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Senosios unijos ang 
liakasiai Taylorvil- 

lėj ginkluojasi

Rooseveltas prašo par- 
dono dėl Mooney

10. — 
James 
laišką

Išpirko 700 revolverių gintis 
nuo streikuojančių angliaka
sių pikietuotojų

Japonai atsisako 
tartis su kinais dėl 

Shanhaikwan

10.— Di- 
sukėlė ži- 

geležinių

Sacramcnto, Cal., s.
Californijos gubernat.
Rolph, Jr., vakar gavo 
nuo išrinktojo prezidento
Franklin D. Roosevelt, prie ku
rio buvo pridėtas Mrs. Mary 
Mooney prašymas pardono jos 
sunui Tom Mooney.

Rooseveltas šį laišką prisiun
tė prašant Tom Mooney moti
nai.

Japonai veržiasi Į Jehol pro
vinciją ir užėmė dar vienus 
Chinijos s’enos vartus

Ati-

Taylorville, Ilk, s. 
delio susirūpinimo 
nia, kad tik viena 
reikmenų sankrova ir tai vien 
pereitą savailę pardavė daugiau 
kaip 700 automatiškų revolve
rių senosios angliakasių unijos 
nariams. Pirkėjai atvirai pa
sisakė perką ginklus tam, kad 
turėt kuo gintis kada per strei
kuojančių naujosios unijos an
gliakasių pikietuotojų eiles ei
na dirbti vietos Peabody Coal 
Co. kasyklose.

Santikiai tarp abiejų unijų 
angliakasių yra labai įtempti.

Gubernatorius tyria streiko 
padėtį

Springfield, III., s. 10.
dėjęs į šalį visus kitus reika
lus, naujasis gubernatorius 
Horner šiandie * visą dieną ty
re angliakasių streiko padėtį. 
Jis gavo ilgą telegramą nuo 
naujosios angliakasių unijos, 
taipgi ilgai tarėsi su pulk. Da- 
vis, kuris komanduoja miliciją 
Taylorville apielinkėj. Guberna
torius vėliau paskelbė, kad jis 
dar nieko negali pasakyti, bet 
vėliau išleisiąs pareiškimą apie 
padetj Christian ^paviete.

Naujoji unija ‘pnūfėšė, kad 
jei nieko nebus daroma, kad 
atsteigti žmonių konstitucines 
teises, ji bus priversta skelbti 
generalinį angliakasių strekią.

Protestuoja prieš miliciją
Kadangi šerifas pakvietė į 

Pana miliciją ir mušeikas, Pa
na miesto valdyba pasiuntė te
legramą gubernatoriui Horner, 
protestuojančią prieš milicijos 
siuntimą į Pana. Esą mieste 
yra ramu, yra užtektina polici
jos apsauga ir todėl jokios mi
licijos miestui nereikalinga.

Hooveris reikalauja 
kontroliuoti ginklų 

gabenimą .
Washington, s. 10. — Prezi

dentas Hooveris specialiame 
pranešime kongresui ragina ar
ba greitai ratifikuoti projek
tuojamą sutartį sustabdyti pre
kybą karo reikmenimis, arba 
specialiais įstatymais įgalioti 
prezidentą apryboti ar uždraus
ti gabenimą ginklų karo tiks
lams.

Pranešimas atiduotas senato 
užsienio reikalų komiteto. Bet 
nemanoma, kad kas bus vei
kiama ir viskas bus palikta bu- 
simąjama prezidentui.

Quincy, III., s. 9. — Charles 
H. Cottrelli, Quincy pašto vir
šininkas, šiandie nusišovė paš
te. Jo tarnybos laikas išsibai
gė ir jo paskyrimo atnaujini
mas liko nepatvirtintas, demo
kratams norint pastatyti ton 
vieton savo žmogų.

Diktatorius Stalinas 
nepasakė nieko 

naujo
Iš didelio debesio mažai lietaus 

buvo. Mažins industriaZizaci- 
jos tempą.— Rusija viskuo 
pertekusi

valdžios nu- 
didelio 
buvo.
laukta 
kalbos,

debe- 
Keli 

labai 
kuri

Maskva, s. 10. — Vakar ta
po paskelbta diktatoriaus Sta
lino kalba komunistų partijos 
centraliniam komitetui. Tos 
kalbos buvo laukiama su » dide
liu susidomėjimu, nes buvo ma
noma, kad Stalinas paskelbs 
daugybę reformų ir naują kry
psnį bolševikiškos 
sistatyme. Bet iš 
šio mažai lietaus 
metai atgal irgi 
svarbios Stalino
turėjo pakeisti Rusijos tvarką, 
bet taip ir nesulaukta. Tas pats 
atsitiko ir dabar.

Jo kalba buvo vienas pasigy
rimas komunistų atsiekimų. 
Rusijoj esą viskas gera, tik 
korespondentai negerai prane
šu. Rusijos pinigai nešą nu
puolę ir dabar žmonės rublių 
turi užtektinai. Prekių irgi ne
trūksta, nes visur yra jų per
teklius.

Bet per ateinančius penkis 
metus Rusijos industrializacija 
busianti lėtesnė ir nebus va
roma tuo smarkiu tempu, ko- 
kiuo ikišiol ją vykdinta. Vie
ton to bus stengiamasi pakelti 
esančių dirbtuvių produkciją ir 
nupiginti gamybą. Pereitoji 
piatilietka pilnai pavykusi, ga
myboje buvę atsiekta 93.7 nuoš. 
pieno, o stambioji industrija 
įkūnijo 108 nuoš. viso pieno.

Stalinas stojo už tolimesnį 
tęsimą griežtos žemės kolekti- 
vizacijos.

Chinwangtao, Chinijoj, s. 10. 
—Japonai atsisakė dalyvauti 
derybose su chiniečiais, kad iš
rišti Shanhaikwan incidentą. 
Deryboms rūpinosi anglai ir 
jos turėjo įvykti ant anglų ka- 
nuolinio laivo Folkestone. Bet 
kada atvyko Chinijos atstovai 
ir buvo laikas pradėti derybas, 
gautas japonų atsisakymas to
se derybose dalyvauti.

Tuo gi tarpu japonai ver
žiasi toliau į pietus ir daugely 
vietų eina susirėmimai su chi
niečiais.

Į Chinwangtao Japonijos ka
ro laivai gabena daugiau karo 
reikmenų ir kaip išrodo, japo
nai rengiasi toliau veržtis į 
Chinijos gilumą.

Japonai užėmė Chiumenkow
Tokio, Japonijoj, s. 10.—Ja

ponijos kavalerija ir pėstinin
kai be mūšio užėmė Chiumen- 
<ow vartus didžiojoj Chinijos 
sienoj, tuo uždarydami Chinijos 
kariuomenei kelią per šiuos var
ais į Jehol provinciją.

Tai yra antra strategiška po
zicija, kurią japonai
kad visiškai atkirsti Chiniją 
nuo Manžurijos ir kad neleisti 
chinieČiams gintis nuo Japoni- 
,os karvedžių skelbiamo toli
mesnio veržimosi į Chiniją.

Shanhaikwano užėmimas at
kirto chinieČiams rytinius var
ais, netoli tos vietos, kur sie
na prieina prie juros. Chiu- 
menkovv yra 12 mylių į šiaurę 
nuo Shanhaikwan. čia 2,000 
metų senumo siena pasisuka į 
vakarus.

užėmė

Pakeitė mirties bausmę 
moterei

Vengrija uždrausianti 
moterims lošti bridžių

Budapeštas, Vengrija, s. 10. 
—Bridžiaus epidemija taip iš
siplėtė, kad į tą dalyką ren
giasi įsimaišyti valdžia. Ka
dangi moterys yra labiau susi
domėjusios birdžium, negu na
mų prižiūrėjimu, tai justicijos 
ministeris ruošia įstatymus, ku
rie uždraustų moterims lošti 
bridžių užlaikomose dėl pelno 
įstaigose.

Tūkstančiai vyrų padavė val
džiai peticiją ir tas pirvertė 
valdžią veikti. Bet dabar tūks
tančiai moterų irgi pareikala
vo, kad valdžia į tokius dalykus 
nesimaišytų. Esą jos nekaltos, 
kad justicijos ministerio žmo
na yra bridžiaus entuziastė.

Columbia, S. C., s. 10. — 
Gubernatorius Blackwood pa
keitė kalėjimu iki gyvos galvos 
mirties bausmę Mrs. Beatriče 
Ferguosn Šnipes, 29 m., kuri 
buvo nuteista mirčiai už nušo
vimą York policisto Harris. Ji 
jau turi vieną vaiką ir dabar 
laukiasi kįto, tad egzekucija 
buvo atidėta iki po kūdikio gi
mimo. /

Šnipes nušovė policistą po to, 
kai jis sustabdė automobilių, 
kuriuo ji važiavo su savo vy
ru, kad pažiūrėti ar nėra deg
tinės. Neradęs degtinės poli- 
cistas norėjo juos areštuoti už 
neatsargų važiavimą. Kilo gin
čas ir ji pastvėrusi savo vyro 
revolverį policistą nušovė. Ji 
teisinosi, kad ji šovusi po to, 
kai policistas užgavęs ją į vei
dą. Jos vyras nuteistas 7 mėn. 
kalėjimam

Didelis gaisras Indianos mieste

O R Hte

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

Apsiniaukę ir daug šalčiau, 
stiprus šiaurvakarių vėjas.

Saulė teka 7.:17, leidžiasi 4:- 
38.

Rado Egypte dar vieną 
pyramidą

.. >
Berlynas, s. 10. — Gautomis 

žiniomis, Cairo universiteto 
prof. SeHm Hassan atkasė ket
virtą didelę/pyramidą apielin- 
kėje trijų didžiųjų Egypto py- 
ramidų. Pasak prof. Hasšan, 
joje yra palaidota karalienė 
Khamet, duktė paskutinio ket
virtos dinastija faraono, Myce- 
rinus. \

Crawfordsvilie, Ind., s. 10.— 
—Šiandie , Goodman departa- 
mentinėj sankrovoj dėl nežino
mos priežasties kilęs gaisras 
sunaikina ketvirtadalį 
biznio namų, kuriuose
daug sankrovų. Nuostoliai sie
kia apie $500,000.
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P-lė Dorothy Edwards didelėmis iškilmėmis karūnuojama 
Rožių Karaliene, didžiajam rožių karui vale Pasadena, Cal., ku
ris ten įvyksta kiekvieną viduržiemį, nes tuo laiku ten rožės 
žydi.

m

Kentucky valst. rado Indiana e i n a prie 
3,000 metų senumo 

miestą
prohibicijos at 

šaukimo

TRUMPOS ŽINIOS
Washington.—Pašto departa

mentas užsakė klišes dėl 3c 
pašto ženklelio, kuris bus išleis
tas atminčiai’ Calvin Coolidge. 
Jis galbūt bus panašus tam 
ženkleliui, kuris buvo išleistas 
prezidentui Hardingui mirus.

Jugoslavija gal su 
teiks Kroatijai ne

priklausomybę
Karaliuii tiek nusibodę kivir- 

čiai su kroatais, kad jis nori 
Kroatijos* visai nusikratyti

—20,000Montreal, Kanadoj 
darbininkų sugryžo į darbą Ca- 
nadian . Pacific geležinkelio 
dirbtuvėse, kurios buvo užsi
dariusios prieš Kalėdas.

VVashington. — Prezidentas 
Hooveris prisiuntė senatui visą 
eilę naujų paskyrimų užpildi- 
mui įvairių valdviečių. Bet kaip 
pirmesnių, taip ir šių paskyri
mų senatas netvirtinsiąs, nes 
demokratai į tas vietas nori pa
statyti si^vo įmones.

Sterling, III. — Netoli nuo 
čia tapo nušautas didelis 75 
svarų vilkas, kuris jau buvo 
užpuolęs kelias farmas.

Wickliffe, Ky., s. 10. —Fain 
W. King, turtuolis ir archeolo-] 
gijos mylėtojas, nusipirko čia 
apleistą dirbtuvę ir ėmė apie 
ją kasinėti, nes išrodė, kad čia 
yra indėnų kapinės. Tečiaus 
kasinėjant surasta ne indėnų 
kapines ,bet seną miestą, ku
ris , čia buvo kokie 3,000 metų 
atgal. Vienoje jo dalyje su
rasta apie 1,000 lavonų. Mies
tas yra tvarkiai pastatytas, bu
vo didelis savo plotu ir apgy
ventas istorijai nežinomų gana 
civilizuotų žmonių, kurie vedė 
plačią prekybą, toli keliaudavo 
ir turėjo savo valdžią dar tais 
laikais, kada visa Europa buvo 
puslaukiniame laipsnyje ir 
klestėjo tik Babilionijos kultū
ra.

