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No. 6

Šiandie naujas Illi
nois gub. H. Horner 

užims vietą
Springfielde šiandie bus gub. 

Horner ir kitų valstijos vir
šininkų inauguracijos

Springfield, s. 8. —Rytoj tei
sėjas Henry Horner bus inau
guruotas kaipo 29-tas Illinois 
valstijos gubernatorius. Taipgi 
bus prisaikinti visi kiti išrink
toji valstijos viršininkai—de
mokratai, išėmus vieną repub- 
likoną.

Inauguracija busianti kukli, 
kad sutaupinti apie $15,000 tak
sų mokėtojams. Nebusią nė 
milicijos parado. Priesaiką gu
bernatorius Horner sudės ar
senale, bendrame atstovų buto 
ir valstijos senato posėdyje. Po 
to sudės priesaiką vice-guber- 
natorius Thomas Donovan, vals
tijos sekretorius Edward J. 
Hughes, valstijos prokuroras 
(Attomey General) Otto Ker- 
ner, auditorius Edvvard J. Bar- 
rett, iždininkas John C. Martin 
- demokratai ir švietimo su
perintendentas Francis G. Blair, 
republikonas .

Po to gubernatorius perskai
tys savo pranešimą legislaturai. 
Manoma, kad tai bus tik su
trauka pranešimo, nes ištisas 
busiąs labai ilgas, apimantis vi
sus valstijos reikalus. To pra
nešimo laukiama su dideliu su
sidomėjimu, nes jame naujasis 
gubernatorius išdėstys savo nu
sistatymą .ir kaip jis mano 
tvarkyti valstijos reikalus.

Po šių ceremonijų nebusią ir 
didelio inauguracijos baliaus, 
kurio išlaidas padengdavo vals
tija. Tik gubernatoriaus rū
muose į vyksiąs mažiukas po- 
kilis, po ko gubernatorius ir 
visi kiti vyksią į Springfield 
prekybos buto rengiamą balių.

Iš Chicagos į inauguraciją 
išvyko keli specialiai traukiniai 
su žymiausiais miesto demo
kratų politikieriais ir viršinin
kais.

Ministeriai susikirto 
su Rumunijos kara

lium Karoliu
Vienas ministeris rezignavo. Ka

raliui yra pavojus netekti 
sosto

Vienna, s. 8. — Rumunijos 
karaliui Karoliui, kuris yra 
pasižymėjęs meiliškais prieti
kiais ir avantiūromis, gręsia 
pavojus netekti sosto ir vėl 
nešdintis Paryžiun. Tą pavojų 
sudarė naujas kabineto krizis, 
kuris kylo rezignavus vidaus 
reikalų ministeriui lon Micha- 
lake, kuris pasitraukė karaliui 
atsisakius pašalinti žandarų ir 
Bucharesto policijas viršinin
kus.

Premieras Maniu stačiai pa
sakęs karaliui: “Jeigu jus ne
įeisite kabinetui valdyti šalj 
konstituciniais pagrindais, jus 
negalite pasilikti karalium.”

Karalius tikisi, kad jį išgel
bės iš painiavos užsienio reika
lų ministeris Titulescu, prie ku
rio jis jau šaukiasi.

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

Daugiausia apsiniaukę ir šal
čiau.

Smarkios muštynės ai
riu politiniame susi

rinkime
Dublinas, s. 8.—30 žmonių 

liko sužeista, jų tarpe viena 
moteris ir vaikas, kilus mušty
nėms dideliame politiniame su
sirinkime. Buvo ir šaudymų iš 
revolverio, bet, rodos, niekas 
nėra pašautas.

Susirinkime dalyvavo apie 
15,000 žmonių. Riaušės ir muš
tynės sukėlė De Valeros šali
ninkai, kurie šukavimais ir dai
navimu neleido kalbėtojams 
kalbėti. Policija buvo bėjėgč 
suvaldyti gaują.

Buvęs prezidentas 
Calvin Coolidge 

palaidotas
Palaidotas šeštadieny nedidelė

se Plymouth, Vt., kaimo ka
pinėse

Plymouth, Va., s. 8. — Po 
paprastų įiamaldų Northamp- 
ton, Mass., bažnyčioje, buvęs 
Jungt. Valstijų 30-tas preziden
tas Calvin Coolidge, kuris per
eitą trečiadienį staigiai pasimi
rė nuo širdies ligos savo na
muose Northampton, Mass., va
kar tapo palaidotas šio nedi
delio, turinčio 7 namus ir 80 
gyventojų, kaimo kapinėse, ša
lę savo tėvo ir sūnaus, taipgi 
kitų ainių. Laidotuvės buvo be 
didelių apeigų.

Kūnas buvo atvežtas iš 
Northampton, Mass., automobi
liais, palydint tiktai artimiau
sioms Coolidge giminėms ir 
draugams. Buvo jau prietema 
kai lydėtojai dumblinais 
vos išvažiuojmais ke
liais, atvažiavo į kapines. 
Karstą atnešė prie duobės ir po 
trumpų pamaldų, kūnas liko pa
laidotas.

Gryštant iš kapinių, p-nia 
Coolidge dar buvo valandėlei 
sustojusi prie Coolidge name
lio, kuriame jis buvo gimęs ir 
kuriame jis 1923 m., preziden
tui Hardingui mirus, prie ke- 
rosininės lempos, rugp. 3 d. 
naktį sudėjo prisaiką savo tė
vui ir užėmė Jungt. Valstijų 
prezidento vietą.

Pamaldose Northampton, 
Mass., dalyvavo prezidentas 
Hooveris su žmona, daugelis ka
bineto^ narių, kongreso atstovai 
ir daug šiaip augštų valdinin
kų . Jie visi buvo atvykę iš 
Washingtono specialiu trauki
niu.

Lietus sugadino “revo- 
linuciją”

Londonas, s. 8. — Komunis
tai buvo surengę demonstracL 
ją Trafalgar aikštėj protestui 
prieš įkalinimą jų vado Tom 
Mann. Bet užėjo lietus ir “re
voliucija” neįvyko, nes mažai 
žmonių teatvyko.

Rado didelę munŠaino dirbtuvę 
Baltimorėje

Baltimore, Md.» s. 8.— North 
Avė. biznio distrikte prohibi- 
cijos agentai rado didelę mun
Šaino dirbtuvę, vertą $100,000 
ir galėjusią pagaminti į dieną 
apie 1,500 galionų munšaino.

■New Delhi, Indijoj, s. 8. — 
Dvi bombos eksplodavo užpar 
kaly Juma Masjid mečetės — 
mohometonų bažnyčios, didžiau
sios šiaurinėj Indijoj. Bombos 
sužeidė du žmones. Netolimoj 
apielinkėj rasta dar 2 bombos.

Maskva įsakė gyven
tojams žymiai suma
žini elekt. vartojimą
Elektros vartojimas turi būti 

sumažintas 44 nuoš. Tūks
tančiai narių šalinami iš ko
munistų partijos

Maskva, s. 8. — Nežiūrint, 
kad Rusija giriasi pagaminanti 
labai daug1 elektros ir turi di
džiausią pasauly hydro-elektros 
stotį, Maskvos gyventojams ta
po įsakyta elektros vartojimą 
per ateinančius keturius mėne
sius sumažinti 44 nuošimčius.

įsakymą išleido miesto elek
tros departamentas. Tie, kurie 
nepildys įsakymo ir elektros 
vartojimo nesumažins, bus pri
versti už elektrą mokėti trigu
bai daugiau, negu ikišiol ’ mo
kėjo. Įsakymas pataria šeimi
ninkams vartoti silpnesnes 
lemputes ir nevartoti elektriki- 
nių šildytojų. *

Priežastis, kodėl tokis įsaky
mas išleistas, nepaduodama.

Sausio ir vasario niė.n. kiek
vienas gyventojas turi sumažin
ti elektros suvartojimą 40 nuoš., 
palyginus su gruodžio ir lapkr. 
suvartojimu. Kovo ir balandžio 
mėn. suvartojimas turi būti su
mažintas dar 30 nuoš., palygi
nus su sausio ir vasario suvar
tojimu.
Eina platus komunistų partijos 

“valymas”
Dabar visoje Rusijoje eina 

labai platus komunistų partL 
jos “valymas’, ypač kaimuose, 
kad atsikratyti Stalino klikai 
negeistinų elementų, šiaurinia
me Kaukaze iš partijos išmesta 
apie- 30 nuoš. narių. Jei ir ki
tur tas pats nuošimtis bus iš
laikytas, tai iš partijos bus pa
šalinta apie 1,000,000 narių ir 
kandidatų. Dabar partija turi 
apie 2,000,000 narių ir apie 1,- 
000,000 kandidatų.

Partijos įsakymas sako, kad 
į partiją įsiveržę buvę caro ka
rininkai ir baltgvard iečiai. Jie 
turi būti pašalinti vien už savo 
praeitį, neatsižvelgiant į da
bartinį jų nusistatymą ir vei
kimą.

Anglai bando tai
kinti chiniečius ir 

japonus
Tientsin, Chinijoj, s. — Čia 

manoma, kad japonai yra nu- 
sisprendę pasilaikyti Shanhaik- 
wan, kurį jie paėmė po smar
kaus mūšio su chiniečiais, kad 
kontroliuoti kelią iš Manžuri- 
jos į Chiniją.

Iš amerikiečių šaltinių pra
nešama, kad Anglijos laivyno 
komanduotojas Chinwangtao 
uoste, surengė derybas tarp 
chiniečių ir japonų karvedžių; 
kad kaip nors sustabdyti karą. 
Bet nemanoma, kad kas gero 
išeitų iš tų derybų ir spėjama, 
kad mūšiai tarp chiniečių ir 
japonų neužilgo vėl atsinaujins.

Chinvvangtao uoste anglai da
bar turi du karinius laivus, pri
siųstus apsaugoti anglų intere
sus toje apygardoje. Dabar ir 
anglai bus priversti kreipti di
desnę domę į chiniečių-japonų 
ginčą, nes dabar jie pradeda 
paliesti ir anglų interesus, ja
ponams vis toliau veržiantis į 
Chiniją.

Russellville, Kk., s. 8. — De- 
ei ekonominių sąlygų, su pa- 
baiga šio semestro, sausio 21 d*,- 
užsidarys baptistų Bethel kole* 
gija, išgyvavusi 80 metų.

[Acme-P. y A. Photo]
Atstovų buto nariai — John McDuffie, Henry T. Rainey 

ir Joseph W. Byrns. Visi jie siekiasi atstovų buto pirmininko 
vietos, nes dabartinis buto pirmininkas John N. Garner yra 
išrinktas šalies vice-pirmininku ir iš buto turės pasitraukti.

Palaidojo : a n g 1 i ų Nušautas dar vienas 
kompanijos mušeikų žymus Chicagos 

nušautą moterį gengsteris
Tayorville, III., s. 8. — Už

vakar keliems tūkstančiams 
žmonių dayvaujant laidotuvėse, 
Oak H iii kapinėse tapo palai
dota Mrs. Emma Cumerato, ku
rią nušovė ant savo namų slen
ksčio anglių kompanijos mu
šeikos, nes jos vyras ir trys 
sunai buvo prisidėjęs prie strei
ko ir, ėjo su naująja progresy
vių angilakasių linija.

Šerifas Weineke buvo įsakęs, 
kad laidotuvės butų privatines, 
bet turėjo savo įsakymą atmai
nyti. Net ir savo mušeikas 
tai dienai ištraukė iš Kincaid 
miestelio, kur nušautoji gyve
no Palaidota ją šalę kito kan
kinio, milicijos nušauto anglia
kasio -lietuvio Andriaus Genio.
Kompanijos mušeikos stveriasi 

bombų
Pirmiau šioje apielinkėje bu

vo deliojamos provokacinės 
bombos prie dirbančių anglia
kasių namų, kad iššaukti per
sekiojimus streikierių. Tuo bu- 
du kompanijai pasisekė atsiga
benti į čia miliciją, kuri čia bu
vo ilgą laiką ir dabar vėl yra 
grąžinta.

Bet provokacinės bombos ne- 
besuklaidina žmonių, tad mu
šeikos ėmė dėlioti bombas jau 
prie pačių streikierių namų. 
Taip, mušeikų bomba išsprog
dino streikuojančio angliakasio 
Corso namą, šerifas gi po to 
vieton ieškoti bombų deliotojų, 
buvo suėmęs patį Corso ir 1 jo 
žmoną.

Dabar vėl sprogo dvi bombos 
prie biznio įstaigų, kurios pri
klausė streikierių pritarėjams.

Persija atšaukė am
basadorių Londone

Londonas, s. 8.—Persijos le- 
gacija šiandie patvirtino žinias, 
kad Persija atšąukė savo am
basadorių Londone, Ansari. 
Priežastis atšaukimo nežinoma.

Atšaukimas sukėlė daug kal
bų, kadangi dabar santykiai 
tarp Anglijos ir Persijos yra 
labai įtempti.

Washingtop, s. 8.— Provi- 
dence ligoninėj nuo širdies li
gos pasiihirė atstovas Butler, 
52 m., iš Oregon valst. ; Jis 
tarnavo kongrese trečią termi
ną, bet pereitus rinkimus pra
laimėjo.

“Kak’o” byla jstojo į 
kariuomenės teismą
Kaunas.— Iš tikrų šaltinių 

teko sužinoti, kad į kariuome
nės teismą jau yra įstojusi 
kun. Stepono Telksnio, Jonės 
Petrauskaitės, ir Vitalijos Ku- 
dirkaites byla. Jie visi kalti
nami B. St. 51 ir 129 str. ir 
B. St. papild. ir pakeist. 6 ir 
[pat. valst. aps. Ist. 14 2
punktu.

Kaltinamasis aktas jau pa
rašytas.

Be to, kariuomenės teisman 
įstojo “revoliucionierių” Berno
to, buv. jėzuitų klieriko Lau
kaičio ir Kimšos byla.

-   * ■  I I ■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■!■■  

Skilimas tarp Vokie
tijos hitlerininkų 

didėjąs
Berlynas, s. 8. —Hitlerinin

kai oficialiai paskelbė, kad šta
bo viršininkas kapt. Erncst 
Roehm ir Hitlerio ginkluotų 
bandų komanduotojas grafas 
Wo)f Keinrich Heildorf iš va
dovybės pasitraukė ir išvažia
vo atostogoms.

