skolų našta, tai supran
tama, kad galėjimo pirkti naujas prekes pas žmones 
yra nedaug. Laikai pagerės žymiai tiktai tuomet, kai 
bus kokiu nors budu sutvarkytos senosios skolos, vie
šosios ir privatinės.

Kaip žinoma, tarpe Amerikos 
skolininkų yra ir Lietuva. Apie 
jos skolą Dėdei Šamui mums 
pranešama tokių žinių:

“Tuojaus po karo, 1919 
metais, Lietuva buvo paėmu
si kreditan iš likusių Ame
rikos ‘karo stakų’ įvairių 
daiktų, medžiagos, vaistų ir 
maisto produktų apie už 6 
milionus dolerių, ši skola 
buvo sureguliuota tam tikra 
sutartim su Amerikos vy
riausybe 1924 metais.

“Einant šia sutartimi sko
la, drauge su nuošimčiais, 
buvo išdėstyta išmokėjimui 
per 62 metu, taip kaip ir 
skolos daugumos kitų Ame
rikos skolininkų. Visa skola, 
su nuošimčiais per 62 metu, 
išneša apie keturioliką (14) 
milionų dolerių. Metinis mo
kesnis šios skolos atmokėji- 
mui išneša apie $224,000 ir 
yra mokamas kasmet 
dalim — 15 gruodžio 
birželio, šiais metais

. džio 15 d. Lietuvai
sumokėti apie $96,000. Iš vi
so Lietuva jau sumokėjo 
šios skolos sąskaiton dau
giau, kaip vieną milioną du 
šimtu tūkstančių dolerių.

“Kaip jau žinoma, didžiu- 
Amerikos skolininkai, 
Anglija, Franci ja, Bel- 
čechoslovakija ir Len- 
(taipgi ir Latvija) jau 

Amerikos vyriausybę

AMERIKOS DAKTARO ĮSPŪ
DŽIAI Iš SOVIETŲ RUSIJOS

ALAUS LEGALIZAVIMAS PADĖTŲ BIZNIUI

Kongreso komisija dabar svarsto įstatymo suma
nymą, kuriuo siūloma legalizuoti (pripažinti teisėtu) 
alaus ir lengvo vyno prekybą. Komisija pakvietė atsto
vus nuo įvairių visuomenės grupių, kad jie pasakytų 
savo nuomonę, ar toks įstatymas butų naudingas, ar 
ne. Sakoma, kad įvairių pramonės šakų atstovai esą 
pasiryžę su faktais rankoše įrodyti kongreso tyrinėto
jams, jogei alaus grąžinimas padidintų įplaukas ne ma
žiau, kaip 60 pramonių.

Tai yra galimas daiktas. Bet viena pramonė tai, 
žinoma, nukentėtų: — butlegerystė* Tiems žmonėms, 
kurie iki šiol darė biznį, įsitaisę slaptus bravorus, ^už
truks karvutė”, kuomet alus nebebus draudžiamas. 
Jiems butų malonu, kad bent nebūtų sugadintas jų 
prieškalėdinis biznis. Kažin, į kuriuos dabar kongresas 
atsižvelgs daugiau: į naminio “bavarsko” darytojus, ar 
į^Volsteado akto priešus?

JAPONAI GRĄSINA GENEVAI SOVIETŲ 
DRAUGINGUMŲ

Užvakar Tautų Sąjunga turėjo nepaprastą spek
taklį, kuomet Japonijos įgaliotinis Yosuke Matsuoka 
atsistojo ginti savo šalies politiką Mandžurijoje. Griež
tai protestuodamas prieš Tautų Sąjungos tyrinėjimo 
komisijos raportą, kuris smerkia agresingus Japonijos 
žygius Kinijoje ir Mandžurijoje, ir grasindamas Japo
nijos pasitraukimu iš Tautų Sąjungos, jeigu tas rapor
tas bus patvirtintas, Matsuoka pareiškė, kad Japonija 
gali būt priversta susidėti su sovietų Rusija. Girdi, ne
puolimo sutartis su sovietais, apie kurią dar prieš pu
sę metų nebuvo galima nė svajoti, šiandie jau yra pa
daryta ir laukia pasirašymo!

Taigi sovietų Rusija šiandie tarnauja Japonijos 
imperialistams, kaipo įnagis apginti savo plėšikišką 
politiką Mandžurijoje. Iki tokios žemos rolės dar nenu- 

j smuko nė vienos šalies diplomatija.
Bolševikai visuomet dėdavosi geriausiais Kinijos 

žmonių draugais. Maskvos spauda ir visų komunistų 
partijų laikraščiai šaukė per mėnesių mėnesius apie 
Japonijos “banditizmą” Mandžurijoje. O dabar pasiro
do, kad sovietų valdžia jau yra susitarusi" su japonais 
ir padeda jiems kovoti Tautų Sąjungoje prieš tuos, ku
rie nori Kinijos teisės apginti!

Mums teko ne kartą nurodinėti, kad Maskvos už
sienių politikoje nėra jokių revoliucinių principų, kad 
ji, priešingai, dažnai yra grynai atžagareiviška ir net 
kontr-revoliucinė. Nurodinėjome, kaip Maskva gražiai 
(sutinka su Italijos Mussolini, bet kaip ji nuolatbs va
rinėja intrigas prieš demokratines arba liberališkas 
Valdžias. Dabar turime naują tos politikos pavyzdį: 
Stalino valdžia susidraugavo su juodžiądsiais Azijos 
reakcininkais, paduodama jiems ranką prieš nelaimin
gą Kiniją, kuri kovoja dėl pasiliuosavimo nuo svetimo 
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pastebėti, 
daktaras

sumo-

liai 
kaip 
gija, 
kija 
prašė
ne. tik atidėtLJJa.. gruodžio 
mokėtiną dalį, bet taipgi iš 
naujo pažiūrėti ir visą sko
lų klausimą, tikslu skolas 
sumažinti. Ekonominis kri- 
zis, kuris palietė visą pasau
lį, ir kitos priežastys verčia 
jas tai padaryti.

“Lietuvos vyriausybė lig- 
šiol neprašė tokio skolų ati
dėjimo. Bet tenka patirti, 
kad ekonominis krizis, kuris 
nuo pereitų metų pradėjo 
skaudžiai kąsti ir Lietuvą, 
privers ir Lietuvą prašyti 
kaip gruodžio 15 d.
kėjimo atidėjimo, taip ir vi 
so skolos 
įėjimo iš 
mu, kaip 
Ministeris 
padaryti 
prie Amerikos vyriausybės. 
Bet ar ne per vėlu dabar 

prašyti gruodžio 15 d. mokėji
mo atidėjimo, kada gruodžio 
15 diena jau čia pat?

Kaip jau “Naujienose” bu
vo rašyta, Lietuvai yra uždė
tos ant jos skolos Amerikai 
3.3% palūkanos. Toks* pat nuo
šimtis yra Amerikos sutai'ias 
ir su Anglija. Tuo gi tarpu 
Franci j a, kuri turi ketvirtada
lį viso pasaulio aukso, moka 
tik 1.6 nuošimčius, o Italija 
mažiau kaip pusę nuošimčio. ... i .

Be to, ta Lietuvos skola yra 
už atliekamus daiktus, kuriuos 
Amerika jai pardavė. Jeigu 
Lietuva nebūtų tų daiktų pir
kusi, tai Amerikos valdžia bu
tų turėjusi juos atiduoti kam 
nors už pusdykę arba išmesti 
lauk.

klausimo peržiu- 
naujo. Tuo klausi- 
spejama, Lietuvos 

p. Balutis žada 
atatinkamų žygių >1

kad 
pir- 

karštas sovietų

vienintelė

SOCIALISTŲ BALSŲ BEVEIK 
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“Keleivis” padųcįda 
skaičius balsų, kuriuos įvai
rios partijos gavo . prezidento 
rinkimuose, lapkričio 8 
Massachusętts valstijoje^ Tenai 
matome, kad už socialistą Nor 
man Thomasą balsavo 34,305

...................... . II _ ... 
džios palydovų pageltos.