Kasinėjimai^ tyrinėjimai ve
dami ir toliau plačiu mąstu.

Valstybės sekreto
riaus Stimson pasi
tarimas su Roosevelt

New York, s. 10. — Vakar 
valstybės sekretorius Stimson 
atvyko į išrinktojo prezidento 
Roosevelt rezidenciją Hyde 
Parke ir ten per kėlias valan
das tarėsi svarbiais užsienio rei
kalais. Po to abu išvyko į 
New Yorką, kur irgi- ilgokai 
pasitarė.

Spėjama, kad jiedu tarėsi 
apie karo skolas, nusiginklavi
mą, užsienio prekybos .reika
lus, Rūsį jos pripažinimą ir Ja
ponijos veržimąsi j Chiniją.

Stimson jau antru kartu ta
rėsi \iu busiančiais prezidentais. 
Prie prez. Tafto, Stimsonui te
ko tartis su Wilsonu. Tada 
Stimson buvo karo sekreto
rium.

bloko 
buvo

New York, s. 10. —- Nežino^ 
mas piktadarys per langą įsi
gavo į Cammarano namus ir 
nudurė peiliu miegojusi lopšy
je jų 4 mėnesių kūdikį. 
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Indianapolis, Ind., s. 10. — 
Valstijos legislaturojc tapo į- 
neštas bilius atšaukti Indiana 
valstijos prohibicijos įstatymus, 
vienus iš aštriausių įstatymų 
visoje šalyje.

1931 m. irgi buvo siuylmas at
šaukti prohibicijos įstatymus, 
bet tada valstijos republikoniš
kas senatas tą pasiūlymą at
metė, nors demokratiškas at
stovų butas buvo priėnąęs.

Mafiohrta; kad dabar prohibici
jos atšaukimas lengvai pareis 
abiejuose valstijos butuose. -

Meras Cermak kovoja 
šiukšlių išvežiotųjų 

streiką

Panevėžy susektas 
slaptas bankas

Puse Panevėžio buvo įsiskoli
nusi tam sulptam bankui

• Panevėžys.—Gruodžio 13 d. 
gavusi pranešimą, Panevėžio 
miesto policija pas pil. šteiną, 
gyv. Respublikos g-vėj padarė 
kratą ir rado labai daug vek
selių, turto įkaito lakštų ir ki
tų dokumentų. Iš viso to pa
aiškėjo, kad labai daug pane
vėžiečių įkeisdami turtą ir mo
kėdami aukštus nuošimčius pas 
pil. Šteiną skolino
Bendrai, pil. šteinas darė 
siog bankines operacijas 
pinigais.

Dabar vedama kvota, 
tai šteinui gręsia didelę baus
mė, Panašus bankas nesenai 
buvo susektas Vilkmergėj.

pinigus, 
tie
su

Už*

Žemės ūkio ministerija 
užpardavė miško už 

3,5 mil. lt.

dalyvavo 
eksporterių ir 

240,000

Ottawa, Ont., Kanadoj. — 
Wm. G. Seabrooke, kuris nu
žudė Paul Lavigne, gasolino 
stoties darbininką, tapo pakar
tas vietos kalėjime. Tai pir
mas pakorimas Ottattoj nuo 
1869 m.

Freeport, Iii. — Federalinis 
grand jury įtarė 50 žmonių, jų 
tarpe vieną moterį, už peržen
gimą prohibicijos įstatymų. 43 
apkaltintųjų yra iš Rockford, 
III.

Kaunas, gr. 15. —Vakar miš
kų departamente įvyko miško 
varžytinės, kurise 
daug įvairių 
pirklių. Užparduota
erdm. popiermedžių už 3,5 mii. 
litų.
Vokietiją. Kol bus surinkta 
240,000 erdm. teks iškirsti apie 
1,000 ha miško.

Iškirstas miškas eis į
Kol bus surinkta

M-’ : ' r ' ' ' . ■ ‘, ■ I'.'1 ■,, . J ' ' 'f

Chicago.
šiukšlių iškrovėjartis penkiuose 
South Sidės Šiukšlynuose, me
ras Cermak paskelbė, kad jis 
uždaro visus šiukšlynus ir kad 
šiukšlių rinkimas pasiliaus per 
trumpą’ laiką, iki galima bus 
kitaip susitvarkyti. Kokis bus 
tas susitvarkymas meras ne
skelbia. Streikas kilo todėl, 
kad miestas šiukšlių išvežtoji- 
mo kompanijoms išmoka pini
gus pilnai, bet darbininkams 
algų nemoka.

Sustreikavus 38
New Orleahs, La.— Bayou 

Manchac užtakoj rasta kaulai, 
kurie, mokslininkų nuomone, 
yra mastodonų, kurie Louisiar 
noj gyveno 5,000 metų atgal.

K

Vienna, s. 10. — Gerai pain
formuotuose serbų rateliuose 
Vicnnoje plačiai kalbama, kad 
Jugoslavijos karalius Aleksand
ras tiek yra jsibodęs maištin
gų kroatų ,kad rengiasi jų nu
sikratyti Kroatiją visai atskir
damas nuo Jugoslavijos.

Nesenai Paryžiuje išėjo kny
ga, kuri irgi sako, kad kara- 
ius norėtų nusikratyt Kroati- 
os, su kuria serbai visą laiką 

kivirčijasi, karalius bandęs iš
rišti tą ginčą pasiskelbdamas 
diktatorium, bet nieko neišėjo 
ir santykiai tarp serbų ir kro
atų dar labiau pablogėjo. Ka
ralius yra priešingas autonomi
jai, nes mano, kad visai Kroa
tiją atskyrus, sentikiai tarp 
Kroatijos ir Jugoslavijos sa- 
vaimi išsiriš ir pataps kaimy
niškais, kuomet jei Kroatija ir 
toliau pasiliks ąu Jugoslavija, 
tai pastaroji niekad neturės ra
mumo ir visą laiką kivirčysis 
su kroatais.

Apiplėšė 6 aeroplano 
pasažierius

Trys plėšikai pastvėrė juos bu- 
se, nusivežė į laukus ir api- 
/ešė

Los Angeles, Cal. — Graži 
Margaret Ann Murray, 23 m., 
kuri dirbo American National 
banke ^Svnta Monica, liko nu
teista vieniems metams moterų 
kalėjimai! Alderson, W. Va., už 
pavogimą $11,000 banko pinigų.

Chicago. — Clarepce Pons- 
check, 36 m., kuris šeštadieny 
nušovė savo šeimininkę Mrs. 
Olga Wallace, 44 m., rastas 
nusišovęs prie 66 ir Indiana 
Avė. gatvių. Ira Wallace išva
rė jį iš namų už perdaug drau
giškus ryšius su jo žmona. 
Ponscheck po kiek laiko sugry
žo ir nušovė Olgą Wallace.

Naujas Japonijos karo laivyno 
ministeris

Tokio, s. 9. —Laivyno minis- 
teriui admirolui Keisuke Oka- 
da pasitraukus delei pakrįkimo 
sveikatos, laivyno ministeriu 
tapo paskirtas admirolas Mineo 
Osumi, buvęs ministeris Inukai 
kabinete.

Springfield, Ilk, s. 10. —Vals
tijos senate Illinois prohibici
jos atšaukimo bilius priėjo prie 
trečio skaitymo.
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Chicago. — šeši pasažieriai, 
kurių keli gryžo iš gubernato
riaus Horner inauguracijos, ta
po apiplėšti trijų plėšikę gryš- 
tant iš aviacijos lauko. Jis vi
si atskrido į municipalį lauką, 
prie 63 ir Cicero gatvių. Ame
rican Airways pasažieriniu 
aeroplanu. Iš ten kompanijos 
busas turėjo juos nuvežti į vi- 
durmiestį.

Važiuojant 55 gatve, prie 
Crawford Avė., busą užpuolė 
du plėšikai, o trečias plėšikų 
pasiliko automobily. Plėšikai 
busą nusivežė į laukus ir ten 
iškraustė pasažierių kišenius. 
Atėmė $350 pinigais ir $2,650 
grangmenimis, taipgi pasiėmė 
visą jų bagažą. Po to plėšikai 
pabėgo savo automobiliu .

Scranton, Pa., s. 10. — Iš
ėjęs iš kontrolės gatvekaris 50 
mylių greitumu pasileido bėgti 
nuo stataus kalno. Nubėgęs 
du blokus, nušoko nuo bėgių, 
apsivertė ir atsimušė į bažny
čią. Joseph Barret, 52 m., laiš
kanešys liko užmuštas, du kiti 
žmonės sunkiai sužeisti.
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TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
SSDabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-|S 
rikos piliečiais ir norės sugrjŠti. Gauta leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo’jįg 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

* 1 ZL 2

MNaujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjrti turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų įS 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

ro,
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Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
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tiek paraMirė Jonas Ambrozaitis

Viso $2943.80 kad nežiūrint

Draugo

kolonijasjoja ant

Viso

Pajamos

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Lietuvaitės

.•‘ii:.-

Bank> 
$582.86

telpa 
’Pitts-

nepnsiun-, 
surinktų

ženklus s 
ženklus ,

$200.00
500.00

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, . 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

katalikų 
parašysiu

Kun. Kazėnas nepatenkintas 
N. S. senuku kun. Šimkum

kur mu 
net svie 
“mamas

Tenka, deja, apgailestauti

Liet. Lakūnų skridi
mo per Atlantiką 
Fondo Glob. atskaita

Lieka 
deponuoti:;

Brooklyh, N. Y. ... 
Boston, Mass.......
Worcester, Mass. 
Pittsburgh, Pa..... 
T lotroi t, Mich. .... 
Kenosha, Wis......
Baltimore, Md......
Philadėlphia, Pa. 
Cleveland, Ohio .. 
Brockton, Mass. .. 
Wilkes Barre, Pa. 
Washington, D. C 
Scranton, Pa, .....

Prabaščiai susirūpino Lietuvių 
Radio Kliubo likimu

vaizbos buto.
Draugijai priklauso 

pažiūrų aukštesniųjų 
studentai, — geras

LISTERINE 
reheves

5ORE THROAT

Bilas
Bižnio Korteles
Laiškus it Konvertus
Plakatus

Pirmieji ir nuolatiniai leidėjai lie
tuvių Radio Programų: WCFL sek
madieniais rtuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. WHFC ketvergo vakarais nuo 
7:30. 
Nepdmirikite užttatyti tavo Radio.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikfetus

esamas įvairiose kolonijose. 
Tad geistina butų, kad visi ko
lonijų komitetai skubos keliu 
malonėtų atsiskaityti iš surink
tų šiam tikslui sumų.

Fondo Komitetas,
Pasirašė: Antanas Kalvaitis, 

John Krotkus, 
Leonard šimutis.

Vizitinės Korteles
Vestuvėms Laiškai
ĘužiedUdtttV&ns
Kortelės i / -
Pasveikinimai, etc.

[Acme-P. « X. Pirtyj

Pamaldos metodistų bažnyčioje Moweaqua, I1L, už penkis iš 54 žuvusių Angliakasių eksplozijoj 
vietos kasykloj kūčių fcįytą.