Kadangi jau pirmiau pasi
traukė Grego r Strasser, deši
nioji Hitlerio ranka ir tarp 
jų ginčas nėra užsibaigęs, tai 
iš Roehm ir Heildorf pasitrau- 
kimo spėjama, kad skilimas 
hitlerininkų ailėse didėja. Nors 
abu ir pareiškė lojalumą Hit
leriui ir kad jie išvažiuoją tik 
trumpam, laikui į Tyrelių, te- 
čiaus manoma, kad jie dau
giau į savo vietas hitlerininkų 
vadovybėje daugiau nebegryš.

Chicago.—Pereitą šeštadienį 
šalę mažo kelio arti Chcster- 
ton, Ind., rastas nušautas ir iš
mestas iš automobilio buvęs 
žymus Capones gangsteris Ed- 
ward (Tted) Nėwberry. Jis 
kaip matyt, buvo paimtas “rai- 
dui” kitų gangsterių, su kuriais 
jis buvo susipykęs. Jis kontro
liavo alkoohlio biznį North Si- 
dėj it kartu vertėsi vaisių pre
kyba. Jis arba susikirto su Ca
pones genge, prie kurios pir
miau priklausė, arba su gang
sterių sukurta vežėjų unija.

Dirbo “auksą” iš 
smilčių; apgavo 

franeuzus
Paryžius, s. 8.— Prieš kiek 

laiko buvo atsiradęs vienas vo
kietis, kuris buk suradęs būdą 
gaminti auksą iš pigios medžia
gos ir nemažai vokiečių apga
vo, kurie tikėjosi greitai pra
lobti.

Dabar panašus aukso gamin
tojas atsirado ir Franci joj e, ku
ris iš franeuzų išviliojo 2,500,- 
000 frankų. Tai lenkas Jonas 
Dunikowski, kuris pasiskelbė, 
kad “slaptu procesu” elektro
cheminiu aparatu, galis išgauti 
auksą iš smilties. O kadangi 
Francijoj smilties nvtrūksta, tai 
atsirado nemažai lengvatikių, 
kurie sudėjo pinigus finansuo
ti jo darbus.

Nugirdo apie tai policija ir 
atidavė teismui. Teismas davė 
jam kelis mėnesius laiko įroa. 
dyti savo “išradimo” tikrumą, 
bet nors darė kelis bandymus, 
vistiek aukso nepagamino.

Dunikowski už prigaudinėji- 
mą žmonių tapo nuteistas dviem 
metams kalėjiman ir užsimokė
ti 100 frankų pabaudos. Taipgi 
turi grąžinti visiems “investd- 
riams” pinigus. Bet jis jau se
nai juos yra praleidęs ir, žino
ma, grąžinti nebegalės.

Nužudė du žmones ir 
pats liko nušautas

Rockford, III., s. 8.— Meksi
kietis farmos darbininkas Bc- 
larųuez, 27 m., dėl nežinomos 
priežasties nužudė savo sam
dytoją, farmerį Dan. W. Fish- 
er, 53 m. ir jo gaspadinę Mrs. 
Bessie Meade, 35 m. Vėliau jį 
užklupo šerifo suorganizuoti 
gaudytojai ir kada Belarųuez 
bandė ir juos pulti, jis tapo 
nušautas.

Londonas, s. 8. -—iš Copen- 
hageno atėjo nepatvirtinta ži
nia, kad Rusijos dirižablis V-2 
įskrido į medžius ties Novgo
rodu ir liko sudraskytas. Įgu
la išsigelbėjo.

T----- -----------
Probstzella, Vokietijoj, s. 8. 

—Buvęs Bulgarijos caras Fer
dinandas, 72 m„ išvažiavę j 
Afriką, nes liguistas ir norys 
pietų saulės.

Lietuvos Naujienos
Atidarytas naujas 
Klaipėdos uostas
Klaipėda.— Gruodžio 17 d. 

yra svarbi Klaipėdos uosto is
torijai. Tą dieną buvo iškil
mingai atidarytas praplėstas ir 
patobulintas Klaipėdos uostas.

Visos iškilmės buvo nufilmuo
tos.

Naujas uosto baseinas apima 
5.500 kub. metrų. Baseinas iš
kastas iki 8 metrų gylio, ankš
čiau mažasis, vadinamas žiemos 
uostas, siekė tik 5 metrų gy
lio. Į dabartinį uostą garan
tuotai gali plaukti laivai su 7 
metrų grimzlės.

Baseino krantinės ir molai 
gelžbetoniniai. Molai ir kran
tinės sudėtos iš didelių blokų 
—po 22 metr. ilgio ir 8,5 metr. 
aukščio. Molų ir krantinių pa
grindas sutvirtintas žvyru ir 
akmenimis. Krantinėms nau
dota 32 blokai ir molui— 12. 
Baseinas turi dvejus vartus. 
Visa naujo baseiną krantinė— 
912 metrų, o molas—275,8 met.

Toliau bus statomi sandėliai 
ir atliekami kiti darbai.

Nubaudė Lekėčių ku
nigą

Lekėčiai, šakių ap.— Kazlų 
Rudos nuov. T. Teisėjas išva
žiuojamoje sesijoje Lekėčiuose 
nubaudė Lekėčių parv vik. kun. 
Jankauską 50 litų arba 3 paras 
arešto už vyraiusybę įžeidžian
čius pamokslus.

Didelė panika muilo 
sindikate

New York, s. 8. — Vakar 
čia atsidarė 33-čia metinė au
tomobilių paroda. Paroda yra 
skaitlingai lankoma.

Chicagoje paroda bus nuo 
sausio 28 iki vasario 4 d. d.

Kaunas.— Skalbiamojo mui
lo gamintojai Lietuvoje yra 
sudarę sindikatą, kuris palaiko 
tvirtas muilo kainas.

Kadangi Maistas, Pienocent
ras ir Lietūkis turi daug ža
liavos reikalingos gaminti mui
tui, kuria sindikatas, nesinau
doja, tai tos" trys įmonės nuta
rė įsteigti muilo fabriką Pa
nevėžy vardu “Chemikalas”.

Aišku, “Chemikalas” neįeis 
į sindikatą ir tokiu budu tiki
masi numušti muilo kainas. O 
juk pigus muilas— didelis da
lykas.

Paskutinėmis dienomis, kada 
jau prasideda paruošiamieji 
fabriko įrengimo darbai, suži
nojo sindikatas. Kilo panika. 
Kiek girdėt, sindikatininkai 
kreipėsi į įsteigėjus siūlydami 
ir prašydami įeiti į sindikatą.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
8

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-j*. 
rikos piliečiais ir norės sugrįsti. Gauti leidimas sugrįžti, jį- 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-^Jj 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

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

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

NAUJIENOS
1739 Sq. Halsted Street

M
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[korespondencijos
Pittsburgh, Pa

Atsakymas “nau jiemsiems 
aušrininkams”

Kai Hadio Klausymuos pa
rašė į “Naujienas” korespon
denciją apie “naujosios gady
nės aušros užtekėjimą” Pitts
burgho surūkusioj padangėj, 
tai jis visai netsitikėjo, kad 
teks susidurti su tokiais “rim
tais” dalykais, kaip kad su 
“N. Aušros” įkūrimu. Dabar- 
gi “Naujienų” skaitytojai turė
jo progos patirti iš “N. Auš
ros” valdybos (pp. Paul Dar- 
gio ir Joscph D. Milchcll) apie 
tos organizacipos įsikūrimą, 
jos tikslus ir apie tai, kad Ra
dio Klausytojas yra “pliotki- 
ninkas”, kuris savo laiku buvo 
Radio Kliubo “didelis činov- 
ninkas”.

Po viso to Radio Klausyto
jui išdrožiama pamokslas apie 
rimtumą ir kaip jis turėtų į 
laikraščius rašyti, 
kuomet jis rašo apie 
rą”.

Nežiūrint visų tų
Radio Klausytojas jaučia dide
lio pasitenkinimo, kad savo ko
respondencija jis pasitarnavo 
tiek “Naujienų 
tiek patiems 
aušrininkams”.
“Naujienų

kas, girdi, dar gali pamanyti, 
kad tai “socialistų” kliubas, o 
tada Įvyks visokių nesmagumų. 
Tad kliubui duota naujas var
das ‘^Pažanga”.

Trečiame susirinkime ir vėl 
kyla ginčų dėliai vardo. Girdi, 
Chicagoj yra susikurusi “Pa
žanga”, tad mums su chicagie- 
čiais konkuruoti neužsimoka. 
Todėl nutarta buvo priimti 
“Naujosios Aušros” vardas.

Žinoma, tame nieko blogo 
nėra. Kaip tik priešingai, — 
reikia, tik pasidžiaugti, kad 
Amerikoj gimęs lietuvių jauni
mas stengiasi palaikyti tarp 
savęs artimus ryšius, čia vis
kas tvarkoj. Kas Radio Klausy
tojui nepatinka, tai 
mas”. Vyručiai
perdaug aukštai nosis

M

.J

ypatingai, 
“N. Aus

pamokslų,

swimming par-

skaitytojams, 
nau jiemsiems 
Tikrai taip, 

klausytojams jis
pasitarnavo tuo, kad jo kores
pondencija privertė “aušrinin
kus” parašyti ne tik atsakymą, 
bet ir išdėstyti savo organiza
cijos programą bei tikslus. 
Skaitytojai patyrė, kad “N. 
Aušra” yra pažangi organiza
cija, “kurios visi nariai yra 
baigę aukštesniąsias mokyklas 
(high schools), kolegijas, mu
zikos ir dailės institutus”. To
liau sakoma, jog “aušrininkai” 
platins pažangią spaudą, rengs 
paskaitas ir diskusijas. O’svar
biausia, kad jie eis senųjų auš
rininkų keliais. Vadinasi, lavins 
ir laisvins musų Amerikoj gi
musį jaunimą.

Jeigu taip, tai ar netiesą Ra
dio Klausytojas parašė, saky
damas, kad musų jaunieji 
“aušrininkai” nori prilygti se- 
niemsienis aušrininkams. Ta
čiau skirtumas yra tas, kad se
nieji aušrininkai pradėjo dar
bą su knygomis ir laikraščiais, 
o Pittsburgho “jaunieji aušri
ninkai”... su
ty”. švietimo darbą jie žada 
pradėti tik po Naujų Metų.

Pittsburgho “aušrininkams” 
Radio Klausytojas pasitarnavo 
tuo, kad paskatino juos rašyti. 
Jeigu ne ta korespondencija, 

'tai “aušrininkai” butų užmiršę 
į laikraščius rašyti, nors jie ir 
kolegijas yra baigę.

Dabar, taip sakant, pakalbė
kime rimtai apie “N. Aušros” 
atsiradimą. Valdyba, neturėda
ma rimtų argumentų, bando 
Radio Klausytojui primesti 
“pliotkavimą”, “pavydą” ir ki
tus galus. Well, pakalbėkime 
apie tuos dalykus atvirai.

\ “N. Aušra” buvo pradėta or
ganizuoti pereitą rudenį, prieš 
prezidento rinkimus. Tuo laiku 
apie “lavinimus” ir “laisvini- 

. miis” nebuvo jokios kalbos. Ot, 
norima buvo suorganizuoti 
“Lithuanian .Junior Republican 
Club”, kad galėjus pasirodyti 
politikoj. Mat, vienas kitas da
bartinių aušrininkų turi dide
les ambicijas ir nori tapti po
litikieriais. Kai įvyko steigia
masis susirinkimas, tai daugu
ma susirinkusių pareiškė tą 
nuomonę, jog jaunimas nepri
valo kištis i politiką. Tuo bū
du sumanymas kurti republiko- 
nišką kliubą tapą atmestas. 
Vietoj to, tapo sukurtas “Lith
uanian Sočiai Club”.

Antrame, susirinkime suma
nyta kliubo vardas pakeisti. 
Sakoma, dėl tos priežasties, kad 
“Lithuanian Sočiai Club” ne
kaip skamba lietuviškai, — 
Lietuvių Socialia Kliubas. Kai

nas į aną pusę, kur tyro oro 
langės jas išblaškė. Mat, po 
koncerto buvo šokiai ir svečių 
pasilinksminimas. Dainavo čia 
visi, kas tik mokėjo rėkti ir 
turėjo kad ir ožio balselį, — 
kiekvienas prisidėjo su “gar
sia” auka. —Svetys.

Pittsburgh, Pa
SLA. nariai pageidauja Dr. 
Viniką. Centro sekretorium

CROSLEY 
RADIO 1933
KAINOS 5 TŪBŲ

’19.99
10 TŪBŲ

39.50

blofavi- 
nebandykite 

riesti, 
nežiūrint į tai, kad jus esate 
lankę kolegijas. Tai dar nieko 
nereiškia. Pasirodykite darbais, 
o ne žodžiais, tada mes jumis 
tinkamai įvertinsime. O kada 
jus bandote blofuoti ir save ly
ginti prie senųjų aušrininkų, 
tai išeina nei šis, nei tas.

Tai tiek norėjau pasakyti ir 
dar kartą pakartoju, jog man 
malonu, 
lietuvių 
daiktą, 
truputį

kad Amerikoj gimęs 
jaunimas buriasi į 

Iš to bus nauda... tik 
mažiau biofo!

Radio Klausytojas.

Kenosha, Wis
212 kuopos susirinkimas

SLA. 212 kuopa sausio 1 d. 
laikė savo susirinkimą. Tapo 
nutarta surengti paskaitą sau
sio 15 d. German-American 
svetainėj. Įžanga veltui. Prele
gentu pakviesta Dr. A. G. Ra
kauskas. Kokia bus jo paskai
tos tema, — neteko patirti.

Visi yra kviečiami atvykti 
ir pasiklausyti paskaitos, 
džia 2 vai. po pietų.

Darbai

Pra-

priversti stum- 
dienos be jokio

[Acme-P. ® A. Photo]

Laidotuvės David Cooley, 69 m., vieno iš 54 angliakasių, žuvusių eksplozijoj anglių kasykloje
Moweaqua, Iii. *

darbas. Labiausiai nukentėjo 
Juozas Mačulis, 4808 — 25th 
avė. Jis viso turėjo 50 triušių, 
bet po tos “skerdynių nakties” 
bepaliko tik du, — visi kiti bu
vo nužudyti.

Kad tai mani j ako darbas, 
galima spręsti iš to, kad triu
šiai yra nužudomi ir paliekami. 
Tą pačią naktį man i j akas ap
lankė ir tris kitas vietas ir iš
žudė visus triušius.

C. K. Braze

Baltimore, Md,
Ir dar apie linkimus
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Virš 30,000 žmonių rauna plau
kus, pražudę paskutinius Cen
tus.