Mums dar teks grįžti prie 
Dr. Robinsono Įspūdžių. Tuo 
gi tarpu mes patariame vi
siems komunistams ir “sovie
tų rojaus” simpatizatoriams 
pasirūpinti įgyti jo knygą (už 
$2.00) ir perskaityti: jie tuo
met supras, ką jie garbina.

■.te,...i,...l.l^....^.... . .................................................................................................... ..v.,...
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raturos. Knygų leidimas ir 
skaitymas apleistus. Skaitlin
ga organizacija pajėgtų leisti 
knygas ir jas tinkamai išpla
tinti. Paskaitas* debatus, pra
kalbas pakartotinai ir dažnai 
gali rengti tik skaitlinga orga
nizacija. Mokyklos jaunuo
liams ir suaugusiems galima 
lengvai įsteigti kiekvienoj lie
tuvių kolonijoj. Skaitiingesni 
ir geresni chorai visur reika
lingi. Dramos rateliai, sporto 
jauktai, įvairus konlestai, in
formacijos ir parama mokslei
viams, dalyvavimas įvairiuose

simpatija žmonėms, kuriuos ji
sai mate arba su kuriais kal
bėjosi.

Pažinti tikrą tiesą apie so
vietų Rusiją jam padėjo ta ap
linkybe, kad jisai moka rusų 
kalbą (ir taip pat keletą kitų 
kalbų) ir galėjo kalbėtis su 
žmonėmis be dfleiališkų val-
. . ........■ Iii.................. ................... Iii ................ .

New Yorke yra leidžiamas 
nedidelis žurnalas “The Medi- 
cal Critic and Guide”, kurį re
daguoja Dr. William J. Robin- 
son. Jisai yra daug keliavęs 
po įvairias pasaulio šalis, ir 
šią vasarą jisai sumanė atlan
kyti sovietų Rusiją. Atlankęs 
ją ir patyrinėjęs jos gyvavimą, 
jisai aprašė savo įspūdžius sa
vo redaguojamam žurnale. Vi
sas “The Medical Critic and 
Guide” spalių mėnesio numeris 
yra pripildytas tuo aprašymu.

Ką gi sako Dr. Robinson 
apie komunistų valdomą šalį ? 
Jisai sako, kad “Rusija tai — 
‘čyščius’ svetimtaučiui (kuris 
ją atlanko) ir pragaras jos gy
ventojams”.

Reikia čia 
new-yorkietis 
miaus buvo
simpatizatoriuš ■ -bolševizmo 
garbintojas. Jisai pats, prieš 
važiuosiant į Rusiją, rašė, kad 
Socialistinė Sovietų Respubli
kų Sąjunga tąi
šalis, kuri kovoja su religijos 
prietarais ir rasių nesutiki
mais; vienintelė* šalis, kurioje 
lyčių santykiai yra pastatyti 
ant sveiko, nordialio pagrindo; 
vienintelė šaliŠ;J*kuri laiko iš
kėlusi šviesos nevilties švytu
rį klaidžiojančiai žmonijai, ir 
t. t. Bet kada jisai pamatė Ru
siją savo akimis, pagyveno jos 
miestuose — Leningrade, Mask
voje ir kitur, — pasikalbėjo su 
žmonėmis, prisižiūrėjo j jų pa
sibaisėtiną skurdą, tai visos jo 
gražios svajonės išsisklaidė, 
nes jisai įsitikino, kad Rusijo
je šiandie yra daugiau vargo, 
bado ir priespaudos, negu ku
rioje nors kitoje šalyje, gal 
tik išimant nelaimingą, pilieti
nio karo teriojamą Kiniją.

Dr. Robinson žada tuojaus 
išleisti knygą “Soviet Russia 
As I Saw It” (Ką aš mačiau 
sovietų Rusijoje”), kurioje jo 
įspūdžiai busią plačiau ir smul
kiau aprašyti, ,ųęgu minėtame 
žurnale.

Rašytojas, matyt, yra teisin
gas žmogus, jeigu jisai nesibi
jo prisipažinti klydęs. Jo pasa
kojimas apie patirtus bolševi- 
kijoje dalykus yra labai nuo
širdus ir tiesus,, be jokių pa
dailinimų arba pridėčkų. Jisai, 
pavyzdžiui, giria tą, kas jam 
atrodė gera (sakysime, darbi
ninkų sporto sodnus miestuo
se). Jisai mažai kalba apie tas 
sritjs, kurių jisai nestudijavo 
— kaip, pav. apie “industriali
zacijos” statistiką, apie ekono
mines ir politines bolševikų te
orijas, apie valdžios politiką ir 
panašius dalykus* Bet jisai 
tyrinėjo, kaip Rusijos žmonės 
gyvena, ką jie valgo, kokius 
rubus dėvi, kokias kainas mo
ka už įvairias reikmenas, ko
kį atlyginimą gauna už darbą, 
kokiu jų | nuotaiki >kaip ąprų- 
pinoto ligoniai, kokia: pjūtis 
mažamečių našlaičių ir t. t.

Dr. Robinsono piešiami fak
tai* apie šituos paprastus gyve
nimo dalykus sudaro pasibaisė
tiną Vaizdą! Ir reikia pasakyti, 
kad jisai rašo, {• su didžiausia

-
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Vos tik pasklydo gandas* 
kad būrys Chicagos veikėjų 
nutarė įkurti visuomeninio 
veikimo ir kultūros sąjungą— 
Pažangą, tuoj pasipylė kriti
kos ir pranašavimai* nors kri
tikai ir pranašai da nieko ne
žino apie šią naują organiza
ciją. Matyt, jie bijo* kad pa
žangieji lietuviai nesusiorga
nizuotų ir nepradėtų našų 
švietimo, kultūros ir veikimo 
darbą.

Draugų ir priešų žiniai 
skelbsiu Pažangos tikslus:

1. Jungti pažangiuosius 
merikos lietuvius, derinti ir 
bendrinti jų veikimą ir didin
ti jų intaką visuomenėj.

2. Skleisti apšvietę nariuose 
ir visuomenėj per spaudą, 
prakalbomis*, paskaitomis, de
batais, mokyklų kurimu ir vi
sokiomis kitomis galimomis 
priemonėmis.

3. Tobulinti ir remti meną 
visose jo srityse.

4. Organizuoti jaunimą, au
klėti jį pažangioj dvasioj, rū
pinti jį progomis eiti mokslus, 
kultūrėti ir fiziniai lavintis.

3. Dalyvauti Amerikos lie
tuvių visuomeniniame judėji
me ir remti Lietuvos reikalus.

6. Remti. darbo žmonių sie
kimus Amerikoj ir kitur.

7. Rūpintis Amerikos lietu
vių gerove.

Tikslai pabrėžti trumpoj 
formoj. Galima butų ir da la
biau sutrumpinti. Atpenč, ga
lima kiekvieną paragrafą pa
aiškinti daugeliu, sakinių.