M6.00
261.75
196.75
152.75
151.75
121.75
110.50
110.25
86.75
69.50
69.00
60.00

CROSLEY 
RADIO 1933
KAINOS 5 TŪBŲ

19.99
10 TŪBŲ

39.50

$185.45

$2,943.80 ’
. 185.45

Viso kolonijose apie $1,341.96
Iš viršniinetų duomenų tenka 

daryti
į sunkius depresijos laikus, triū
sų lakūnų patiektoji mintis 
skristi per Atlantiką Lietuvon 
sutinka visose kolonijose su 
dideliu entuziazmu ir geroka 
materijale parama, už kurią 
fondo komitetas reiškia vi
siems rėmėjams padėkos žodį. 
Jei aukos tokiu pat tempu ir 
toliaus plauks, tai lakūnai ne 
tik sugebės tinkamai lėktuvą 
prirengti, bet/ galimas daiktas, 
sugebės įsigyti ’ > nstttją lėktuvui 
motorą, kaš suteiks lakūnams 
didesnio saugumo ir galimumo 
įvykinti šį didžiulį ir drąsų žy-

N. S. ^Pittsburgho lietuvių 
parapijoj klebonauja senas ku
nigas Šimkus, kuris ar tai dėl 
senatvės, ar dėl kitokių prie
žasčių nesikiša j politiką ir ne
šoka pagal kun. Kazėno dūdelę. 
Tarp N. S. lietuvių, tur būt, 
yra daugiausiai sutikimo ir 
mažiausiai pravardžiavimosi. 
Lietuvių draugijos, .kaip tai: 
SLA. kuopa, Susivienijimo Liet. 
Rymo katalikų kuopa, Lietuvos 
Sūnų Draugija rengia bendrus 
parengimus ir gražiai tarpfrŠa- 
vyj sugyvena. Kun. Kazėnui, 
Žinoma, tas nepatinka ir jis 
viską daro, kad tik prašalinus 
kun, Šimkų ir įstačius kitą 
jaunesnį, kuris tikrai galėtų 
šokti pagal jo dūdelę. Bet kun. 
Šimkų prašalinti nėra taip 
lengva, kadagi jis jau per dau
gelį metų klebonauja toj pačioj 
parapijoj ir neblogai sugyvena 
su parapijonais. Matomai, ir 
dvasinė vyriausybe yra privers
ta respektuoti kun. Šimkaus 
senatvę. O priegtam kun. Šim
kus yra ekonomiškas ir kukliai 
gyvena, todėl ne tik kad pa-

kunigų 
taip vadinapios 

ose

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir , Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 % žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo. •

[Acme-P. 8 A. Photo]

Russell MdVVilliams, 47 m., 
iš Rockford, III., kuris jau du 
sykiu buvo nuteistas mirčiai 
už nušovimą laike plėšimo gat- 
vekario konduktoriaus William 
Sayles. Bet kiekvieną kartą iš
gavo naliją bylos nagrinėjimą. 
Paskiausia jį nuo mirties išgel
bėjo garsusis advokatas Cla- 
rence Darrow. Dabar McWit- 
liąms bus teisiamas jau tretį 
Jautą už tą žmogžudystę.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 

' CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Einant lakūnų pareiškimu 
nekurtos keloriijos, surinkę Šiam 
tikslui pinigus, dar neprisiunte 
ir laiko savo žinioje, būtent: 
Montello, Mass. Apie 
Scranton, Pa. Apie r.
Wilkes Barre, Pa. apie 180.00 
Brobklyh, N. Y. apie 211.00 
Newark, N. J. apie .... 129.00 
Worcester, Mass..............  96.96
Baltimore,, Md.................. 25.00parengimus. Bet tie 

sakyklos nieko 
Kliubo pa- 

visados bu-

kad nekurtos kolonijos ar tai 
iš baimės, kad surinkti pinigai 
nebus sunaudoti skridimo rei
kalams, ar tai per apsileidimą 
ligi šiam laikui dar 
te fondo komitetui 
Pinigų.

Tasai faktas šiek 
ližuoja priruošiamuosius skri
dimo planus, nes lakūnai šio 
mėnesio vidury jau vyksta į 
dirbtuves lėktuvo remonto dar
bus pradėti ir neturėdami už
tikrinimo, kad surinktais pini
gais, esamais įvairiose koloni
jose pas komitetų pirmininkus, 
galima disponuoti svyruoja ar 
remonto darbus taikinti tik tai 
sumai, kiek yra fondo komite
to žinioje, ar į remonto sąma
tą priskaityti taip pat sumas,

Pinigai
Metropolitan ’State

Chicago, III. ..u.............
City National Bank

of Chicago, III. .1.......... 2,044.45
Pas komiteto J sekre

torių grynais pinigais 131.05

liški apetitai pradėjo reikštis 
tarpe Pittsburgho ir apylinkes 
kunigų ir kad musų prabaščiai 
svajoja sukatalikinti bedievišką 
Pittsburghą. Jie daugiausiai rū
pinasi čia gimusio jaunimo iš
ganymu ir ant dvasios šventos 
atvedimo. O kad darbas butų 
sėkmingas, tai kunigai yra at
gaivinę ar naujai įkūrę kunigų 
Tarybą po^yadovyste kun. Ka
zėno. Iš tos kunigų tarybos ir 
išplaukia visi klerikališki ape
titai.

Nesigilindamas į smulkme
nas, noriu pažymėti tik stam
besniuosius niiotikius, 
su prabaščiai . siekia 
tiškos garbės ir kitų

Viso išlaidų 
pajamų 
išlaidų

rugpiučio 19 d. 104.27 
Komiteto sek- 

už suvartotus 
.iltinė ji- 
įuntinė- } 
•Sf jvai-

1739 South Halsted Street^

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

Crosley Radio ir Viclrola 
kombinacija groja rekordus 
gražiai 
tildai

Budriko krautuvė parduo
da lengvais • išmokėjimais.

Kiekvienas pirkėjas gaus 
gražią dovaną.

Dėl pataisymo jūsų Ra
dio pašaukite Boulevard 
8167 arba 4705.

Reduces COLDS

66%

/Pas mus Pittsburghe, tur 
būt, niekas nė sapnuoti nesap
navo, kad musų prabaštėliai ka
da nors galėtų susirupint Pitts
burgho Lietuvių Radio Kliubo 
likimu ir kad darytų žygius dėl 
paėmimo Kliubo į savo rankas. 
Praeitą vasarą dažnai kunigai 
iš sakyklos graudendavo savo 
parapijomis, kad neitų į Radio 
Kliubo 
draudimai 
nekenkdavo Radio 
rengimams, kurie 
davo sėkmingi.

Praeitą rudenį 
rezignavo iš Radio Kliubo pir
mininko vietos ir į Bakano vie
tą buvo išrinktas A. Katilius, 
kuris yra artimas katalikams 
žmogus. Kunigai tuoj pradėjo 
rūpintis ir Radio Kliubo paė
mimu j savo rankas, kad su 
radio pagalba galėjus geriau 
varyti savo kunigišką biznį. 
Kol kas dar kunigams nesise
ka paimti Badio Kliubo kon
trolę, o jei ir paimtų/tai, žino
ma, netruktų ir numarinti.

Studentais susirūpino
Jau bus apie 2 metai ar dau

giau, kaip Pittsburghe yra su
siorganizavusi Lietuvių Studen
tų Draugija. Šiai draugijai va
dovauja Dr. J. T. Baltrušaitie
nė. Priegtam draugija yra glo
bojama lietuvių 
Studentų 
visokių 
mokyklų 
nuošimtis ir katalikų. Draugija 
yra bepartyvė ir į religijos da
lykus nesikiša.

Šiomis dienomis tenka patir
ti, kad kunigai yra susirūpinę 
Studentų Draugija ir nori ją 
padaryti tikrai katalikiška, ku
ri turėtų būti pilnoje kunigų 
globoje. Bet ar tas jiems pa- 
yyks, ar ne, — tai gal bus ga
lima pamatyti netolimoje atei-

Gauta iš Chicago, III. $725.05 
” Newark, N. J. .... 566.00

rupija neturi skolų, ale ir ku
nigų užlaikymas parapijohams 
nekaštuoja daug. Jei kada se
nukas Šimkus numirs ir pareis 
kitas jaunesnis kunigas, tai N. 
S. parapijohai pajus vilnų kir
pimą.

Vyčiai nori būti politikieriais
Pittsburghe ir apylinkėj ran

dasi keletas vyčiukų, kurie tu
ri dideles ambicijas būti dide
liais politikieriais. Jie nori su
organizuoti visus lietuvius ne 
tik (Pittsburghe, bet ir visame 
Allegheny paviete į republįko- 
nų partiją. Mat, tokiu budu 
musų vyčiukai tikisi gauti ge
rus “džiabus” iš politikierių.

Bet kol kas tie “prakilnus” 
vyčiukų užmanymai yra vien 
tik tušti žodžiai, — tur būt, 
taip ir pasiliks. Organizavimo 
darbas nesidaro taip' lengvai, 
kaip musų vyčiukai rhano.

Gal ir gerai kai kada pasva
joti apie didelius: dalykus ir 
apie *gerhs “džiaus”,. lygiai 
kaip ir tam vaikui jojant ant 
lazdos jaustis, kad 
arklio.

Tai tik tiek apie 
veikimą. Kitą kartą 
apie kitas sroves.

Korespondentas

Žinios iŠ Pittsburgho katalikių 
kės padangės

Išlaidos:
Apmokėta filmai G reen Duck 

and Company a už pagaminimą 
avijacijos ženklelių:

1. pagal sąskaitos iš 1932 
metų rugpiučio 4 d. .... $65.64

2. pagal sąskaitos iš 
1932 m.

Fondo 
retoriui 
pašto 
pašto 
jant 
rias

pandos Darbus

“Naujienose” dažnai 
visokių žinių iš musų 
burgho dūmų, bet kol kas ne 
teko nieko pastebėti iš Pitts 
burgho lietuvių katalikų veiki 
mo. Kadangi katalikiškas vei 
k imas 
tam 
mo, tai aš manau, 
j ienų” skaitytojams 
mu susipažinti ir si 
k u veikimu.

Nors prie i 
yra leidžiamos 
“Pittsburgho žinios”, bei 
“P. ž.” daugiau nieko nę 
soma, kaip tik apie aniuolus 
sargus, poterius ir kitą visą 
davatkišką bizni. Toms “Pitts
burgho žinioms” daug geriau 
pritiktų pasivadinti “Davatkų 
žiniomis”, --- tai bent atitiktų 
turinį.

Nuo praeito Katalikų Fede
racijos seimo, kuris buvo lai
komas praeitą vasarą 'Pitts
burghe, pasireiškė šioks toks 
gyvumas tarp Pittsburgho ir 
apylinkės kunigų. Prasidėjo pa
sireikšti klerikališki apetitai po 
priedanga katalikystės, nors 
abelnai paėmus katalikišką vei
kimą, tai nieko naujo nesima
to. Kaip buvo, taip ir yra tas 
pats apsnūdimas ir surambėji- 
/ as visuomeniniame veikime. 
U musų prabaštėliams šiais de
presijos laikais prisieina gana 
drūčiai kovoti dėl “duonos kąs
nio”.

Kaip jau esu minėjęs klerika-

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 Š. Halsted St
.1 .1 4. • į •» ' ' »»

Prieš kiek laiko pasimirė Jo
nas Ambrozai!is, kuris* nuo 
pat atvažiavimo į Suvienytas 
Valstijas gyveno Brooklyne. 
Ambrozaitis paėjo iš Eržvilkio 
mietselio, Tauragės apskričio. 
Velionis ligi pat mirties (sau
sio 5 d.) buvo sveikas ir tvir
tas. Pasimirė jis lengva ir 
r taigi a mirtimi, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Paliko žmoną 
ir keturias dukteris, — Pclagi- 
ją, Juzę, Bolesę ir Mikasę.

Kiek man žinoma, kai ku
rie velionio giminės gyvena 
apie Chicagą. šiuo tad ir pra
nešu jiems apie mano tėvuko 
mirtį.
— Juzė Ambrozaitė'Jolkovsbi.

Pittsburghe irgi apima 
tikrą dalį lietuviško veiki- 

kad “Nau- 
bus jdo- 
katalikiš-
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SUTAUPYS

visų-saizų

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

Atdara kasdien nuo 8 iki fl vai vąk. Ketvertais ir Šeštadieniais iki 8:30 vak,

IN OUR OFFICE

nužudymo ne

Vertes iki 
$9.98

kokiomis 
paklus-

Chicago N. W. R. R 
dirbtuvės suėmė at-

Lietuvis suimtas ir 
Įkalintas už vagystę

Gertrude 
priemies- 
namuoae 
kuri Ka-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

vistiek atvyksta 
- kiaušiniais) —

Teismų 
šiandien 

negu

Daugelis
Daugelis

49c

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

kurie nesugrįžo 
šaukiami atgal, 
priėmė naujus.

llau Ii
Paini _ _________ .
ko. Al dabar esu vlsiikai sveik*. 
*$iu stebėtinai geram vaistui Palu*
Sapallenul." *

Philadclpbia, Pa.

tu THE FROUT 
j

Patvarkymai “d 
narod

aptarnavimo įmonių 
teismas atsisakė iš-

Chicago Northwestern R. R. 
dirbtuvės Chicagoje kuriose 
taisoma, keleiviniai vagonai jau 
suėmė atgal visus darbiinnkus. 
Pirmadienį, sausio 9 d. priėmė

THS HEMO N 
DB5K. THE _ 
Boss 
5o\ a timE y 

ago

Retina “Laima) —
Rokus (ūki 

Liudkevičius; Pily 
Jakavi

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstertd Patent Attorney 

43-A Seeurlty Ssvlnn A Cemnerclal 
Bank Bnlldlnc

(Dlrectly seross Street frotn Patent Offlce) 
VVABHINOTON. D. C.