Jeigu mes turėtume teisin
gus valdininkus, tai įstatymo 
keliu butų galima atimti iš bu
vusių Park Banko direktorių 
visus jų pinigus ir atiduoti 
mums, nes jie .(direktoriai) 
“pasiskolino” musų pinigus. Sa
kau musų dėl to, kad ir aš tu
rėjau tame banke pinigų. O da
bar, kuomet mes laukiame, kad 
greičiau užbaigtų likviduoti, tai 
auditoriai tyčia “ėda” musų 
pinigus ir nebaigia skaitliuoti.

Reporteris.

SLA. 353 kuopa savo meti
niame susirinkime gruodžio 11 j 
d. turėdama minty centro sek- i 
retorės p-lės Jurgeliutės rezig-j 
naciją, nutarė prašyti Pildomo
sios Tarybos paskirti Dr. Vini- 
ką eiti centro sekretoriaus pa
reigas, kaipo gavusį laike no
minacijų daugiausia balsų ir 
esantį kvalifikuotą šią atsako- 
mingą vietą užimti.

Be kitų nutarimų, kuopa iš
rinko valdybą ateinantiems me
tams iš šių narių: 
Dargis, 
Imbras, 
Sąnda.

Nors 
čiau savo darbais neatsilieka 
nuo didesniųjų kuopų, ypatin
gai II-čio apskr. darbuotėj.

Pgh’o Pliumpis.

pirm. P. 
vicę-pirm. Sutkus, sek. 
ižd. P. Gilius, fin. sek.

ši kuopa jaunutė, ta-

G r and Rapids, Mich

Kur jus ne busite su CROS
LEY Radio visur jus pasie
ksi'#. Pagausite visas stotis.

Crosley Radio ir Victrola 
kombinacija groja rekordus

.. *49.00
Budriko krautuvė parduo

da lengvais išmokėjimais.
Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražią dovaną.
Dėl pataisymo jūsų Ra

dio pašaukite Boulevard 
8167 arba 4705.

iu 
IŠ*? 

kie-

tokią, kokia jiems

Gerai pavyko socialistų 
parengimas JOS. F. BUDRIK, 

INCORPOkATED 

3417-21 S. Halsted St
šeštadienį, gruodžio 31 

vietos L. S. S. 51- kuopa kartu 
su anglų socialistų lokalu su
rengė bankietą Socialistų Sve
tainėj. Tai buvo parengimas 
pasitikti Naujus Metus. Nors 
oras pasitaikė nekoks — buvo 
pusėtinai šalta ir slidu, bet 
nežiūrint’ to, žmonių prisirin
ko gana daug. Kadangi jo
kių garsinimų nebuvo, o tik 
tikietus pardavinėjant tapo 
kiek išgarsinta, tai daugiau 
publikos susirinko, negu buvo 
tikėtasi?1*

Grojant A. Valiušio orkest
rui, visi linksminosi iki vėly
bos nakties. Nors parengimo 
vieta labai toli nuo lietuvių 
kolonijos, bet matėsi pusėtinai 
didelis būrys ir lietuvių. Per
traukoj buvo duodami ir už
kandžiai. Kurie bedarbiai ne
turėjo už tikietą užsimokėti, 
tie buvo įleidžiami veltui. .

Reikia pažymėti, kad anglų 
ir lietuvių lokalai visuomet 
dirba sutartinai. Dabar pra
dėta darbas, kad suorganizuok 
dainorių mišrus choras. Pa
tartina lietuviams dainoriams, 
prisidėti prie to darbo.

- . S. Naudžius.

(1
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kalbėlius angelus iš dangaus, 
o anie sukūrė pragarą ir tuo 
pakenkė net pačiam Dievui. 
Dievas išmetė iš rojaus ir 
biedną Adomą už Jievos grite- 
kus ir įsake jam arti dirvą ir 
sėti sėklą bei lieti prakaitą. 
Bimba išmetė Pruseiką su vi
sais jo pasekėjais už komu
nistinio rojaus tvoros, ir tik 
už pasipriešinimą Bimbos ko
munistiniams “zokonams”; gi 
išmestasis sukurė skloką 
kenkia pačiam Bimbai, 
mestieji priversti yra arti 
tą dirvą, lieti prakai'ą, 
sėklą
liko, — ką jie, ir daro. Likimas 
išmestųjų nėra užvydėtinas. 
Aria savo Naują Klampynę ir 
meto akmenimis į “Laisvės” 
tvirtoves langus. Kova už bū
vį visur pasireiškia, kad ir be 
tikslo ir be idėjų.

Tūli man sako, kad Bimbos 
irgi ne kokis likimas, nes če- 
batai jau gana iškrypę, o au
kos šiais depresijos laikais 
(aip lengvai neplaukia. Mylė
čiau būti ir anT bimtiniij kon
certo ir matyti savomis aki* 
inis anų spėkas. Kaip vieni, 
taip it kiti vis giriasi, kati jie 
turi pas save progresyvią da
lį visuomenės. Gal aš nesu
prantu to žodžio prasmės, bet, 
nieko progresyvaus šiame iš
mestųjų koncerte aš nepaste
bėjau. Ištikro. gal reikėjo ir 
man išgerti vieną kitą stiklinę 
linksmybes, o tuomet gal bu
čiau pamatęs pasaulį daug 
linksmesniu ir progresyviškes- 
iiiu...

Pruseiką atrodė rimtas, vie
nok nesileido į gilias kalbas, 
ttit būt, tik dėl to, kad paden
gti savo ydas. Butkaus aš jau 
nebepažinau, beK kitas man jĮ 
parodė. Atrodė iš karto idea
listas, vėliaus plaukai ant gal
vos pradėjo veltis, ttirbut, 
linksmybe ir jį paveikė, kaip 
ir kitus.

Linksmybės Čią netruko. 
Daug linksmų dainielių už iš- 

f mestųjų syeikaįą čia buvo su
dainuota. Dainelių garsai ver
žėsi lauk per storas muro šie-

Pirmieji ir nuolatiniai leidėjai lie
tuvių Radio Programų: WCFL sek
madieniais nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. WHFC ketverge vakarais nuo 
7:30.
Nepamirškite užstatyti saito Radio.
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Brooklyn, N. Y.Vietos laikraščiai gruodžio 
29 d. 1932 m. paskelbė galuti
nus rezultatus iš buvusių lap
kričio mėnesio rinkimų. Demo
kratų “Sun” ir neva nepriklau
somas “Post” su nusistebėjimu 
pažymėjo, kad praeitais rinki
mais socialistų kandidatai labai 
daug balsų gavo. Palyginus su 
1928 m. paduotų balsų skai
čium, tai už socialistus balsuo
tojų padaugėjo net^800%* Iš 
viso Maryland valstijoj 1928 
metais buvo balsų už socialistų 
kandidatus tik 1,701, o praeitą 
lapkričio menesį už socialistus 
balsavo 10,489. Nors ir padau
gėjo balsuotojų skaičius, bet 
visgi dar Marylando valstijoj 
darbininkai mažai išsilavinę ir 
neturi politikoj jokios nuovo
kos. Dešimt tūkstančių visoj 
valstijoj protesto balsų, — tai 
visai mažai.

Čia socialistų partijos Pil
dančioji Taryba nuo gruodžio 9 
iki 11 d. laike posėdžius. Suva
žiavę politikos ir ekonomijos 
mokslo vyrai svarstė gyveni
mo problemas. Gruodžio 11 d. 
užbaigė posėdžius ir vietos so
cialistų partijos parengtame 
masiniame susirinkime Lyric 
teatre kalbėjo JP. Tarybos na
riai. Apie pasakytas prakalbas 
jau pasivėlinau parašyti. Vie
nas kalbėtojų iš Bridįjeport, 
Conn., pasakė, jog surmata 
Balti morės darbininkams, kad 
tiek mažai balsų socialistų 
kandidatai gavo. Toliaus kalbė
tojas ragino baltimoriečius su
siorganizuoti kitiems rinki
mams ir vietoj 7,000, socialis
tų partijos kandidatai turės 
gauti 70,000 balsų.

Iš tikrųjų, Baltimorej visai 
nedaug tėra organizuotų darbi
ninkų. \

Rankų sistema
Kai buvo geri laikai, tai kiek 

sutaupinę žmonės dėjo į ban
kus savo pinigus, visai nema
nydami, kad jų tie pinigai ga
li žūti.

Rugpiučio H d. 1932 m. Park 
Bank direktoriai nutarė ir už
dare banką. Jau prąėjo apie 
pusę metų, kaip “rešyveris’’ ir 
visokie auditoriai 4‘ėda” pini
gus. Dar ir šiandien depozito- 
riai nežino, ar gaus kiek pini
gų, ar ne, O tyrinėtojai sura
do, kad banko viršininkai ir di
rektoriai 
miliono

S kloki n i nkų. koncertas

Anoj pusėj tvoros, ten kur 
gyvena Bimbos išmestieji. 
Naujų Metų dienoje sklokinin- 
kai surengė savp antrą metinį 
koncertą, kuriame ir man te
ko būt. Sena lietuvių patarlė 
sako: Iš didelio debesio daž
nai būna mažas lietus. Taip 
ir čia. Garsinta daug, bet kon
certinis programas silpnas,— 
mat, truko spėkų,. Publika ti
kėjosi dauginus. Daugelis nu
sivylė,— kartu ir aš. .Tūli mąn 
kuždėjo į ausį, kad bimbiniaį 
koncertai būna dar prastesni. 
Sklokininkai, sako, turį dau
ginus energijos už bimbinius, 
Man atrodo, kad jokioje di
delėje lietuvių kolonijoje Bim
bos išmestieji nedaug galėjo 
užgyventi. Girdėjau, Leonas 
gyrėsi, kad svečių yra 1,000. 
Nenorėdamas nieką apgauti,

PROBAK
v suteikia

. bar^daskutyklos I 
komfortą / 

■ skutimOs 
namie

(PROftAK BLkDfH

Kaip viena moteris i sa
vaite prarado 10 svarų

* AiMrs. Betty Lnedeke 11 Dayton rato: 
vartoju Kruschen, iad aumažinH svarumą— 
aS netekau 10 avarg i vieną savaite ir no- 
žtnau kaip ji ir reKomenduotl”.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite puaę ftauHte- 
lio Kruschen stikle kart to vandens ryte priei 
pusryčius —* tai yra saurus būdas netekti 
negražaus riebumo y viena bnnka. kurios

tai yra gerai. 1
Jaunimo mažai, jeigu jau 

kalbeli apie koncertus, aš sa
kyčiau, kad Cliicaga s'pvf pir
moje vieloje. CiiicagOs aMistų 
spėkos yra išlavintos, yra kuo 
pasigerėti, šitas' gali būti hia- 
no komplimentas chieagie- 
čiams. Jeigu taip, tai Ghicą- 
gos jaunimas yrą io pilnai uŽ-r 
sitariiavęs. Labai galimas dai* 
ktas, kad' ir čia yra gėbių ar
tistų, bet jų šiame koncerte 
nebuvo. Kaip ft»nai aš pažįstu 
Leoną Pruseiką ir eisu girdė
jęs jo pamokšltis, bet šį kartą 
jis perdaug pasigyrė, sakyda
mas, kad “Naująją Gadynę” ir 
numirėliai skaito, — ar galia
mas daiktas? Tik artį,pustre
čio tuksiančio skaitytojų tetų? 
ri, —- i 
tau ir “Naujoji G.”...

PrUscika pasigyrė, kad ko*- 
munistų partija gavo balsiu 
praeituose rinkimuose 1*00,,- 
000, o socialistai ąrti i J3^0,000.

Pruscika nusiskundė, katj 
kaikas jahi užvyki to diifbQ> 
už kurį jis negauna ailyginir 
mo. Bet jis galįs ir?u^- 
dyką, vienok aukų? vįs-rei
kia. Ir Čia ^Sigraįbytdį' 
Paskelbė, kad. aukų -'-auriW|g 
lygiai '^45. Kitf mąh pakųž^l‘6- 
jo į ausį,' kad surinkta? <$1.50 r 
kienp teisybė, -- aš nežinau.

Kaip d'ahgyj'ei, taip ir ant 
žemės. Jeigu tikėti šventrąš

iai Dievas išvijo Midi-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet, Auditorijoj Garsinkitės “N-nose”

A

čiui,
“pasiskolino” sau virš 
dolerių -iš to banko.

šiol jis jau nužudė 
Tai vienos nakties

gaisras

išvakarėse pas

ir tai su mirusiais; tai

pražuvęs
Paneli* pirmųjų Upudžiu 
dažnai asti sugadinama ko- 

pažiuro.

Darbų pas mus kaip ir nėra. 
Dirbtuvės vos kruta. Su biz
niais irgi ta pati bėda: kuo
met žmonės neturi pinigų, tai 
jie visai mažai teperka. Tokiu 
budu ir biznieriams tenka 
skursti. Žinoma, ir amatninkų 
padėtis nėra geresnė, — jiems 
irgi sunku šiais laikais verstis. 
Apskaičiuojama, kad miestas 
jau rūpinasi 3,300 šeimų. Na, 
o kas bus toliau, jei nedarbas 
dar ilgai pasitęs?

Aną dieną nuėjau į miesto 
rotušę ir paštą. Tiesiog baisu, 
— bedarbių visur daugybė. 
Vaikšto iš vieno galo i kitą, — 
net gaila žiūrėti. Paniurę, nu
siminę. Visi sveiki ir tvirti vy
rai ir štai yra 
dytis diena iš 
užsiėmimo.

Didelis
Naujų Metų

mus įvyko didelis gaisras, — 
sudegė Block’o departamentine 
krautuve, Sixth avė. ir 58th 
St. Gaisras įvyko vakare, ka
da krautuvė jau buvo uždary
ta. Trobesys jau buvo apyse
nis, tad jis visas supleškėjo ir 
nieko nebebuvo galima išgelbė
ti. Nieko neišgelbėta nei iš 
krautuvės. Nuostolių padaryta 
už $78,000. Sakoma, jog ap- 
drauda pilnai nepadengsianti 
nuostolių.

Gaisras tęsėsi net keturioli- 
ką valandų. Buvo rimto pavo
jaus visam biznio distriktui. 
Tačiau šiaip taip pasiseko gais
rą sulaikyti. Už tai nukentėjo 
keturi ugniagesiai, — jie leng
viau ar sunkiau tapo apdegin
ti.

Ypatingas manijiakas 
» .

Pas mus atsirado ypatingas 
manijakas, kuris, matomai,? tu
ri didelį smagumą žudyti triu
šius. Ligi 
61 triušį.