Pažanga įsikūrė ne tam, kad 
pakenkus gyvuojančioms or
ganizacijoms, ir ne tam, kad 
įspraudus narių protavimą 
ir įsitikinimus į kokius vienus 
rėmus. Pažangiųjų lietuvių 
tarpe yra socialistų, radikalų, 
individualistų ir žmonių be 
griežto nusistatymo. Lai kiek
vienas eina su tokia srove, ku
ri atatinka jo įsitikinimams, 
bile tik jis nėra fanatikas, bile 
tik turi atvirą protą mokintis 
ir tiesai bei faktams nesiprie
šinti, bile nesilaiko įsikibęs į 
burtus, prietarus ir atgyven
us senovės 'dalykus, bile tik 
netrukdo žmonių pažangos 
siekti daugiau žinojimo, pla
tesnės laisves ir geresnio nia- 
terialio gyvenimo. Pažangieji 
Amerikos lietuviai turi skir
tingas nuomones politiniais, 
ekonominiais ir socialiais 
klausimais, vienok tai nėra 
kliūtis, kuri neleistų jiems 
susiorganizuoti bendram pa
žangos darbui. Nors pažangiem 
ji yra labiau apsišvietę ir 
kultūringi už savo brolius at
žagareivius, vienok darbas da 
neužbaigtas. Sparčiai bėgantis 
gyvenimas reikalauja vis pla
tesnio ir nuodugnesnio žinoji
mo; iškelia naujus ir painius 
klausimus, švietimo darbas, 
kuris po karo tapo žymiai su
trukdytas, privalo būti panau
jintas ir padidintas. Tik ben
dromis jėgomis! jį galima na
šiai varyti. Kulturingumo sto
ka daro keblumų žmogaus gy
venime, trukdo bendradarbiai 
vimą, sėją kivirčus, nesusiprą-j 
4imus ir suirutę. Tinkarha or* 
gunizacija, iitetatura, menas,"’ 
žinojimo praplėtimas daro 
žmogų labiau kul^uringu. Pa
žangiųjų jėgos nesujhngtos, 
nesuderintos, netiu}>endrintos; 
—jie neveikia kaipo vienetas, 
todėl ir jų intake visuomenėj 
neauga pridernbiai, Jėgų 
me eibes, bet jos nesujungtos. 
Sujungus jas ir veikiant bent 
tokius darbus, apie kuriuos 
pas mite ginčo nėra, įurėtome 
didelio pasisekimo. Amerikos 
lietuviams reikia , gci’os lite-

pa-

žagariečių Aguona

šeštadienis, gruod. 10, 1932

lietuvių tautai svarbiuose ap- 
vaikŠčiojimuose, gelbėjimas 
darbo žmonėms, kuomet jie 
kO geresnio siekia — na, ir vi
sa eile kitų dalykų įtrauktų 
į veikimą ir. senuosius veikė
jus ir jaunimą.

Tik menka pažangiųjų lie
tuvių dalis tepriklauso politi
nėms partijoms. Kiti visi yra 
neorganizuoti. Jie turi noro ir 
jėgų darbuotis, šviestis, turėtj 
bendrus ryšius su kitais pa
žangiaisiais lietuviais. Kada 
atžagareivių jėgos auga dėl 
musų apsileidimo, kiekvienam 
pirmeiviui nemalonu.

Taigi susiorganizuokim 1 
Kurkime Pažangos skyrius vi
sose lietuvių kolonijose. Tole
ruokime vieni kitų nuomones. 
Dalinkimės idėjomis patyri
mais ir žinojimu. Pradėkime 
apšvietos ir kultūros darbą 
plačia skale ir koordinuotu 
budu. Ką organizacijos stei
gėjai tiksliuose praleido arba 
netinkamai įdėjo, atitaisykite 
palys, jei turėsite įrodymų, 
kaip butų geriau.

— Organizatorius.

? Kontrabandininkas
♦ ■A

(Tęsinys)
Nudžiugau iš jos tuos žod

žius išgirdęs ir suspaudžiau I 
jos abi ranki:

—Teisybę kalbi. Tokiai gra- • 
žiai mergaitei, kaip tamsta, ■ 
kelionėj visokių paguhdų gali 
pasitaikyti, todėl atsargumas 
yba visai vietoj; Beą tetą, Tar- I 
maną ir kitUs, nemanau, kad 
yra reikalas įtarti. Nejaugi 
jie kuo nors nusidėjo?

—Argi tamsta manai, kad 
aš vaikas esu ir nieko nesu
prantu ir nematau? Jeigu taip 
manai, tai labai klysti. ‘Teta, 
te\a’... Cha, cha, cha! — ji 
garsiai nusijuokė. — Ta iš
tvirkusi boba nėra man jokia 
teta. Vyras jai pinigus siuntė, 
ja rūpinosi, o ji pas jį vyk
dama paleistuvauja su ištvir
kusiais agentais. Sakysi, ji bi
jojo gąsdinimų! Nieko pana
šaus! Aš ją iŠ namų išvykimo 
dienoj tik pirmą kartą suti
kau. Iš Ž. miestelio žydas ją 
pas mus atvežė ir pasiūlė man 
keliauji kartu su ja. Mano tė
velis ligi vandens visą jos ke
lionę apmokėjo, kad tik ji ma
ne prižiūrėtų ir nuo pavojaus 
apsaugotų. O ji.., ne tik mani
mi nesirūpiną, bet dar apsi
džiaugtų, jeigu kas blogo su 
manim atsitiktų. ‘Matai, vadui 
priešintis negaliu,’ — purvi
nas daiktas !...

Ji buvo įsikarščiavusi ir kal
bėjo su pasipiktinimu:

—Aš ir pačiam Dievui pasi-, 
priešinčiau, jei Jis mane vers
tą apgaudinėti,, meluoti ir 
skriausti kitus, o ue tik vadui. 
Kai tik- su ja pasimalysiu, tai 
tuoj į akis pasakysiu, jog nuo 
dabar ji nėra man joki ‘teta*., 
Per visą pereitą naktį aš nega
lėjau užmigti. Aš viską paste
bėjau, kas darosi' aplink. Aš 
jau aštuonioliktus metus bai
giu, tad, rodosi, turiu teisę šį 
tą žinoti, priegtam man teko 
it mokyklą lankyti ir vieną ki
tą knygą perskaityti... Gerai, 
kad tamsta pereitą naktį dar-, 
žinėj nemiegojai, AŠ manau, 
kad ir Uršulė nėra' geresnė, 
kaip anoji boba... Bet tai ne 
mano dalykas. Vienok Baltie- 
nei tąi aš nedovanosiu, — nu
važiavusi į Ameriką pasaky
siu jos vyrui

Aš jbs haivumą palaikiau:
*—Matau, kad esi. protinga 

mergina. Vienok tai moteriai 
nieko nesakyk, > 
viską, kas atsitiko, it po seno
vei vadink ją savo teta, žinai, 
kelio galas dar MI. Na, o juk 
geruoju visuomet gaĮiiha džiu
giau laimėti, negu kerštu. Be 
to, Tarmanas dar gali padary
ti šiokių tokių nemalonumų. 
Geriau jan juos pallkR ranty-, 
liėj.

užmiršk,

Ji susimąstė. Vėliau jos vei
de pasirodė šypsena. Aš ją pa
vadinau atsisėsti ant skers- 
balkio. Pasiūlymą j priėmė. 
Ilgai tylėjova. Mane pagavo 
koks tai jaukumo ūpas. Paga
liau, prabilau:

—Žinai, Stasyte, aš tamstą 
pimilau... Nevažiuok į tą A- 
lueriką, — pasilik čia. Jeigu 
norėsi, tai galėsiva Lietuvoj 
gyventi, o jeigu ne, — tai Vo
kietijoj. Mano tėviške randasi 
beveik ant sienost todėl kal
bas ir papročius abiejų šalių 
gerai pažįstu* Vargo nebus, — 
nevažiuok...