(Tęrinys)
Kostromos miestas

4* 1

Pag«lbfjo Gebamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvlri du metu turėjau naapaa* 
komai geliam* rauką. Naudojau Įvai
rius linlmentus, klasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga- 

‘‘naudojus dvi bonkas Inkaro 
;xpellerio visi skausmai prany-

NAUJIENŲ METINIS- KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Island & Pa- 
laiškais pranešė

NEP - X TWNK TW£\ 
BIBt> 'NĖ’BOUfeHT IT

HB sot-b IT.HE’S
. ALWAM$ ČALUN6 J

šiomis dienomis policijos 
suimtas ir nubaustas kalėjimu 
lietuvis Juozas Puidokas-. 2900 
Poplar Avė., už vagystę. Jį 
įskundė nukentėjusi Ona Ba
kaitis. .

Retina yra laimu, ir kad ji 
jam atneš daug laimes. Ro
kus džiaugiasi ir meldžia Be
lines pasilikai pas jį visados. 
Jai žada kiek tik algos ji no
rės, geriausiąjį kambarį, ir bi- 
lę ką tik ji norėtų. Deja, ku
nigaikštis Laurynas sužinojęs 
kad Betina yra laima, tuojau 
pasako Rokui kad jis ją pasi
imsiąs, ir jeigu Rokui tai ne
patinka, jis galėsiąs pasiskirti 
arba kalėjimą arba ministery- 
stę jo kunigaikštijos. Žinoma,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūstis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ižgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

“Sode
linksmai laiką su panele Anne, 
Illinois universiteto žurnalisti
kos studente . Tikrai daug tu- 
rėjova vienas antram papasa
koti ir pasidalinti savo įspūd
žiais iš gyvenimo Rusijoj”, pa
sakojo korespondentui p. Bard. 
‘‘Panelė Anne štai ką man pa
pasakojo apie Kostromos mies
tą ,kur jai teko išgyventi tris 
savaites:

MERGAITĖMS KAUTUKAI
Šilti ir praktiški. Kaikurie kailiniais pa
dabinti. Pasinaudokite šiuo special. Ver
tės iki $5.98. Outleto $4 QQ 
kaina ....................................  ■

“Iš geografiško atžvilgio mie
stas randasi labai gražioj vie-, 
toj. Jis yra nusidriekęs ligi 
pat Volgos upės krantų. Iš ki- 
jų trijų pusių jis yra apsuptas 
mažais kalneliais ir slėniais. 
Kiek pavažiavus už miesto, ma
tosi dideli miškai ir plotai že
mės, kur labai mažai gyvento
jų tėra. Bet gal bus įdomiau 
papasakoti apie Kos'romą, kaip 
ji atrodo iš vidaus. Pradėsiu 
nuo centro. Pačiame miesto 
centre randasi Susanino aikštė, 
kur sueina iš žiemryčių visos 
didžiosios gatvės. Aikštę puo
šia žinomo rusų 'kompozito
riaus, Glinkos, vardu pavadin
ta opera . Prieš revoliuciją 
opera buvo specialiai užlaiko
ma visokiems didžiūnams ir 
kartas nuo karto atvykdavo čia 
pats caras bei Romanovų gimi
naičiai Valstiečiai operos rū
mais galėjo grožėtis tik iš lau
ko pusės, šiandien į operą ga
li eiti, kas tik nori, — bet ma
žai kas ją lanko. O tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad ji 
jau visai baigia griūti.; Statu
los sudaužytos, marmuras iš
vežtas, auksiniai papuošalai iš
plėšti, o toj vietoj, kur durys 
buvo, dabar pasiliko tik skylė. 
Apie operų statymą, žinoma, 
negali būti nei kalbos. Netoli 
r.uo operos rūmų matosi dide
lė duobė . Iš žmonių sužinojau, 
kad toj vietoj buvo įspūdingas 
Susanino paminklas, kurį su
naikino bolševikai. Pasakoja
ma ,kad prieš kelis šimtus me
tų Susaninas išgelbėjęs Roma
novus nuo sukilėlių. Iš dėkin
gumo Romanovai ir pastatė jam 
paminklą.

“Susirinkimuose priimama 
tiesiog paiki patvarkymai, ku
riuos turi pildyti paprasti pi
liečiai, bet ne komisarai. Ka
dangi komisarai gyvena puoš
niausioj miesto dalyj, tai jie 
priėmė patvarkymą, kad ten 
nesivalkiotų nuskurę ir apdri
skę gyventojai, nes tai jiems 
ūpą gadina ir primena tą fak
tą, kad bolševikiškame rojoj 
ne viskas tvarkoj. Nevalia 
ton vaikščioti būriais ir spiau- 
dyti ant šaligatvių. Už nesi
laikymą tų patvarkymų gyven
tojai gali būti pusėtinai skau
džiai nubausti. Žinoma, pati- 
varkymai paliečia tik ‘prostoi 
narod’. Valdininkai ir kitokie 
komunistiški erštai su jais ne
siskaito. Jie dažnai tiek ‘ry- 
kovkos’ priragauja, kad be jo
kių ceremonijų gatvėj ‘į Rygą 
važiuoja’, bet jų niekas nekliu
do. Ma«, jie sudaro valdžią. 
Pas mane susidarė tokis įspū
dis, kad idėjinių komunistų 
Rusijoj palyginamai nedaug 
tėra. Didelė dauguma, — tai 
tik paprasti karjeristai, ku
riems rupi prisigrūsti prie val
stybės ėdžių”. —

(Bus daugiau)

[Acme-P. B A, Photo]

Nusibankrutijęs Chicagos visuomenės 
magnatas Samuel Insull, kurį Graikijos 
duoti Jungt. Valstijoms už pasisavinimą jo valdomų kompi 

nijų pinigų.

Musų Darbuotojai:
Yra žinomas dalykas kad 

kur tik randasi besidarbuojan
čių meno rrityje, ten randasi 
ir Nora Gugicne, kuri nenuil
stančiai dirba kultūros išaukš
tinimui. Nors “Laimoje“ nėra 
jai tinkamos rolės, ji priside
da prie šio milžiniško darbo 
pagelbėdama 
mokyti lošimą

Vieta: Rėkaus kiemas. Jaunuo
menė kelia pabaigtuves gerda
mi naują vyną. Prie namų sėdi 
Rokus, paslėpęs delnuose vei
dą. Jaunuomenė sudainuoja 
smagią “Pabaigtuvių Dainą“, 
ir lik tada viena mergina pa* 
tėmijlh^kad senelis Rokus* ne
linksmas. Užklaustas, Rokus 
paaiškina, kad jis nulindęs, 
nes neturi jokio gilitikio. Per
nai sudegė jojo tvartai, iš
stipo avys, paskui kaimynas jį 
apskundęs ir paieško pusės 
ūkio. Išvardinę? visą eilę sa
vo vargų Rokus pareiškia, kad 
laukiąs pargrįžimo savo pie
mens, Pilypo. Rodos Rokus 
jį nusiuntęs su laišku pas sa
vo brolį, Antaną. Antanas yra 
turtingas ir dabar Rokus pra
šo pagelbės. Neužilgo Pily
pas sugrįžta su laišku nuo An
tano. Ret kada Pilypas pasa
ko kad Antanas jam atsiusiąs 
karališką dovaną, jauną mer
gaitę, Betiną, Rokus supyks
ta, manydamas kad jo brolis 
iš jo tyčiojas.

Betina 
dovana 
laišku Rokui nuo Antano. Ne
užilgo atbėga kunigaikščio 
Lauryno tarnas su paskelbi
mu kad Laurynas ,medžiojan
tis su savo duktė, Flameta ir 
jos busiančiu vyru, kunigaikš
čiu Fridriku, pavargo ir at
vyksiąs pasilsėti jo ukėje. 
Rokus su'.inka ir įsideda Anta
no laiką į kišenių, neskaitęs. 
Atvykus kunigaikščiui Laury
nui su savo svita, jo duktė, 
Fiamcta, pamačiusi Pilypą į jį 
įsimyli. Bet Betina irgi jį 
myli, ir Rokus užėjęs Betiną ir 
Pilypą bučiuojantis, pasako 
Betinai išsikraustyti. Betina 
sutinka, bet verkdama klausia 
ar .nėra atsakymo į Antano 
laišką. Tada Rokus perskaito 
Antano laišką ir sužino, kad

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanor, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Jūsų
PATOGUMUI

į '

Patėmydami kad lieka dar 
du antradieniu iki perstatymo 
operetės “Laimos“, šiandien 
jums duosime progos susipa
žinti su “Laimos” pirmu aktu. 
Liekantieji du aktu bus apra
šyti dviejuose sekančiuose 
“Aidų“ laidose.

Lošėjai pirmame akte yra 
sekantiej 
Salaveičikiutė 
ninkas) 
pas (jo piemuo) 
čius; kunigaikštis Laurynas — 
Tarutis; Fiameta (jo duktė) 
— Skeveriute; kunigaikštis 
Fridrikas (ją mylintis) — Ro
manas; jaunuomenė, kaimie-

Dreses! Dreses!
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Moterims ir Marinoms Dreses dėl parių ir ant gat
vės dėvėti. Naujų rudeninių spalvų taipgi su Puff 
rankovėm ir mezginiais iš fronto. Taipgi vilno- 
nies ir megstos dresės. Aksomines taipgi. Dre
sės dėl visokių progų. Niekad daugiaus 
gausite panašių bargenų kaip kad šie.
Vertes iki $6.98. Outleto kaina ............... ,
DRESĖS Šilkinės, Satinos, Vilnonies. 
visai naujos, kitos truputį sulamdytos, 
daug augštesnes kainos. Pastebėtiniausia 
prieš-inventorine Outleto kaina ...............

Tėismahutis — tat svarbiausia 
bolševikų įstaiga

“Kiek atokiau nuo centro yra 
Soboras. Ta miesto dalis kiek 
mažiau nukentėjo nuo revoliu
cijos audros. Te.i?mabutis nei 
kiek nepaliestas. Numaliavotas 
raudonai, jis daro kažkokį šiur
pų įspūdį. Reikia manyti, 
kad išorine išvaizda kaip tik ir 
tinka tai įstaigai, — niekas juk 
nėra paslaptis, kad bolševikiš
ki teismai yra pusėtinai susi
tepę žmonių krauju, 
pa laikymu bolševiką 
kur kas labiau rūpinasi 
muziejais, operomis ir kitokio
mis kultūringomis įstaigomis. 
Teismabutis randasi labai gra
žioj vietoj netoli nuo Troicos 
soboro ir buvusio caro Romano
vo palociaus. Dabartiniu laiku 
soboras yra naudojamas mitin
gams. Tai Kostromos bolševikų 
centras. Visokie komisarai 
ten kelis kartus per savaitę su
sirenka ir svarsto, 
priemonėmis palaikyti 
numa tarp gyventojų.

ČEVERYKAI
Suedes, Blizganti, Kids, Reptile padabinti, Oxfords, 
Pumps, Ties, Spikes ir Cuban užkulnim, taipgi 
Cnt Outs.
Šie yra pastebėtinos vertybės šiame sezone. Šie 
čeverykai buvo parduodami už $3.00 ir daugiau 
Ateikite anksti ir pasinaudokite šiais nepaprastais 
Outleto spėriais žemiausiomis Outleto
kainomis ............................................................... WWV

eeHkla 
i»rl» —Nnrf«U 
ktioMf vilkindami an

Prlulp*, 
kitę braižini ar mo
dali dėt lnatrak< " 
arba miyklte 
NEMOKAMOS I 
r<itSs “How to 
taln » Patent” I 
ventlon” fnrmoa 
nf Informaeljaa „„ 
ra>lnejlmal taikomi 
Grrlfaa, atsargus. r» 
tarnavimai.