Y ■

daiktų.
TAI yra plukti jeigtj grali taip11 patiktum.

pinrup. 1

į • lt

dama* dantų omatea 
|nio uždarinio pagalios tapo H

Didelį 'tūba ^isterine (tytitu 1 tepilo/iainųojalik ?S centai;
.. ■!.. . —'-.r. .... •
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Iš Mano Atsiminimų

Petras Bedalis,

mu

teismo keliu
savaitėms

Garsinkitės Naujienose

pinigus

Veržėsi

Pastebėtina

■A Si

irtis moterims

IN OUR OFFICE

Ha -«*

BAKING
POWDER

(Tęsinys)
Runų kalba

buržujus į iždininkus, 
žalos padaryti bendro-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

klapčiukų, 
Buvusieji 
Petronis

iuneše 
kon-

Roselando ‘ščyrųjų’ 
vadas J. Petronis 

keblioje padėtyje

langų, 
Jį už- 
nieko

M&TTFR

Begindamas L.D.N.B. iždų nuo 
“kapitalistinių išnaudoto jų’*, 
pats pražudė dali jo pinigų

“Jeigu 
balso, 

prakti-

COKT iŠ TOCttr 
ta* UIS 1$ ALI. 
SCfcKTCIttt* ANb UE 
ARTT GOT N-UO 
. C-C-CAP >

A-ABAt> BW 
lOOK MM 

CAHpN

Jurgelionis kalbės
Draugijos

y i

HB UOO k 
UIKB

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

[Acme-P. 8 A. Photo]
Bulgarijos karalius Boris III

ias Ilgas. Jeigu kiti ne- 
ką jis jums gali padaryti.

* ■- ' ’igonlų. Patarimas 
10 valandos ryto iki l 

0 ryto iki 1 vak 
. Crawford 5573

Tarp Chicagos
Lietuvių

Todėl man nebu- 
įokio vargo. Kai a t važia- 

į Rusiją, tai mane pasiti- 
pasie

tuos dokumentus

Partekėkite puikią tel 
tą . . » kaip piragai 

laikoti ivieži.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
~ REMIA

Kl. Jur- 
kalbės 

jam

“Kodėl turiu nesutikti!” su 
tokiu linksmumu mergaite at
šovė, tarsi aš jų bučiau pa
kvietęs lėkti aeroplanu tiesiai 
į New Yorką.

“Viena kliūtis yra ta”, pa
aiškinau aš, “kad valgykla 
atsidarys tik apie 7 valandų

Anne 
nai 
grado pilietis, 
tę čia gyvenu 
jau spėjau susipažinti beveik 
su visomis ‘geriausiomis ir 
didžiausiomis’ čionykščiomis 
valgyklomis. Jeigu sutinki, tai 
abu kartu nueisime pavalgy-

(Tęsinys)

Tenka susipažinti su daugeliu 
lietuvių, pradedu lankyti lie
tuviškus parengimus, k. t. kon
certus, vakarienes, balius. 
Vienu žodžiu, atgijau sieloje.

Detroite.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

St, Rimkus.
(Kaip ir autobiografija)

-----------  —rm ■,-------------------- -— 

čiausio nupuolimo.
Neabejoju, kad adv. Kl. Jur

gelionis kalbos pasiklausyti su
sirinks skaitlingas būrys Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos narių, taip
gi neabejoju, kad Chicagos lie
tuvių laikraščiai: “Naujienos” 
ir kiti turės savo koresponden
tus ir pradės lietuviško meno 
gydymų. Dabartiniu laiku jis 
yra blogame stovyje.
Pradės kovą prkš tuos, kurie 
puldo lietuviškų dainą ir menų

Kas yra daina ir menas—tai 
musų tautos gyvybės eleksyras. 
Apie tai ir kalbės adv. Kl. Jur
gelionis, Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. susirinkime. 
Bus įdomu išgirsti, ypačiai 
kad čia bus padaryta rimta 
pradžia kovai prieš tuos, ku
rie puldo lietuviškų dainų ir 
menų.

Prelegentas K. Jurgelionis pa
leis pirmų šūvį prieš lietuvių 
dainos puldytojus Chi. L. S. 
P. dr-jos susirinkime

Senų Lolkii Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

*Psr du metu kankino mano nuola
tinio skausmas nuo balsaus galimo 
poHuoao. libanditau visokius llnl- 
mentua, bot n« vionaa nepagelbljo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expeller| Ir tik po dviejų 
Utitepimų iuoml visi mano skaus. 
mat pranyko. Paln-Expelleria yra 
geriausias II visu Unimentą.”

J. B- 
tockport, N. Y.

Chicagoje.
Bet štai užeina nelaimingi 

192!) metai. Netęnku darbo. 
Manau važiuoji Italijon studi
juoti muzikos. Nuvažiuoju pas 
tėvų į Cincinnati pasitarti, gal 
jis man galėtų pagelbėti. Tė
vas sutinka. Aš grįžau Detroi- 
tan ir pradedu tvarkytis žūt
būt važiuoti Italijon mokytas. 
Praslinkus dviem savaitėm 
laiko, gaunu telegramų iš Cin
cinnati, kad mano tėvas žuvo 
vienoje nelaimėje. Nuvažiuo
ju į Cincinnati. Palaidojamo 
'tėvų. Aš sugrįžtu atgal į Det
roitu.

Pertraukiau ėmęs dainavi
mo lekcijas. Pradedu rūpintis 
gavimu kokio nors darbo. Va
žinėju iš iftiesto į miestų, bet 
vis veltui, 
(angos anį

paties išgarbintoje Rusijoje už 
panašius prasižengimus žmonės 
yra šaudomi, o čia buržuaziš- 
koje Amerikoje baudžiami tik 
vienu, dvejais metais kalėjimo?

—Ščrininkas.

-visos mano pas
idėk; visi mano

tarp kito ko, 
pavesti draugi- 
pirko daugiau 

už lo-

Adv
Chicagos Lietuvių
Savitarpinės Pašalpos susirin
kime temoje “Lietuvių Meno 
ir Dainos nupuolimas”. Susirin
kimas įvyks antradienį sausio 
10 d., Masonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavit St. Regu- 
liario susirinkimo pradžia 7 :- 
30 v. v., programo 8:30 v. v.
Yra įžymus lietuvių poetas ir 

žurnalistas

Šaltis kratini] ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį i valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Det-
Mikas 

rengiasi 
geras

Jonikai- 
mane su Mi- 
kuria duoda

. . ..dainuoti jo rengiame

planai vėjais. Netekęs darbo,| 
tėvo, pinigų esu gyvenimo 
blaškomas tais depresijos lai
kais, lyg tas laivas ant jurų 
užkluptas baisios audros. Ko
voju su gyvenimu. Atvažiuo
ju Chicngon ir gaunu progos 
dainuoji pas p. Jos. F. Budni
kų per radio ir rengiamame 
dainininkų konteste, P-as Bud
nikas manęs pasigaili, suteikia 
man darbų krautuvėje ir duo
da progos dainuoti per radio 
valandas. Pagyvenęs apie porų 
metų Chicagoje ir susipažinęs 
plačiau su lietuviais, pradėjau 
dvasiniai atsigauni, bedainuo
damas koncertuose operetėse, 
baliuose, laidotuvėse, radio 
valandose ir tt.

Turėdamas gerų draugų ir 
pritarėjų, stengsiuosi, kiek 
mano jėgos leis, ei’-i tais erš
kėčių keliais, ką patarė man 
koinp. M. Petrauskas ir skinti 
kelių sau ir draugams į švie
sesnę ateitį.

(Galas)

Jo kalba pirmas šūvis
Adv. Kl. Jurgelionis sako, 

kad šita jo kalba bus kaip ir 
įžanga į platesnes diskusijas 
laikraštyje, kad geibėjos lietu
vių menų Amerikoje, kuris spė
riais žingsniais eina prie šlykš-

KA AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETU RUSIJOJ

Adv. Jurgelionis yra gilus
meno dainos žinovas, vienas 
žymiausių lietuvių žurnalistų
Amerikoje ir vienas įžymiausių 
lietuvių poetų. Bus įdomu iš
girsti šitų advokato 
geltonio kalbų, nes 
klausimu, kuris yra 
artimas ir su kuriuo yra 
čiau apsipažinęs, negu kiti 
sų lietuviai menininkai.

Kiek laiko atgal Roselando 
komunistų nuovadoje įvyko Lie
tuvių Darbininkų Namo Ben
drovės šerininkų priešmetinis 
ir kartu metinis susirinkimas.

Iš įvairių raportų pasirodė, 
kad bendrove stovi silpnai fi- 
nasiniai. Didesnė dalis pinigų 
uždaryta banke, o kas liko — 
tai pasilaikė buvęs iždininkas 
Petronis. Reikia mokėti tak
sus už lotus—o pinigų nėra.

šėrininkams buvo nuostabu, 
kodėl Petronis tų pinigų negi’ų- 
žina bendrovei. Vienas po ki
lo kamantinėjo valdybų, o ji 
aiškinosi, kad per devynius mė
nesius reikalavo Petronio pini
gus grąžinti, bet veltui. Kuomet 
vienas kuris valdybos narys 
pas jį nueidavo, Petronis pasi
slėpdavo.

Tik vienų kartų pirmininkui 
pasisekė pamatyti pro 
kad Petronis yra namie, 
klupo, bet ir tuo 
nepešė.
Reikalausią pinigų

Praėjus kelioms 
Petronis atnešė notų už palai
kytus pinigus. Bet direktoriai 
jos nepriėmė, nes nebuvo žmo
nos parašo. Petronis aiškinosi, 
spyrėsi, ir dalykas pasibaigė 
tuo, kad direktoriai nutarė iš 
Petronio išreikalauti 
teismo keliu.:

Buvo tik keletas 
kurie gynė Pfetronj. 
draugai išėjb^'prie jį. 
pamatęs, kad atsidurs keblioje 
padėtyje, pradėjo maldauti ir 
prašyti savo klapčiukų, kad jį 
gintų, o jis prisižada padaryti 
gerų nota, kutių užtvirtins pats 
Bimba.

Dar tik du metai praėjo nuo 
to laiko, kada Petronis šukavo 
toje pačioje vietoje, kad neįsi
leiskite 
jie gali 
vei.

Labai fivolnua .. .
nūs inifiinyB parinktinio alte- 
Jaus, Švelnaus ukanso, rinkli 
nių kaittšinhj, retų prieskonių 
SumaiSytas mažom! kruv<'» 
mis dėl geresnio skonio

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser 
ninkama kas kelios dienos 

Pabandykit jji

vakaro. Vadinasi, mudviem 
teks palaukti dar apie ketu
rias valandas.”

“O kaip toli ta valgykla 
randasi nuo čia?”

“Reikės eiti apie .valandą 
laiko,” atsakiau aš. “Tad ge
riausiai bus pasilikti čia so
de, o paskui paimti izvozčiką.”

“Taip, tai gal bus geriau
siai,” sutiko ji.
Kaip mergina keliavo į Rusiją 

“Sėdėti nusibodo. Tad ji pa
siūlė pasivaikščioti po sodą. 
Maršuojava takais ir kalbava 
apie visokius dalykus. Paga
lios, aš paprašiau jos papasa
koti apie savo kelionę į Rusi
ją. Ji mielai sutiko.

“Su kelione”, pradėjo ji, 
“aš neturėjau jokių kliūčių. 
Pirmiausiai aš nuėjau į rusų 
agentūrą, kur man sutvarkė 
visus reikalus. Pasisakiau, kad i , 
aš važiuoju pas brolį to ruso, 
kartu su kuriuo mano tėvas 
per ilgus metus laike biznį 
New Yorkc 
vo , 
vau 
ko valdžios atstovas 
mė visus 
kuriuos buvau gavusi iš agen
tūros. Jis man paskyrė žmogų, 
kurio pareigos esančios prižiū
rėti turistus, kad jiems kelio
nėj nereikėtų susidurti su ko
kiais nemalonumais. Stotyj 
man teko laukti apie porą 
valandų, kol atėjo greitasis 
traukinys. Tada tas žmogus į- 
vedė mane į vagonų, 
mano daiktus ir įsake 
duktoriui, kad mane išleistų 
Kostromoj.” F. R.

(Bus daugiau)

kad kol bendrovės ižde buvo 
pinigų, tai nekomunistus nepri
imdavo į direktorius. Gi dabar 
komunistai nebeapsiima į di
rektorius. Griovėsi į direkto
rius tol kol buvo pinigų, o da
bar žinokitės!

Susirinkimas 
išreiškė norą 
joms, kurios 
Šerų, užmokėti taksus 
tus. Įdomu žinoti kaip jos į 
tai pažiūrės, ypatingai šiais 
sunkiais depresijos laikais.

Beje, verta prisiminti, kad 
Petronis aiškino direktoriams, 
jog su juo norima perdaug 
žiauriai pasielgti, tai yra ati
duoti teismui. Bet kažin, ar 
drg. Petronis, didžiulis komu
nistų JpĮąs atsimena, kad jo

Kalbės tema: “Lietu
vių Meno ir Dailės 

nupuolimas“

direktorius tol kol 
pinigų buvo

Direktorius susirinkime buvo 
sunku išrinkti

Mano draugas Juozas prade
da nesveikuoti iš priežasties 
Sunkaus darbo. Pasitaręs su 
motina ir tetutėmis, nutaria 
mes’i darbą ir lankyti mokyk
lą. Apleidžia Detroitą ir va
žiuoja Chicagon pas dėdę. 
Pradeda lankyti Commercial 
Art Institute. Aš, pasilikęs be 
draugo, gyvenu pas jo te’iutę. 
Dienomis dirbu, o vakarais 
lankau Northern Iligh School. 
Laikas bėga, kaip vanduo. Ne
trukus pradedu prigulėti ir 
dainuoti viename lietuvių 
chore vardu “Aidas”. Lošia
me veikalus, statome operetes, 
rengiame koncertus. Aš visa 
širdimi atsidaviau dirbti dai
lės srityje. Kai kurie draugai 
pradeda mane akstinti. Sako, 
Stasy, turi gražų balsą, gerą 
medžiagą, patartina tau butų 
daugiau gilintis į dainavimą 
ir imti dainavimo pamokas. 
Ir štai vieną dieną pasišnabž
dėję nekurie draugai, o ypa
tingai geras priedelis P. Gribu- 
lis, kuris dabar gyvena Chi
cagoje, nusiveda mane pas 
dainavimo mokytoją Boris 
Gudnovą, kuris mane išbando, 
iškvočia, patikrina balsą, pa
klausia kokias kalbas žinau ir 
tt. Tai buvo sąžiningas žmo
gus. Jis man pasakė: 
sąžiningai dirbsi ant 
mokinsiesi, gilinsiesi, 
kuosi, tai daug ką galėsi atsie
kti, bet jeigu tk taip sau, tai 
neverta nei pradėti.”
Pradedu studijuoti muziką.
Draugas P. Gfibullš užmo

ka jam iš kalno už 10 pamo
kų $40.00 ir liepia lankyti 
minimą mokytoją 2 kartu sa
vaitėje. Aš džiaugsmo apimtas 
ir tuo padrąsintas, stengiuosi 
kiek galėdamas dirbti 
kintis.