<. Aš tuoj- supratau savo- neik-* 
ktą. Pasidarė nejauku. Mergi
na kažkaip keistai pažiurėjo į 
mane. Jos žvilgsnis buvo iš- 
inetinėj antis. Po trumpos pau 
zos ji griežtai pareiškė:

—Ne!i

Aš su užsidegimu pradėjau 
kalbėti ir aiškinti, kad be jos 
tiesiog negalėsiu gyventi, kad 
aš esu baisiai įsimylėjęs ir tj. 
Stasė, kokietiškai nusišypsojo 
ir nutraukė mano kalbą:

—Na jau, na jau! Tik ne 
taip rimtai. Palikime juokus, 
—juk tamsta mane vos tik ke- 
lioliką valandų tepažįsti. Prie
itam aš tik paprasta emigran
tė, o tamsta vadas, — tad ar 
tamstos žodžiuose gali būti 
nuoširdumo? Už kelių dienų 
tamsta gal tuos pačius žodžius 
kartosi kitai...

Mane tai labai užgavo. Aš 
jau buvau besirengiąs šiurkš
čiai kalbėti, bet, laimei, sugrį
žo vežikas, kuris turėjo Stasę 
per sieną pervežti. Vežikui aš 
pasakiau, jog tuo reikalu aš 
pats pasirūpinsiu, — vadina
si, asmeniškai ją per sieną ve
siu. Ji neprotestavo.

12.
fijova per laukus; Aš visą 

laiką tylėjau. Ir ką gi aš galė
jau sakyti po tokio nepasise
kimo? Nemalonios mintys lin
do į galvą. Jau buvova gero
kai paėjusiu Vokietijos pusėn, 
kai aš išdrįsau jai pasiūlyti 
medžio pauksnį poilsiui. Ji 
sutiko:

—Jeigu jau tamsta nori...
> Ji buvo visai rami. Atsisėdo 
ant žolės ir atsilošė į gluosnio 
kamieną. Gracingai ji nutrau
kė nuo galvos geltono šilko 
skepetaitę ir patiesė ją pievoj. 
Jos gražus geltoni plaukai bu
vo truputį išsidraikę. Skaista
veidė, mėlynakė. Apsirengusi 
ji buvo satino Suknele, Aš 
žiupejau į Ją ir ji lųan atrodė, 
lyg ’pasakiška karalaitė. Tie
sa, ji buvo kaimietė. Bet ne ta 
kaimienė, kurią apdainavo 
Krėvė, mergelė, belaukianti 
žirgeliu atjojant bernelio-au- 
dėjėlio...

(Bus daugiau)
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Iš DraugijųVeikimo
Numažinta įžanga 
į rytojaus “Pirmyn” 

choro koncertą
Choras, valdyba Ir komisijos de

da pastangas, kad jis butų 
kuo pasekmingiausKis, sako 
korespondentas

“ ‘Pirmyn* choras tinkama1, 
atidarys sezonų didžiuoju ‘kon
certų koncertu’ ”, sako choru 
korespondentas “Antanėlis”, 
kalbėdamas apie koncertų, ku
ris įvyks ryt, gruodžio 11 d.,

Chicagos Lietuvių Auditorijoj; 
7 vai. vakare.

“Kaip mus visus dabartinis 
krizis vargina”, tęsia korespon
dentas, ”jis taip pat atsiliepia 
ir j dailės organizacijas, kaip 
chorus, dramos ratelius ir tsm 
panašiai.

“Nežiūrint tokių sunkių lai
kų, Chicagos Lietuvių Choras 
‘Pirmyn* nenustoja vilties ir 
žengia pirmyn. Sekmadienį jis 
pasirodys visame savo pilnu
me, kartu su Chicagos Lietu
vių Simfonijos orchestrų.
Kainos atatinkamai numažintos

valdyba dėl ateinančių metų ir 
visokios komisijos. Taipgi bus 
svarstoma ir kitokie dalykai. 
Visų narių pareiga atsilankyti. 
Už neatsilankymų skirama 
bausme pagal konstitucijų,

—Sekretorius.

Ramygaliečių vaka
ras suvargusių kliu- 
bo narių sušelpimui
J. Spailis ir R, Cinikas likę 

kliubo kortų lošimo černpio* 
nais.

atsisakė kalbėtis su Coolidge 
geležinkelių linijų atstovų ko
misija. Jie nurodė, kad reika
laus kongreso (tyrinėjimo į 
geležinkelių linijų stovį. Daly
kas eina dėl algų nukapojimo.

molina palikusi pečių degantį 
išėjo į krautuvę. Namas užsi
degė.

Lietuviai Gydytojai

PAD6KAVON6

A.*
BARBORA BRIEDIENĖ 

po tėvais Baublaitė
Mirė 22 dieną lapkričio ir pa

laidota tapo 26 dieną. 1932 m., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse. amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vieta.

Šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius Šv. Mykolo parapi
jos dvasiškiiai už atlaikimą gedu
lingų pamaldų. Toliau dŽkavoja? 
ffie visiems giminėms, kaimynams 
ir draugams už lankimą pašarvo
tos velionės namie, musų mylimos 
moteries ir motinėlės. Barboros 
Briedienės, ir už pareikštus mums 
užuojautos žodžius, už Šv. Mi
šias, ir gėlių vainikus.

Taipat širdingai ačiū p. Rim
kui ir p. Grušams už liūdnas gie
smeles ir taipat tiems draugams 
kurie užpirko tas liūdnas giesme
les. Ačiū grabnešiams.

Taipgi reiškiame širdingai ačiū 
graboriui Sirewicz už gražų patar
navimą.

Dar kartą tariame ačiū visiems 
už suteikimą paskutinio patarnavi
mo ir atsisveikinimo musų myli
mai moterei ir motinėlei.

O tau musų mylima tariame: il
sėkis ramiai šaltoj žemelei.

Nuliūdę.
Vyras Vincentas, Duktė Biruti,. 
Sūnūs Albertas.

“Dalyvaus visos ‘Pirmyn’ 
choro jėgos, soliltai, O. Skevc: 
riutė .Pranas Jakavičius, Stella 
Galdikaitė, Elena Rimkiutė, 
Bronė Vilomaitė, Vera Skuse- 
vičiutė, Vyrų kvartetas, mer
gaičių trio, ir, be to, žymios 
(įainininkės, A. Salaveičikiutė- 
Steponavičienė ir Elena Bar- 
tush.

“Visa choro valdyba, komisi
jos ir nariai dirba, kad šis pir
mas pasirodymas butų kuo ge
riausias ir pasekmingiausias vi
sais atžvilgiais.

“Be to, choras, suprasdamas, 
dabartinių laikų sunkumų, ata
tinkamai numažino bilietų kai
nas, kurios bus prieinamos 
kiekvienam”.

West Pūliniai!
Sekmadienj fvyks SLA. 55 

susirinkimas
kP.

Ateinanti sekmadieni, 
Pullman Park svetainėje 
SLA. 55 kp. priešnietinis 
rinkimas, šis susirinkimas bus
svarbus, jame bus renkama

Wcst 
įvyks 
susi-

Praeitų sekmadienį, gruod
žio 4 d., Ramygaliečių Aido 
Kliubas surengė vakarėlį Auš
ros Vartų parapijos svetainėje, 
Wcsl Sidėjc.

Kliubas gražiai pasirodė, nes 
susirinko didokas būrys sve
čių, kurie linksmai praleido 
laikų siekdami kortų ir “bun- 
co” čempionatų. Lošimas tęsė
si visų vakarų ir j|ik varpeliui 
suskambėjus, sustojo. Tuo
met eita prie čempionų išrin
kimo ir dovanų dalinimo. Lai
ke pertraukos svečiai buvo pa
vaišinti užkandžiais.

Kortų lošimo čempionais li
ko, pirmoj eilėje — J. Spaitis 
ir R. Cinikas; antroje eilėje — 
J. Jaukštis ir Brazauskas; tre
čioje eilėje — p. Cinikienė ir 
J. Krotkas.