Chicago Rock 
cifik R 
visiems savo darbininkams, ku
rie dirbo prie prekinių vagonų, 
kad šią žiemą nebus šaukiami 
dirbti, ir toliau nebeduos pa
šalpos.

Per paskutinius du ir pusę 
metų C. R. 1. & P. R. R. kom- 

į panijos duodavo savo darbi
ninkams biskj maisto, ir žie
mą, anglių. Nuo Naujų Metų 
nustojo duoti. Patarė pasieško- 
ti kur kitur.—Bedarb’s.

keletą naujų. Sakoma, kad ne- 
kai jie buvo 
f jųjų vietą

čiai, tarnai... Viskas dedasi 
Italijoj, penkioliktame šimt
metyje. Čia reikia pratarti, 
kad tuo laiku italai buvo stip
rioj įtakoj įvairių legendų — 
ir jie todėl likėjo į laimas. 
Laima tai visokio skurdo pra- 
šalintoja, ir neša laimę 
prie kurio ji būna.

Pirmas Aklas: <

Neužmirškite
aktu šios gražios operetes. Čia 
bus aprašyti... Galėsite pama
tyti ir išgirsti visus tris ak- 
',us> sausio 29 d.

Jasgues Grandrnesnil.

HAUJiEHOS
1739 So. Halsted St.

[Acme-P. ® A. Photo] 

Chicago. — P-lė
Modrovv iš Maywood 
čio, dirbusi vienuose 
Oak Park priemiesty 
ledose nežinomų piktadarių bu
vo paimta “raidui”, nužudyta 
ir išmesta ant kelio. Priežasties 
tokio nuožmaus 
žinoma.

SAUSIO mėnesio 

baltinių išpardavi

mas žemiausiomis 

Outleto kainomis.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

M DYKAI 
ko^ KNvmeui
Ir “Rrrorrt of I*- 
i. Nieko oetmaia 
k* darytL «oa»- 

paslaptyje, 
u rupeoUngM po-

OUTLETO PRIEŠ-INVENTORINIS 
IŠPARDAVIMAS

DOLERIUS TUKSTANTIMS
Ateikite ir gaukite -savo dalį 

Kautai
Šimtai labai gražių naujų kautų su turtingais 
kailiniais padabinti! Puikaus naujo materijolo! 
Gražus nauji styliai, paskiausių sezono spalvų.

Kiekvienas kautas šiltu A 
. pamušalu tarpeliuose. Par-iip j 

siduoda -Šia nepaprasta 
prieš-inventorine Outleto 
kaina

Rokus pnsiskiria kunigaikšti
jos ministorystę. , Laurynas 
pramina Betina grafaite ir vi
siems lai paskelbia. Prieš aV 
shkiriani, Betinai tenka su Pi
lypu susieiti, ir juodu nutaria 
viens kitą saugot, kad gavus 
pFoga, galėtų pabėgti ir apsi- 
vosįi...

Aklas pasibaigia su Belines 
ir choro dainavimu.
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VISGI TARIASI

Valstybės sekretorius Stimson užvakar atlankė 
busimąjį prezidentą Rooseveltą ir privačiai kalbėjosi 
su juo trejetą valandų. Apie ką juodu kalbėjosi, spau
da nepraneša, bet galima numanyti, kad daugiausia 
apie karo skolas ir tarptautinės politikos reikalus.

Hooveris kvietė Rooseveltą pasitarti dar prieš 
gruodžio 15 d., kada Amerikos skolininkai prašė atidėti 
skolų mokėjimą. Tuomet demokratų lyderis atsisakė 
duoti prezidentui patarimą, ką daryti su tomis skolo
mis, — nors pasikalbėjimas tarp jų dviejų įvyko. Pas
kui Hooveris vėl siūlė savo oponentui veikti bendrai, 
bet besusirašinėdami juodu kuone susipyko. Tačiau 
reikalas senajai ir naujajai administracijai kooperuoti 
yra taip didelis, kad prezidentas turėjo dabar pasiųsti 
savo valstybės sekretorių pas Rooseveltą.

Hooveris negali, kad ir norėtų, Jgnoruoti busimąjį 
prezidentą. Kovo 4 d. jisai turės perduoti jam valdžią. 
Iki to laiko Hooveris negali suspėti išspręsti nė vieno 
stambesnio klausimo. Todėl jam tenka arba visai nieko 
neveikti, arba daryti tą, ką jisai žino kad jo įpėdinis 
užgirs. Europa tuo tarpu nekantrauja, laukdama, kad 
Amerika pasisakytų, ką ji mano apie tuos dalykus, ku
rie buvo pradėta, bet nepabaigta svarstyti: karo sko
las, tarptautinį nusiginklavimą, pasaulio ekonominę 
konferenciją, ir t. t.

Šito keblumo, pasikeičiant valdžiai Washingtone, 
ateityje tiek daug nebus, kai įeis į galią senatoriaus 
Norriso amendmentas prie Jungtinių Valstijų konsti
tucijos, sulig kuriuo naujas prezidentas pradeda eiti 
savo pareigas jau sausio mėnesį. Bet tarpas nuo lap
kričio rinkimų iki prezidento inauguracijos, dar vistiek 
bus perilgas — daugiau kaip dviejų mėnesių. Užtektų 
vieno.

na reikalingus žmonėms daiktus kasdieniniame gyveni
me, buvo net apleistos per šiuos “piatilietkos” metus. 
Sovietų valdžia jų tyčia nevystė, kadangi jai rūpėjo 
kaip galint greičiau įsitaisyti traktorių dirbtuves, elek* 
trikos jėgos stotis ir t. t.

Vadinasi, ta pramonė, kuria Stalinas didžiuojasi, 
buvo pastatyta ne žmonių patogumui. Jai pateisinti Ru
sijos diktatorius suranda tik štąi koki dalykui šalis pa
sidarė “nepriklausoma nuo kapitalizmo užmačių1*/

šitą jo pasakymą galima suprasti dvejopa prasme: 
arba ta, kad sovietų valdžia dabar nebijo, kad Rusija 
butų atskirta nuo pasaulio, jeigu “kapitalistai” paskelb
tų jai karą; arba ta, kad Rusija dabar galės taikos me
tu apsieiti be užsienio prekių. Gal būt, kad bolševikai 
vadovavosi šiais abiem sumetimais. Jie nuolatos gąs
dina Rusijos žmones “kapitalistų užpuolimo” pavojum. 
Tas pavojus yra išpustas į didelį baubą. Karo pavojus 
Rusijai grasina ne daugiau, kaip daugelis kitų šalių. 
Tačiau tikriausias būdas su tuo pavojum kovoti yra 
stiprinti ekonominius ir politinius ryšius šu kitomis 
šalimis ir kooperuoti jose su jėgomis, kurios kovoja už 
taiką.

Bet bolševikai to nenori. Jie ir taikos metu nori būt 
atsiskyrę nuo viso pasaulio ir įsitaisyti namie taip, kad 
Rusija butų “nepriklausoma” nuo “kapitalistiškos” 
ekonomijos. Jeigu Rusija butų pasilikusi žemdirbystės 
šalis, kaip kad ji buvo iki “piatilietkos”, tai ji turėtų 
pirkti pramonės gaminius iš užsienių ir pardavinėti 
užsieniams maisto produktus ir žaliavas. Tai butų na
tūralūs apsikeitimas prekėmis tarpe jos ir kitų šalių. 
Bet Stalinas yra priešingas šitokiai padėčiai. Jisai su
manė ją pakeisti, sukurdamas Rusijoje pramonę, taip 
kad “kapitalistiškas pasaulis” neturėtų progos kišti sa
vo nosį į ekonominį jos gyvenimą.

Šitokia ekonominė politika vadinasi “autarchija” 
(savęs patenkinimo, atsiskyrimo politika). Ji yra atža- 
gareiviškiausia ekonominė politika, kokią šiandie gali
ma įsivaizduoti. Visur už ją stoja akyplėšiški naciona
listai. Ji veda prie aukštų muitų, pinigų cirkuliacijos 
varžymo, tarptautinės prekybos paralyžiavimo ir masių 
skurdo.

Stalino logika yra tokia pat, kaip kiekvieno papras
to nacionalisto, kuris giria savo šalies prekes dėlto, kad 
jos yra “tautiškos”. Jisai liepia džiaugtis Rusijos žmo
nėms, kad jie dabar galėsią naudotis “savo” dirbtuvėse 
padarytais traktoriais: nors tie traktoriai bus, gal, 
daug prastesni ir penkis kartus brangesnį negu Ame
rikoje daromi, bet jie bus “bolševikiški”!

Argi šitam tikslui Rusijos žmonės turi kęsti badą?

damiesi tuo budu atitraukti 
nuo socialistų daugumą atsto
vų ir paimti steigiamąjį seimą 
savo kontrolėm

Bot Lenino planas nepasise
kė. Bolševikai turėjo steigia- 
mam seime tik apie 150 atsto
vų, o socialistai apie 250. Kai
riųjų socialistų revoliucionierių 
grupei prisidėjus prie bolševi
kų, Lenino jėfcos vistiek pasi
liko mažumoje, ir steigiamasis 
seimas išrinko pirmfriinku ne 
Spiridonovą, bet Cernovą. Tuo
met bolševikai atsiuntė gink
luotus jurininkus išvaikyti sei
mą ir paskelbė spaudoje pra
nešimą, kad bus išrinktas nau
jas steigiamasis seimas, kai tik 
darbo žmonės išmoks geriau 
atskirti savo draugus nuo prie-

Bet, matydami, kad Rusi- 
darbininkai ir valstiečiai 

vis nestengia suprasti, jo- 
bolševikai yra jų “drau-

šų. 
jos 
dar 
gei 
gai”, naujieji valdovai toliaus
visai atsisakė nuo steigiamojo 
seimo idėjos, ir Leninas sugal
vojo naują “teoriją”, kad sei
mai ir visuotinas' balsavimas 
tai “buržuaziškas išmislas”.

Spiridonovos vadovaujama 
kairiųjų es-erų grupė ir toliaus 
ėjo išvien su bolševikais. Tos 
grupės narys štenbergas buvo 
švietimo komisaras. Tačiau, kai 
sovietų valdžia pasirašė su kai- 
zeriška Vokietija pažeminančią 
Rusijai taikos sutartį, tai kai
rieji es-erai išėjo į opoziciją. 
Tuomet bolševikai ėmė ir juos 
persekioti. Marija Spiridonova 
netrukus tapo areštuota ir 
daryta kalėjime. Vėliaus ji 
ėjo iš kalėjimo ir buvo vėl 
imta. Bolševikai bandė nuo 
nusikratyti, paskelbdami ją
mišušia, ir uždarydami beprot
namyje. Kai Spiridonovos drau
gai ėmė protestuoti, ji buvo 
pergabenta į paprastą kalėji
mą. Nuo to laiko jai neteko 
pamatyti laisvės. Bolševikų ka
lėjimuose, koncentracijos sto
vyklose ir ištrėmime ji jau iš
buvo apie 12 metų. Tai yra il
gesnis laikas, ne^u tas, kurį ji 
praleido caro katorgoje.

UZ- 
iŠ- 
su- 
jos 
pa-

EKONOMINIS NACIONALIZMAS

“piatilietka” suardęs Rusijos žemės ūkį ir 
kraštą prie bado, diktatorius Stalinas išėjo

Savo 
privedęs 
prieš publiką pasigirti “pasisekimais”; industrializacijos 
srityje. Pilną plano įvykinimą, anot jo, sutrukdęs rei
kalas stiprinti apsigynimo priemones “ (t. y. gaminti 
amuniciją), kada kai kurie sovietų kaimynai atsisakė 
pasirašyti nepuolimo sutartis, o Azijoje prasidėjo ne
ramumai. Bet, kad ir neįvykinus penkerių metų planą 
iki 100 nuošimčių, vistiek Rusija padariusi nepaprastą 
progresą. Per ketverius metus ir tris mėnesius Sovietų 
Sąjunga padidinusi pramonės gamybą tris kartus, pa
lyginant su prieškariniu stoviu.