Netrukus atvažiuoja 
roitą kompozitorius 
Petrauskas, kuris 
duoti koncertą. Mano 
pažįstamas daktaras 
tis supažindin 
ku Petrausku, 
progos 
koncerte

Dainuoju koncerne ir susi
laukiu gražių pagyrimų nuo 
kompozitoriaus. Pasako: “p. 
Rimkaus, turi viską, ko tik 
tau reikia tik mokėk tą viską 
išnaudoti. Dirbk kiek galėda
mas, mokinkis, eik tais erškė
čių keliais, o šį ^ą atsieksi.” 
Skamba tie jo žodžiai ir šian
die mano ausyse, ir jų niekad 
neužmiršiu.

Praslinkus metams laiko, 
dalyvauju įvairiuose lietuvių 
programuose; gaunu užkvieti
nius dainuoti Clevelande, 
Daytone ir kituose miestuose. 
Susilaukiame ir vėl p. M. PeV 
rausko. Dainuoju antrą kartą 
jo koncerte. Užsibaigus pro- 
gramui, p. Petrauskas apkabi
na mane į glėbį ir bučiuoja 
tikrai lietuviškai, suteikda
mas gražius komplimentus 
kaslink mano dainavimo. M. 
Petrausko pastangomis buvau 
supažindintas su žymiais mu- 
zikais-dainininkais ir mokyto
jais.

Gaunu progos dainuoti vie
name dideliame “Michigan” te
atre. Nori, kad aš pasirašy
čiau kontraktą visam mėne
siui dainuoti kvartete. Aš tuo 
laiku turėdavau gerą darbą 
Edison Co. ir bijodamas jo ne
tekti, atsisakiau nuo kontrak
to. Ir taip darbuojuosi Edison 
kompanijoj, o vakarais studi
juoju, imdamas dvi pamokas 
pas žymiausį balso instrukto
rių Detroite, Mr. J. Blackmam

“Anne, mane įdomauja tas 
faktas, kur tamsta išmokai ru
siškai kalbėti? Tur.. būt, .jau 
senai Rusijoj gyveni?”

“Rusijoj aš gyvenu tik ant
ras mėnesis, tad čia daug ko 
negalėjau išmokti. Rusų kalbą 
aš kiek pramokau, begyven
dama New Yorke. Dalykas to- 
kis, kad mano tėvas per ilgą 
laiką ten kartu su rusu laikė 
gražnų krautuvę. Su to ruso 
šeima mes gyvenome vienuo
se namuose. Savo vaikus iš 
pat mažens tėvas mokino ru
siškai. O kadangi aš su tais 
vaikais draugavau, tai šiek 
tiek pramokau ir pati kalbėti 
rusiškai.”

“Jeigu čia pagyvensi ilgiau, 
tai ir visai gerai išmoksi kal
bėti rusiškai.”

“Kalbą tinkamai išmokti 
butų visai geras daiktas. Bet 
kiek ilgai čia gyvendama ga
lėsiu ją vartoti, tai ; kitas 
klausimas.”

“Man rodosi, kad čia gy
vendama galėsi vartoti rusų 
kalbą tol, kol nenumirsi.”

“O tai labai lengvai gali at
sitikti,” pareiškė ji, tiesiai 
man į akis žiūrėdama. “Tik 
įsivaizduok, aš jau trečią die
ną badauju. Jei trumpoj atei
tyj nesurasiu maisto, tai pa
liausiu kalbėjusi ne tik rusiš- 

bet ir angliškai.”
dūliai to nesirūpink, 

aš padrąsinau ją. “Ži- 
aš beveik jau esu Lenin-

- antrą savai- 
Per tą laiką

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR. MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūstis, užnuodijinų krau

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos -*------------  ------------ ----------
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptie 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius Ii; 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 
4200 West 26 St. kampas Kęeler Avė. 1

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

4OYEARS 
15 ounces for 154

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

DOUBLE
ACTING

Don?t 
neglect 
Colds

millionsof pounds used 
BY OUR COVERNMI-NT

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise
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Editor P, GRIGAITIS

Subscription Rates:
|8.00 per year in Canada
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

KYLA NAUJA KRONŠTADTO AUDRA RUSIJOJE?

Apžvalgoje paduodama įdomių žinių apie padėtį so
vietų Rusijos centruose pereitų metų pabaigoje, ži
nios apie darbininkų neramumus ir streikus dėl maisto 
stokas nėra nuostabios, kadangi šiandie nėra paslaptis, 
jogei sovietų Rusija badauja. Vykindama “penkerių 
metų planą”, Stalino diktatūra iščiulpė iš žemės ūkio 
visas sultis, ir naturalė to pasėka — maisto trukumas, 
įvairus valdžios dekretai apie maisto reguliavimą liu
dija, kad sovietai deda desperatiškas pastangas tais 
produktų trupiniais,. kurie da yra likę, pavalgydinti 
bent komisarus ir tą gyventojų dalį, kurios jie labiau
siai bijo. Kiti žmonės tegu miršta badu, bile tik “leni
nizmo” paveldėtojams neišsprūs vadelės iš nagų!

Bet pranešimai apie masinius areštus tarpe šar
vuočių “Marat” ir “Oktiabrskaja Revoliucija” jurinin
kų, Kronštadto tvirtovėje ir Leningrado garnizone yra 
reikšmingesni. Jie rodo, kad žmonių nepasitenkinimas 
jau persimetė ir į sovietų karo laivyną bei armiją.

įdomu yra tai, kad tarpe ginkluotųjų Rusijos jėgų 
maišto dvasia pasiekė pirmiausia karo laivyną. Tai 
primena “Kronštadto dienas” 1921 metais, kada visai 
netikėtai, kaip perkūnija iš giedro dangaus, pasaulį 
trenkė žinia, jogei “rusų revoliucijos pažiba ir puiky
bė” (anot Trockio) — Kronštadto matrosai sukilo prieš 
Lenino diktatūrą! Tą sukilimą žvėriškai sutrempė Le
nino karo komisaras Trockis (dabartinis bolševikų 
tremtinis Turkijoje), kuris ne tik sušaudė armotomis 
pasipriešinusius bolševikų despotizmui jurininkus, bet 
ir begėdiškai juos apmelavo, skelbdamas, kad jie esą 
papirkti “užsienio imperialistų”. Bet ta kruvina trage
dija padarė galą “karo komunizmui” ir privertė Leni
ną paskelbti “naują ekonominę politiką” (Nepą).

Dabar ir vėl neramumai prasidėjo Kronštadto tvir
tovėje ir karo laivuose. Valdžiai, matyt, yra sunkiaus 
atskirti jurininkus nub susisiekimo su kaimo gyvento
jais, negu uždarytus kazarmėse sausumos kareivius. 
Matrosai išgirsta, kad jų broliai ir sesers kaime ken
čia badą, ir jie ima smerkti valdžią, kuri valstiečius 
prie to privedė.

Kadangi Stalinas šiandie turi daug geriau suorga
nizuotą žvalgybą, negu kad turėjo nabašninkas Leni
nas, tai jisai pajuto audrą, pirma negu ji prasidėjo, ir 
padarė šimtus areštų tarpe jurininkų. Bet ar ši prie
monė nuslopins maišto dvasią karo laivyne ir armijoje, 
tai klausimas.

Žinoma, butų klaida laukti, kad gilus Rusijos ma
sių nepasitenkinimas bolševizmo tvarka būtinai išsi
verš aikštėn šį kartą tokiu pat budu, kaip 1921 metais, 
įvykiai istorijoje niekuomet nepasikartoja toje pačioje 
formoje. Gal dabartiniai diktatoriai sugebės griežtai 
pasukti savo politikos vairą, nelaukdami paskutinės 
valandos. Atrodo, kad Stalinas prie to ruošiasi, nes 
kam gi jam butų reikėję dabar pradėti partijoje gene
ralinę “čistką”, kurios rezultate numatoma pašalinti iš 
jos apie milioną “neištikimų” ir “nukrypusių” narių? 
Tur būt, norima apvalyti partiją nuo visų svyruojančių 
elementų, kad joje pasiliktų tiktai tie, kurie aklai seks 
paskui diktatorių, nežiūrint kur jisai juos ves.

Bet nesvarbu, kokiu budu Rusija išeis iš tos ka- 
tastrofingos padėties, kurioje ji atsidūrė rezultate Sta
lino politikos (“generalinės linijos”). Svarbu, kad toje 
padėtyje ji ilgai pasilikti negali. Ji neduoda kraštui jo
kios vilties. Buvo žadama žmonėms, kad “piatilietka” 
bent dvigubai pagerins jų būklę; bet “piatilietkai” pa
sibaigus žmones badauja. Dabar planuojama vykinti 
antrą “penkių metų planą”, atkreipiant daugiausia dė
mesio į žmonių aprūpinimą reikalingais gyvenime daik
tais. Sunkioji pramonė jau pastatyta, dabar, girdi, ga
lima vystyti tą pramąnę, kuri pagamins žmonėms rūbų 
įr batų, maišto įr kągtfieniiiio gyvenimo reikmenų. Bet 
iš kokių šaltinių šituos daiktus bolševikai sutvers?

Kada buvo statomi “magmtoętrojaj”, “dnieprostro- 
įaį” ir kitoki sunkiosios industrijos milžinai, tai valdžia 
atimdavo iš ūkininkų ’maistą, išgabendavo į užsienius 
jr, pardavę jį tenai, pirkdavo mašinas, samdydavo Ame-< 
rikes ir Vokietijos inžinierių?, ir darbas eidavo. Bet ką 
dabar gali eksportuoti bolševikai, kad turėtų kuo pa* 
dengti “lengvosios pramonė išlaidas? Rusijos 
kų aruodai jau išsemti iki dugno,gyvuliai išplauti; 
červonco vertė nusmukus, kredito užsieniuose nebėra.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui ---------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••••■•••••••■••••••••e 8c
Savaitei _________ ............._____ 18c
Mėnesiui ••••••••••••••e***»••••••••«••••«••< 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ....................  8.50
Trims mėnesiams _____ ........... 1.75
Dviem mėnesiams .._______ 1.25
Vienam mėnesiui •■•••••••••••••••••M .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......----- ..............—.. $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams ------------..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Gal pagelbės ta stambioji pramonė, kuri buvo pastaty
ta per pirmąją “piatilietką”? Bet ji visai neproduktin
ga, ji nepadengia nė savo išlaidų. Pramonės milžinai, 
kuriuos Amerikos inžinieriai pastatė bolševikams už 
kruviną Rusijos valstiečių naudą, neša nuostolius. Dar
bininkams grasina masiniai atleidimai ir nedarbas.

Tai kur išeitis? Ne be reikalo maišto nuotąika pa
lietė laivyną ir armiją.

[Apžvalgą
>........... .
NETIESA

“Laisvė“ jau kursto SLA. 
kuopas protestuoti, kad Pild. 
Taryba nepaskyrė sekretorium 
Miliausko, kuriam, girdi, ta 
vieta tiesotai priklauso, nes —

“Kaip nominacijose visuo
tinu referendumu, taip sei
me d. Miliauskas gavo dau
giausia balsų po Jurgeliutės”. 
Tai netiesa. Visuotinam bal

savime Miliauskas nebuvo ant
ras. Pirmą sykį jį toli pralen
kė Vinikas (kuris sukirto ir 
Jurgeliutę), o antram dauginus 
balsų už Miliauskų gavo Čeka
nauskas. Be reikalo todėl Z“L.“ 
klaidina SLA. narius.

Iš “TAUTIŠKO FRONTO

Clevelando fašistėlių organas 
jau tituluoja p. Gegužį “žemu 
politikierium”, nors Pittsburgho 
seime fašistai su juo bučiavo-

“Pereitam SLA. seime Ge
gužis nusižemino tautinin
kams iki kulnų kada pamatė 
jog gali pralaimėti preziden-

Bet dabai’ jau, girdi, p. Ge
gužis nori įstatyti į SLA. sek
retorius p. Vinikų, o negalėda
mas to įvykinti, paskyrė p. Vi- 
taitį.

“Išrodo“, tęsia tas laikraš
tis, “kad Gegužis, Gugis ir 
Vitaitis turi kokį tai išroka- 
vimą laikytis įsikibus į Su
sivienijimą, nors Gegužis jau 
dešimts metų kaip ‘žada ne
kandidatuoti’...“
Jeigu kalbėti apie “išrokavi- 

mus“, tai ką pasakyti apie 
tuos ponus, kurie niekuomet 
nebuvo piršto pakrutinę Susi
vienijimo labui, o paskui stai
ga ėmė veržtis į jo urėdus 
pinigus pilti agitacijai?

ir

STREIKAI MASKVOS 
DIRBTUVĖSE

Berlyne leidžiamas Rusijos 
socialdemokratų laikraštis “So
cialističeskij Vestnik“ įdėjo 
korespondenciją iš Maskvos, 
kurioje pranešama apie darbi
ninkų neramumus ir streikus 
Maskvos fabrikuose dėl maisto 
trukumo. Korespondentas rašo 
taip pat apie užsienio darbinin
kų ir inžinierių bėgimų iš so
vietų “rojaus”.