Dalyviai išsiskirstė apie 11 
vai. nakties, linksmai praleidę 
laikų. Vakaro pelnas su'uikė 
ramygaliečiams sušelpti suvar
gusius kliubo narius

Valdyba šiuomi nori padė
koti savininkams už svetainės 
suteikimų, dalyvavusiems, gas- 
padinėms, p-lei Krotkaitei ir 
p. Zurkauskienei už skanius 
užkandžius, ir, komisijai, už 
nenuilstantį pasidarbavimų — 
p-lei Samsonaitci it p. Juzai- 
lienei. ' Ramygalietis.

[sako receiveriams mo
kėti mokesčius arba 

netekti darbo
Superior f/eismo teisėjai už* 

vakar nusprendė, kad nuosa
vybių receiveriai, kurie ne
mokės mokesčiui bus prašalin
ti iš vietų. Jeigu norės pasilik
ti vietose, turės tuojau sumo* 
keti valdžiai užsilikusius mo* 
kerčios. Teisme iškėlė faktų, 
kad vienas Chicago Title and 
Trust bankas turi nesumokė
jęs miestui apie $300,000 už 
Slioreland viešbutį, Bankas 
yra to viešbučio resyveriu.

Atmetė $300,000 bylą 
prieš Chicagos ban- 

. kierių
Circuiti teismas vakar .atme

tė tūlo «I, Clark užvestų bylų 
prieš Chicagos bankierių Nor
mali W. Harris. Skundėjas 
reikalavo iš bankieriaus $300,- 
000 už kokius ten asmeninius 
reikalus, kuriuose be bankie
riaus ir skundėjo, figūravo 
pastarojo žmona.

PADĖKAVONĖ

Bert ArnoM ISrežta, i 'gJjUSHt 
Pontiac reformatoriją Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietg 

-i---------- --  k nuo 6 iki 8 vakare

16 metų berniukas Bertrane! V»3 "
Arnold. kuris nesenai kuju J)j. (j Kliauga 
užmušė savo 69 metų bobų- DBNTI6TAS &
tę, vakar buvo išgabentas į Utarninkals, Ketvergei* ir Sukatomis 

Pontiac reformatoriją. Ten iš- 2420 w,JfarqU9!!t

bus nuo Vienų iki 14-kos metų, padėliais, Seredomb ir PėtnyHomis 
_____________________________________ 1 1821 So, Halsted Street

Garsinkites “N-nose”
oranoriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėM kuopigiaųsia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Ropsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi, Cbicago
SKYRIUS,

1439 S, Court, Cicero, 111.
Td. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

GrĮfo U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj, 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-8 P M. 
7-9 P. 'M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Td BOULEVARD 6199

M. 2-6 P M.

A, MONTVID, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 W Madison St.
Vai. 1 iki 3 pu pietų. 6 iki 8 valu 

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brutuwick 0597

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 70f2

DR. C. Z. VEZELIS
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West 14tb Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . , pitone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031
R*Z» ceL Virginia 1829Dr. V. E. Siedllnskie

4IIJ Archer Avenue 
Kampas rarneiseo Avenue

ydytojai

Užtroško keturių metų 
berniukas

Robert Gani, 4 metų ber
niukas, 4157 N. Richmond St., 
užtroško nuo gaso, kuomet jo

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roowv.lt 7532

Į,.!,   »«"l || Iii ll«^.l>!!

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

ępęef fventediefrio je ketvirtadienio

Phone

DR.S.
GYDYTOJAS 
2201 West 

Valandos: 1— ir 
Seredomis ir 
Rezidencija

Telefonai Republic

ERZMAN
RUSUOS

Ofiaai 
tW5 V 181

žinomas pet 25 ne
gydytoj** chirurgui:

ir chroniškas ligas vyrų, 
pagal naujausiu* me- 
kitokias elektros prw

ir Laboratorijai
St., netoli Morgan St. 

nuo 10—-42 pietų it
iki 7130 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Park 6755 ar Central 7464

IR CHIRUR<
22nd Str

is pagal ■autų. 
Richmond Street

I. J, ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.nįfcj

JONAS SULTON

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 9 dieną, 5:00 valandą 
po piet 1932 m., sulaukęs apie 
69 m. amžiaus gimęs Raseinių 
apskr. ir parapijoj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį . Juzefą. dukterį Jadvigą 
Vitkauskienę, žentą Edmundą Vit
kauską. du anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6624 
So. Sacramento Avė. Telefonas 
Republic 95 78.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
gruodžio 12 dieną, 8:30 vai. ry
to iŠ namų į Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Vbi a, a. Jono Sulton gimi
nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė ir Žentas.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

MATEUŠAS KUKLINSKAS 
kuris mirė gruodžio 3 dieną 1932 
ir palaidotas tapo gruodžio 6 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir pagalė
damas atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui ,Kun. Šiaulinskiui kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame grabnešiams, 
gėlių aukautojams ir giminėms ir 
visiems žmonėms, kurie užjautė 
mums ir išreiškė savo gilų są- 
jausmą musų nelaimėje ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas vyre ir tėveli sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nubudę,
Moteris ir Vaikai.

RdkrSaRS kongreso ty- 
; į.,geležinke

lių reikalus
'Geležinkelio darbininkų atsto
vai nesutinka tartis su Cool- 

idge komisija
*

Railway Labor Executives 
Associalion vakar Palmei’ 
House įvykusiame pasitarime

Telefonas Yąrd* 1138

Stanley P,: Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO/ ILL.

.. ...................... ■ u .....  m ,■111 u ,,,

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
; 7 ‘ ‘

Pristatom į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabaųis Vainikai

3316 S. Halsted St Tel Boulevard 7314

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Ciceru 3724

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. Ir Ofisas 2359 So. Leavitt St, 

Canal 0706 f

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vak. 

šventadieniais pagal susitarimo 
............................... ............ ..... ........... -ui...   į lyiaĮii..><■«■>.

Office Valandos, 2-4} 7r9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aus., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS t 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie»

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

L
Mrs. ĄNĘUA K. JARUSH 

Physical Therapy 
8 Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymų, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
męnt ir magnetic 
blankets; įr t. t. 
Moterims ir mergių 
nom patarimai do*

• vanai,
I" 1 ..........................." 'B—1-1 "■«............i' i . ......................... .......

Antonina Shusho

JONAS V1RGINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 8 dieną, 12:30 valandą 
po pietų 1932 m., sulaukęs 20 
metų amžiaus, gimęs Chicago, III. *

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, tėvą Fibpą, brolį 
Antaną, seserį Marijoną, švogerį 
Juozą, dėdės Antaną ir Vincentą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2030 
W. Coulter St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžio 12 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų parapiją 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Virgino gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvės* ir suteikti jafflt pasloįŽ 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Motina. Tėvas, Brolis, 
Sesuo ir giminės.

* • ' ' '
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Lachavičia, Tel. Roosevclt 
2515.

ONA PUIŠIENE 
po tėvais Mažeikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną, 10:00 valandą 
ryto 1932 m., sulaukus 31 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, Tru- 
skavo parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį, ir dukterį Lillian, mo- 

. tiną Apolonų Mažeikienę, seserį 
Sophi* Vitkų* Ir švogerį Stanis
lovą, brolį Antaną ir brolienę Bar
oke, brolį Joną Mažeiką, gimines 
ir pažįstamus

Kūnas pašarvotas randasi 2340 
So Hoyne Avė.

Laidotuvės įvyk*' sukatoj gruo
džio 10 dieną, 2:00 vai PO P‘e- 

iŠ namų bus nulydėta į Tau-
džio 10 dieną. 2:00 v*f. pojpie 
tų iŠ naipų b 
tiškas kapines.