“Vyriausias penkerių metų plano uždavinys 
buvo”, sako Stalinas, pakeisti kraštą su vidurinių 
amžių technika kraštu su moderniška technika, kad 
jisai' pasidarytų nepriklausoma nuo kapitalizmo 
užmačių. Šis uždavinys buvo apsunkintas tuo, kad 
reikėjo išleisti milžinišką daugybę pinigų, kurių 
užsieniuose mes negalėjome gauti, ir turėjome to
dėl atsidėti tik ant savo lėšų.

“Reikėjo labai rimtų aukų, bet mes turėjome 
pereiti šitą laipsnį, kad pasiektume savo tikslą.... 
Mes ne tik pergalėjome sunkiosios pramonės srity
je, bet pasiekėme net didesnių rezultatų, negu bu
vo tikėtasi. Mes pirma neturėjome juodosios me
talurgijos, neturėjome traktorių pramonės, auto
mobilių, varstotų statybos bazės, chemijos pramo
nės, žemdirbystės įrankių, aviacijos. Dabar mes ta
tai turime.

“Mes pakilome iš paskutinės vietos į vieną pir
mųjų vietų pasaulyje elektrikos energijos gamybo
je, taip pat ir kerosino gamyboje. Musų tekstilė 
pramonė išaugo iš vienos bazės šiaurėje į stambias 
įmones, prieš kurias blanksta Europos tekstilė pra
monė.” >
Sakysime, kad Stalinas neperdeda. Bet kuo jisai 

čia giriasi? Giriasi tuo, kad sunkiomis žmonių aukomis 
tapo pastatytos įvairios didelės' dirbtuvės, kurių Rusi
ja pirma neturėjo. Kokią gi naudą turi Rusijos žmonės 
iš tų didelių dirbtuvių?

Ar sovietų pramonė pigiau, negu kitų šalių, paga
mina rubus, batus ir rakandus? Ne, to nė Stalinas ne
sako. Jisai pripažįsta, kad tos pramonės, kurios gami-

. u-cn.ifi* įsi iiii ■smnMrsq^

ApžvalgaĮ
MARIJA SPIRIDONOVA — 

BOLŠEVIKŲ KALINYS

Buvęs liaudies komisaras Le
nino kabinete, J. šteinberg, pa
rašė knygą apie garsiąją rusų 
revoliucionierę Mariją Spirido- 
novą. Retai kuriam žmogui te
ko tiek pergyventi savo am-l 
žiuje, kiek jai, nors ji dar tu
ri tik apie 45 metus.

1906 metais, kada Rusijos 
caro budeliai keršijo žmonėms 
už revoliuciją, kalėjimai buvo 
prigrūsti valdžios priešais, ir 
baudžiamosios kazokų bei dra
gūnų ekspedicijos įvairiose da
lyse imperijos “darė tvarką”, 
šaudydamos gyventojus ir de
gindamos jų trobas, — Marija 
Spiridonova, 19 metų mergina, 
nušovė vienoje nedidelėje Tam- 
bovo gubernijos geležinkelio 
stotyje generolą Lukačinskį, 
vieną pikčiausiųjų caro šunų.

Spiridonova buvo vietoje su
imta ir baisiai sumuštai Pas
kui ji buvo žvėriškai kankina
ma kalėjime. Žinios apie tai 
pasklido ne tik Rusijoje, bet ir 
užsienių spaudoje. Karo teis
mas pasmerkė Spiridonovą pa
karti, bet dėl kilusios protestų 
bangos mirties bausmė jai bu
vo pakeista sunkiųjų darbų ka- 
lėjimii. Kada ji buvo gabenama 
j Akatuj katorgą, rytų Sibire, 
minios žmonių rinkdavosi gele
žinkelio stotyse ir keldavo jai 
ovacijas.

IŠ katorgos Mariją Spirido
novą paliuosavo tik 1917 metų 
kovo mėnesio revoliucija. Jai 
atvykus į Čitą, to miesto gy
ventojai išrinko ją savo bur
mistru1. Bet •• ji įenorėjo pasi
likti Sibire ir iškeliavo j Pet
rogradą, kur tuomet buvo re
voliucijos centras. Ji atsistojo 
kairiųjų socialistų revoliucio
nierių partijos priešakyje, ši 
partija iki Brest Litovsko

kos čjo su bolševikais. Ji daly
vavo spalių (lapkričio) per
versme. Kada. Leninas buvo 
priverstas sušaukti Rusijos 
steigiamąjį seimą ir pasirodė, 
kad milžiniška dauguma žmo
nių balsavo už bolševikų prie
šus, tai bolševikų frakcija pa
siūlė Spiridonovai steigiamojo
seimo pirmininko vietą, tikę- bes pinigų. Morkus buvo per

Už KĄ NUBAUDĖ VALDI
NINKĄ MORKŲ

Kauno apygardos teismas 
neseniai nubaudė kalėjimu ke
letą valdininkų: Morkų, Janu- 
šonį h’ Jasionį. Jie buvo kalti
nami dėl pasisavinimo valsty-

KELIO GALAS
33353

keletą metų Katino apskrities 
viršininkas, o dabar jisai yra 
valstybės tarybos raštinės rei
kalų vedėjas. ■ <

Motyvuotame teismo spren
dime nurodoma tokios nusikal
timo aplinkybės:

‘‘Pinigai jiems buvo labai 
reikalingi: Morkus gavo apie 
500 litų algos, o Janušonis 
dar mažiau, o išlaidos neri
botos. Reikia pasismagini
mams, ‘uliavonėms’ Kauno 
restoranuose ir užmiesty, 
kaip parodė liudininkai. Vy
rai jauni su nenusistovėju- 
siu gyvenimo budu, Morkus 
baigęs 4 gimnazijos klases, 
Janušonis gimnaziją, o jie

vyriausi ponai savo įstaigo- 
. se, be kontrolės, be griežtes

nes priežiūros. Mat, valsty
bė dar tik tebesikuria, kiek
vienas ‘kūrėjas’ priimamas 
išskėstomis rankomis — to
kia tai buvo atmosfera, ku
rioje dirbo ir ‘kūrė’ Morkus 
su Janišoniu, o rezultate — 
suklastuotos sąskaitos ir ofi
cialus aktai, išaikvoti ir pa
sisavinti valstybės ir savival
dybės pinigai.”
Morkus ne tik valdė Kauną 

ir apskritį, bet ir eiles rašyda
vo. Keturių klasių gimnazistas, 
gavęs didelę galią, jautėsi, kad 
ir poeto liaurus jisai gali leng
vai įgyti.

KĄ ŽMONĖS MANO
Laiškas Redakcijai

Ar patėmijo šio laikraščio 
Redakcija ir ar atyiliepė tin
kamai į svarbų pareiškimą 
“Laisvėje” apie vadinamą Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą? “Laisvės” No. 306, gruo
džio 24, 1932, editoriale atkar
tojamai pasakyta, jog Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
yra dalis Tarptau'finio Darbi
ninkų Ordeno...

Taigi, aišku, kad jau Lietu
vių Darb. Susivienijimo kai
po savistovės organizacijos nė
ra; yra tai tik dalis komunis
tų organizacijos, kuri vadina
ma dideliu vardu Tarptautinis 
Darbininkų Ordenas. O juk 
visi vadinami “sąmoningi” 
darbininkai žino, kad tas 
Tarptautinis Ordenas yra vien 
komunistų partijos finansavi
mui įstaiga; iš f p išeina, kad 
tos pat pareigos tenka ir Liet. 
Darb. Susivienijimui...

Aišku, kad ir A. P. L. A., kai 
susijungs su L. D. Susivieniji
mu, tai tikrenybėje susijungs 
su minėja komunistų partijos 
organizacija ir bus didžiumo
je naudojama visokių partiji- 
nių skymų finansavimui...

Vertėtų, kad visi laikraščiai 
atkreiptų į tą atvirą “Lais
vėj’’ pareiškimą savo skaityto
jų dėmesį, nes daugelis yra 
minėtų dviejų organizacijų 
nariais, tikėdamiesi turį savo 
lietuviškas susišelpimo organi
zacijas.

— Jūsų skaitytojas, S13 J.
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Kelionių Aprašymai

studentai, 
turtingi žin-

toliausia gil
tai laivai

Daug kas musų norėtų ke
liauti į tolimus kraštus, pama
tyti įvairius pasaulio kraštus, 
susipažinti su žmonių papro
čiais ir jų gyvenimu.

Daug žmonių yra, kurie ke
liauja iš vienos valstybės į ki
tą. Jie ne vien tik tuščiai ke
liauja, o karį u ir tyrinėja kli
matą, augmenis, žmonių pap
ročius, jų kulturinį gyvenimą 
ir studijuoja geografiją.

Senovėj apie keliavimą ap
link pasaulį nė svajoti nebuvo 
galima. Musų laikais susisieki
mas yra jau tobulas^ ar tai 
butų sausžemiu, ar vandeniu. 
Tiktai gamtos aplinkybės gali 
laikinai suparaližuOti grafiką; 
kitokių kliūčių tam beveik nė
ra.

Be reguliarių komercinių 
susisiekimų laivais su sveti
mom šalim, dabar yra palygi
namai, prieinami kruis^riai, 
kurie plaukia aplink pasaulį 
per metus kelionės laiko. Yra 
ekskursijų, kurios net 2 metus 
laiko tęsiasi. Tokios kelionės 
yra ruošiamos tyrinėjimo tiks
lais. Su tokia ekskursija va
žiuoja daugiausia 
rašytojai ir šiaip 
geiduoliai.

Kadangi laivu 
Įima nuvažiuoti,
šiandie užima labai svarbią 
vietą. Orlaivis yra greitas su
sisiekimo įrankis, bet juo va
žiuojantis “iš. dausų” nedaug 
žinių mums tegali parnešti. 
Orlaivis bile kur nusileisti 
negali ir vietoje dalykus pa
tirti. Laivas irgi bile kur ne
sustos, bet užįai jis yra daug 
saugesnis keliautojuj.

Užtat dauguma didžiųjų ke
lionių yra atliekama laivais.

“Kas kartą yra keliavęs ir 
visko matęs, tas ant vie'ps ne
norės • sėdėti.” Taip pasakė 
vienas rašytojas.

Keliaujant galima daug 
svarbių ir įdomių žinių surin
kti ir jas spaudai patiekti. 
Žmonės, aš manau, mėgsta 
skaityti tikslius kelionių apra
šymus, jeigu rašytojas moka 
piešti vaizdus tokiais, kokiais 
jie yra, be “pamokslų.”

Man patinka Dr. C. Kaspu
čio aprašymai kelionės į Lie
tuvą, kurią ji$ pavadino “Lie
tuvon Vikingų Keliais”. Jis 
piešia savo įspūdžius be pa
gražinimų, be “pamokslų”, 
nepeikdamas ar girdamas ku
rią nors valdžią ar asmenis. 
Vadinasi, jis rašo tai, ką ma
tė, patyrė, o visa tai ir skai
tytojoj yra aišku, suprantama 
ir natūralu.

Ne vien tik kelionių Lietu
von aprašymai yra svarbus, 
bet ir šiaip keliautojų, net va
saros metu atostogininkų, ku
rie važiuoja |en, kur daugelis 
musų nčrą buvę.

Taigi, musų spaudai reikia 
daugiau panašių žinių iš ke
lionių. Tai yra pamokinanti 
ir įdomus aprašymai. Anglų 
spauda turi savo keliaujančius 
korespondentus, o mes jų ne
turime. — Keliautojas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj



Trečiadienis, saus. 11, 1933 NAUJIENOS,' Chicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. A. Graičunas iš
rinktas 1-mo “Pa
žangos” sky. pirmin
Xradovaus skyriaus veikimui 

per 1933 metus; šeštadienį 
įvyko susirinkimas.

Dr. A. L. Gyaičunas ir kiti 
laikinosios 1-mo “Pažangos“, 
kultūros ir visuomeninio vei
kimo sąjungos skyriaus valdy
bos nariai buvo išrinkti 1933 
metams ir vadovaus skyriaus 
veikimui per sekantį 365 die
nų “etapų”.

Paskutinis skyriaus susirin
kimas įvyko šeštadienį, Uni- 
versal kliube, 812 West 33rd 
St. Be seniau prisirašiusių 
narių, atsilankė didokas skai
čius naujų, kurie padaugino 
skyriaus narių skaičių iki 30. 
“Pažangos” organizatoriai jau
čiasi patenkinti tokiu sparčiu 
skyriaus augimu, tuo labiau, 
kad jie ikišiol nepadarė viešo 
“debiu” prieš plačiųjų Chica
gos lietuvių visuomenę ir ne
turėjo progos jų nuodugniai 
supažindinti su visais organi
zacijos tikslais.