“Pastaruoju laiku“, skaito
me jo pranešime, “maisto pa
dėtis Maskvos dirbtuvėse pa
sidarė tokia biaurj, kad kai 
kuriose dirbtuvėse darbinin
kai stačiai nėjo dirbti, kol 
jiems nedavė produktų. Aš 
pats žinau apie darbo su
stabdymų keliosž dirbtuvėse, 
bet man sakė, kad tokių at
sitikimų buvo daug. Ryšyje 
su tuo kalbama apie tai, kad 
dirbtuvių valgykloms leidžia 
laisvai rūpintis maistu (apei- 

, uant valdžios. įstaigas. — 
•%” o koopei’ątyvai,
busią perduoti dirbtinių v|f» 
šinlnlįų žfataft TUcį tarpų 
darbininkai net Maskvoje 
tiesiog badaują.... Bėdįa pasi
vijo ir užsieniu speųite (spe
cialistus. — “N.” Ręd.). Nėr
tekę teises gauti produktus 
Insnabę (įstaiga apflepinanti 

ir kitais produktais 
svetimtaučius. - - “N.” Red.) 
■** aukštomis tedn0is, bet 
rusiškais pinigais, 
lėdąvo patenkinti Bgvo pą- 
PWtus : 
darni už
Hutą. Bet dabar soyiįtiį vy
riausybe atsisakė daugumai 

Jąvbaus, mokė- 
tą užsieniu va-

specų mokėti užsienių pini
gais, kadangi jų neužtenką 
nė trumpalaikėms notoms 
padengti. Prasidėjo svetimi 
taučių bėgimas. Bet kadangi 
dauguma ■ sutarčių baigiasi 
pradžioje 1933 metų, tai ma- 
sinis bėgimas dar ateis. Da
bar galima pastebėti įdomų 
reiškinį, kaip į rinką nešą 
parduoti savo daiktus ir sve
timtaučiai darbininkai, ir 
specai. Pardavinėja daiktus 
iv perkasi maisto. Taip liud- 
no galo susilaukė vienas vy
riausiųjų bolševikų ‘triupų’, 
kad ‘pas mus važiuoja pa
valgyti iŠ žųvančios Euro
pos’! ”

NERAMUMAI SOVIETŲ
VYNE IR ARMIJOJE 

LAI-

“Socialističeskij Vestnik” ra
šo apie įspūdžius vieno Vokie
tijos darbininko komunisto P., 
kuris neseniai pagrįžo iš sovie
tų Rusijos, paragavęs tenai bol
ševikiškų kalėjimų. Tarp ko 
kita tam vokiečių komunistui 
teko atsidurti ir pagarsėjusiam 
dar caro laikais Petrogrado 
(dabartinio Leningrado) kalėji
me “Kresty“. Tenai besėdėda
mas, jisai sakosi atkreipęs sa
vo dėmesį į didelį skaičių areš- 
tuotų jurininkų (matrosų), ap
rengtų karo laivyno uniformo
mis, tik su nuplėštomis “na- 
šivkomis“ ir be kaspinų ant 
kepurių. Arčiaus susipažinęs ir 
išsikalbėjęs su ' areštuotaisiais 
matrosais, jisai patyrė iš jų, 
kad jie — šarvuočių “Marat“ 
ir “Oktiabrskaja Revoliucija” 
jurininkai. _■<

Jie visi, skaičiuje apie 300 
buvo suimti , rugsėjo mėnesį, 
prieš pat prašinėsiant rudens 
manievrams juroje. Kartu su 
jais GPU suareštavo virš 200 
jurininkų iš Kronštadto tvirto
vės, bet pastarieji buvo nuga
benti j kitus Leningrado ka
lėjimus, taip kad vokiečiui su 
jais susitikti neteko. Jurinin-
kai pasakoja, kad areštą buvę nia Pusbadienė. Mergaitė sku- ruošė vakarienei. Pusb^d

padaryta ir Leningrado įgulo
je (kariuomenėje). Vienas pul
kas buvo net perorganizuotas 
ir išsiųstas į čeliabinską (Sibi
re).

Jurininkai tvirtino, kad jo
kių riaušių jie nekėlę, bet lai
vuose buvę daug nepasitenkini
mo ir neramumo, ir valdžia, 
matyt, norėjo areštais užbėgti 

iUž akių riaušėms. Jurininkai, 
anot P., neturį jokio aiškaus 
politiško programo, bet jiejie 
esą baisiai pasipiktinę, kad nie
kas neturi teisės atvirai kalbė
ti ir kritikuoti valdžios klai
das ir valdininkų nusidėjimus, 
kad ne vieno laisvo, nepriklau
somo laikraščio, kuris galėtų 
pasakyti tiesą. Jie piktai smer
kiu valdžią už humbugą su 
“piatilietka“: žadėjo, girdi, kad 
visiems bus laimingas gyveni
mas, kai pasibaigs “piatiliet
ka“. Bet “piatilietka“ pasibai
gė, mašinų pridirbo begales, 
“taip kad Europą gali užkišti 
už juostos“; užvertė visų pa
saulį mišku, duona ir perkeliu, 
o patiems nėra kas ėsti.

(Tąsa)
Duktė neturtingo pašto val

dininko, atvažiavo mokintis 
ir lankė gimnaziją; jinai kiek 
galėdama stengėsi uždarbiauti 
pamokomis, tuo tarpu pati 
stropiai mokindamas!. Moki
no kitus, perrašinėjo įvairius 
raštus* kurių patiekdavo jai 
pažįstamieji draugai, negailė
dama silpnutės savo sveikatos.

Pas Pusbadžius jinai moki
no jų giminaitę jau ketvirtas 
mėnuo ir jai pakako laiko pa
stebėti jų taip pat nepavydėti
ną padėjimą. Bemaž kas mė
nuo jie negalėdavo laiku su
mokėti jai algos, bet jinai ma
tė vargingą jų padėtį ir josios 
nedrąsus mandagumas neleis
davo jai net neužsiganėdini- 
mo išreikšti, štai, kad ir da
bar, jau baigiasi antras mė
nuo, o jai dar už pirmąjį nesu
mokėta alga, o pinigai bega
lo reikalingi.

Prieškambary j e pasigirdo
žingsniai ir į Balionų įėjo po-

—Atsiprašau, kad tamstą 
trukdau. Tamsta, rodos, buvai 
Užsiėmusi kokiais reikalais. 
AŠ... ■ ;

Pusbadienė mandagiai pasi
sveikino su mergaite ir pa
žvelgusi į jos išblyškusį veidą, 
nedrįso iš karto jai sakyti ne
turinti pinigų, jinai atsisėdę 
ir prabilo:

—Tamsta pavargai šian
dien? Elenytė šiandien, rodos, 
buvo ne upe ir ožiavo?

—Taip, trupučiuką, — šyp
sodamasi atsakė mergaitė. — 
Mes su ja jau susidraugavo
me. Jinai tokia gabi.

Pusbadienė nutilo ir nežino
jo kaip pradėti apie pinigus. 
Mergaitė taip pat tylėjo, su
prasdama jos nejaukią padė
tį. Tyla pradėjo varginti ir 
vįeųą ir antrų. Tyloje girdėti 
buvo sunkus • tarnaitės žings
niai ię indų bildesys, kuriuos 

Jonė
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Dar labiaus pyksta jurinin
kai dėl kolektyvizacijos: žadė
jo likviduoti “kulokus“, o iš- 
tiesų likvidavo ir visai nugy- 
vendino ir vidutiniškus ūkinin
kus, ir biedniokus. Apie tai ju
rininkai žino iš laiškų, kuriuos 
gaudavo iš kaimo; be to, jie ir 
patys matė Leningrado gatvė
se tūkstančius ūkininkų, nuply
šusių, basų, išbadėjusių, su pa
čiomis ir mažais vaikais, ku
riuos kolektyvizacija ir badas 
išvarė iš sodžiaus.

Vokietis komunistas patvirti
na, kad, išėjęs iš kalėjimo, ir 
jisai įsitikino, jogei Leningra
do gatves stačiai užplūdo mi
nios alkanų ūkininkų.

Areštuotieji jurininkai prašė 
P., kad jisai praneštų Europos 
darbininkams apie jų vargingą 
padėtį ir tragišką likimą, ku
ris jų laukia. ‘'Jeigu užsienių 
darbininkai mums nepadės“, sa
ke jie, “tai čia mus iššaudys 
arba numarins badu, kaip iš
marino kronštadtiečius po 1921 
metų.“ i

neramiai sujudėjo kedėje ir 
liudnu balsu pratarė:

—Aš ketinau tamstai šian
dien sumokėti už pamokas...

Mergaitė pastūmėjo į šalį 
įkirejusį alboinų, kurį jau be
ne dešimtu kartu peržiūrinėjo 
ir mandagiai linktelėjo galva.

—Bet, tęsė toliau Pusbadie
nė, — turiu pasakyti tamstai 
nemalonią žinią: reikės palū
kėti ligi ketvirtadienio. Ket
virtadienį aš jau tamstai su
mokėsiu visus, už abudu mė
nesiu! — skubiai pridūrė Pus
badienė.

Mergaitė užraudo, akys ap
temo, o lupose pasirodė karti 
šypsena. Pusbadienei pagailo 
jos, bet jinai tęsė toliau:

—Ligi ketvirtadienio, bran
gioji, tik ligi ketvirtadienio. 
Vos penkos 
Matote, vyrą 
no šiandien 
tarpu liepia 
dienio.

čia mergaitei prabėgo pro 
galvą josios menki ūkio reika
lai: už kambarį reikia mokėti, 
bateliai pasitaisyti, nusipirkti 
cukraus, arbatos — ir jinai 
drebančiu balseliu prabilo:

—Gal nors kiek ponia galė
tumei?

Tie žodžiai visiškai pribaigė 
Pusbadienę.

—Na, kiek gi? Aš pasakysiu 
tamstai atvirai: visiems mano 
reikalams beliko vos du auk
sinai. Galima sakyti toki pini
gai — ne pinigai, Imk tamsta 
juos. Daugiau neturiu... Nori
te?

Mergaitės net ausys 'užrau
do.

—-Tai 
kia...

biai pakilo nuo kėdės ir, pasi
likdama duryse šeimininkę,

dienos bepaliko, 
suvedžiojo. Keti- 
sumokėti, o tuo 
laukli ketvirta

ką... jei tamstai rei-

is, imkite! Jums du 
tai vis šį-tą reiškia,auksinai

o man vis viena jų maža, — 
greitai perkirto Pusbadienė,— 
Tik susimildama nerugok ant 
manęs. Matai, aš paskutiniais 
dalinuosi su tamsta! — ir pa
davė jai du popieriniu auksi
nu.

Ona Virtaitė liūdnai paėmė 
juos ir nusišypsojo.

—Labai ačiū tamstai. Man - 
jie, tiesa, begalo reikalingi!

Pusbadienė šiek tiek nuri
mo ir nusijuokė.

—Labai gerai. Tamsta neį
tikėsi, kaip nesmagu man bu
vo šiandien jus apvilti... Gal 
arbatos išgersite su mumis?

Bet Virtaitė mandagiai pa
dėkojo šeimininkei ir išsisku
bino.

Vos tik išėjo jinai į gatvę, 
josios veide galima buvo pa
stebėti didelio susirūpinimo. 
Apie skalas nėra ką ir manyti, 
šeimininkė už kambarį pa
lauks iki ketvirtadienio — tai 
hėr ir kalbos, O dabar reikia., 
visų pirma popieros, kitaip 
laiku nebus grąžinti raštai. 
Ąštuoni lapai — 40 skatikų. 
Tai vięna. Ketvirtadalis kilio 
cukraus ir dešimts dėkų arbat
žolių — 61 skatikas, trys kul
kelės 15 skatikų...
' Jįnąi skubiai nusipirko kas 
buvo reikalingiausia ir nuėjo 
namo.

Perėjusi per kiemą pasileido 
laiptais aukštyn, ant ketvirto 
gyvenimo, pačioje pastogėje ir 
paklabeno duris.

Jai atidarė duris augšla apy 
liese moteris, juodais drabu
žiais apsirengusi, ir draugiškai 
linktelėjus galvą, linksmai 
prabilo:

—Matyt, pe tuščiomis!
Virtaitė liūdnai palingavo 

galvą.
—Nęįspėjote! Viso du auk

sinus vieton dvidešimties! štai 
tau ir užmokestis. Ponia Bar
bora, susimildama tamsia pa
lūkėsi ligi ketvirtadienio. Pus- 
bądiepę tikrai pri&ikętino ket- 
tvirladienį sumokėti visus pi
nigus už abu menesiu.

(Bus dąugmu)
■■yR-'n f"**.H. .. .

NAUKE^Ų KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj
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KULTŪRA No. 11 Nau- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.



Graboriai

mo-

{yairųs Gydytojai

4729

Tęl. Boulevard 20353324 S. Auburn Avė

i
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Seniausia ir

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49ch Ct, 

Telefonas 
Cicero 3724

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

2422 W. Margume M. 
kampas 67th ir Arterian Ava. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 3-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą.

Tel. Rcpublic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, dairio
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į Amžiną poilsio vietą.

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 sky
rių*

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington Si.
Room 905 Te!. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West 14th Street 

CICERO. ILL.
X-Ray . . . Phone Cicero 1260

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dreve! 9191

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų .

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

D II HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pee 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

m GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS.

Buy gloves with what 
it savęs

Mira reikalo mokStt BOo ar 
daurtau. kad Kauti m dantų 
kolele. Llsterjne Tooth Pasta, 
dideli!) tubk« nartlduoda ui 

ji valo ir apšauto dan
tis Be to kalite sutanpinti 
18, n.l kariuos sraute nusipirk- 
u piriUuMtes ar ka kitų 
usmoert Pbarssaca) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

i bų išdirbystės 
' OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

DR.M.T. STRIKOVIS
GYDYTOJAS IR CKIRVROAJI 

0 7 16 A«S:
4645 S. Ashland Avė., 

ofl«o valandos auo t Iki 4 fr nao 8 iki 
8 vaL vak. Nedaliomis pagal sntartl

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ane., 2 haboa 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Gr aboriai______
Telefonas Yardš 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

I. J. Z0LP
Graborius Chicagoj

A*, 1 <.

1«4< W. 46th St.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

GRABORių ĮSTAIGA

Pirmadienis, sausio 9, 193d NAUJIENOS, Chicago, ffl

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Agituoja namų sa 
vinink. kovoti už ma 
žesnius mokesčius
Tax Payers Council” atstovai 
Cicero Namų Savininkių su
sirinkime; iš įvairių organi- 
zacijų darbuotes.

Praeitų trečiadienį Lukštos 
svetainėje, Cicero, įvyko skait
lingas Lietuvių namų savinin
kų kliubo susirinkimas. Be 
narių, susirinkime dalyvavo 
3 atstovai iš “Tax Payers 
Council”. Jie karštai kalbė
jo už mažesnius mokesčius, 
ragino visus baksnoti “ne” — 
“no” prieš sekančių Donų lai
dų ir palietė eilę įvairių kitų 
klausimų.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad kliubo turtas siekia 
$206.20. šių metų valdybon 
įeina, pirm. A. Pocius, vice- 
pirm. J. F. Kimbarkas, prot. 
rast. A. Tdmavičc, fin. raš%, 
J. Bartošius, Ižd., A. J. Liut
kus, globėjai — K. P. Deveikis, 
F. Undraitis ir M. Sriubas, 
maršalka — S. Bakutis.

1500

Ragina namų savininkus prisi 
dėti prie kliubo

Susirinkimai įvyksta kiek 
vienų mėnesį, pirmų trečiadie
nį, Lukštos svetainėje, 
Sou’th 49th Avė., Cicero.