Viąi a a. Onos Puiširnis gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo* 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
dotuvėse ir suteikti jei paskutinį 
patarnavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Molina, 
Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich and Sons. 
Tel. Roosevelt 2515.

Ofiso i Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriikų lipų

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto- 2—4, 7——9 v.v 
Nedėliosiu ir šventadieniais |0—2

Ofi*o ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th 8 Halsted St*} 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5014

DR. NAIKUS ■
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valaodo*: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartj.
f.... ......-............ .....................................................

Daktaras V, A. Šimkų*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

Gydo tavo pfi*e patinusiai, Išputusi# 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard |40i

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So, 25tb Avinus 

BELLWOOp, ILL.
Vabndos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakaft

m.# ... SS ii.ift»| teroro,,.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ (STAIGA
EUDEIKIS ir vii nustebino publikų su buvo nupiginto* 
mig kainomis už*aukštos rųšies palaidojimu Mes nieko , 
aerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į mum? 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš ( musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visa! nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

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

■ g URh BRi ■ UT ■ » tlaJi fcjĮL n ML h 5^
■ ■ SVSfJ GRABORIUS !■ fP | 

z Didysis Ofisas '

4605-07 South Hermitage Avenue ■
Viri Telefonai: YARDS 1741 ir !■!*♦*

Akušerka
l 6 metų prakti

kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiŠkąi. /
Atidžiai patarnaują 

prie gimdymo-
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v, vak.

1,02 W. 72 gatve 
Telefonas 

Raddiffe 2740

Akiu Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
ffoterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel, LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išjkyw sfrėdomi*). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakąre. UtanuMkai* ir 
Ketvergals.

Rfg. TąL HYDE PARK 3395
....   "'"fr 1          i1 v ..

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefoną* Virgipją 0036

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
. 127 N, Deatborn St„ Room U13 

Telefonas Central 4411 
Valandos* ano 9 ryto iki 6 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street ■ 

T< Boulevard 1310 
Valandų*: ggo 6 iki 8 kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
NsdtUoj aso 9 iki 12 ryto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo- 
akių aptemimo, nervnotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v, Nedaliomis pagal 
sutartj. Akinių kalno* per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589
......           >.   ■■■ ■   »■■■■■

Rez. 6600 South Artesian Anenae
> Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,.

.1,, r.—-"-'e'.—-,-I 1 !, ,11 I I

DR.M.T. STRIKOLTS
4645 S. Ashland Avė.,

pagal
< . Ofiso Teh: Boulevard 7820 

Namų Ttbt Prospect 1930

. n w, 111. nu ,1.1 |«W . ................. .......

IISLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisą* 7 f W, Washington St.
Room 905 T<l« Dearboro 7966 

Valandos: ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: U»m. iki 9 val
4145 Archer Avė, Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
..........3 «. ■ V ... .........

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS

traW0PM.H00Mv.it 90no

\ . thląjon#* Bepūkite GOpO

SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
^Įlomiu »uo 10 iki U

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOSEPH J. GRISB
Lietuvis Advokatas 

4831 South Ashland Aut, 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuiell St. • 
Tel Republic 9723

DR. A. L. YUSKA 
2432 W, Hvatuti, M 

kąmpM 87tb iy Artesian / 
Telefonas GrovehUl 159!

Vąlandp* nuo 9 iki H PP.o 2^4 
ir 7-9-po pietų, seredomą po pietų h 

galioms pagal

ADVOKATAS

4600 So. V7ood St*—rKecvergo vak.
Teį Ląfayeųe 6)93 

J6Q ųg. LaSalle Su — pagal

/.. ■■
A

Roowv.lt
traW0PM.H00Mv.it
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CLASSIFIED ADS.

išradi-

Help Wanted—Malė 
. „Dafrblninkų Reikia

MADOS

dirbti

radau

*

TikVI-

Saukite(Miestą* ir valstija)

»1

ROOSEVELT

8500
arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

•Y
47$

■ • & .<i ■<. •» i..

ii 
9

kuopos 
Valdyba.

Vyrų ir 
priešmetinis

Financial 
Finansai-Paskolos

ną saukia vienas iš nukenteju- 
butent ANTANAS JUCIUS,

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

tikrai nežinau ir

B. W. KORSAK, Sav. 
1516-18 WEST GRAND AVĖ.

i Ashland

Real Estate For Sale 
Namai-ŽOml Pardavimui

BIŽNIO Properte su fixtures parduo
siu arba mainysiu ant privatiško na 
mo. Atsišaukite 1621 W. 43rd St.

REIKALINGAS kriaušius užimti 
biznį lietuvių kolionijoje Roselande. 
Biznis išdirbtas. Atsišaukite nedėlioj.

. 42 E. 108th St.

Poultry
Naminiai Paukščiai

Katalo-
Maslionkų kiaušinių miši-
Scratch $1.10. Kainos 

Telefonas Hemlock

PRANEŠIMAI

(Adresai)

in'—’r.'į.'yY

Peilis Girskio rankose nu
sprendęs Walkerio likimą
Antanas Girskis pasakoja apie tragediją 

Illinois Packihg Co., skerdyklose
■ I I II i'l II.U ... i. 1.1 I II Iii

Visas įvykis jam atrodąs lyg blogas sapnas

(tąsa)
Liūdnai nusišypsojęs Anta

nas Girskis pradėjo pasakoji
mą apie Walkerio nudurimą. 
Kalbėjo drąsiai* Įsigilindamas 
į visas smulkmenas, nepraleis
damas nei menkiaudo dalykė
lio:

pats

e

“Kodėl tai pada 
negaliu pasakyti, 
das kaip šmėkla n 
persekioja ir ne 
kuomet nors galėsiu

Į darbą tą dieną 
atėjęs anksti V *

“Tą dieną, po pietų^ (keV 
virtadienj, spalių 27 d.) susite 
kęs draugą, ir jo pakviestas 
nuėjau į užeigą, 36-toje gat
vėje, išsigerti. Gėriau, palygi
namai mažai, tik penkius stije-v 
lėlius ir, kiek atsimenu, nesi* 
jaučiau labui girtas ar ;
gęs.

“Į darbą tą vakarą atėjau 
gana anksti. Nematydamas 
darbininkų dirbant ir turėda
mas dar valandą ar kiek dau
giau laiko, išsitiesiau ant suo
lo skerdyklų kambaryje ir už
migau. Prabudau apie dešimtą 
valandą ir pamačiau, kad jau 
pramiegojau.
VValkeris siuntęs Girskį

į viršų

apsvai-
W ir

“Nuėjęs į šaldytuvą, 
darbininkus jau dirbančius ir 
nieko nelaukdamas pats pra
dėjau dirbti.

“Bet tuo laiku furmonas 
Bert VValkeris pašaukė mane 
vardu, ‘Girski, your going 
to work upstairs today? Man 
jo pasakymas pasirodė keistas, 
bet nieko nepagalvojęs, su pei
liu rankose, su kuriuo pjaus
čiau mėsą, nuėjau į viršų ir 
paklausiau kur man reikės 
dirbti.

A. GIRSKIS PRISIPAŽĮSTA ES|S NEKAI 
TAS B. WALKERI0 NUŽUDYME

Vakar prieš teisėją Prystalskį 
įuyko preliminaris svarstymas

Antanas Girskis vakar pa
šauktas prieš vyriausį krimi- 
nalio teismo teisėją John Pry- 
stalski prisipažino esąs nekal
tas — “not guilty” Illinois 
Packing Company f urmono 
Bert Walkerio nužudyme.