1933 metu valdvbon nariai 
išrinko, Dr. A. L. Graičunų, 
pirmininku, K. Čcpukų — 
vice-pirmininku, p-lė Mikužiu- 
tę — sekretore, A. Vaivada — 
iždininku ir J. Ascilų— orga
nizatorium.

Be to, susirinkimas nutarė 
kuo greičiausiai pradėti perei
tame susirinkime planuotų se
rijų paskaitų mokslo ir dienos

[Acme-P. 8 A. Photo]

Sidabrinė trofeja, kuri yra 
skiriama laimėtojui visos Ame
rikos oro lenktynių, kurios 
įvyks sausio mėn., Miami, Fla. 
Trofėjų simuliuoja Eileen El- 
liott, gražuolė iš Miami, Fla.

klausimais, ir, ruoštis prie 
16-to vasario sukaktuvių pa
minėjimo, 
gos

kuris įvyks Chica- 
Lictuvių Auditorijoje. A.

Roseiand
SLA. 139 kuopos nariams

MADOS MADOS

3261
3261

šį vakar sausio 11 d. Palmer 
Parko svetainėj, 7:30 vai. vak. 
SLA. 139 kuopa laikys metinį 
susirinkimų.

Visi kuopos nariai malonė
kite atsilankyti į susirinkimų, 
nes metiniai susirinkimai yra 
svarbus. Taipgi prašomi visi 
nariai atsivesti ir savo drau
gus prisirašyti prie SLA.

A. Narbutas — org.

Pamažu aiškėja be- 
no vedėjo Schildhau- 
erio nuž. priežastys
Policija iškėlė aikštėn naujus 

faktus apie jo šeimininį 
gyvenimą.

16, 18, 
per kru-

daugiau

Paskiausis Paryžiaus mode
lis. juodos ir baltos materijos kombi
nacija. Sukirptos mieros 14, 
20. taipgi 36, 38 ir 40 colių 
tinę.

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

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted SL, Chicago, III.

Policija šiomis dienomis ga
vo neiškų atsakymų į klausi
mų, kodėl buvo nužudytas Au- 
stin High school mokyklos bc- 
no vedėjas kap. Edwin Schild- 
haueris, 3135 Fulton St.

Pasirodė, kad nužudytojo 
žmona romansavo su tulu Carl 
Bradberry ir kad 'tarp jos ir 
nužudyto vyro ėjo nuolatiniai 
ginčai dėl romanso. : Ne'kiek 
geresni santykiai buvę į ir tarp 
Birkinsshawų, Schildhauerie- 
nės tėvų. Policija turi pama
to manyti, kad tie ginčai abie
jose šeimynose turi ryšių > su 
žmogžudyste ir dabar’ioniu 
reikalu kvočia Schildhaueric- 
nės motinų.

Į dalykų žada įsivelti ir fe- 
deralė valdžia, nes Schild- 
hauserienū su Bradbury pra
sižengė “Mann” aktui. Brad
bury vežęs moteriškę iš• vie
nos valstijos į kitų nemora
linius tikslams.

Sudarė Chicagos gengs- 
terių sąrašą; įsako jį 

sumažinti
Chicagos policijos 

kai šiomis dienomis 
įvairių gengslerių ir 
rių sąrašą, 
rašė užima Murray Humph- 

“Trce Fin- 
Policis- 

pasis

viršinin- 
sudarė 

piktada- 
“Pirmų vietą“ sų-

WBBM — 389.4 metu — 770 kc.
WCFL — 309.1 met. — 970 kc.
WLS-WENR—344.6 met. — 870 'kc..
WGN — 416.4 met. — 720 kc.

Cicero

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artetian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

NAUJIENOS Pattera Dept
1739 S. Halsted St.. Chlcago.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. _____
r 

v 

Mieros ----------------- per krutinę

Atidarė varžytines ap 
rupinimui bedarbių 

anglimis

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
" v t

ries, o “antrų 
gered” Jack White.. 
tams duotas įsakymas 
stengti tų sąrašų sutrumpinti, 
ir apvalyti miestų Pasaulinei 
Parodai, kuri atsidarys birže
lio mėnesį.

Nori prašalinti Maloy iš 
kinooperatorių unijos
šeši Chicago Moving Picture 

Machinc Opcrators unijos na
riai įteikė peticijų Superior 
teismui, kurioje reikalauja pa
naikinti biznio agento Thomas 
E. Maloy rinkimus ir praša
linti jį iš unijos viršūnių.

Nepatenkintu asmeni
niais mokesčiais pas

kutinė proga
Ketvirtadienį, 5 vai. po pie

tų paribaigs terminas įteikti 
protestus mokesčių apeliavimo 
tarybai prieš perdidelius ir ne
teisingus asmeninio turto — 
mokesčius. Apeliacijos tary- 
bon įeina Fred W. Brummel ir 
George F. Nixon.

Areštuota bedarbių de
monstracijos vadovė
Policija areštavo 21 mc’.ų 

Sonia Mason, kuri vakar va
dovavo bedarbių demonstra
cijai prie Humboldt Parko 
bedarbiu šelpimo stoties, 
North Avė. ir Mozart.

Harold J. Taylor, pro- 
bate teismo teisėjas
Effingham apskričio teisė

jas Harold J. Taylor vakar už
ėmė Cook apskričio probate 
teismo teisėjo vietų. Vakan- 
cijų paliko Henry Horner, ku
ris buvo priesiegdintas Illinois 
valstijos gubernatorium.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Apskričio komisionieriai va
kar paskelbė varžytines aprū
pinti Chicagos bedarbiųv šei
mynas anglimis. Bendrovė ku
rios pasiūlymas laimės varžy
tines, turės pristatyti anglis, 
atsakančias, tam tikriems rei
kalavimams ir iškastas pieti-s 
nės IlHnois kasyklose/ 1
. . " ~ 1 ’ - ’ r /

W. 
man 
ras.

šiandie
M. A. Q.—3 pp. — East- 
School simfonijos orkest-

5:45 v. v

Lietuviai visų Cicero mokyklų 
rengiamame vakarėlyje

[Acme-P. A. Photo]

Anglijos iždo kancleris Stanley 
Baldwin

Apsivedė žymus kompo
zitorius J. A. Carpenter

žymus Chicagos kompozito
rius ir pianistas John Aldcn 
Carpenter greitu laiku ves tur
tingą, našlę Mrs. Eilėn Waller 
Borden.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

1646 W. 46 St.
Tel. Boulevard 5201 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724 

Koplyčia dykai

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti >todel. kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
- Tel. Canal 6174

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

m GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS/

3324 S. Auburn Avė
F g'-OEM

Tel. Boulevard 2035

.■j „.t-:.
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Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

RUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su sAvo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
aerokuojame už atvežimą mirusio žriiog&ug kūno j muvų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. r

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksitė, ar ne.

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

JŪSŲ GRABORIUS /
•> • i 'i . į \*. <, ' * * . * *

DldyilsOflsae \ ■ y.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1741
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K. y. W. — 5 v. v. — Pa
saulines parodos programas.

W. M. A. Q 
Donald Novis.

W. L, S, — 7 v. v.—L’mour 
Melodiųue.

W. -M. A. Q. — 9:20 v. v. — 
Carveth Wells.

W. E. N. R. 1.0:1^ v. v.— 
Cesare Sodero orkestras.

W. C. F. L. — 10:45 ir 11:45 
v: v. — €73it Of Moscow“.

D’Jdriko krautuvės radio pro
gramas iš WCFL sekmadieni, 
sausio 8 d., buvo pašvęstas 10 
m. sukaktuvėms nuo Klaipėdos 
atvadavimo. Dalyvavo. Makalai, 
su savo “triubeliais“, akordion- 
istas A. Schemett. Be to, pate
fonas.

Trečiadienį, sausio 18 d., J. 
Sterling Motron High School 
salėje Cicero pradines mokyk
los rengia vakarų, susidedantį 
iš veikalo ir koncerto.

JPrograme, tarp kitų, daly
vaus ir keletas lietuvių vaikų, 
Vincentas Brūzga, E. Kalkiutė, 
M. Juras, D. Kasdabiutė, M. 
Diviutė ir A. Eelmiutė.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

WGES. — 220.4 met. — 1360 
WMAQ — 447.5 met. — 670 
KYW — 293.9 met. — 1620

Graboriai

kc. 
kc. 
kc.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

Tel. Repnblic 3100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir. graži koplyčia dykai 

. 718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

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.

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

v Telefonas
Cicero 3724

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT;
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimu, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuose 

Atitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampais Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki S 

fcMIiomii 8ao 10 M4 U

DR.MT. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
•'fino valandM ano Z Iki 4 ir 6 lk> 

s vai. vak. NadHlomlt pagal aatartl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930 ■

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artėliau Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue
Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti WeetetnAv 

Phone Hemlock 7828 1 y\tv a ir
Panedaiaįs. Sudomi, k Plmylioml. DR. A. J. GUSSEN 1821 So. StrM | LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Vest 14th Street 

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie-1 Ofiso tel. Lafayette 7031 

mrtrteSU st Dr. V. Ę Sįedlinskis 
t., .... į 1U3 s;;™,.™.

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

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

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

įvairus Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio 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. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šventadieniais pagal susitarimo

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i» 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel (Canal 3110 
Rezidehcijos telefonai 

Hyde Park 67^55 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Issboe 

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 ntto 7 iki 8:30 vat 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midtray 2880

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

Tel. Lafayette 7$50
Dr. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki a vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

• Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 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 
Nedėliomis noo 10 iki 12. 
3343 South Hahttd Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

Dr. Suzana Ą. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiai

4145 Archer Avė. >
Oflao Tel. LAFAYETTE 73S7 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchu Attttm 
Td.fooa. Virgiau 0036

Ofirot Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A A. ROTH
Rusai Gydytojas it Chirurgas 

Specialuttu odot ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 W. 'Mashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Te L Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe StM prie Clark 
Telefonas State 7060; Valandos 0—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Pąnedflllo, SeredOa ir PMnyčioe vak. 0 Ud 0 

Telefonu Roosevelt 9000 
Namai f 6459 S. Rockwell Street 

Vtarnlnko. Ketverro ir Subatoe vAk. 7 iki 0 
Telefonu Republlo 8600

JOSEPft J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sėuth Aehland At^.
Tel. Doulevacd 2800 

Riz. 6515 50. RocšumM 8t.
Tel. Repnblic 9723

/ ■
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NUSINUODIJO 73 METU LIETUVIS 
BEDARBIS JUOZAS SMOLKIS

Atėmė gyvybę išgėręs stiklų karbolinės 
rakšties; rastas negyvas lovoje

Paliko 35 dolerius laidotuvėms; 
gaudavo pašalpų iš /abdarin- 
gos įstaigos

Smolkis buvo jau ga- 
apie 73 

amžiaus. Prieš metus 
mirė jo žmona ir jis pa- 
vienas. Gyveno adresu 

Wabansia avė. Kadangi

r NAUJIENOS, CEicago, UI.

Du žymiausi Europos vadai: buvęs Francijos premjeras 
Edouard Herriot (kairėj) ir Anglijos premieras Ramsay Mac- 
Donald po pasitarimo pereitų mėnesį Paryžiuje apie mokėjimų 
skolų Amerikai. Angliją sumokėjo, bet Francija atsisakė mo
kėti ir Herriot rezignavo iš premierystes.

PRANEŠIMAIYear off with a bangi Her 
rirst concert of the seakon 
was held on January L 1933 
at the Chicago Lithuanian Au
ditorium and it ccrtainiy came 
up to our expestations.
And the concert at Wicker 
Park Hali on Sunday, January 
8 waš just “keen“. Birute 
never sang better. We hope 
the concerts yot to come will 
be just as siuccssful. And by 
,he way, ict mc whisper to you 
that Birutė is planning some 
sočiai events that are goingto 
be different, believc me! And 
while we are on that subject, 
Tony Stelmok and Tony Ged- 
ville are goign a dance at Rock- 
dale, Illinios, just a few miles 
the other side of Joliet, and 
they’d be mighty glad to seC 
you there.

At Birutė’s lašt rehearsal
two new members joined, mem- 
bers \vhom we hope will stay 
with us, Marion Steele, sopra
no, and Patricia Benesh, alto.