Kliubo korespondentas ragi
na visus lietuvius namų savi
ninkus prie šios organizacijos 
prisidėti, tuo bildu busiu gali
ma geriau ginti savo reika
lus ir įgauti vienų, kelius savo 
žmones miestelio valdžion. 
Lietuviai esu prie to pilnai pri
brendę, baigia koresponden-
tas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

JONAS ALELIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 5 dieną. 3:20 valandą po piet 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Bernunių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Oną Dobilauskienę. žentą 
Pius Dobilauską, anūkę Delores 
ir gimines, o Lietuvoj moterį Kot- 
riną ir dukterį Elsie, motiną, se
serį, brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2145 
W. .23 St.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 10 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Alebuno gimi
nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Duktė, Žentas, Anūkė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavičius, Tel. Roosevelt 
2515.

A. Vlalagėnas — Liet. PU. Bro-\ 
lybės kliubo pirmininkas 
Taipgi skaitlingas buvo Lie

tuvių Piliečių Brolybės kliubo 
susirinkimas, kuris įvyko sau
sio Urnų dienų. Tarp kito ko, 
paaiškėjo, kad sausio 28 d., 
Chl. Liet. ApditoVijoje kliulias 
rengia vakarų, o birželio 4 d., 
išvažiavimų. .

Be to, vietas užėmė nauji 
valdybos nariai, kurių prieky
je stovi pirmininkas A. Zala- 
gėnas. Kliubas dėkoja “N.” 
už korespondencijų talpinimų 
per ištisus nieius. Susirinki
mas buvo užbaigtas užkan
džiais — “Naujų Metų” sutiki 
mu. Senas Narys.
Iš Baltosios Žvaigždės kliubo

Kiek laiko atgal įvyko Lie
tuvių Baltos žvaiždės kliubo 
susirinkimas Paliulio svetainė
je. Išrinkta nauja valdyba, 
kurioje pirmininkaus M. Kel
ia. Kliubas |uri apie 225 na
rius ir gana daug turto.

V. Duoba.

Federalės valdžios 
persergėjimas balių- 
vakarų rengėjams

primena, kad reikia mokėti 
mokestis valdžiai už įžangas 
siekiankias daugiau 40 centų

Gyvas 226 S LA. k p. susirin
kimas

Neskaitlingas bet gyvus 
SLA. 226 kuopos, Northside, 
susirinkimas įvyko sausio 3-čių 
dienų. Išrinkta delegatai į 
6-tą apskritį ir naujas kores
pondentas, K. Čepukas. Be 
‘.o, nauja valdyba užėmė vie
tas. Iš knygų kom. raporto, 
paaiškėjo, kad narių yra 107. 
Tikima, kad kiti nariai, kurie 
yra atsilikę su duoklėmis, atsi
skaitys. Susirinkimus kuopa 
nutarė laikyti toje pačioje vie
loje. šis klausimas, kuris bu
vo diskusuojamas beveik kiek
viename susirinkime, bus lai
kinai užbaigtas. Pilietis.

Išrodo, kad 
konstituei- 

narių ūpų 
Šiandien jie

Iš SLA. 260 k p. susirinkimo

Sausio 1 d. K. Mačiuko raš
tinėj, Marųuette Parke įvyko 
SLA. 260 kp. met. susirinki
mas. Narių atsilankė neper
da ilgiausia i, kurie suteiktų or
ganizacijai gerų, 
pamynimas SLA. 
jos 37tam seime, 
sudemoralizavo.
žiuri į SLA. ne kaip į frater- 
nalę organizacijų. Jie mato sė
jama kerštų ir politiškų de
magogijų. Tai ve, kodėl pas 
narius nėra to ūpo, tos ener
gijos kuri buvo metai laiko 
atgal.
Nenori kandidatuoti valdybon

Atsimenu, praeituos metuos, 
kuomet buvo renkama kuopos 
valdyba, tai į visus urėdus 
buvo net perdaug kandidatų, 
šįmet nauji kandidatai kandi
datūrų visai nebestatė, senieji 
atsistatydino, na, ir nėr kam 
eiti kuopos pareigas, 
prašyti kad seniaus 
pareigas pasiliktų, 
neva balsavimo jie buvo “i 
rinkti”. Tai liūdnas faktas.

Reikia 
ėjusieji 
Tik po 

iš-

[Acme-P. U A. Photo]

7?ul Oakley, kuris su savo 
broliu Coy “varydami velnių” 
pasmaugė 5 metų mergaitę 
Berlice Clayton, Linden, Texas. 
Abu broliai yra kunigai ir apaš
tališkieji misionieriai, taipgi 
užsiimantys “stebuklingu” gy
dymu. Abu jie tapo areštuoti 
už papildytų laike “gydymo” 
žmogžudystę. Taipjau tapo 
areštuotas ir mergaitės tėvas.

rašt. K. Mačiukas, ižd., organi
zatoriai išrinkta P. Gribienė, 
K. Mačiukas ir Mikolai lis.

Sumanyta surengti vakarėlį, 
ir f am tikslui išrinkta komisi
ja iš trijų narių.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kuopos reikalai yra vedami 
tvarkingai, tik kuopa turinti 
nesusipratimų su centru. Tam 
tikra komisija dirba, kad juos 
išlyginus.
Kuopos korespondnetas K. L.

Federalės valdžios mokesčių 
kolektorius Chieagoje Grcgory 
T. Van Meter išleido persergė
jimų įvairioms lietuvių orga
nizacijoms, planuojančioms 
rengti koncertus, balius ir ki
tokios rūšies parengimus į ku
riuos bus įmania įžanga.

Mokesnis — vienas centas 
nuo 10 centų
mokesčių įstatymų, 

kurį kongresas priėmė 1932 
metais ir kuris įėjo galion 
birželio mėnesį, 1932, vakarų 
rengėjai turės sumokėti val
džios iždan mokestį, vienų 
centų nuo dešimties centų, jei
gu bilietų kaina siekia 41 cen
tų ar daugiau.
Ims mokesnį ir už bilietus 

Išdalintus veltui
10% mokestis reikės mokėti 

ir už Idos bilietus, kurie yra' 
išdalinami.veltui draugijų na
riams, draugams ir kitiems pa- 

Išimtis 
d ar
ui a-

MM 
lietuvių draugijų yra įsigyve
nęs paprotys parduoti iš ank
sto bilietus į parengimus nu
mažinta kaina. 50 centų bi
lietas parduodamas už 35 ar 
40 centų. Už tokius nupi
gintus bilietus reikės sumokė
ti toks pat mokestis kaip ir 
už 50 centų bilietų.
Spaustuvės turės pranešti val

džiai apie bilietus
Įstatymai reikalauja, kad 

ant kiekvieno bilieto (virš 40 
ęentų) butų atspausdintas se
kančio turinio pažymėjimas:

“Established price ..............
“Tax paid ................ ............
“Totai ......................... ...........
Išvertus, pažymėjimas skam

ba: “Nustatyta kaina”... “Su
mokėtas mokestis”... ir “Vi 
so”...

Spaustuvės, 
dins bilietus 
pranešti apie 
kolektoriui.’ 
pagamintos tam 
mos, kurias galima gauti, at
sikreipus į “Office of Colec- 
tor of Internal Rcvenuc”, fe- 
deraliuos rūmuose, Chieagoje. 
Ten pat reikia kreiptis norint 
platesnių informacijų.

kurios spaus- 
yra priverstos 
juos mokesčių 
Tam tikslui yra 

tikros for-

šaliniams asmenims, 
padaroma Vk perengimų 
bininkams ir vaikams, 
žirni 12 metų amžiaus.

Be to, mokestis reikės
keti ir Už tuos bilietus, kurie 
parduodami nupigintomis 
kainomis. Pavyzdžiui, tarp

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS7 

4143 Archer Avenue 
Telefonai Virginia 0036

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėlian į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utafninkais, Ketvergais ir Subatomii 
2420 Marquette Rd. arti Wsetem Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomit 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo ii Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel BOULEVARD »199

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

2400 W Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brnn»wick 0597

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*. 

apart iventadienio it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarškas
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

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

Šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•, Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. Canal 0402 

CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
T56 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarniokais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Phone Boulevard 70<3

DR. C. Z. VEZELE
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Akių Gydytojai 
**W*^RW%#WWWV%^ta^*W'*l>*^* ,lWW%**>*%****<^*%rW*^*WW**fc**»*W<l.

Advokatai

St.

ir žentą Stanislovą 
Kazimierą ir marčią 
Saliomiją ir švogerį

3307 Auburn Avė.
8 vai. iš ryto iŠ

j
B 
j
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J. Grybas — kuopos pirmi
ninkas '

Kuopos valdyba susideda 
dabar iš sekančių narių: J. 
Grybas, prez., Kairys, vice- 
prez. Sirutavičius, finansų 
rašt. Palukas, — protokolų

KAZIMIERAS PLUNGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 7 dieną, 3:30 valandą po pietų 

1933 m„ sulaukęs apie 76 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių apskr., 
Šeduvos pa ra p., Šalaikonių kaime.

Amerikoj išgyveno suvirš 40 metų.
Priklausė prie Dr-tės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį ElzbFetą (po tėvais Dirkaitė) 

3 dukteris Elzbietą ir žentą Joną Kranklius, Anelę 
Loveikius. Julijoną ir žentą Antaną Pukus, 2 sūnūs 
Juzefą, Joną ir marčią Marijoną. 5 anukus, seserį 
Kazimierą Petkus, Švogerį Raymond Rulis ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj.
Laidotuvės įvyks trečiadienį sausio 11 dieną, 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa- 
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Plungio giminės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti jam paskutinį patarna- 

ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, Žentai, Marčios, Sesuo, 
švogetiai, Anūkai ir Gimines.

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

SUPEIKIA ir vėl nustebino pumų su ttupiginto 
pils kabiomis už aukštos tųšies toloko
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus tuno | musų • 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui ea&nt, musų automoMlM* atvažiuos | jūsų
toataus ir atveš j musfl įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
^Ižiausį patrinkimų 4rabų ir kitų reikmenų ir UŽ tų pa 
.'tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
J lai, ar jus kųirfrksite, ar ne.

. . EUDElKlS yra vienatinU įįetųvių graborius, kuris
teikia ambųlance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DW
Šermenų. Pašaukite* EUDEIKI pirm negu kreipsitės kur

DR. VAITUSH, DPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių (tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

JŪSŲ GR.1BORIŲ9
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

Tel. Y^rds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Ataitikimuote

Ofisas lt Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampai Halsted St.
yalandos nuo 10—4, nuo 

Nedėliomis nuo 10 iki

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stato 7860; Valandos D—6 

Weat S i d e: 2151 W. 22nd St.
PanodIUo, Seredos ir Pdtnyčios vak. į iki C 

Telefonas Roosevelt 0000 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Utarninko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki I 
Telefonas RepubUo 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas, 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Detrfmrd 2800 

' Rm. 6515 So. Rockive/l 
Tel. Republic 97236 iki 

U
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Šiandien Įvyksta B.
Lauraičio Laidotuvės

Mirė senas ateivis K.
Plungis; sulaukė 76 

metų amžiaus

“Chicagos Tribitne” koncerte, 
ir smuikininkė, Valerija čepu- 
kaitė.

Turtingą liaudies dainų, lie
tuvių ir kitataučių kompozito
rių kurinių programą pabaigus, 
garbės nariams, Juozui Ascillai,

Lietuvis Rimutis N 
Pullman Boosters 

valdyboje

Store parsiduoda už -penktus, o 
$5 vertės—už $2. Patartina vi
siems lietuviams šia nepaprasta 
proga pasinaudoti.—j, Z.

iCUSSilFIEB APS. į

Velionio pageidavimu, apeigos bus atlik 
tos Cicero parapijos bažnyčioje

Tikisi daug žmonių laidotuvėse; iš namų 
išgabentas apie 8 vai. ryte

bus

Išgyveno šioje šalyje virš 40 ĮPranui Brajui, Petrui Beržins- 
melų; gėlininko Loveikio 
žmonos Loveikienės tėvas

ŠIANDIE LAIDOJAMAS ir kitokiu bildu buvo velioniu 
suinteresuoti. Tą patvirtina ir 
skaitlingos grupės lankytojų, 
kurie per kelias paskutines 
dienas perėjo per Lauraičių 
namus Washington Hcights, 
kur velionis buvo pašarvotas.

Taipgi tikimasi, kad laido
tuvių procesija bus didelė, nes 
be skaitlingų giminių, velionis 
paliko labai daug draugų, ku
rie žada atiduoti jam paskuti
nį patarnavimą.
l)r. Lauraitis, brolis, rūpinasi 

laidotuvėmis
Paskutiniame testamente, 

kurį velionis parašė apie tris 
savaites prieš mirtį, išreiškė 
norą, kad visais, laidotuyių rei
kalais rūpinausi ir išlaidas ap
mokėtų brolis, Dr. A. Laurai
tis. Jam mirus dėl laidotuvių 
įvyko nesusipratimas tarp Dr. 
Lauraičio ir velionio žmonos 
p. S. Lauraiticnes.
Kanas pašarvotas p. Laurai- 

tienės namuose
Kadangi daugumai nesu

prantama, kodėl kūnas yra pa-
Kunas šarvotas 10631 SouŲi May St., 

pakartojant Dr. Lauraičio žo
džius, galima pasakyti, kad 
jis su tuo sutiko, kad išven
gus bereikalingų nemalonumų.

Ketvirtadienį lytą, B. Lau
raičio laidojimo klausimas bu
vo rišamas teisme, kuris pa
matuodamas sprendimą mažu 
technišku trukumu testamen
te, sutiko, kad kūnas butų 
šarvotas p. Lauraiticnes 
inuosc. To reikalavo jos 
vokatai.

šeš’^dienį sausio 7 d., 3:30 
po pietų pasimirė Kazimieras 
Plungis, apie 76 metų am
žiaus, 8756 South Ada St. (

Velionis buvo suparaližiuo
tas ir išgulėjo apie mėnesį lai
ko Little Company Of Mary li
goninėje, prie 95-tos ir Cali- 
fonia Avė. Toje ligoninėje 
užbaigė dienas.

Amerikon Kazimieras Plun- 
gis a’.važiavo apie' 40 metų at
gal ir be patrankos išgyveno 
šioje šalyje visus tuos metus. 
Chicagoje plačiai žinomo gė
lininko p. L(įvaikio, 3316 So. 
Halsted St. žmona p. Loveikie- 
nė yra jo duktė. Velionis gi
mė šalaikonių kaime, Šeduvos 
parapijoje, Šiaulių apskrityje.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
iš Masalskio koplyčios, 3307

kui, Antanui Rakščiui, Veroni
kai šmoteliėnei, Kanstancijai 
Velvikienei ir Jonui Zakaraus
kui suteiktos deimantinės ag- 
rafos.