Kartu su buriu kitų kaltina
mųjų lietuvis Girskis pasirodė 
teisme apie 11 valandą rytą, 
pleminariam bylos svarstymui 
— “arraignment”.

Bylą svarstys teisėjas P. L.
Sullivan

Teisėjas Prys*,aiški išklausęs 
jo pareiškimą apie tragediją, 
paskyrė jo bylą, < svarstymui 
prieš teisėją Philip L. Sullivan, 
trečiadienį, gruodžio 14 d.

Tuomet prasidės galutinas

U.Aniiiitihi.i^iii

iš“
Su savim turėjo peilį

“Tikėjau, kad Walkeris 
tikrųjų pasiųs mane dirbti j 
kurią kitą skerdyklų dalį ir 
todėl šaldytuvėje peilio nepali
kau.

“Bet Walkeris pasakė, kad 
Girskis, gali eiti namo, nes 
neesi mums daugiau reikalin
gas. Mes tavo vietoje turime 
kitą darbininką.” čia Girskio 
akys sužibėjo ir šypsena, kuri 
ikiŠiol lydėjo visus jo žodžius, 
pranyko.

Wal- 
atsi- 
visas 
sap-

“Vis dar nesuprasdamas ką 
Walkeris norėjo, paklausiau, 
kuomet" reikės grįžti, sekma
dienį, pirmadienį? Bet f Urmo
nas atsakė, kad, brolau, nusto
jai darbo ir gali visai neateiti. 
„“Įvykis atrodo lyg blogas

‘ sapnas”
lomet mano akyse viskas 

Jy£ ir apsiniaukė,” tęsė. Girs
kis, perbraukdamas ranką per 
kaktą ir akis, “tik mačiau iro
niška šypsena iškraipytą 
kerio veidą. Kas tuomet 
tiko 
įvykis atrodo lyg blogas 
nas.

“Baisus apmaudas, piktumas 
staiga visą mane apėmė ir už
simiršęs, pribėgau prie Wal- 
kerio šaukdamas: ‘Ką, visai 
negrįžti?’ Walkeris kelius kar
tus pakartojo, kad jis mane 
prašalinąs ir nemanąs nuomo
nės pakeisti.

Peilis nusprendęs Walkerio 
likimą

“Aš visas viriau. Staiga’ man 
galvon dingtelėjo mintis, kad 
rankoje turiu peilį. Negalvojau 
tuomet kas atsitiks vėliau, ma
ne buvo suėmęs nesuvaldomas 
noras ką nors Walkeriui pa
daryti. Peilis mano rankoje 
nusprendė jo likimą.

(Bus daugiau)

Jo bylos svarstymas paskirtas gruod. 14 d. 
prieš teisėją P. L. Sullivan 

■y ■■ -1 
svarstymas ir j trumpą laiką 
Girskio likimas bus išspręstas. 

Kadangi jis neturėjo advo
kato, teisėjas jo gynimui pas
kyrė “public defender
suomeninį gynėją advokatą 
Benjamin Bachrach. Į kelias 
dienas jis turės paruošti Girs
kio gynimo aktą, bet greičiau
siai laikas bus pertrumpas ir 
tame atvejyje, byla bus atidė
ta kiek vėlesniam svarstymui, būdą išmokinama į trumpiausią laiką

Prisi pažindamas “ nekaltu", 
turės progą gintis

Antanui Girskiui buvo nuro
dyta prisipažinti teismui, kad 
jis yra nekaltas, nes toks pri
sipažinimas palieka jam pro
gą gintis.

Jeigu jis butų prisipažinęs 
kaltu, jis automatiškai atsisa
kytų nuo teisės gintist ir atsi
duotų teismo mielaširdingu-

mui, Tame atvejyje jis nuro
dytų, kad gal susidėjo tokios 
aplinkybės, kurios jį paskati
no žmogų nužudyti, be'| jo li
kimas priklausytų vien nuo 
teisėjo ir kokiomis akimis jis

Gautą žymiai sumažintą baus
mę arba butą visai išteisintas

O prisipažinimas “nekaltu”, 
Girskis galės gintis ir jeigu 
įrodys teismui tą savo nekalty
bę, gaus žymiai sumažintą 
bausmę arba bus visai išteisin
tas.

Girskis turės progą įrodyti, 
kad jis arba buvo Walkerio 
užpultas ir gynėsi ir tuo laiku 
jį nudurė. Galės mėginti įro
dyti, kad aplinkybė.% kurios 
tuo laiku susidarė, privertė jį 
Walkerį nužudyti. Arba vėl, 
turės progą teismui įrodyti, 
jog jis tuo laiku buvo laikinai 
išėjęs iš proto, buvęs girtas ir 
nežinojęs ką daro.

Bylos svarstymas įvyks kri
minaliame Cook apskričio tei
sme, prie 26-tos ir California 
Avė., prieš teisėją Sullivan.

Šiandie atsidaro
Chicagos Liet. Mot.

Kliubo bazaras
Parsiduos pačių kliubo narių 

pagaminti dalykėliai; pelnas 
eis bedarbių naudai

šiandien ir ryt, gruodžio 10 
ir 11 d., Bridgeporte, 3227 So. 
Halsted Street, įvyks Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubo baza
ras. Kliubas jį rengia tikslu 
sukelti pinigų į labdarybės fon
dą ir Kalėdoms sušelpti lietuvių 
bedarbių šeimynas.

“Darbščiausios kliubo mote* 
rys prisiuvo įvairiausios pu
šies gražumynų”, sako kliubo

S. L. A. 129 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 11 d., 1 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Bus 
rinkimas kuopos valdybos, 1933 me
tams. Nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti laiku. Kviečia 129

“Garfietd Park Lietuvių 
Moterų Pašelpinio Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 1 1, 
1932 m., Lawler Hali, 3929 W. Ma- 
dison St. 1 p. m. • M. Medulinskas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos prieš
metinis susirinkimas įvyks šeštadieny 
gruodžio 10 d., 1932 m. F. Paliulio 
Sve., 2242 W. 23rd Place Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite, nes bus rinki
mas valdybos 1933 metams ir taipgi yra 
kitų svarbių reikalų aptarti šiame su
sirinkime. A. Kaulakis, rast.

Teisybės Mylėtojų Draugystės prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 11 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 v. 
dieną. — Jūsų atsilankymas būtinai yra 
pageidaujamas, nes bus rinkimai valdy
bos 1933 metams. Apart to, bus ren
kama darbininkai dėl baliaus. Taip 
jau bus svarstoma ar turėsime draugys
tės Daktarą-kvotėją? Kiek neatsilan
kiusieji nariai-ės ant baliaus mokės? 
Ar prieklausysime ant tęliaus į drau
gijų Susivienijimą? Bus ir daugiau 
svarbių reikalų, apie kuriuos patirsite 
ant vietos Valdyba.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky* 
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo

anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir. kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. At-ikke ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 “ 
ryto iki 3 pietų ir nuo 7 iki 
ya1. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

3106 Šo. Halsted St.

Chas. Steponavičius “Pir
myn” choro vedėjas ir Chica
gos Lietuvių simfonijos orkest
ro dirigentaš. 1 

nare Ona Gričiene, “pagamino 
daug naminių valgių, kitų da
lykėlių ir, todėl bazaras bus 
turtingas, margas ir visi atsi
lankiusieji galės pasipirkti Ka
lėdoms tinkančių dovanų.

Pačios kliubietės pagamino 
rankdarbius

“Per paskutines kelias savai
tes kliubietės turėjo tam tik 
ras siuvimo dienas. Susirinkda
mos. viena pas kitą, darbavosi, 
ruošė rankdarbius, kuriuos da
bar galėsite pamatyti bazare”.