On Thursday, January 12, 
all members are reųuested to 
be present at a very important 
rehearsal to prepare for par- 
ticipation in Mr. Rimkus’ con
cert Sunday, January 15, 1933 
at the Lithuanian Auditorium. 
More next time.—E. Vičas.

Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas įvyks tre- 

vak. 
Ave^ 
atsi- 
apie 
apie

Kensington.

Personai 
Asmenų Ieško

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

Box 1521 
Naujienos

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čiadieny 11 d. sausio. 7:30 vai. 
A. Nakrošis svet.. 311 Kensington 
Nariai esate kviečiami neatbūtinai 
lankyti, nes bus išduotas raportas 
bendrovės stovį ir bus svarstoma 
likvidavimą. Direkcija,

Bridgeport Dr-tė Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sausio 11 d. 
8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks trečiadieną sausio 11 
1933 m. p. Radžiu bute, 2345 Kedzie 
Blvd., 7 vai. vak. Narės malonėkite lai
ku pribūti. Kviečia Valdyba.

Lt. S. J .Harris Post No. 271 of the 
American Legion laikys mėnesinį susirin
kimą ketvirtadieny sausio 12 d. 1933, 
8 vai. vak. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockwell St.

J. S. Czaikauskas, Adjutantas.

dų. Lovoj gulėjo nebegyvas 
Smolkis, o -šalia jo stovėjo stik
las su karboline rukštimi.
Kūnas randasi pašarvotas pas 

graborių Sacharskį
Kiek galima spėti. Smolkį 

privedė prie saužudystės var
gingas gyvenimas, šiais sun
kiais laikais negali gauti dar
bo net tvirti ,kaip ąžuolai, vy
rai, o tokiam seneliui Smolkiui, 
tai nebebuvo jau jokios progos 
kada nors ,kaip yra sakoma, at
sistoti ant kojų. Labdarybės 
gi duona nėra labai saldi, tad 
Smolkis, matomai, ir nutarė pa
sišalinti iš šios ašarų pakalnės. 
Jo kūnas yra pašarvotas pas 
graborių Stanley Sacharskį,

Sakoma,

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITE namų darbui prižiūrė
jimui kūdikio ir pagelbėjimui prie vi
rimo. Telefonuokite Sunnyside 0446.

anglimis. Tai buvo “dovana“ 
Smolkiui iš labdaringos įstaigos. 
Troko šoferis priėjo prie durų 
ir pradėjo belstis, bet niekas 
neatsiliepė. Manydamas, kad 
nieko nėra namie, jis nuvažia
vo savo keliais. Vėliau kaimy
nai pastebėjo pro langų, kad 
Smolkis guli lovoj ir nesiju
dina. Jei suprato ,kad kas 
nors yra negerai ir pranešė po
licijai. Pastaroji įsigavo į vi-

Užvakar nemažą sąjūdį North 
Sidėj sukėlė nauja tragedija, 
būtent, Juozo Smolkio nusinuo- 
dijimas.
na senyvas žmogus 
metų 
laiko 
siliko 
1836
jis buvo neturtingas žmogus ir 
bedarbis, tai gaudavo pašalpą 
iš labdaringos įstaigos.
Nusinuodijo karboline rakštimi

Užvakar prie jo gyvenamo
sios vietos sustojo trokas su

1744 Wabansia av. 
graboriui nabašninkas palikęs 
$35 palaidojimui.

Turėjo du sūnūs
Kiek yra žinoma, velionis 

Smolkis turėjo du sūnūs. Ta
čiau jau gerokas laikas, kaip 
sūnus apleido tėvą ir nežinia, 
kur jie randasi. Šiaip giminių 
velionis Chicagoj ir, tur būt, 
Amerikoj neturėjo.—J.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

MERGAITE abelnam namų darbui, 
geri namai, turi pagelbėti su vaikais. 
Davidson, 6130 N. Talman Avė. Tel. 
Hollycourt 3503.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PROBAK-
PARDAVIMUI grosernė, galima it 

bučernę, apgyventa visokių uotų, gra
žioj vietoj, norinčiam biznyj butu 

4554 So. Rockwell St.

Šiandien svarstomos
P. Baltučio ir A.

Bojalos bylos

Lauraiticnė greitu laiku va
žiuosianti į pietines valstijas, 
greičiausiai Floridų pasilsėti. 
Paskutiniai įvykiai ja suvargi
nę, sugadinę jos nervus.

P. Baltučio — kriminaliame 
teisme, A. Bojalos — 

probate teisme

šiandien įvyksta dvejos įdo
mios lietuvių bylos, kuriose 
galima fiikėtis* įdomių išsivys-

Sausio 15-ta svarbi 
šio koncertų sezo

no diena

porų metų laiko. Nuoširdus pa
tarnavimas ir linksminimas či- 
kagiečių gražu maloniu balsu, 
verčia manyti, kad dain. Rim
kus turi daugelį draugų ir pri
tarėjų, kurie yra pasirengę at
vykti ir pasiklausyti koncerto 
15 d. sausio, 7 vai. vakare.

—K.

evening of SATURDAY, 
ruary FOURTH, for the 
CABARET DANCE.

Passes available from 
member. Only< sixty
Saturday, February fourth.

— Frankie,

Feb-
K R

any 
cents.

Įvyks

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

suteikia 
barzdaskutyklos 

Mana komfortą 
skutimos 

namie

PARDAVIMUI grosernė ir delicattes- 
sen. lietuvių apgyventa apielinkė, iš
dirbtas biznis Kambariai pagyvenimui. 
Rendos $25.00. Pigiai.

2500 W. 39 St.

(PROBAK BLADE)

PARSIDUODA bučeme ir grosernė 
labai geroj vietoj, nėra kitos bučemės 
per du blokus. Biznis cash. parduosiu 
nebrangiai, nes einu į garadžiaus biznį. 
Su mainais neatsišaukite

1025 W. 65 St.

P. Baltutis jau kelintu kartu 
stoja prieš teismą J. Prystals- 
ki — vyriaus) kriminalio teis
mo teisėjų už svetimų pinigų 
išeikvojimų. Tikimasi, kad 
šiandien bus išspręstas kalti
namojo likimas.
Bojalos byla eina dėl palikimo

A. Bojalos byla eina dėl pa
likimo. A. Bojaliene, mirusio 
A. Bojalos žmona, gyvenanti 
Lietuvoje, per advokatus mė
gina sulaužyti jo testamentą, 
kuriame kalbama apie kclioli- 
ką tūkstančių dolerių.

Didesne pinigų dalis testa
mento skiriama p. Radžienei, 
graboriaus Radžiaus žmonai. 
Velionio žmonos advokatai 
mėgina įrodyti, kad testamen
tas esąs suklastuo^as.

dainininko Stasio Rim
kaus metinis koncertas

Bruno Lauraičio pas
kutinis testamentas 

Probate teisme

Sausio 15 d., tai bus sekma
dienis, kuriam dainininkas Sta
sys Rimkus, Lietuvių Auditori
joje duos savo metinį koncer
tą. šalę paties dainininko S. 
Rimkaus, programo dalyvaus, 
smuikininkė p-lė Valerija če- 
pukaitė, dainininkas A. Ka
minskas, dainininkė p-nia A. 
Zabukiene, šokėja Maryte Gri
niūte, “Birutes“ mišrus choras 
ir “Birutes“ vyrų kvartetas.

Kaip matyti iš dalyvių, pro
gramas turės būti rimtas, su
sidedąs iš lietuvių liaudies dai
nų ir žymių kompozitorių.

Apie pačius programo daly
vius nebelieka kas daug kalbė
ti, nes jie visi yra čikagiečių 
lietuvių mėgiami ir širdingai 
įvertinami.

Pats koncerto rengėjas Sta
sys Rimkus yra pilnai užsitar
navęs čikagiečių lietuvių para
mos, dainuodamas jiems kon
certuose ir per radio per virš

Antaną Girskį gali 
ma aplankyti kar

tą į mėnesį
Sėdi Joliet penitentiary; turės 

atlikti mažiausiai 5 metų 
bausmę

sėdi Joliet kalėjime už Bert 
Walkerio nudurimų ir yra 
nubaustas penkiolikai metų 
kalėjimo, galima aplankyti 
kartų į menesį.

Jis buvo išgabentas į kalėji
mų pereitų metų pabaigoje ir 
turės išsėdėti mažiausiai pen- 
kius metus. Po to laiko galės 
reikalauti paliuosavimu už ge
rų elgesį.

TheEnglishColumn
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K R’S INITIATE HELEN 
PILKIS

Saturday, the weįi-

Jo žmona Sieliu Lauraitienė 
važiuosianti i Floridą pa

silsėti

Paskutinis, trečiadienį sau
sio 4 d., mirusio ir užvakar 
palaidoto Bruno Lauraičio tes
tamentas pereitos savaitės pa
baigoje buvo įteiktas “probate 
teismui”. Datuotas gruodžio 
mėnesio pradžioje.

Kaip jau buvo pažymėta, 
testamente velionis paveda 
skolų išlyginimų, ’ visų neuž
baigtų reikalų sutvarkymų ir 
rūpinimąsi laidotuvėmis savo 
broliui Dr. Alfonsui Laurai
čiui.

Tarp kito ko, nurodo, kad 
laido’uves tvarkytų graborius 
Eudeikis, ir kad gedulingos 
mišios butų atlaikytos! Cicero 
lietuvių bažnyčioje/ Be to, 
testamente sako, kad savo au
tomobilį palieka Dr. Laurai' 
čiui. Apie kitas reikalus tes
tamentas neprisimena.

Teko patirti, kad vėlionio

Lašt
known group of K R’s or “Kulį 
turos Ratelis“ initiated another 
member into their circle.

Helen Pilkis is a graduate 
of the Harrison Tech High 
Scliool and is now doing- Senior 
work at the Illinois School of 
Pharmacy. She’s a tall ,pretty 
blonde and a smiling, winsome 
personality!

Ah I Those who know the 
other K R’s, būt štili don’t 
knoyy our charming Helen — 
here’s a tip: come to our dance 
on February fourth. SheT be 
there.

Yes, yes, and for many other 
reasons, such as for ,a nice 
crowd, a pleasant evening, a 
good time, KEEP OPEN the

Teko patirti, kad velionio vasarą ir 
žmona - Steila -ftozmanskaitė- (byčiuose)

BIRUTE
Echoes and facts

Well, Birutė Štartcd the New

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abclnds Istorijos

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
4 CHIČAGOUILL.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos ■ 
Pilietystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

CLASSIFIED ADS.
Financial 

Finansai-Paskolos

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

REIKALINGA $5,000 ar daugiau 
ant pirmų morfgečių. namas randasi 
Marųuette Parke, naujas, 8 pagyvenimų. 
Rašykite į Naujienas. 1 739 S. Halsted 
St.. Box No. 1523.

NAUJtaU METINIS KONCERTAS 
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MADOS MADOS MADOS

Business Service 
Biznio .Pątąraa^mąs

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

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

-----  " " .............—■
VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU

St. Louis ..................  $2.00
Kansas City ............ $5.00 
Detroit ..........;................ $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. Chicago

Real Estate For Sale
,r

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar ui 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 antras 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

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 tuo jaus 
likviduotos.

MR. RODGERS
4701 So. Ashland Avė. 

Boulevard 4576

DVIEJŲ flatų mūrinė residencija 5 
ir 4 kambariai. Tiie stoas, stikliniai 
porčiai. Gandžius kainavo $14.000. 
Parduosiu už $9.900. Arti krautuvių 
ir bažnytinių mokyklų.

6241 So. Paulina St.

HP •1 aip,

Šuneliui arba

Vėliausi pliažo 
Floridoj, diilbut juos 

Chicagos

kostiumai 
matysime 
pliažuose

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

E-793 ; (
smagumą savo kudykėliui —, kartu ir 
paveikslėlius pradės žaisti o jus galėsite

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, 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: 
Naujienos, Pakęra Dept, 1789

Kodėl jums nepadaryti mažą 
kartu ir savo laiką sutaupykite. Jisai pamatęs

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti. man pavyzdį Nro •....•••...•..m-... 
i ■ '

Mieros per kratinį

(Adresas)

(Miwatk \

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

pasakykite savo pažįsta-

Telefonas y r a

* 8500
Skelbimu, priimame nuo pat ryto iki 8 valaridai vakaro;

£££ ______________