Auksinius žiedus
čemauskienė, Vladas 
Antanas Martišius, 
Jonas 
Pranas 
Tipšp.p.,

Pereitos savaites pabaigoje
Ukrainą
Pullmane
man Boosters kliubo valdvbos 
rinkimas. Sekretorium išrink
tas lietuviu Jonas Rimutis.

svetainėje, North 
įvyko North Pu 11-

Chicagoje lankėsi p 
Juodsnukienė iš 
Woodruff, Wis.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitorius unijistas, 
gera vieta, atsišaukite

Tel. Triangle 43 50

nyčią, į 8 v. Kazimiero 
nes.

Soc. kandidatas į 9to 
vardo aldermonus 
pasako ko sieks

gavo Ona 
Green, 

P. Miller, 
Post, Pranas Prusis,
Sugadinus ir Bladas F.

Šiandien įvyks Au
gusto Kavaliausko 

laidotuvės
Mirė sausio ketvirtą dieną po 

trumpos ligos; senas mai- 
nieris.

Didelis išpardavimas 
Universal Shoe Store 

krautuvėje
Lietuviii pp. Zaleskis ir Mar
tin yra krautuvės savininkai

Dabartiniu laiku Universal 
Shoe Store, 3625 South Halsted 
Street, kurio savininkai yra 
lietuviai pp. Zaleskis ir Martin 
eina didelis batukų išpardavi-

Krautuvės savininkai yra
seni biznieriai ir per 
įgijo didelj patyrimą 
nio srityje.

Teko girdėti, kad
mėnesių pasibaigia lysas ir to
dėl 8,000 porų batukų turi bū
ti parduota neatidėliojant. $10 
vertes batukai Universal Shoe

mas.

Šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi p. Juodsnukienė, kuri 
užlaiko 
mieste, 
Atvyko pereitą pirmadienį, ir 
kiek teko, patirti, šiandien iš
važiuoja atgal. Ji yra gana 
plačiai žinoma tarp Chicagos 
ir Wisconsino valstijos lietu
vių.

viešbutį, Woodruff 
Wisconsin valstijoje.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA ne senesnė 35, patyrus 
prie abelno namų darbo, $4.00, guolis 
ir valgis. Tel. Austin 7452.

•■—■—no.. ... .

REIKALINGA jauna mergina prie 
abelno namų darbo ir skalbimo, gali 
eiti vakare namo. $3.00 į savaitę ir 
carfare. Kedzie 7461.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

CLASSIFIED ADSJ
---------- --  — IT - - LM PM1 “ -a^T-~n"T1—----------------------T**

MAITAG beveik kaip naujas. Tu
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Bruno Lauraitis kuris šiandien' 
bus palaidotas Šv. Kazimie
ro Kapinėse. Mirė trečia
dienio, sausio 4 (t. vakar?., 
G raut ligoninėje.
Šiandien apie aštuntą valan

dą ryto įvyks Bruno Lauraičio 
laidotuvės. Jis mirė trečiadie
nį vakare, ilgoką laiką nega-' 
lavęs ir sirgęs vėžiu,
bus išlydėtas iš namų, 10631 
South May Street Washington 
Hcights į Šv. Antano bažnyčią 
C.icero, kur sulig velionio rei
kalavimu, bus atliktos apeigos, 
iš ten kūnas bus nugabentas į 
Šv. Kazimiero kapines.
Tikis daug žmonių laidotuvėse 

į Cicero parapijos bažny
čią kūnas bus atlydėtas 9:30 
valandą ryto ir spėjama^ kad 
ten procesijos lauks didžiuliai 
Duriai lietuvių, kurie vienokiu

Mokesčiai turi būti nustatyti 
sulig galėjimo mokėti, sako 
Jose p h Burda

šiandien antrą valandą po 
pietų įvyks Augusto Kavaliau
sko, 60 metų, 371 Eas»< Ken- 
sington, laidotuvės. Eudei- 
kiui patarnaujant, kūnas bus 
išlydėtas iš nainy į Tautiškas 
kapines.

Velionis, senas mainierys, 
išgyvenęs šioje šalyje apie 30 
metų, po trumpos ligos, mirė 
sausio ketvirtą dieną, namuo
se. Savo laiku gyveno Hear- 
thorne, Oklahoma valstijoje. 
Paliko žmoną Oną, dukterį ir 
du sūnūs, kurie atvyko į lai
dotuves iš Arizona valstijos.

20 metų 
savo biz-

už trijų

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikoj 
Retorikos 
Etimologijos

Financial
Finansai-Paskolos

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis cash. Gera vieta su mažai pinigų. 
Savininkas yra who1esale biznyj.

6843 So. Ashland Avė.

IEŠKAU $1000 antro morgičiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalow. Tu
riu gerą darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį. Šaukite Stewart 0745.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
randasi geroj apielinkėj.

5108 So. Calumet Avė.

PASIDUODA bučernė pigiai, nes iš
važiuoju i kitą miestą. Box 67, 3210 
So. Halsted St.

pa- 
na- 
ad-

Sausio 15 d. įvyksta 
dainininko Stasio 
Rimkaus koncertas

Lietuvaitė gavo kul 
ką j koją, bet išgel 

bėjo “nikelį”
Rengiamas pagerbimui jo dar

buotės meno srityje; daly
vauja žymios artistinės jėgos

Ir du ginkluoti banditai nepa
jėgė jo atimti nuo p-lės Ju
čaitės

Tik viena savaitė beliko iki 
visų laukiamo dainininko Sta
sio Rimkaus koncerto.

Ir nestebėtina, kad chicagie- 
čiai rengiasi skaitlingai šiame 
koncerte dalyvauti, nes artistas 
Stasys Pinikus per dvejus me
tus dažnai dalyvavo Budriko 
korporacijos duodamuose ra- 
dio programuose, savo skambiu, 
aukštai išlavintu ir muzikaliu 
balsu linksmino chicagiečius. 
Jo balsas nematomomis oro 
bangomis giliai, giliai Įsmigda
vo į žmonių širdis.

Daina - la.i galingas įrankis, 
ypatingai kada ją dainuoja tik
ras artistas-dainininkas.

Sausio 15 d., t. y. ateinan
čiam sekmadieny pagerbimui 
artisto Stasio Rimkaus darbuo
tės meno srityje—yra rengia
mas didelis koncertas- dainų 
puota—Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Be paties Stasio 
Rimkaus dalyvaus garsusis “Bi
rutės” choras su Miku Joza- 
vitu priešaky, “Birutės“ kvar
tetas: Povilas Stogis, Kamins
kas, Ažukas ir patsai Rimkus; 
žymi dainininkė p. Anelė Za- 
bukienė; pasižymėjus šokikė 
Marytė Griniūtė ir kiti.

Beje, po koncertui bus sma
gus šokiai. ’ Taip, kad kiti tu
rės įvairaus užsiganėdinimo ir 
įvairumo.
Iš savo pusės . linkiu Stasiui 
Rimkui kuogeriausio pasiseki
mo sausio 15 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Paremkime 
ir pagerbkime šį musų jauną ir 
talentingą dainininką.

—Stasys* Valančius.

Raimondo Kapsos, 2217 So. 
Kedzie Avenue, “didvyrišku
mas” pereitos savaitės pabai
goje išgelbėjo 22 metų lietu
vaitę P. Jušas, 2223 West 23rd 
Street nuo dvejų ginkluotų 
banditų ir sutaupė jai, nedau
giau ir nemažiau, kaip penkius 
centus.

Vieną vakarą jie šnekučiavo
si sėdėdami automobilyj, Daug- 
las Parke, prie 18-tos gatvės 
kampo. Tuo tarpu prišoko du 
banditai ir griebė už p-lės Juš
kaitės ridikiulio. “Didvyriškas” 
Kapsa pasilenkė, kad ištraukti 
automobilio “krankį” ir vožti 
juo banditams per pakaušius. 
Bet jie pasiskubino.

Paleidę Į p-lę uJšaitę revol
verio šūvį, pabėgo be ridikiulio. 
Kulka 
ją.

“Aš 
jiems
pinigus”, pasididžiuodamas ta
rė R. Kapsa, kuomet sužeistąją 
nugabeno į St. Anthony ligoni
nę žaizdą aprišti.

“Gal butum geriau padaręs 
pinigus jiems atidavęs”, atsakė 
p-lė Jušaitė. “Aš turėjau tik 
penkius centus!”

Joseph Burda, 143 E. lllth 
St., socialistų partijos indor- 
suotas kandidatas į 9to var
do (Rosclando) aldermonus 
šiomis dienomis išėjo viešai su 
platforma, pareikšdamas, kad 
stovės už nedarbo apdraudę, 
bet yra priešingas visiems par
davimų mokesčiams, kurie tik 
padidintų pragyvenimo išlai
das.

Dabartiniu laiku 9-tam var
de viso yra penki kandidatai į 
aldermonus, Lcslie Bcck, Ar
tinu* Lindell, Stcphen Michu- 
da, Henry Prystalski ir Joseph 
Burda.

Socialistų kandidatas kuris 
yra vedęs ir turi tris vaikus, 
per aštuoniolika metų užsiėmė 
inžinieryste. Yra 36 metų am
žiaus ir 32 meius pragyveno 
Rosclando apielinkėje.

Priklauso įvairioms vieti
nėms oranizacijoms, tarp jų 
Taxpayers Associaition of 
Roseland.

Savo platformoje, drg. Bur
da yra priešingas dabartinei 
konfiskacinei mokesčių siste
mai ir tiki, kad mokesčiai tu
rėtų būti nustatyti sulig galė
jimo mokėti. Neatidėliojamas 
perkeitimas ekonominės socia
linės sistemos yra tikslai prie 

sako drg.

PATENTS._ ._____________________ . •

DYKAI 
KNYGELS

Laikas daug relikia 
prie patentų. Nerial- 
kuoklt vilkindami bu 
apsaugojimu b a V d 
■umanymų. Prlslųe. 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukeljų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės "How to Ob-
taln a Patent” Ir “Record of In-* 
ventlon” formos. Nieko ueiiųam 
už Informacijas ka daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargos, rūpestingas pa
tarnavimas. ' ‘

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

43-A Securlty Ssilngs & Cotnmerclai 
Bank Bulltllng

(Dlrectly aeross Street Irom Patent Office)
VVASHINŪTON. D. C.

GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

M

sužeidė jai dešiniąją ko-

niekuomet nebūčiau 
leidęs atimti nuo tavęs

Vestuvių varpai
šeštadienį Roselande įvyko 

p-lės Beatriče Page ir Tarno 
Vaitiekaus, 47 West 1251 h St., 
vestuvės. Jaunavedžiai apsigy
vens 108.35 Wabash Avė. 

' ' 11 ■ . * r" ■

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

♦

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Business Service 
BiznioPątąrnayi^

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelkia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai oti- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 Wcst Division St. 

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

PARDAVIMUI Lunch Ruimis labai 
pigiai, vieta išdirbta arba priimsiu part
nerį. 818 W. 18 St. Tel. Canal 0229.

PARDAVIMUI grosernė, galima ir 
bučernę, apgyventa visokių tautų, gra
žioj vietoj, norinčiam biznyj būti.

45 54 So. Rockwell St.

Ėxchange—Mainai
MAINYSIU njedinį 2 pagyvenimų 

namą ir krautuvę su kambariais ant mū
rinio 2 flatų arba flato jr bizniaus, yra 
cash, 2009 S. Halsted St. Tel. Canal 
3032.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
Sc. Louis ........   $2.00
Kansas City ............... $5.00
Dctroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Cbicago

Persona:

PAIEŠKAU Stanislovo Buivid paeina 
iš Lietuvos, Užvenčio miestelio, gyvino 
Chicagoje apie 14-tą gatvę ir South 
Halsted St. Atsišaukite į Naujienų ofi
są ,yra svarbi žinia de! Tamstos. Jei
gu kas apie jį žino, prašau pranešti, bu
siu dėkingas.

Box 1521 
Naujienos

1739 So. Halsted St,, Chicago, III.

Real Estate For Sale
^ąyąi-žemg PardąyĮmoi _

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo* 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

MADOS MADOS MADOS

Burda.

Pilnutėlė svetainė žmonių klau
sėsi metinio palaipinės drau
gijos koncerto.

Malonu girdė’i, kad Tamsta

E

Taip,

PAIEŠKOMS savo dėdės 
Pranciškaus Budrio, kuris pa
eina iš Kepurėlių kaimo, Kan
taučių parapijos, Telšių ap., 
Gyvena St. Louis, Mo. Tu
rime labai svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti ar prapešti.

Veronika Gelumbickaitė 
(Cukurienė)

732 W. 22 St., Ghicago, III.

TIKRI BARGENAI AUGŠTOS 
RŪŠIES NUOSAVYBĖS

1858 W. 18th St. krautuvė ir flatas.
6456 So. Honore St. 6 apt. 4 ir 5 

kamb.
7332 So. Artesian Avė. 3 flatų na

mas, 6 kamb. kiekvienam, labai moder
niški.

2555 W. 47th St. krautuvė su flatu 
užpakaly, karštu vandeniu šildomas.

Visos tus nuosavybės turi būt tuojaus 
likviduotos.

MR. RODGERS
4701 So. Ashland Avė. 

Boulevard 4576

Tūkstantis su virš 
publikos Ch. Liet. S. 
P. D-r jos koncerte

koncer

žmonių 
klausėsi

Didžiulė lietuvių minia va
kar vakare atsilankė Wicker 
Park svetainėje, 2040 West 
North Avė., kur įvyko metinis
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos 
tas.

Tūkstantis su virš 
užpildė erdvią salę ir
programo, kurį išpildė “Biru
tės” choras, “Birutės” vyrų 
kvartetas, merginų choras ir 
kitos meno jėgos, tarp jų 
Northvvestern universiteto sty
gų kvartetas.

Iš solistų koncerte dalyvavo, 
Jonas 
ciutė, 
mejo

FU
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

- Štai jums modelis dėl kaldros kurią galite lengvai pasisiūdinti iE-832 
likučių.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: __ •- • . •_

iš

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Čia įdedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdi No

Mieros

UI.

at-

pet krutini

~-------— —-----
(Vardas it pavardė)

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Čepaitis, Sofija Paškevi- 
dainininkė, kuri pasižy-1 Naujienos, Pattem Dept., 1789 
laimėjusi pirmą prizą So. Halsted St., Chicago, III.

A

(Adresas)

(Miestas it valsu)
J ' *

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
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'U‘< >•Z
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