Atsikreipdama j lietuvių vi

MADOS

3258—Rudeninė, šilta ir paprasta 
suknelė. Lengvai ir pigiai galima ją 
pasisiūdinti. Sukirptos mieros 14, 16, 
18 ir 20, taipgi 36, 38, ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu, Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago. I1L

------T—-- r-------------------  
NAUJIENOS Pattern Dept

■ . ' ■ "> ■ ’ ■ .

1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia idedu lB čęntų ir prašau

atsiųsti man pavį^di No. ______
- ' ■ r K ■■

Mieros ................. q... per krutinę

t (Vardas ir pavardS) 

suomenę, p. Ona Gričiene bai
gia, pareikšdama: “Jeigu gai
litės savųjų, savo brolių sese
rų ir jų vaikučių, atsilankykite 
j Moterų kliubo bazarą ir pra
leiskite kelius centus. Tie keli 
centai bus neturtingųjų šei
mynų dovana Kalėdoms.’’

GARSINKITE
NAUJIENOSE

KALĖDOS ARTI -a 

Ką Pirksi Prezentą?
Aušros” Knygyne, iki Kalėdų — kny

gos it gintarai ui pusę kainos 
“ORAKULAS”

Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora
kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvi- 
liką daugaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

“ŽINYNAS” •*
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— “Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

Šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.

S332 Sp. Long Avė.
TIL. fiKPUBMC 8402.

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coa’ Compa- 
niją, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
tiktai ................ $8.50 tonas
Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Cfreek Lump $8.00 ton.
... ........m i 1 .1 I

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

ILL

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na*- 
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

EXTRA!
Labai svarbus susirinkimas 
buvusio Real Estatininko 
Paul P. Baltutis 3327 S. Hal
sted S t, Chicago, III. Kostu- 
merių-klijentų.

Kurie ir kas tik esate kokiu nors 
budu nuskriausti finansiškai arba pa- 
nešėte kokius nors nuostolius (iška
rtas)* iš jo pusės, esate labai širdingai 
kviečiami atvykti į susirinkimą, kuris 
įvyks SEKMADIENY,
Gruodžio-Dec. 11 d., 1932

3 valandą po pietų ant 3 lubų
Chic. Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
( Įžanga į svetainę DYKAI.
Susirinkimas šaukiamas tikslu pa

sitarti kaip . galima butų atlyginti 
padarytus per jį nuostolius, šį susi
rinkimą šaukia vienas iš nukentėju
sių, būtent ANTANAS JUCIUS, 
927 W. 33rd Street, Chicago, III.

Jeigu kas dėl kokius nors prie
žasties negalėtų atvykti į .šį susirin
kimą, yra prašomas TUOJAUS pri 
siųsti savo nusiskundimus laišku, ap
rašydamas padarytą jam skriaudą ir 
paduodamas sumą ant kurios buvo 
nuskriaustas, taipgi dieną, mėnesį ir 
metus. Laiškus prašau adresuoti 
sekamu adresui :

Anthony Jucius
927 W. 33rd Street, 

CHICAGO,ILL.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

Patent Attorney 
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos so 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Musical Instruments
________ Muzikos Instrumentai______

KALĖDŲ Dovanoms, turiu užsiliku
sias 75 smuikas ir kitokių muzikališkų 
instrumentų; italijoniškų ir franenziš- 
kų išdirbėjų, senų ir naujų. Parduosiu 
už žemiausias kainas.

2635 W. 39th Place,

prie Archer *Ave.

AUGINKITE VIŠTUKUS. 
gas Dykai, 
nys, 1.65. 
cash be pristatymo. 
9845. Albert Angel Jr. Co. 5832 So. 
Western Avenue.

Business Service 
Bizni* Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .   $2.00

Kansas City .........  $5.00
Detroit ........................  $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

PAIA1SYK SAVO STOGĄ ŽIEMA) 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo aptainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų 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 originalio ir vienio* 
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

ŠTOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463

Naktinis Telefonas Columbus 7741

trumpam laikui 
omn[xxizxzxxxxxxžzxzxmxmxxxxxxn

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

šeJtadfehiš, grūod. 16, 1932

Business Service
Bižnio Patarnavimas

NAMŲ IR APARTMENTŲ SAVI
NINKAMS

Mes tikime Frigidare galvinatorių, 
Copelahd, Zerozone regrigiratorių kurie 
yra geriausiame stovy. Mes garantuo- 
jartie pas irius pirktas maŠihas ant vie
nų metų; Kainos nuo $15.00 ir aukš
čius. Mei taipgi darome visokį dar
bą prie refrigiratorių. Darbas pilnai 
garantuojamas.

joks darbas nėra mums per mažas 
nei per didelis. Mes taipgi įrengiame 
buternis bakstis ii display CoUnterius. 
Atsilankykite paš mus pirm negu da
rysite pirkinį kitur.
THE ILLINOIS REFRIGERATION 

SALES AND SERVICE CO.
228 W. Chicago Avė.
Tel. Delaware 1503

Personai

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina, kad butų pasiturinti. 
Aš esti vaikinas vidutiniško amžiaus 
bizniatas Žmogus ir gerai pasiturintis. 
. Rašykitė

Knygynas 
Box 68 

3210 So. > Halsted St.

PAIEŠkAU Vincento Krasausko, pir
miau gyverto Chicago, III., dabar — 
nežinau kur. Prašom atsiliepti ant Šito 
adreso:

JUOZAPAS JOKŪBAITIS 
28 Nortb Halsted St. 

Chicago, Iii.

Help Wanted—Female
Dėrbininkiy Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie sorta- 
vimo popiėros ir magazinų. State Fibre 
Co., M*- M- H- Lynn, 2237-43 Ford 
Avė. 1 blokas į pietus nuo 22 ir Union.

Help VVantted—Male-Female
Darbininkų Reikia______

REIKALINGI vyrai ir moteris 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 į dieną. Mes turime nauja iš
radimą, kuris yta išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stnboj perka iš pir
mo pamatymo. Patyrimas ^nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai., vakare.

,6812 S. Western Avė. Chicago, III.

Furnishdf Roomg —
RENDON apšildomas kambarys -su 

maudyne prie mažos šeimynos, dėl vai
kinų ar merginų, su valgiu ar be val
gio. 838 W»$t 34th St., 1-mas flatas.

RENDON 4 kambarių furnišiuotas 
flatas — vedusiai porai arba vyram. 
Yra maudyhe. 827 W. 34 Place, 1-mos 
lubos iš Užpakalio.

Business Chances
FydayĮbtąi Bizniai____

PARDAVIMUI Sboe Repair Store — 
5 kambariai / pagyvenimui ir basementas 
Atsišaukite tik šubatoj ir nedėlioj. Tel. 
Lafayettė llQ2t 4613 So. Whipple St,

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, yra 4 kambariai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujas muro garadžius. 
pigiai. Atsišaukite greitu laiku. Sa
vininkas apleidžia Chicago. 3808 Lowe 
Avė. Tel. Bdnlevatd 6502.

“PIRMYN” CHORO KONCERTŲ KONCERTAS!
Sekmadieny, GRUODŽIO-DEC. 11 d., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

7 vaL vak., 3133 So. Halsted S^
Dalyvauja Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, Chicagos Lietuvių 

Simfonijos Orkestras, vyrų kvartetas, mergaičių trio, Anele Salavei- 
čikiutė-Steponavičienė, Pranas Jakavičius ir daug kitų solistų ir solisčių.

im ...      -   —    ...r^ ..— L ...--•••
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Taipgi pirmą kartą dalyvaus dainininkė ELENA BARTUSH. 
Po Koncerto šokiai prie Stepheno Revelers muzikos. 
Įžanga tik 50c. perkant tikiėtą iš kalno; prie durų 60c. .
Ksssasssaimfisssssaasšs:




