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Pritaria 40 vai. darbo savaitei, bet darbi
ninkai nesusitaiko su samdytojai^ dėl algų

Genevą, s. 12.- Internaciona
linėje nedarbo konferencijoje, 
kuri svarsto sutrumpinimą dar
bo valandų iki 40 vai. į savai
tę, iškilo aštrus ginčai klausi
mu, ar sutrumpinus darbo va
landas palikti senąsias algas, 
ar algas nukapoti atatinkamai 
sutrumpintoms darbo valan
doms.

Generalinis Francijos Darbo 
Federacijos sekretorius Leon 
Jouhaux pareiškė, kad darbo 
valandos turi būti sutrumpin
tos be jokio algų nukapojimo.

Jouhaux pasakė konferenci
jai, kad jei padėtis pasaulyje 
nepagerės, tai bus sunaikinta 
civilizacija. Tris dešimt milio- 
nų vyrų ir moterų—šešta dalis 
viso pasaulio darbininkų — yra 
be darbo, sakė jis, ir net atsi
gavusi' industrija tų bedarbių 
neišgelbės, nes technologiška 
bedarbė vistiek pasiliks svarbiu 
faktorium.

Patys serbai reika
lauja lygybės Jugo

slavijos tautoms
Diktarura. svyruoji»ir karalius 

bėga Rumunijaii. „Prie* kroa
tų ir slovėnų prisidėjo ir ser
bai

Belgradas, Jugoslavijoj, s. 12. 
—Serbijos demokratų vadas 
Liuba Davidovič ir Serbijos 
Valstiečių partijos vadas Jonan 
Jobanovič, savo partijų vardu 
išleido bendra manifestą, ku
riame reikalaujama “naujos 
formos valstybei, paremtos ant 
liizoso susitarimo visų piliečių 
ir visų partijų.” Manifestas pa
smerkia diktatūrą ir remia kro
atų ir slovėnų reikalavimą ly
gybes visoms Jugoslavijos tau
toms.

Manifestas yra reikšmingas 
tuo, kad jis tapo paskelbtas už 
kelių valandų po to, kai val
džios laikraščiai labai piktai pa
smerkė slovėnų vado, buvusio 
premiero KoroŠec, manifestą 
kaipo išdavikiškų, nes jame bu
vo reikalaujama autonomijos 
ir slovėnų taiftai.

Kartu eina gandai, kad ka
ralius Aleksandras ir karalie
nė Marė išvažiuoja į Rumuni
ją pasitarti su karalium Karo
liu. |

Kad jie sausy vyks į Rumif- 
niją buvo paskelbta pirmiau, 
bet tai busiąs šeimyninis apsi
lankymas. Tečiaus kaip dabar 
padėtis Jugoslavijoje vystosi, 
tai jų išvažiavimas priima vi
sai kitų reikšmę, nes galbūt 
jiems nebeteks sugryšti.

Serbų manifestas sako, kad 
diktatūra sunaikino tų pagrin
dą, ant kurio buvo sukurta ser
bų, kroatų ir slovėnų unija.

“Mes reikalaujame naujos 
tvarkos Jugoslavijai”,' sako ma
nifestas, “taip kad butų suda*> 
ryta lygsvara tarp tautų ir

Chicagai Ir apielinkel federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lengvas 
sniegas; pietryčių vėjas.

(S’
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Anglijos valdžios delegatas 
Frank Norman, pasipriešino 
darbininkų reikalavimui 40 
vai .darbo savaites be algų nu- 
kapojimo. Tai esą pastangos 
pakelti algas.

Danijos samdytojų delegatas, 
II. C. Oersted tvirtino, kad dar
bo valandų sutrumpinimą turi 
sekti ir algų su’mažinimas.

Vokietijos valdžios delegatas 
remdamas siūlymą sutrumpinti 
darbo valandas, išreiškė viltį, 
kad galbūt galima bus išlaiky
ti ir dabartines algas.

Kalbėdamas už darbo valan
dų sutrumpinimą be algų nu- 
kapojimo, Jouhaux, sprendžia
ma, kalbėjo varde visų konfe
rencijoje dalyvaujančių darbi
ninkų delegatų. Prisiminta, kad 
tą nusistatymą, t. y. trumpi
nimą darbo valandų be algų ka
pojimo, remia ir Amerikos 
Darbo Federacija.

kad tesingiausi ir gabiausi 
žmonės galėtų įeiti į valdžią ir 
vadovauti žmonėms.”

Toliaus reikalaujama pagerb
ti serbų, kroatų ir slovėnų in
teresus ir kad viena partija, 
ar grupė negalėtų pasigriebti 
viršenybės ir nustelbti kitas. 
Toliau reikalaujama atsižvelgti 
ir į valstiečių reikalus, nes 
valstiečiai yra pagrindas viso ša
lies gyvenimo.

Illinois gyventojai 
kovoja prieš įvedimą 

pardavimo taksų
Quincy, III., s. 12. — 18 pa

vietų prie Mississippi upės, 
nuo Jo Daviess iki Alexander, 
pastatys bendrą frontą prieš 
įvedimą pardavimo taksų Illi
nois valstijoje, kuriuos dabar 
svarsto valstijos legislatura. 
Biznierių ir fabrikantų asociaci
jos ir prekybos butai, visi yra 
vieningai priešingi tų taksų į- 
vedimui.

Jie nurodo, kad jei panašių 
taksų neįves kitos kaimyninės 
valstijos, tai nukentės Illinois 
prekyba, nes gyventojai, vie
ton mokėti taksus pirkti reik
menis važiuos į kitas valstijas, 
kur taksų nėra.

Be to nurodoma, kad pirmas 
valdžios uždavinys butų mažin
ti taksus, o ne juos didinti ir 
ieškoti naujų taksavimo šalti
nių.

Apsivedė dėl $4 i mėne
sį darbo

New Liberty, Okla., s. 12.— 
Eilėje ieškančių darbo stovėjo 
Sam Rittenhouse, 30 m., neve
dęs. Jam buvo pasakyta, kad 
tik vedę gali gauti darbą. Kiti 
darbo ieškotojai sudėjo pinigų 
gauti leidimą apsivesti ir ne
užilgo Rittenhoirse sugryžo jau 
su žmona Elsie, 20 m. Bet 
darbo vistiek negavo. Jei ir 
gautų tą darbą, tai dirbtų tik 
2 dienas į mėnesį, už kurias 
gnutų$4—po $2 j dieną.

Pittsburgh, Pa., s. 12. —Ro- 
bert C. Stouffer, naujokas dai
lės studentas Carnegie Techno
logijos Institute, iš nusimini
mo, kad studentų korporacija 
nepirėmč jo nariu nušoko nuo 
tilto ir užsimušė vietoj.:
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Puošnus traneuzų pasažierinis laivas Atlantiųue, ,41,000 tonų įtalpos, kuris nesenai sudegė Ang
lijos kanale, vežamas į Havre mažiems pataisymams. Apie, 20 jurininkų žuvo, kiti liko išgel

bėti, laivas gi visai išdegė. Priežastis gaisro nežinoma.
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Hitleris persivertė- 
jau taikosi su Schlei 

cherio valdžia
Taikintis verčia tai. kiad hitle

rininkai yra paskendę skolo
se, o nesitaikant negauna pi
nigų

Berlynas, s. 12. — Pasitaręs 
Gologne su buvusiu’ kancleriu 
von Papenu, neva didžiausiu sa
vo priešininku, Hitleris, ekubiai 
atvyko į Berlyną pasitarti su 
reichstago pirmininku Georing 
ir turbut įsakyti jam, kad hit
lerininkai daugiau nebesišiauš- 
tų prieš kanclerį Schleicherį ir 
jo valdžią remtų.

Tas umus Hitlerio persiverti
mas nusistatyme linkui val
džios įvyko todėl, kad jo parti
ja iki ausų yra paskendusi 
skolose. Manoma, kad jo par
tija yra prasiskolinsi du ar 
tris mįlibnUs dolerių. Skolinin
kai jį siaudžia ir jis trumpu 
laiku turi, gauti mažiausia vie
ną milioną dolerių, kad atmo
kėti būtiniausias skolas ir už
kimšti svarbiausias skyles.'

Jo finansiniai rėmėjai, kurie 
visą laiką jį rėmė— Pareitiio 
ir Ruhr klonio fabrikantai, šį 
kartą pranešė per buvusį kanc
lerį von Papen, kad jie sutin
ka ir vėl jį paremti ir sudėti 
dar 4,000,000 markių (apie $1,- 
000,000), bet tik su sąlyga, kad 
hitlerininkai nebandys nuversti 
esamą valdžią ir tuo nestums 
šalį į liauju rinkimų sūkurį.

Hitleris todėl po pasitarimo 
su baronu von Papen skubiai ir 
atvyko į Berlyną susitarti su 
savo nariais reichstage arba ati
dėti reichstago susirinkimą, ku
ris turi įvykti sausio 24 d., ar
ba neprileisti nepasitikėjimo 
valdžiai balsavimo.

Kancleris Schleicheris gi tuo 
tarpu bandys hitlerininkus pri
kalbinti įeiti į jo kabinetą. Tai 
galbūt dabar nebus taip sunku 
padaryti, nes Hitleriui yra rei
kalingi pinigai, o daugelis hit
lerininkų yra ištroškę valdiškų 
darbų.

Hitleris paleido dalį savo 
ginkluotų burių

Nuremburg, Vokietijoj, s. 12. 
—Franskonijos divizija iš 12,- 
000 hitlerininkų ginkluotų bu
rių, tapo paleista Hitlerio įsa
kymu, delei frakcinių kivirČųr 
o komanduotojas Stegman, re^ 
chstago narys, tapo pašalintas 
už atsisakymą klausyti Hitle
rio.

■' I.' ‘
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70,000 Vokietijos karei
vių užbaigė tarnybą
Berlynas, s. 12. — 70,000 

reichswehro kareivių tapo ap- 
liuosuoti iš kariuomenes, ištar
navę joje 12 metų. Dauguma 
jų dar neturi darbo, nors dau
geliui jų yra pažadėti menkes
ni valdiški darbai.

Europoj siaučia in- 
fluenzos epidemija

Tūkstančiai r žmonių serga ir 
šimtai yra / mirę

Londonas, s. 11. — Dviejų 
rusių influenza—krutinės ir vi
durių, dabar siaučia Anglijoje 
ir kitose Europos šalyse.

500 žmonių mirė nuo influ- 
enzos Birmingham ir tūkstan
čiai serga.

Ir epidemija netik nemažėja, 
bet dar plečiasi Visose šalyse. 
Nuo to 
kuriose 
kyklos.

labai kenčia biznis, kai
vietose u’žsidaro mo-

4 rusai pasmerkti 
mirčiai už pavogi

mą uogienės
Maskva’, s. 12. — Keturi zoni

nės liko pasmerkti mirčiai ir 
trys kiti nuteisti kiekvienas 10 
metų kalėjiman už pavogimą 
uogienės—u’ogų prezervų— iš 
valdžios (sandėliu. Pasmerkti 
mirčiai yra sandėlio vedėjas 
ir 3 darbininkai; kiti trys bus 
patalpinti kalėjime tolimiausioj 
šiaurės vietoj (turbut Solovec- 
ke). Be to dar du darbininkai 
gavo po 3 metus kalėjimo.

Kalėjimas ikį gyvos 
galvos už nepasise

kusi plėšimą
Devenport, Iowa, s. 12. — 

James Russell iš Chicago, tapo 
nuteistas visam amžiui kalėji
mai!. Jis su kitais šaikos na
riais spalio 6 d. bandė apiplėš
ti vietos banką.

Washington, s. 12. — Mar
lių R. M. Kemmerer, 25 m., 
kuris SU ginklu rankoje, iš ga
lerijos, atstovų bute bandė iš
dėstyti savo nuomonę, kaip iš
gelbėti pasaulį ir tuo bute su
kėlė didelį triukšmą, vakar su 
savo tėvais išvyko namo, ĄHėn- 
town, Pa. Prokuroras Rover 
nusprendė, kad bus geriau j; 
paliuosuoti, negu kad bausti ar 
sodinti kalėjimam 

■ ■ ■ .
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Rusija vėl paišau 
sianti kolektuot vai 

stiečių grudus
Galbūt vėl bus įvesta taksavi- 

mo grūdais sistema, sako Mo- 
lotov

Maskva, s. 12. —Ilgai laukta 
valstiečiams koncesija yra pa
daryta paskelbtoj komisarų pir
mininko (premiero) Molotov 
kalboje. • .

Molotov paskelbė, kad' val
džia galbūt panaikins grudų 
koleklavimą ir vieton to įves 
taksavimą grūdais ir. kitais 
ūkio produktais. Panaši siste- 

J"|ma buvo 10 metų atgal ir vals-
tietis iškalno žinos kiek grudų 
ir kitų porduktų jam reikės 
pristatyti valdžiai.

Prie dabartinės kolektavimo 
sistemos, kuri buvo įvesta 1928 
m., pradžioj piatilietkos, vals
tietis niekad nežinojo kiek gru
dų jis turi sumokėti. Nuo to 
konto produkcija ,nes valstietis 
žinojo, kad kuo daugiau jis už
augins, tuo daugiau iš jo val
džia. išreikalaus; todėl auginu
si tik tiek, kiek jam pačiam rei
kalinga, kad ku'omažiausia tek
tų valdžiai.

Arthur, Ilk, s. 12.— čia pra
sidėjo judėjimas, kad pirkti 
kornirs ir juos deginti tikslu pa
kelti kornų kainas. Tikimąsi, 
kad Moultrie ir Douglas pavie
tai sudeginsią 40,000 bušelių 
kornų.

Northampton, Mass., s. 12.— 
Teismui paduotas patvirtinti 
buvusio prezidento Calvin Coo- 
lidge paskutinis testamentas, 
kuris susideda iš 23 žodžių įr 
visą tu’rtą palieka žmonai, e

Mount Ida, Ark., s. 12. — 
Giengė 8 ar 12 plėšikų su dide
liu vargu išsinešė iš Monogo- 
mery Pavieto banko dviejų to
nų sunkumo seifą. Bet plėšikai 
apsivylė: seifas buvo tuščias.

> ■ »
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Permainos “Liet. Aido” 
Redakcijoje

Kaunas.-—“Liet. Aido” redak
torius ,V. Gustainis pasitraukė iš 
pareigų. “Liet. A-do” atsako
muoju redaktorium, kiek girdė
tų pasirašysiąs p. Blynas, “Pa
gaugos” b-vės b-bos narys.
, Kandidatais į “L. A.” reduk
torius minimi Jurkunąs-šei- 
nius, Rastenis-Marius ir k., bet, 
matyti, naujo !
klausimas dar nesąs išspręstas.
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18 žmonių žuvo ne- 
neprastose sniego 

pūgose Rumunijoj
Kai kur sniego pusnys yra 30 

pėdų augštumo. Išt’si mies
tai užpustyti ir izoliuoti

Bucharestas, Rumunijoj, s. 
12.—Kiek žinoma, 18 žmonių 
sušalo nepaprastai didelėse snie
go audrose, kurios užpustė dau
gelį Rumunijos miestų ir mies
telių. Brailoj sniegas yra de
vynių pėdų gilumo. Daugelis 
miestų Dunojaus lygumose, 
Maldavijoj ir Besarabijoj, yra 
visiškai izoliuoti, nes vietomis 
sniego pusnys yra 30 pėdų au- 
gštumo.

Smarki vėtra siautė 
Californijoj

2 žmonės žuvo, 11 prapuolė; di
delių nuostolių pridaryta alie
jaus laukams ir sodnams

Los Angeles, Cal., s. 12. — 
Smarki vėtra vakar siautė Ca- 
lif orui joj visą naktį ir veik vi
są dieną. Vėtroje žuvo ma
žiausia du žmonės, 11 jurinin
kų gi pasigendamą, žuvęs yra 
Įeit. kom. Hupp, kurį vėjas nu
pūtė nuo kruizerio Raleigh til
to. Kitas žuvęs taipgi buvo 
vėjo nublokštas į vandenį nuo 
barkos, kurioj gyveno. 11 pra- 
pirolusių jurininkų yra nuo ka
ro laivų, kurie buvo išsiųsti 
valtimis gelbėti kitas valtis, 
kurias vėtra-
Tie jurininkai nebesugryžo ir 
manoma, kad jie taipjau yra 
žuvę.

Po vėtros juros pakraščiai 
pilni išmestų ant kranto valčių 
ir jachtų, o miestų gatves už
neštos smilčių. Bet ypač dide
lių nuostolių padaryta citrinų 
sodnams, kur mfostoliai siekia 
milioną 
no dol. 
aliejaus 
ai ėjau s

dolerių. Daugiau milio- 
nuostolių padaryta ir 
laukams, kur nunešta 
svirtys.

Ąžuolais norima atlai
kyti dalį sunkumų
iKaunas.—r Esant finasiniams 

sunkumams dalis tų sunkumų 
norima uždėti ir ant ąžuolų 
“pečių”: žemės ūkio ministe
rija padarė platų planą Dzugų, 
Varėnos, Raudondvario ir Tra
kų miškų urėdijose iškirsti ligi 
15,000 ktm. ąžuolų. Dabar ne 
vienoj Pabaltijo valstybėj tiek 
ąžuolų kaip Lietuvoj nėra ir 
jei numatyta norma bus iškirs
ta, tai šimtamečių ąžuolų Lie
tuvoj neliksią.

| TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON | 

į® Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti^ gS išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame- ® SS rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįšti, ® SS kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo’IS S jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

ŠĮ Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami® SS daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų ® 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. gg

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-®
® ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. S
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Valstybių nusistaty 
mas prieš Japoni

ją griežtėjąs
stvertis priemonių apgin-
Chiniją. Japonija tada

Gali 
ti 
trauktųsi iš tautų sąjungos

Tokio, s. 12.— Japonijos už
sienio reikalų ministerijos gau
tomis žiniomis, derybos su An
glija ir Francija neinančios pa
lankiai Japonijai. Tautų sąjun
gos komiteto nusistatymas prieš 
Japoniją darosi griežtesnis, taip 
kad tautų sąjunga gali pritai
kinti prieš Japoniją 15-tą tau^ 
tų sąjungos statuto skirsnį. 
Ypač japonai nenori, kad butų 
pritaikintas 4-to skirsnio pa
ragrafas, kuris numato tautų 
sąjungos intervenciją, jeigu 
besikivirčijančios šalys nenori 
pasiduoti arbitracijai ar tautų 
sąjungos tarybos nuosprendžiui.

Niekuriuose rateliuose atvi
rai kalbama, kad tokiame atsi
tikime Japonija pasitrauktų iš 
tautų sąjungos.

Reikalauja injuctio 
no prieš šerifą

Taylorville, III., s. 12. —Nau
josios angliakasių unijos, Pro- 
gresisve Miners of America, ad
vokatai kreipėsi į teismą, rei- 
kaaudami injunetiono prieš 
Christian pavieto šerifą Wein- 
eke/ Unija kaltina, kad be- 

blaškč įlankoj-Į.giNkliai pikieiuotojai buvo už
puldinėjami : ir mušami, delei 
ko įhirė trys žmonės; kad Pro
gressive imi jos susirinkimų 
vietos tapo uždarytos; kad 
unijos nariams neleista daly
vauti unijos viršininkų rinki
muose ; 
ville ir 
se tapo 
ir visi 
žyti.

kad pieno stotys Jels- 
Stonington miesteliuo- 
uždarytos ir kad indai 
įrengimai tapo sudau-

Išaiškino vagių gaujų
Panevėžys.—Per visą praėju

sią vasarą ir per šį rudenį Vie
šintų apylinkėje buvo padary
ta apie 20 įvairių vagysčių. Pi
liečiams, kad ir buvo žinomi 
beveik visi vagys ,bet vagiant 
nė vienas ne buvo pagautas. 
Tik nesenai buvo padaryta kra
ta pas 
kaime, 
daiktų, 
virš 10 
ventojai patenkinti šiuo įvykių, 
nes Viešintų apylinkėje iki 
šiol tegalėjo šnekėti apie vagis 
tik pašnibždomis.

A. Bagdoną, Viešintų 
ir rasta įvairių vogtų 

Betardant išsiaiškino 
Bagdono padėjėjų. Gy-



n—irtji ii ..... rin

The First and Greatest Lithūahląn Daily in America

NAUJIENOS ~
THt Lithuanian Daily Ncws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Phone Roosevelt 8500 s

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
...  —..IIUl .Ui. I -I. Iii

The Lithuanian Daily News
Entored as second-class matter Marėh* 7, 1914 at the Popt Office »? Chicago, £1L. 

under the Act of March 8. 1879

1HN11111 III ll II 1 I trH- i i į

‘the First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily New*

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
bll. ■!! H . ............  j ■„■L.".,....................................... t

VOL. XX Kaina 3c ....... ..... .........  t ......... į
No. 10

INTERNACIONALINE NEDARBO KONFE- 
RENC. SVARSTO DARBO V. TRUMPINIMĄ
Pritaria 40 vai. darbo savaitei, bet darbi
ninkai nesusitaiko su samdytojais* dėl algų

Genevjų s. 12.—internaciona
linėje nedarbo konferencijoje, 
kuri svarsto sutrumpinimą dar
bo valandų iki 40 vai. į savai
tę, iškilo aštrus ginčai klausi
mu, ar sutrumpinus darbo va
landas palikti senąsias algas, 
ar algas ji u kapot i atatinkamai 
sutrumpintoms darbo valan
doms.

Generalinis Francijos Darbo 
Federacijos sekretorius Leon 
Jouhaux pareiškė, kad darbo 
valandos turi būti sutrumpin
tos be jokio algų nukaposimo.

Jouhaux pasakė konferenci
jai, kad jei padėtis pasaulyje 
nepagerės, tai bus sunaikinta 
civilizacija. Tris dešimt milio- 
nų vyrų ir moterų—šešta dalis 
viso pasaulio darbininkų — yra 
be darbo, sakė jis, ir net atsi
gavusi industrija, tų bedarbių 
neišgelbės, nes technologiška 
bedarbė vistiek pasiliks svarbiu 
faktorium.

Anglijos valdžios delegatas 
Frank Norman, pasipriešino 
darbininkų reikalavimui 40 
vai .darbo savaitės be algų nu- 
kapojimo. Tai esą pastangos 
pakelti algas.

Danijos samdytojų delegatas, 
H. C. Oersted tvirtino, kad dar
bo valandų sutrumpinimą turi 
sekti ir algų sumažinimas.

Vokietijos valdžios delegatas 
remdamas siūlymą sutrumpinti 
darbo valandas, išreiškė viltį, 
kad galbūt galima bus išlaiky
ti ir dabartines algas.

Kalbėdamas už darbo valan
dų sutrumpinimą be algų nu- 
kapojimo, Jouhaux, sprendžia
ma, kalbėjo varde visų konfe
rencijoje dalyvaujančių darbi
ninkų delegatų. Prisiminta, kad 
tą nusistatymą, t., y. trumpi
nimą darbo valandų be algų ka
pojimo. remia ir Amerikos 
Darbo Federacija.
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18 žmonių žuvo ne- 
neprastose sniego 

pūgose Rumunijoj
Kai kur sniego pusnys yra 30 

pėdų augštumo. Išt’si mies
tai užpustyti ir izoliuoti

Bucharestas, Rumunijoj, s. 
12.—Kiek žinoma, 18 žmonių 
sušalo nepaprastai didelėse snie
go audrose, kurios užpustė dau
gelį Rumunijos miestų ir mies
telių. Brailoj sniegas yra de
vynių pėdų gilumo. Daugelis 
miestų Dunojaus lygumose, 
Maldavijoj ir Besarabijoj, yra 
visiškai izoliuoti, nes vietomis 
sniego pusnys yra 30 pėdų au
kštumo.

Smarki vėtra siautė 
Californijoj

2 žmonės žuvo, 11 prapuolė; di
delių nuostolių pridaryta alie
jaus laukams ir sodnams

Valstybių nusistaty
mas prieš Japoni

ją griežtejąs
Gali stvertis priemonių apgin

ti Chiniją. Japonija tada 
trauktųsi iš tautų sąjungos

Tokio, s. 12.— Japonijos už
sienio reikalų ministerijos gau
tomis žiniomis, derybbs su An
glija ir Francija neinančios pa
lankiai Japonijai. Tautų sąjun
gos komiteto nusistatymas prieš 
Japoniją darosi griežtesnis, taip^j, 
kad tautų sąjunga gali pritai
kinti prieš Japoniją 15-tą laip
tų sąjungos statuto skirsnį. 
Ypač japonai nenori, kad butų 
pritaikintas 4-to skirsnio pa
ragrafas, kuris numato tautų 
sąjungos intervenciją, jeigu 
besikivirčijančios šalys nenori 
pasiduoti arbitracijai ar tautų

Patys serbai reika
lauja lygybės Jugo

slavijos tautoms
■ •

Diktarura. svyruoji -ir karalius 
bėga Rumunijon. JPrie^ kroa
tų ir slovėnų prisidėjo ir ser
bai

Belgradas, Jugoslavijoj, s. 12. 
—Serbijos demokratų vadas 
Liuba Davidovič ir Serbijos 
Valstiečių partijos vadas Jonan 
Jobanovič, savo partijų vardu 
išleido bendra manifestą, ku
riame^ reikalaujama “naujos 
formos valstybei, paremtos ant 
lii.'oso susitarimo visų piliečių 
ir visų partijų.’’ Manifestas pa
smerkia diktatūrą ir remia kro
atų ir slovėnų reikalavimą ly
gybės visoms Jugoslavijos tau
toms.

Manifestas yra reikšmingas 
tuo, kad jis tapo paskelbtas už 
kelių valandų po to, kai val
džios laikraščiai labai piktai pa
smerkė slovėnų vado, buvusio 
premiero Korošec, manifestą 
kaipo išdavikišką, nes jame bu
vo reikalaujama autonomijos 
ir slovėnų tautai.

Kartu eina gandai, kad ka
ralius Aleksandras ir karalie
nė Marė išvažiuoja j Rumuni
ją pasitarti su karalium Karo
liu.

Kad jie sausy vyks į Rumu
niją buvo paskelbta pirmiau, 
bet tai busiąs šeimyninis apsi
lankymas. Tečiaus kaip dabar 
padėtis Jugoslavijoje vystosi, 
tai jų išvažiavimas priima vi
sai kitą reikšmę, nes galbūt 
jiems nebeteks sugryšti.

Serbų manifestas sako, kad 
diktatūra sunaikino tą pagrin
du, ant kurio buvo sukurta ser
bų, kroatų ir slovėnų unija.

“Mes reikalaujame naujos 
tvarkos Jugoslavijai”, sako ma
nifestas, “taip kad butų suda* 
ryta lygsvara tarp tautų ir
as1;'.' ■ ,.. l'lss=aMausssil"'FMtKm'■...i'i'T'f.r'.."■'.'"■tb

kad tesingiausi ir gabiausi 
žmonės galėtų įeiti į valdžią ir 
vadovauti žmonėms.”

Toliaus reikalaujama pagerb
ti serbų, kroatų ir slovėnų in
teresus ir kad viena partija, 
ar grupė negalėtų pasigriebti 
viršenybės ir nustelbti kitas. 
Toliau reikalaujama atsižvelgti 
ir į valstiečių reikalus, nes 
valstiečiai yra pagrindas viso ša
lies gyvenimo, t

Illinois gyventojai 
kovoja prieš įvedimą 

pardavimo taksų
Quincy, 111., s. 12. — 18 pa

vietų prie Mississippi upės, 
nuo Jo Daviess iki Alexander, 
pastatys bendrą frontą prieš 
įvedimą pardavimo taksų Illi
nois valstijoje, kuriuos dabar 
svarsto valstijos legislatura. 
Biznierių ir fabrikantų asociaci
jos ir prekybos butai, visi yra 
vieningai priešingi tų taksų į- 
vedimui.

Jie nurodo, kad jei panašių 
taksų neįves kitos kaimyninės 
valstijos, tai nukentės Illinois 
prekyba, nes gyventojai, vie
ton mokėti taksus pirkti reik
menis važiuos į kitas valstijas, 
kur taksų nėra.

Be to nurodoma, kad pirmas 
valdžios uždavinys butų mažin
ti taksus, o ne juos didinti ir 
ieškoti naujų taksavimo Šalti
nių.

Hitleris persivertė— 
jau taikosi su Schlei- 

cherio valdžia
Taikintis verčia tai, kiad hitle

rininkai yra paskendę skolo
se, o nesitaikant negauna pi
nigų

Apsivedė dėl $4 į mėne
sį darbo

Chicagai ir aplelinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lengvas 
sniegas; pietryčių vėjas.

New Liberty, Okla., s. 12.— 
Eilėje ieškančių darbo stovėjo 
Sam Rittenhouse, 30 m., neve
dęs. Jam buvo pasakyta, kad 
tik vedę gali gauti darbą. Kiti 
darbo ieškotojai sudėjo pinigų 
gauti leidimą apsivesti ii* ne
užilgo Rittenhouse sugryžo jau 
su žmona Elsie, 20 m. Bet 
darbo vistiek negavo. Jei ir 
gautų tą darbą, tai dirbtų tik 
2 dienas į mėnesį, už kurtas 
gautų$4—po $2 į dieną.

Berlynas, s. 12. — Pasitaręs 
Cologne su buvusiu* kancleriu 
von Papenu, neva didžiausiu sa
vo priešininku, Hitleris.- skubia i 
atvyko į Berlyną pasitarti su 
reichstago pirmininku Georing 
ir turbirt įsakyti jam, kad hit- 
erininkai daugiau nebesišiauš- 
;ų prieš kanclerį Schleicherį ir 
jo valdžią remtų.

Tas umus Hitlerio persiverti
mas nusistatyme linkui val
džios įvyko todėl, kad jo parti
ja iki ausų r yra paskendusi 
skolose. Manoma, kad jo par
tija yra prasiskolinsi du ar 
tris milibmrs dolerių. Skolinin
kai jį siaudžia ir jis trumpu 
laiku turi, gauti mažiausia vie
ną miliohą dolerių, kad atmo
kėti būtiniausias skolas ir už
kimšti svarbiausias skyles.7

Jo finansiniai rėmėjai, kurie 
visą laiką jį rėme— Pareinio 
ir Ruhr klonio fabrikantai, šį 
kartą pranešė per buvusį kanc
lerį von Papen, kad jie sutin
ka ir vėl jį paremti ir sudėti 
dar 4,000,000 markių (apie $1,- 
000,000), bet tik su sąlyga, kad 
hitlerininkai nebandys nuversti 
esamą valdžią ir tuo nestums 
šalį į liauju rinkimų sukutį.

Hitleris todėl po pasitarimo 
su baronu von Papen skubiai ir 
atvyko j Berlyną susitarti su 
savo nariais reichstage arba ati
dėti reichstago susirinkimą, ku
ris turi įvykti sausio 24 d., ar
ba neprileisti nepasitikėjimo 
valdžiai balsavimo.

Kancleris Schleicheris gi tufo 
tarpu bandys hitlerininkus pri
kalbinti įeiti į jo kabinetą. Tai 
galbūt dabar nebus taip sunku 
padaryti, nes Hitleriui yra rei
kalingi pinigai, o daugelis hit
lerininkų yra ištroškę valdiškų 
darbų.

Hitleris paleido dalį savo 
ginkluotų burių

70,000 Vokietijos karei
vių užbaigė tarnybą

—,--------
Berlynas, s. 12. — 70,000 

rcichswehro kareivių tapo ap- 
liuosuoti iš kariuomenes, ištar
navę joje 12 metų. Dauguma 
jų dar neturi darbo, nors dau
geliui jų yra pažadėti menkes
ni valdiški darbai.

Europoj sįąučia in- 
fluenzos epidemija

Tūkstančiai: žmonių serga ir 
šimtai yra mirę

Rusija vėl paliau
sianti kolektuot val

stiečių grūdus
Galbūt vėl bus įvesta taksavi- 

mo grūdais sistema, sako Mo- 
lotov

Pittsburgh, Pa., s. 12. —Ro- 
bert C. Stouffer, naujokas dai-
lės studentas Camegie Techno
logijos Institute, iš nusimini
mo, kad studentų korporacija 
nepirėmė jo nariu nušoko nuo 
tilto ir užsimušė vietoj.■

Londonas, s. 11. — Dviejų 
rūšių influenza—krutinės ir vi
durių, dabar siaučia Anglijoje 
ii' kitose Europos šalyse.

500 žmonių mirė nuo influ- 
enzos Birmingham ir tūkstan
čiai serga.

Ir epidemija netik nemažėja, 
bet dar plečiasi Visose šalyse. 
Nuo to labai kenčia biznis, kai 
kuriose vietose užsidaro mo
kyklos.

4 rusai pasmerkti 
mirčiai už pavogi

mą uogienės
Maskva, s. 12. — Keturi zoni

nės liko pasmerkti mirčiai ir 
trys kiti nuteisti kiekvienas 10 
metų kalėjiman už pavogimą 
uogienės—Uogų prezervų— iš 
vafldžios sandėliu. Pasmerkti 
mirčiai yra sandėlio vedėjas 
ir 3 darbininkai; kiti trys bus 
patalpinti kalėjime tolimiausioj 
šiaurės vietoj (turbut Solovec- 
ke). Be to dar du darbininkai 
gavo po 3 metus kalėjimo.

Maskva, s. 12. —Ilgai laukta, 
valstiečiams koncesija yra pa
daryta paskelbtoj komisarų pir
mininko (premiero) Molotov 
kalboje.

Molotov paskelbė, kad val
džia galbūt panaikins grudų 
kolek(avimą ir vieton to įves 
taksavimą grūdais ir- kitais 
ūkio produktais. Panaši siste
ma buvo 10 metų atgal ir vals
tietis iškalno žinos kiek grudų 
ir kitų porduktų jam reikės 
pristatyti valdžiai.

Prie dabartinės kolektavimo 
sistemos, kuri buvo įvesta 1928 
m., pradžioj piatilietkos, vals
tietis niekad nežinojo kiek gru
dų jis tu'ri sumokėti. Nuo to 
kentė produkcija ,nes valstietis 
žinojo, kad kuo daugiau jis už
augins, tuo daugiau iš jo val
džia. išreikalaus; todėl auginu
si tik tiek, kiek jam pačiam rei
kalinga, kad ku'omažiausia tek
tų valdžiai.

Arthur, Ilk, s. 12.— čia pra
sidėjo judėjimas, kad pirkti 
kornu’s ir juos deginti tikslu pa
kelti kornų kainas. Tikimąsi, 
kad Moultrie ir Douglas pavie
tai sudeginsią 40,000 bušelių 
kornų.

Nuremburg, Vokietijoj, s. 12. 
—Franskonijos divizija iš 12,- 
000 hitlerininkų ginkluotų bū
rių, tapo paleista Hitlerio įsa
kymu, delei frakcinių kivirčų, 
o komanduoto  jas Stegmon, reH 
chstago narys, tapo pašalintas 
už atsisakymą klausyti Hitle-

Kalėjimas iki gyvos 
galvos už nepasise

kusi plėšimą 
•' •’ ■ -

■ ■■ I

Devenport, Iowa, s. 12. — 
James Russell iš Chicago, tapo 
nuteistas visam amžiui kalėji
man. Jis su kitais šaikos na
riais spalio 6 d. bandė apiplėš
ti vietos banką.

Northampton, Mass., s. 12.— 
Teismui paduotas patvirtinti 
buvusio prezidento Calvin Coo- 
lidge paskutinis testamentas, 
kuris susideda iš 23 žodžių įr 
visą tu’rtą palieka žmonai.

Washington, s. 12. — Mar- 
lin R. M. Kemmerer, 25 m., 
kuris su ginklu rankoje, iš ga
lerijos, atstovų bute bandė iš
dėstyti savo nuomonę, kaip iš
gelbėti pasaulį ir tuo bute su
kėlė didelį triukšmą, vakar su 
savo tėvais išvyko namo, Ąįlėn- 
town, Pa. Prokuroras Rover 
nusprendė, kad bus geriau jį 
paliuosū6tV negu kad bausti ar 
sodinti kalėjiman.

Los Angeles, Cal., s. 12. — 
Smarki vėtra vakar siautė Ca
lifornijoj visą naktį ir veik vi
są dieną. Vėtroje žuvo ma
žiausia du žmonės, 11 jurinin
kų gi pasigendama, žuvęs yra 
Įeit. kom. Hupp, kurį vėjas nu
pūtė nuo kruizerio Raleigh til
to. Kitas žuvęs taipgi buvo 
vėjo nublokštas į vandenį nuo 
barkos, kurioj gyveno. 11 pra
puolusių jurininkų yra nuo ka
ro laivų, kurie buvo išsiųsti 
valtimis gelbėti kitas valtis, 
kurias vėtra- blaškė įlankoje 
Tie jurininkai nebesugryžo ir 
manoma, kad jie taipjau yra 
žuvę.

Po vėtros juros pakraščiai 
pilni išmestų ant kranto valčių 
ir jachtų, o miestų gatvės už
neštos smilčių. Bet ypač dide
lių nuostolių padaryta citrinų 
sodnams, kur nuostoliai siekia 
milioną dolerių. Daugiau milio- 
no dol. nuostolių padaryta ir 
aliejaus laukams, kur nunešta 
aiejaus svirtys.

sąjungos tarybos nuosprendžiui.
Niekuriuose rateliuose atvi

rai kalbama, kad tokiame atsi
tikime Japonija pasitrauktų iš 
tautų sąjungos.

Reikalauja injuctio- 
no prieš šerifą

Taylorville, Ilk, s. 12. —Nau
josios angliakasių unijos, Pro
gresas ve M i ners of America , ad
vokatai kreipėsi į teismą, rci- 
kaaudami injunetiono prieš 
Christian pavieto šerifą Wein- 
eke/ Unija kaltina, kad be- 
giukliai pildeiuatojai buvo už
puldinėjami ir mušami, dėlei 
ko mirė trys žmonės; kad Pro
gressive imi jos susirinkimų 
vietos tapo uždarytos; kad 
unijos nariams neleista daly
vauti unijos viršininkų rinki
muose; kad pieno stotys Jels- 
ville ir Stonington miesteliuo
se tapo uždarytos ir kad indai 
ir visi įrengimai tapo sudau
žyti.

Išaiškino vagių gaują
Ąžuolais norima atlai

kyti dalį sunkumų
Kaunas.— Esant f masiniams 

sunkumams dalis tų sunkumų 
norima uždėti ir ant ąžuolų 
“pečių”: žemės ūkio ministe
rija padarė platų planą Dzugų, 
Varėnos, Raudondvario ir Tra
kų miškų urėdijose iškirsti ligi 
15,000 ktm. ąžuolų. Dabar nė 
vienoj Pabaltijo valstybėj tiek 
ąžuolų kaip Lietuvoj nėra ir 
jei numatyta norma bus iškirs
ta, tai šimtamečių ąžuolų Lie
tuvoj neliksią.

Panevėžys.—Per visą praėju
sią vasarą ir per šį rudenį Vie
šintų apylinkėje buvo padary
ta apie 20 įvairių vagysčių. Pi
liečiams, kad ir buvo žinomi 
beveik visi vagys ,bet vagiant 
nė vienas ne buvo pagautas. 
Tik nesenai buvo padaryta kra
ta pas A. Bagdoną, Viešintų 
kaime, ir rasta įvairių vogtų 
daiktų. Betardant išsiaiškino 
virš 10 Bagdono padėjėjų. Gy
ventojai patenkinti šiuo įvykių, 
nes Viešintų apylinkėje iki 
šiol tegalėjo šnekėti apie vagis 
tik pašnibždomis.

Mount Ida, Ark., s. 12. —
• • • A

Gengė 8 ar 12 plėšikų su dide
liu vargu išsinešė iš Monogo- 
mery Pavieto banko dviejų to
nų sunkumo seifą. Bet plėšikai 
apsivylė: seifas buvo tuščias.

Permainos “Liet. Aido” 
Redakcijoje

Kaunas.—“Liet. Aido” redak
torius V. Gustainis pasitraukė iš 
pareigų. “Liet. A-do” atsako
muoju redaktorium, kiek girdė
ti, pasirašysiąs p. Blynas, “Pa
žangos” b-vės b-bos narys.

Kandidatais į “L. A.” redąk- 
torius minimi Jurkunas-šei- 
nius, Rastenis-Marius ir k., bet, 
matyti, naujo redaktoriaus 
klausimas dar nesąs išspręstas.

g TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti g* 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-S 

Sg rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįšti, gS 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl Bio-tg 
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. ®

* 2’5

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

Angliakasių kova už teisingus 
reikalavimus tęsiasi

Sausio 10 dienų įvyko ang
liakasių naujos unijos P. M. 
A. viršininkų rinkimai. Ahg- 
liakasyklos tų dienų nedirbo. 
Visi vietiniai 14-ka lokalų an
gliakasių dalyvavo savo nau
jos organizacijos viršininkų 
rinkimuose. Chris‘ian County 
šerifas \Vienekc ir Peabody 
kompanijos prievaizda W. C. 
Argust uždraudė naujai uni
jai laikyti susirinkimus ir sa
vo viršininkų rinkimus. Tuo
met naujos unijos vadovai 
kreipėsi prie teisėjo William 
AVright of the Circuit Courl 
ir prie milicijos vadovo col. 
Rober! Davis, kad išgauti lei
dimų laikyti savo unijos vir
šininkų balsavimus. Bet leidi
mas balsuoti vistiek negailias. 
Cbristian county dabar visur 
patruliuoja pulkai milicijos, 
gaujos samdymų mušeikų ir 
visos žmoniškos teises ir lais
vė čia panaikinta. Peabody 
kompanija kų nori, tai ir daro. 
Ji valdo visus tuos distriktus, 
kur tik randasi jos angliaka
sy k los, visus miestus ir visų 
Illinois valdžių. Provoka’oriai 
bombarduoja žmonių nuosa
vybes, namus. Žmonės ir vyrai 
ir moterys — sumušami ir nu- 
šaujami ant savo namų slenk
sčio. Niekam nėra saugu iš 
savo stubos išeiti. Net ir sau 
maisto iš krautuves parsineš
ti baugu. Peržengsi savo namų 
slenkstį ir žūsi nuo Peabodj’ 
pasamdyto mušeikos arba še
rifo Wienekes tokio jau pat 
pasamdyto deputės 
Progressive Miners unijos net 
ir maisto įstaigas vadinamas 
Soup Kitchen uždarė. Nenorite 
būti vergais Peabody kompa
nijos, Walkęrio ir Le\Vifo 
tai stipkite badu. Kincaid 
miestelyj ne’* ir mažų vaiku
čių, kurie lanko public school, 
buvo, šie Peabody despotai 
uždarę Soup Kitchen įstaigė- 

maži vaikučiai negalėjo 
sau maisto. Tačiau pe- 
pirmadienį vaikučiams 
Kitcbenį pavelijo atida

ryti nuo 12-tos vai. iki 2-jų.
Senosios unijos U. M. W. of 

Am. viršininkai Jobu Walker 
ir Lcwis išvien eina su Pea
body kompanija ir taip kanki
na naujosios unijos P. M. T. 
angliakasius ir jų šeimas. Bet 
juo labiau šitie parazitai šėls
ta, iuo labiau jiems nesiseka. 
Vis daugiau ir daugiau loka
lų prie naujos unijos priside
da. Duųuoin, III., jau visi lo- 
kalai prisidėjo prie naujos 
unijos. Pereitų sekmadeinį lai
kyta ten didelis angliakasių 
masmitingas. Majestic Mine 14 
Peabody Co. užsidarė. Lincoln, 
UI., angliakasių lokalas irgi 
prisidėjo prie P. M. A. Reikia 
tikėtis, k<yl trumpoje ateityje 
visi senosios unijos parazitai 
paliks generolais be armijos. 
Naujos unijos viršininkai jau 
atsikreipė ir prie naujo gu
bernatoriaus Horner. Jie pa
siuntė gubernatoriui telegra
mų su reikalavimais, kad 
Chris'jian county ir kitur bu
tų grųžinta angliakasiams šios 
šalies konstitucijos garantuo
jamos pilietiškos Jeisės; kad 
butų galima laikyki susirinki
mai ir balsavimai; kad butų 
galima atsidaryti pašalpos ir 
maisto (relief stations) įstai
gas, kurias Cbris^iat) county 
despotas šerifas Wieneke liž- 
darė; kad Peabody Co. pasam
dyti gonmenai-nitišeikos ir 
steilo milicija Ii* šerifas Wife- 
neke butų kaip nors sudraus
ti. Jeigu naujas gubernatorius 
teisingų angliakasių rėikalavi-l 
mų neišklausys, bus šaukia-’ 
mas generalis angliakasių ir 
jiems prijaučiančių Illinojaus 
unijų streikas. P. M. Of A? 
YVomen’s Auxiliary organiza-

šautuvo.

gauti

lankyti pas gubernatorių ir 
reikalauti dėl savo vyrų ang- 
linkftshį gubernatoriaus užta
rimo. Si tttmja moterų draugi
ja beveik kiekvienam anglia
kasių apgyventame miestely 
savo skyrius įsikūrusi turi ir 
sykiu Su savo vyrais kovoja 
už teisingų angliakasių reika- 
lAViinus. Taipgi, jos rūpinasi 
pašalpa, kam labiausia reikia. 
Surengia pasilinksminimų bei 
pramogų arba prakalbi) vaka
rus ir už padarytų pelnų šel
pia biednuosius. Springfielde 
buvo surengta tokis “danee ir 
bazarns” prieš kalėdinis ba
lius ir liko pelno $488.05. Už 
šiuos pinigus nupirkta biednų 
angliakasių vaikučiams drapa
nėlių ir čeverykų. Yra renka
ma aukos ir nukentėjusioms 
šeimynoms Movvcagua, III. 
nuo ekspliozijos šioje vietoje 
nukentėjusius buvo pasisiūlę 
šelpti ir senosios unijos virši
ninkai. Lewis siūle tuksiantį. 
Be*, nukentėjusieji atsisakė 
priimti nuo šitų parazitų pa
šalpų. Nepriims pašalpos nei 
nuo tų lokalų, kurie dar prie 
Walkerio ir Levviso priklauso. 
Perdaug ir skaudžiai anglia
kasiai nuo jų nukentėjo ir dar 
kenčia ir jų siūlomų pagalbų 
yra vien tik pasityčiojimas iš 
biednų žmonių ašarų ir vargo.

Pirmadienį po inauguraci
jos naujo gubernatoriaus Hor- 
nerio, militariški aeroplanai 
grįždami Chicagon labai že
mai skraidė ir sukinosi apie 
Peabody kompanijos mainas 
Taylorvillės miestelyje. Taip 
sakant, “was given a most 
thrilling and impressive de- 
monstration of *die power of 
tbe Illinois National Guard.” 
Tai buvo, taip sakant, pasitar- 
navimas Peabody kompanijai 
ir pabauginimas stęreikuojąn- 
čių biednų angliakasių. Drėbė* 
kitę prieš galybę > kapitalisto. 
Susipraskite jus, skurdžiai, 
kaip žemai lenkiasi Peabody 
kompanijai net visa Illinojaus 
valdžia ir jos militariška spė
ka. O jus nenorite nusilenkta 
nei galingam Peabody, nei jo 
pagalbininkei senųjai unijai 
U. M. W. of Am. Bet angliaka
siai tai matydami nei kiek ne- 
nusigųsta. Sako, mes senosios 
unijos U. M. W. of Am. pa
razitams viršininkams tūks
tantinių algų jau daugiau ne
mokėsime, nežiūrint, kas įvy
ktų. Ir Peabody kompanijai 
neparsiduošime ir galingiau
sios demonstracijos mus nepa
baugins bei nuo teisingų reika
lavimų mus ncatgrųsins.

—Rankpelnis.
P. S. Sausio 26 d. įvyks vie

šimų darbininkiškų unijų su
sirinkimas Gillespie, III. Čia 
bus bandoma naujų galingų 
unijų sutverti, apsimetant nuo 
Federation of Labor unijos. R
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Garsi krutamu jų paveikslų aktore Joan Blondell, ktUri šioftife 
dienomis slapta Phoenix, Ariz., apsivedė SU krtitamlįjtj. p&Vėiks’- 

lų fotografu George Baries. '

Vabalo kojos aukš
tyn

suma
nu

Darbo neturėdamas, 
niau paplatinti laiki’Aštį, 
einant su juo į vienus kilus 
lietuvių gyvenimus. Nuėjau į 
Urbonus, — pasakojo Jonas.

Urbonaitė, išklausius mano 
atėjimo tikslo, nei atisakė, 
nei pritarė tam, bet kaipo kai
mynų paprašė atsisėsti. Tuo 
tarpu mažas jos broliukas, 
pribėgęs prie jos, klausia:

— Dėl ko vabalo kojos aukš
tyn ?

Ištiesų po sinka (mazgotu- 
ve) šalia suraitytų varinių 
triubelių (paipų) f su kailiuku 
guli aukštieninka»"dtdelis juo-“ 
das “vandeninis” vabalas. Ne
gyvas.

— Urboniu'iė, pažiurėjo po 
sinka, nusišypsojo į mane ir 
parodžius vaikui į suraitytas 
triubeles, klausia:

— Ar supranti, dėl ko?
Vaikas atsakė:
— U—u.
Aš būdamas jau, galite sa

kyti, jaunas senis, tų gesU) ir 
tų simbolių nesupratau ir 
ėmiau pavydėt to vaiko supra
timų.

Didelė vaiko sesuo nuėjo 
pas motinų j ki'ą kambariu
kų, o aš vaikiškai susidomėjęs 
apie tai, dėl ko vabalo kojos

yra aukštyn, prisigerinau prie 
vaiko, daviau' jam penktukų 
ir sakau: į

— Už tai, Džianuk, turi pa
sakyt man, kas yra tos paipos 
ir kodėl '40 vabalo kojos aukš
tyn...

Vaikas pasidarė dvigubai 
miklesnis IV gyvesnis. Pažiu
rėjo dar kartų į savo delnukų 
su penktuku, pribėgo prie šiiir 
kos, pajudino varinę triubukę, 
spirališkai Suraitytų, ir sako.

šitas yra ?Jstill”....
Supratau, kaa “tai yra nami

nė distilernc. .' Vaikas toliau
V l /

aiškino:
— Vakar pen visų naktį ma

ma ir Merė, ViVė ir leido per 
šitų paipų munšUihų.. Paskui 
tų paipų padėįo. po , sinka Tr 
nuėjo į lovų.- jrAdn tas vaba
las prirėpliojo prie paipos, pa
kvėpino jų ir j6 koJOS pasida
rė aukštyn... y . -

— Tai bųisių pĮžianuk. Ta 
pati kvapsnis' įgali ir vaikučiui 
padaryki kojas, aukštyn. Ar 
ne? .

Vaikas, tarytum, to negirdė
jo ir nieko neatsakęs išbėgo 
cukcrkų nusipikti.

1 * Juozas Buktiškis.

Ar yra Lietuvoje 
streiku laisvė?

' £ r < ■

Darbininkų byla dėl streiko

kaUilns. — Trumpai spau
doj jau buvo pranešta, kad

sitarę, norėdami priversti pra
monininkų pakelti uždarbį ar 
samdos rųlygas, p a i už tokį su- 
sibaUdimų pagal B. St. 367 str. 
yra baudžiami, šiuo atveju, 
anot Makausko, esu visai kas 
kita: streikas vietos žmonių 
reikalams nepakenkęs, nes siu-

dvylika darbininkų yra teis- vykių pas mus yra pakanka
mai! patraukti kaltinamais už mai ir jei Kaco dirbtuvėj dar
iai, kAd Sl!h&ikAvb. I bininkai streikavo, tai žmonėsai, kAd SMMkAvb.

DabAr Katino II nuo v. tai
kos teisėjas tų byla 'Sprendė, 
bylus aufiiAybfei tetos:

to. 
vtetek, teste

totoft AtfMtavys Ka- 
vAS pmfejVS mo
teli, « te te tatei maža te- 
mte&taMe* te tetenį. Darbi-1 
wtete shsi^Up. paskelbė, 
siKifcį. kam si u vyk-
toj teskyli kbtts tertrtįlinkus, 
tel StSHtetojmitejl Streiklau- 
ŽBį smylthffl VBftt ^įsileido. 
IterlMftfateH pakel’J
te vtete abyfiimmį ir regu- 
iHHM moteli. nusi-
tįBg tetel% savaičių.

katas it Ui tom kiti jo 
dat-bmiteai, tom streiko

Strcikuo- 
jatems Btolt ptemijai. Poii- 
dja teavete ib dvylika 
stt-ėitevtfsių smvejų — darbi- 
iiinkų perdavė prokuratūrai. 
Prokuratūra iš kvotos padarė 
išvadų, kad 
darbininkams
Baudž. St. 367 str. ir bylų per
davė II-os nuovados laikos

stirėitevtfsiiį TOVSJtj

.ii. irtu-ii a...... - hft nrrr t

darbi

Penktadienis, saus. 18, 1933
galėjo savo reikalavimus pa** 
tenkinti ir kitose siuvyklose. 
Čia buvus paprasta kovos prie
monė savo ekonominiams itei- 
kalamš tenkinti. Lietuvos 
valst. konstitucija ir įstatymai 
streikų laisvę numatų ir dėlto 
už streikavimų darbininkai 
negali būti baudžiami.

Taikos teisėjas visus kalti
namuosius išteisino.

KAIP SUSTABDYTI ŠALTI TAIP 
; GREIT KAIP KAD JI PAGAVOTE

!

streikavusiehis
pritaikintinas

Dačbihinkuš gynė pfrlš. ė'clv. 
pad. Makauskas. Jis nurodė, 
kad Bahdž. SUl. 367 stf. kal
ba apie geležinkelių, uosto ir 
kiltį tokių įstaigų ar įmonių 
darbų šUš^abdyUię, Jei tas dar
bų sustabdymas gali pakenkti 
vietos žmonių reikalams. Tai
gi, darbininkai, kurie nusikal
to nustoję dirbti tarpusavy su-

SIUSKITPEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

Topraso Umteėsft 
l^tiatafia Lietuvoj banlcžr

Naujas Metodas, kurį Gydytojai Visur Rekomenduoja
________ SEKITE DIREKCIJAS KAIP PARODOMA PAVEIKSLE

Beveik Urnai Raleitgbina SiaUhe Atitikime.
lojant kas 2 arba 3 valandas reika
lui esant. Gerkle sustok skaudėjus į

tai Ir skafaba ne-

Jeigu jus turite šaltį — nerizikuokite 
su “šalčio užmušėjais“ ir paslapty lai
komais vaistais. šaltis yra peY daug 
pavojingas, kad imti bite kokią riziką.

šis paprastas inetčdas, augščiiu pa
rodytas paveikslėliuose yra dabar visų 
gydytojų visli r vartojamas gydymui 
šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
šakį beveik taip greit kaip kad jį pa
gavote.

Tai yra todėl kad tikrasis BAYER 
Aspirin turi tam tikras medikales ypa
tybes kurios pasiekia patį branduolį ir 
šaltis sustabdomas ŪMAI.

Jus galite nugalėti bile šaltį visai 
lengvai, jeigu priimsite BAYER Aspi
rin ir išgersite ganėtinai vandens kas 
2 iki 4 valandų pirmą dieną ir 3 iki 
4, nykius į dieną vėliau. .
gerklė, gargalidokite ša 3 BAYER 
Aspirin Tabletkomis, sutrupinus jas ir 
ištarpinus puse stiklo vandens, pakar

keletą mfrttffų, ribYs 
tikėtinai.

Piidaufkite a'p’it 
jaus. Ir jeigu pirl 
kad gauta mete tikras 
Tabletkis. Jds iltirpsta beveik urnai. 
Ir jų veikimas yra taipgi amus, kuo
met jas priimsite. Ir dėl gargaliavimo. 
Tikrosios Bayer Aspirin Tabletkos iš
tiesta gani greit ir visai pasilridžit. ne
palikdamos jokių šmotelių arba tuštu
mų. Gaukite dėžutę iš 12 arba bu
teliuką iš 100 pas savo vaistininką.

tai savo gydyto- 
įtikite

TABLETKOS NĖRA TIKROS ASPIRIN. tfE, ŠIO KRYŽIAUS

Lietuvaites
NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj

\v

——~—
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GYVAS IR PASKERSTAS
KIAULES

Parduodame Labai Nupiginta Kaina
Joe De Young

Telefonas PULLMAN 9808 
12330 lūlsted Street 

WEST PULLMAN. ILLINOIS i
■. ....... .......|I.||^

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

Rekomenduoja Nebrangų
Naminj Vaistą

"Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymai skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, i įtampytų musku
lų, ar reumatiikų gėlimų. Net galvot 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
meiiungi greitai palengvina Sis ne
brangus vaistas."

Bloomfleld, N. J.

PAIN-EKPELLER

NAUJIENOS tik kų atspausdino gražių, didelę spalvuotų 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus if pavyzdžius išsiuvinėjimamsy skt^ųlaitėiB ’lf į

Kaina lik 10 čehtų.

Užsisakykite tuojaus <

vvomen s Auxihary organiza- *-*— .;,ir ■ —~
ei j a irgi nutarė ypatiškai atsi- 1 GafaiiiRitėš Naujienose

? * s *

*«V . t,,,,.-.y — V* <- » ■*K-W- w -
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TOMAČ1Ų SRIUBA S” 3_Jį19c(Bus daugiau)

Šiuoini siunčiu

Sv. 19cBAKED MEAT LOAF “Drexel Farms”

FRUIT SALAI) “Midwest” Puikus Dideli No. 21/* Ken. 25cThe3

LIMA BEANS “Sincląre” Švieži Balti No. 2 Ken. 3 už 25ceiti

len- “DEL MAIZ” Corn Niblets 2 kenai 25c
RAUG. KOPŪSTAI “Midwest” Puikus Dideli kenai 3už25c
TOMACIŲPASTA “La Nuova” Italioniška .... 2 kenai 11c *—*—a—M————   ■ | .R-.|«l .  --I — . — ■

“2 in 1” BATŲ PALIŠAS Visų spalvų

23c“CLOROX”

I

O.
.T.

Naujas bankas vadinsis Stock 
Yards Bank & Trust Co.; 
prezidentu išrinktas D. II. 
Reimers.

ge- 
pa- 
tas
ne-

PASTABA — Dauguma "Midtvest Stores” turi ir mėsos skyriui, kur jus 
<’ galite pirkti gerą mėsą, paukltieną ir tt. už žemiausias kainasI

SVARO APa 
‘ PERAS CidC

r«■

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted

vaikinų?’ Agentas užtikri- 
kad bus ir šaunių vaiki- 
Pridure dar, jog bus gra- 
programas ir šokiai. Šį

•čią operos aktą stale 
Operatic Art Thealre”; Ele- 
na Bartush dainavo Serenos

Mokyklos negali išmokyti 
žmonių gyventi nevalgius

Tuz. 21C

KVORTINfi 
BONKA |

Bus 
‘Tai 
niškai apsakiau 
čiau žinoti, ar dalyvaus gra V • _ zių 
no, 
nų. 
žus
kartų nebegalėjau išsisukti ir 
sutikau bankiete dalyvauti. 
Juo labiau, kad tikėjausi su
tikti turistų iš Amerikos.”

Praeitų penktadieni graboriui 
J. J. Bagdonui sukako lygiai, 
nei mažiau nei daugiau, 41 me- 
——   *

‘Tai labai keistai

ŽIRŽNĘJ SRIUBA “Sal,esea” 3 S 25c

BULVĖS “

GRAPEFRUIT “Midwest” Puikus ........ No. 2 Kenai 15c

Svaro
Kenai £ f C

t^parda “Airy Fairy” Keksų Miltai (reg. 20c) lc 
vimaqi ’ “KwiK-biS-Kit” (regu/iariai 25c) 23c 

Abu už . 24c

SOAP P0WDER -SRANPMA’S” 27c

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

šio viešbučio svečiai, —iš 
kraštų atvykę turistai, 

daug gražių merginų...’ 
man visai neįdomu,’ iro- 

aš, ‘aš norė-

NAUJIENOS, Chicago, TU
....     —i m       .I.I.IIS

“PET” MILKAS KENAS

AD ANYTAI “Sunkist” Navel ViirlliZiIrli Didelės mieros

“DREXEL FARMS”
pati uamq Be kaulų Cen°phane iny2 
viaIA HiTlItID Suvyniotos Svaras | U

JONATHAN OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1 ........ 5 sv. 23c
2 kenai 19c

MM

Prašau užrašyti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas yardas ir pavardė 

Adresas 

Amžius

Kam užrašote? 

Ar giminė? 

Jo adresas

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ

“Dar ilgai kalbėjausi su pa
nele Anne”, ^ęse savo pasako
jimų p. Bard, “ir dar daugiau 
iš jos sužinojau apie slapto
sios policijos agentų veikimų. 
Apie anksčiau paminėtų agen
tų ji man štai kų papasakojo:

“Negalėdama nuo agento at
sikratyti, aš tiesiog paklausiau 
jo, kuriems galams taip ban
doma turistai globoti? Slapto
sios policijos agentas truputį 
susimaišė, bet greit susigriebė 
ir pradėjo aiškinai. Girdi, 
mums svarbu, kad turistai ne
įgytų klaidingų supratimų apie 
musų tvarkų. O tai labai len
gvai gali atsitikti, jeigu jie 
pradeda ieškoji informacijų 
pas visokius tamsunus. štai 
kodėl mes ir bandome turis
tams parodyti, kas pas mus 
yra gero
skamba,’ pareiškiau aš, ‘jus 
paprastus piliečius

prie manęs prisistatė agentas. 
Jis buvo civiliais drabužiais 
apsirengęs ir atrodė, kaip ru
sai sako, tikras frantas. Rūky
damas kokių dvylikos colių 
ilgio cigarų, jis priėjo prie 
manęs ir maloniai nusišypso
jo. ‘Anne, turiu tamstai pra
nešti, jog bankiete dalyvaus 
visi

atvejuose, pasirodydama lie
tuvių (“Pirmyn” koncertę) ir 
anglų scenoje, susilaukė dide
lio pasisekimo.

Talentas yra neabejotinas, 
balsas gražus, ir galima tikė
tis, kad Elena Bartush laikui 
bėgant išsivystys į dainininkę, 
kuriai bus užtikrinta aukšta 
vieta tarp lietuvių ir anglų so-

Prince, Arlhui* G. Leonard, 
T. llenkle, D. H. Reimers 
A. McDonough, Thomas E. 
Wilson, (lėorgc F. Bridge, G. 
F. Eniery, Clyde II. Schryver 
ir Henrry I. Tiffany.

J. J. Bagdono birth 
day party

Susijungė Stock 
Yards National ir 

Stock Yards T.
& Savings baikai

tas. Tad jis pasinaudodamas 
ta proga savo namuose suren
gė gimtuvių puotų, kurioj da
lyvavo skaitlingas būrys gra- 
borių ir šiaip jo draugų. Visi 
svečiai gražiai linksminosi ir 
linkėjo šios puotos kaltininkui 
ilgų metų. Kitaip sakant, daug, 
daug “birthday pfcrių” pergy
venti.

J. J. Bagdonas yra žinomas 
kaipo sportas ir gero budo žmo
gus netiktai tarpe taip sau pi
liečių, bet turi didelę įtekmę ir

tarpe graborių. Marųnette 
Parko Graborių Kliubas šiems 
metams išrinko J. J. Bagdonų 
prezidentu. Vadinasi, Graborių 
Kliudo galva yra lietuvis.

—Rep. J. č.
.........................    u į
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Night and Momtng to keep 
chėmClean,Clear and Healthy 

WHte for Peu. *‘Ey« Care“ 
ar Beasrty“ Book

Meris* <X D*0.B. S.,9 B. OkUSuCknt*

...................................   i...... iiuis j „i ................... ...................................
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vadinate 
tamsunais. Bei kas dūliai to 
yra kaltas? Man atrodo, jog 
vyriausybės pareiga yra šviesti 
žmones. Reikia kuo daugiau
siai mokyklų, tada jie nebus 
tamsunai.’ Agentas pažiurėjo 
į mane ir akcentuodamas sa
vo žodžius atsakė: ‘Mokyklos 
juk neišmokina žmonių, kad 
jie galerų gyventi nevalgę. To
dėl mums pirmiausiai tenka 
rūpintis tuo, kad jie nemirtų 
badu.' Tas pasikalbėjimas 
man pasidarė visiškai neįdo
mus. Aš be jokių ceremonijų 
atsigręžiau ir pradėjau 
Volgos pakraščiu.

Pakvietimas.
“Bet nuo agenįo nebuvo

gva atsikratyti. Jis sekė paskui 
ir vis kalbėjo. Aš nekreipiau į 
ji jokio dėmesio ir vis ėjau 
savo keliais. KacRT aš susto
jau ]Ntfe pat Volgos, tai jis at
siduri šalia manęs ir padarė 
pasiūlymų. Girdi, Anne, jeigu 
tamsta aplankysi kabaretų su 
manipii, tai patirsi daug įdo
mių dalykų. Atsakiau jam, 
kad žašj. kabaretų nelankau ir 
nenoriil su jais susipažinti. Jis 
susigriebė ir padarė kitokių 
propozicijų: esu musų viešbu- 
tyj yra rengiamas didelis ban- 
kietas, kuriame dalyvaus daug 
žymių svečių. Tai ir tamstai 
ten bus tikrai malonu laikas 
praleisti. Atsakiau, jog neno
riu dalyvauti nei bankiete, ka
dangi tarp nepažįstamų žmo
nių aš visvien nesijausiu 
rai. Maniau, kad to jau 
kaks, bet kur tau! Prikibo 
agentas, kaip velnias prie
krikštytos dūšios ir negaliu 
nuo jo atsikratyti. Matau, kad 
geruoju nieko negalėsiu pada
ryti, tad gana griežtai papra
šiau jo palikti mane ramybėj. 
Jis pareiškė apgailestavimų, 
kad neišgavo iš manęs pasiža
dėjimų, bet tuo pačiu laiku 
pridūrė, jog jis turįs vilties, 
kad aš savo nusistatymų pa
keisiu.

Viešbuty],
“Atsidusau daug lengviau, 

kai nuo manęs pasišalino 
agentas. Dar gerokų laikų pa
vaikščiojau Volgos pakrančių, 
o paskui sugrįžau į viešbutį. 
Vos spėjau įeiti į svečių lau
kiamų kambarį, kaip ir vėl

1 DOUBLE 
ACTING
IfPBAKINC 
I\VP0WDER
Pastebėkite paikių tei- 

lą . . » kaip piragai 
laikosi Meži.

f samenuce
4OYEARS

25 ounces for 254 ’
MILLJONS OF POUNDS USED 
i BY OUR COVERHMFNr

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvė Elena Bar 
tush dainavo opero 
je - “Madonos Žem- v* ciugai

Elena Bartush, pasižymėju
si lietuvių radio ir koncertų 
solistė, vakar dalyvavo Wolf 
Ferrari operoje “Madonos 
Žemčiūgai”, kurių pastatė The 
Operatic Art, Theatrc, vado
vaujamas Edoardo Sacerdote.

Ištrauka iš operos buvo pa
statyta Chicago Women’s Club 
Theatrc, llth and Michigan 
Avenue. Be 3čio “Madonos 
Žemčiūgų” akto, vakaro reper- 
tuaran, įėjo pirmas aktas 
“Hofmano Pasakų” — Offen- 
bach’o ir 2ras aktas “II Tro- 
vatore” — G. Verdi.

Dainininkė Elena Bartush 
labai vykusiai sudainavo Se
renos rolę. Ji yra mokinė te
atro direktoriaus Maestro 
Edoardo Sacerdote ir keliuose

Pirmadienį įvykusiame susi
rinkime šerininkai užtvirtino 
susijungimų The Stock Yards 
National Bank of Chicago ir 
The Stock Yards Trust and 
Savings Bank Naujo banko 
vardas bus — “STOCK YARDS 
BANK & TRUST COMPANY”.i

Kapitalas siekia $2,000,000
Jis turi $2,000,000 kapitalo 

ir $15,000,000 depozitų, viso 
$17,000,000 resursų, šis ban
kas, vienas didžiausių Chica
goje, išėmus miesto centro 
bankus, stovi stipriai finansi
niai, sako D. II. Reimers, pre
zidentas, nes visos abejotinos 
vertybės ir turtas buvo likvi
duotas. Susijungimas praša
lins bereikalingas išlaidas ir 
be to, priruoš bankų pasinau
doti didėjančiu bizniu, kuris 
grįš ,kuomet grįš normalės gy
venimo sąlygos.

Banko viršininkai
Bankas praneša kostume- 

riams, kad jie naudotų čekius 
kuriuos dabar turi, nes jie bus 
geri ir tefliau. < ». . . t

Naujo bafikd prezidentu iš
rinktas D. H. Reimers. Kiti 
viršininkai yra—G. F. Emery, 
Harry I. Tiffany, J. T. Mangan 
ir Joseph G. Poriier — vice
prezidentai; D. R. Kendall — 
kasierius, Roy M. Zehr — asst. 
vice-prezidentas, H. E. Her- 
rick., A. S. Bagnall, J. J. 
Staiger ir P. R. _Winegardner 
— kasieriaus asistuotai, W. W. 
Nelson — asst. Trust Officer 
ir Wm. J. Szepict;owski — sve
timtaučių skyriaus vedėjas.

Stock Yards Rank & Trust 
Company direktoriai yra F. H.

DaboKSavo Inkstus!
Neužleiskite Inkstų ir Pūslės 

Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikimus.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai atsideda ant Doan’s Pilis. Gi
riamos visoje šalyje. Gaukite Doan’s 
šiandie.

Doan’s Pilis .uC
NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 

Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

IN OUR OFFICE

PORE & BEANS 3 13c
3 .17c

K AVA “DEL M0NTE” II rl V A Vacuum Pakuota

SKALBIMO MUILAS Svaro Šmotas^ už 1^0
II I MMMMM

“SUPER SUPS”__________ 3pJk. 22c

oMimVESTODSTORES
300 INDKMNVBNr NUIGHKURHOOD STOHKM

St., Chicago, III.
1 $8.00 Chicagoje
j $7.00 Amerikoje
man Naujienas ant metų ir prisiųsti

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

į*|l!l®llllllllllll®llllllllllll®llllllllllll®llllllllllll®llllllllllll®lllllllllll

š Jūsų
I PATOGUMUI
S Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
£ Išpildome Blankas,
1 Parašome Laiškus,

Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes

l .... . . . . . . ' . «

aplikacijas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kai

S WISSIG VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

Specialistas ii 
Rusijos

PER 27 METUS
„ t . T ....r GYDOMOS JOS: YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatispin?, galvos skausmus, skausmui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persįtįktinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare, Nedėliomis nuo 10 ryto iki'1 vaL 
4200 West 26 St. kampas JKeekr Avė. Tel. Crawford 5573

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŠJŲąiOS ir NEIŠ* NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
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Published Daily Except Sunday by
Ihe Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 por year outside of Chicago 
$8.00 per year In Chicago
3c per copy____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted StM Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo1 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 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7*00
Pusei metų .......___ ___ _____ 8^50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui .......... «............ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........    $8.00
Pusei metų --------  4.00
Trims* mėnesiams --------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DOLERIS IR STERLINGAS

ir slovėnai. Jugoslavijos karališka valdžia, neva ginda
ma serbų reikalus, visuomet tas tautas spausdavo, ir 
jos nuolatos keldavo protestus. Jeigu pačių serbų liau
dis dabar išties kroatams ir slovėnams ranką, tai ka
raliaus rolė, kaipo serbų “gelbėtojo”, pasidarys ne tik 
be prasmės, bet ir stačiai juokinga. Jugoslavijos Aleks** 
andras, sako, jau rengiąsis keliauti į Rumaniją tartis 
su Karoliu, kaip jam gintis nuo grasinančių bėdų.

Karaliaus diktatūra Jugoslavijoje yra paremta 
tautų nesutikimais toje šalyje. Kada žmonės dėl tauti
nių skirtumų tarp savęs pešasi, tai, karalius juos visus 
ima už keteros ir sako,- kad jisai saugoja tvarką, tau
tybę ir valstybę. Antra vertus, jisai tyčia piudo tautas 
vieną prieš kitą, kad žmonės nesusivienytų prieš jo 
despotizmą.

Panašiai elgiasi diktatoriškos valdžios ir kitose ša
lyse. Jos visos vadina save “tautiškomis” 
jos tunka iš tautų peštynių.

Bet kur sveikas protas paima viršų ir žmonės pa
liauja kits kitą niekinti už tai, kad jie yra skirtingų 
tautų (juk tai nėra nei nuopelnas, nei nuodėmė, kad 
žmogus gimė vienoje arba kitoje tautoje!), tenai dikta
toriai ir karaliai pakuoja savo čemodanus ir rengiasi } 
ke/lionę.

įvairenybes
Gyvybė ant Veneros?
Karneggi observatorijos as

tronomai neseniai pastatytų 
.milžinišku teleskopu pastebėjo 
Veneroj reiškinių, liudijančių 
apie angliarukšties buvimų šil
tos planetos atmosferoj. Tas at
radimas buvo padarytas spek- 
tralinio analizo budu ir buvo 
galimas tik pastačius teleskopą 
2J/j metro diametru. Anglia
rukšties buvimais Veneroj duo
da progos spėlioti, kad ten ga
li būti gyvybe.

dėlto, kad
Ar žemė kada atšals?

Šiandie eina prekybos karas tarp Jungtinių Valsti
jų ir Didžiosios Britanijos. Jungtinės Valstijos aukš
tais muitais užkirto kelių į šių šalį Anglijos prekėms. 
Anglija, keršydama už tai, įvedė muitus Amerikos pre
kėms. To ne gana. Anglija supiobilizavo savo domini
jas ir kolonijas kovai prieš Jungtinių Valstijų prekybų, 
padarydama su jomis sutartį, kad ji pirks dominijų ir 
kolonijų ūkio produktus ir žaliavas (medžiagas), o šios 
pirks jos pramonės prekes. O nuo Amerikos visa britų 
imperija apsitvėrė muitų siena.

Antras, dar, gal būt, stipresnis Anglijos ginklas 
šitoje kovoje yra jos nupiginta valiuta (pinigų viene
tas). Prieš pusantrų metų anglų svaras sterlingų (ar
ba, trumpai sakant, sterlingas) nuslydo nuo aukso pa
pėdės, t. y. Anglijos Bankas atsisakė laisvai keisti po
pierinius pinigus į auksų. Tuojaus sterlingo vertė nu- 
polė. Dabar jisai yra netekęs apie trečdalio savo ver
tės. O Amerikos dolerio vertė pasiliko ta pati. Šis va
liutų vertės skirtumas tarpe anglų sterlingo ir ameri
konų dolerio turi labai dideles ’ reikšmės tarptautinėje 
prekyboje.

Darbininkų algos Anglijoje ir dominijose bei kolo
nijose tebėra nominaliai (pinigų formoje) tokios pat, 
kokios buvo seniaus. Medžiagų kainos taip pat nedaug 
pasikeitė sterlingo atžvilgiu. Bet kadangi anglų pinigo 
auksinė vertė dabar yra visu trečdaliu mažesnė, tai jų 
pramonės išlaidos,* saikuojant auksu, žymiai sumažėjo, 
ir jie gali savo prekes pardavinėti svetimose šalyse 
daug pigiau, negu pirma. Amerikos pramonei sunku 
su tokiu kompetitorium lenktyniuoti pasaulio rinkose.

Apžvalga
KAIRIŲJŲ PARTIJŲ BLOKAS 

FRANCIJOJE

priežastis

Kad ir la- 
kad ir ne

ro-

kai jisai pasi1- 
baisenybėmis.

ūme rem- 
srovę, ku- 
socialistai
Pagalios,

Dar daugiau. Sterlingo nupuolusi vertė veikia pa
našiai, kaip muitai, prieš tas šalis, kurios vartoja auk
su paremtų valiutų. Tarp tų šalių šiandie svarbiausios 
yra Jungtinės Valstijos ir Franci ja. Amerikos prekės 
anglųms yra sunku įpirkti savo pigiais sterlingais, bet 
amerikiečiams doleriais pirkti atpigusias anglų prekes 
yra lengva. Todėl sterlingo pigumas stabdo Amerikos 
eksportų j Angliju ir kartu skatina Anglijos eksportų 
į Amerikų.

Galų gale, reikia dar štai kas pridurti: anglu ster
lingų arba pinigus, pritaikytus prie sterlingo, vartoja 
Pusė pasaulio. Vadinasi, pusė žmonijos, po Anglijos va
dovybe, šiandie atakuoja, su pagelba sterlingo, Jungti
nių Valstijų prekybų, paremtų doleriu. Sterlingas prieš 
dolerį! Ši kova tarpe tų dviejų galingiausiųjų pasauly
je valiutų yra dabar didžiausia kliūtis ekonominiam 
pasaulio atsigavimui. Sterlingas muša žemyn kainas 
pasaulio rinkose. Kainų puolimas naikina pramonės ir 
prekybos pelnus, o kur nėra pelno, tenai nėra (kapita
lizmo sistemoje) biznio. Kol kainos neims kilti, biznis 
nei Amerikoje, nei kitose pramonės šalyse nepasitaisys. 
^—Daugelis ekonomistų Amerikoje mano, kad Ameri
kai dabar nebėra kitokios išeities, kaip tik pasielgti 
taip, kaip pasielgė anglai: atsisakyti nuo auksinės va
liutos, t. y. nupiginti doleri. Tuo budu, jie mano, butų; 
atsteigta pusiausvira tarpe sterlingo ir dolerio;

v Bet yra, žinoma, ir kitas kelias, tai — priversti 
anglus grįžti prie auksinės valiutos. Tik kaip juos pri
versi? Kai kas sako, kad Amerika turėtų pavartoti 
spaudimui j anglus karo skolas: už skolų sumažinimų 
arba atleidimų ji turinti pareikalauti, kad anglai vėl 
pastatytų savo valiutų ant aukso pagrindo.

Atrodo, kad vienas arba antras šitų dviejų kelių 
turės būti pasirinktas. Kitaip tas prekybos karas tęsis 
kažin kol; ir kol jisai eis, depresija Uėsiliaus siautusi 
ir Amerikoje, ir kita*.

KITAM KARALIAI DAROSI KARŠTA

Francijos ministerių ’ kabine
to galva, Joseph Paul-Boncour, 
yra nepartinis socialistas. Jisai 
buvo įstojęs į socialistų parti
ją karo metu, 
piktino karo
(Prieš karą Paul-Boncour buvo 
radikališkas demokratas ir vie
name ministerių kabinete tu
rėjo viešųjų darbų ministerio 
portfeli. Prisidėjęs prie socia
listų, Paul-Boncour pradžioje 
ėjo su kairiuoju partijos spar
nu, bet vėliaus jisai 
Ii dešiniąją partijos 
r i reikalauja, kad
dalyvautų valdžioje,
jisai su socialistais persiskyrė, 
kada jisai pereitą rudenį pa
statė savo kandidąĮburą į sena
tą prieš socialistų'partijos kan
didatą. Bet jisai pasitraukė iš 
partijos, nesusipykęs su ja, ir 
šiandie jisai nesiliauja darba
vęsis, kad socialistai pakeistų 
savo poziciją klausime dalyva
vimo valdžioje.

Užimdamas premjero vietą, 
Paul-Boncour siūlė socialistams 
keletą portfelių, be,t jie atsisa
kė. Tuomet jisai pasižadėjo vy
kinti- tokią politiką, kuri ne
būtų priešinga socialistų nusi
statymui. Tarp kitų savo pro- 
gramo punktų jisai apsiėmė ne
kapoti algų valdininkams ir pa
šalpų karo veteranams, nepa
sitaręs su šiomis grupėmis Be 
to; jisai prižadėjo plėsti socia- 
les^ reformas — apdraudą nuo 
nedarbo, senatvės pensijas- i*

technikų, kurie savo raciona
lizacijos sumanymais ir saVo 
tiesioginiu darbu sutaupė 
dirbtuvei šimtus tūkstančių 
rublių. Reikia atvirai pripa
žinti, kad įmonės vedėjai ir 
atskiros organizacijos, neat
sižvelgdamos į visus partijos 
vadovybės patvarkymus,
do didelį apsileidimą kai dėl 
amatininkų aprūpinimo 
venimo reikmenomis ir 
tais. Vasarą ir rudenį šiemet 
dirbtuvės inžinieriai tureda1- 
vo kasdien ištisas valandhs 
išstovėti eilėse, kol gaudavo 
nusipirkti duonos. Inžinierius 
Davydov kreipėsi aštuonis 
kartus į uždarą tiekimo įsu 
taigą ir dešimtį kartų i dirb
tuvės vedėjus, prašydamas 
įsteigti inžinieriams ir tech
nikams atskirą krautuvę, be,t 
jo pastangos buvo bergž
džios. Profesionalų šeimų nau 
riai net nebuvo įtraukti į są
rašus tų, kurie turi teišę 
gauti produktus. Prieidavo 
prie to, kad duoną- jie gau
davo paskutihiai. Inžinierių^ 
EfimoV, kurio šeima suside
da iš devynių žmonių, gyve
na pirtyje, kadangi jo bute 
turėjo pertaisyti krosnis; 
be,t betaisant krosnis, darbi
ninkai išėjo ir daugiau nebe
grįžo. Inžinieriai Bagin, Dob
rovolskį ir DaVydov gavo bu
tus be įdėtų krosnių., šitie 
trys inžinieriai penkis kartus 
skundėsi dirbtuvės vyriausy
bei, bet be 
inžinierių ir 
tų netikusių 
dirbtuvę;”
To- paties “TtmF 282 numi

bu-

Klausimas, ar žemė atšąlu; 
domina mokslininkus. Daug 
kas yra linkęs į’ šį klausimą 
atsakyti teigiamai. Todėl ver
ta jį panagrinėti kiek plačiau.

žemė gali atšalti1 dėl dviejų 
priežasčių: !•)* dėl saulės* užge
simo ir 2)’ dėl žemės vidurio 
temperatūros sumažėjimo. •Pa
svarstykim šias abi 
iŠ eilės.

įPirmiUusia, saulė, 
bai didele yra saulė,
apsakomai’ didelė yra jos švie
sos ir šilumos atsarga, tačiau 
vis dėlto šaulė nėra amžina. 
Kada nors, tolimoj ateity, jos 
'atsarga turės užgesti. Yra ap
skaičiuojama, kad saule per 
sekundę, šviesos pavidalu išme
ta į šaltas viseto erdves po ke
turis milijonus tonų medžią^ 
įos, o atiduodamoji šilumos 
energija per sekundę yra lygi 
600,000 trilijonų (6.1019) ark
lių jėgų. Jei įsivaizduotume, 
kad žemės.- kamuolys yra iš ge
riausios anglies ir kad jis vie
šas dega, tai jo šilumos ener
gijos pakaktų tik penkioms die
noms saules išleidžiamai ener
gijai padengti. Saules amžius 
^siekia ligi 15,000- miliardų me- 
itų, tuo tarpu, kai žemės — tik 
du miliardus. Kadangi nėra pa*- 
stebima, kad saules energija ir 
šviesa mažėtų, tai galima ma
inyti, kad šaulė yra amžina že
mės atžvilgiu. Todėl tenka at
miešti mintis, kad’ žemė galėtų* 
atšalti dėl saulės Užgesimo. Be 
(abejo, tai1 bus, bet tas yra taip 
!toli, kad mums* šudaro tikrą 
•amžinybę. Tad* susirūpinti* sau
lės pabaiga mums tuo tarpu- 

> visai nėra pamato;
i Bbt žemė vis tiek
i ^Įj t1 „ *

saulė ją šildytų, vie tiek tūlo
tų atšalti; jei ji neturėtų vidu
ry šilumos šaltinio.- Seniau bu
vo manoma, kad žemės vidury 
temperatūra siekia kelių šimtų 
tūkstančių laipsnių karščio. Ta
čiau dabar žemės gelmių karštį 
mokslininkai skaičiuoja žymiai 
kukliau, žemės vidurio tempe
ratūra,. esą; nesiekianti dau
giau kaip 5000° karščio. Tai 
yra, maždaug, saulės paviršiaus 
karštis; kurio pakanka Visiems 
metalams ir minetaiaUis ištir
pinti1. Žemė skrenda erdvėj, ku
rioj viešpatauja beveik abso
liutinis šaltis, žemės paviršius 
išspindi į erdves ne tik gauna
mą iš saulės šilumą, bet ir 
gaunamą iš vidaus. Todėl žemės 
vidaus temperatūra turėtų ma»- 
ižėti'. Jei taip butų, tai žemė at
šaltų iŠ vidaus. O jei žemės vi
durys butų šaltas, tai jos pa
viršiuj negalėtų išsilaikyti jo*- 
kia gyvybė, net jei' ją saulė dar 
karščiau šildytų. Bet taip pat 
pastebėta, kad nemažėja ir že
mės gelmių temperatūra. Moks
lininkų nuomone, žemės gelmė
se yra daug radioaktingų me
džiagų, kurios savo spindulia
vimu gamina daug - energijos, 
,tub lyg nuolat šildydamos žie
mės vidurį. Kai kas1 iš moksli
ninkų net mano, kad' žemės gel-

ros pakraščiai, senprusių ir že- 
:inaičių gyvenami^ buvo garsus 
gintaru, kurs senovėj buvo lai
komas brangesniu už auksą. Į 
lietuviškuosius Baltijos pakraš
čius atvykdavo garsus finikie
čių ir kartaginiečių pirkliai gin- 
■taro* pirkti. Gintaro kilme jau 
išaiškintą. Gintaras yra dėrva 
medžių, labai panašių j dabar- 
tihėą pušis ar cgleš; Tie me
džiai nėįŽėngiantomiš giribmis 
'augo* dabartinės Bėlfcijds juros 
‘vietose, nės čia tada buvo' sau
suma. Taip pat gintarinių me
džių butą ir kitose Lietuvos 
Vietose, kur lig šiol randama 
gintaro grūdelių, bei nežino
mą priežasčių tuos plačius ly
gumų plotus užliejo vanduo, 
..toj vietoj atsirado Baltijos ju
ra. Lygumos su miškais pa
skendo; Prieš kiek mėtų taip 
atsitiko — mokslininką* tiksliai 
•pasakyti* negali. Bet kad ten, 
kur dabar ošia Baltijos juros 
-bangos, kadaise buvo sausuma, 
•matyt, iš to, kad* juro<t dugne 
rftsti yra ištisi* miškai. Kas įdo
miausia*, kad kai kur povande- 
niaf miškai dar stovi stati; ta
rytum* butų gyvi. Neseniai Vo
kiečių žvejai tarp Riugeno sa
los ir Švedijos yra radę naują 
statų povandeninį mišką maž
daug 30-40 metr. gilumoj. Giil-

mėse yra . gaminama- daugiau ši-1 sčias suverstas povandeninis 
luinos, negu kad žeme atiduoda 
erdvėms, žemes vidaus tempe4- 
natūra, esą, nuolat kylanti, ši*- 
himos pertekliaį išeina į viršų 
per ugniakalnių išsiveržimus.
,Net galįs* ateiti laikas, kada že
mė, dėl .padidėjusios vidaus šit 
lumos, gali sutirpti ir virsti 
mažyte saule... Tad nėra pavo1- 
jaus, kad žeme galėtų atšalti*. 
Bent toji valanda, kai žemę ap?- 
gaus šaltos mirties skraiste, 
yrd neapsakomai toli.

miškas j'aii ir seniau yra Žino
mas tarp Juodkrantės it Nidos, 
Lietuvos pakrašty. Mokslinin
kai lig šiol’ šių keistų miškų 
dar netyrinėjo, todėl negalima 
pasakyti, kaip seniai tie miškai 
yra paskendę. Manoma tik, kad 
tai ri’e gintariniai* miškai, nes 
šie turėjo išnykti žymiai anks
čiau. Randami povandeniniai 
miškai*, pasak įvairių nuomonių, 
gali turėti 20-40,000 metų se
numo ir bus paskendę jau po 
paskutinės ledų gadynės.

Miškai Baltijos juros 
dugne f NAUJIENŲ KONCERTAS

Vas.'- 26 Liet. Auditorijoj
Senų jurininkų akyse musų- 

vargšė Baltijos jura nėra jurą, 
O’fikbala.ATČlda menka nub*- 
monė yra susidariusi dėl to, 

i kad' ji yra palyginamai negili ir 
rami'. Teisybė, gilumo Baltijos 
jura tik vienoj vietoj. tUrf 600‘ 
metrui o vidutinis* gylis tesie
kia? vosf 200-300 metrų; o didėli 
i plotai teturi tik mažiau; kaip 
T00’ metrų gyliu. Tačiau* savo 
paslaptingumu Baltijos jura to
li pralenkia daugybę kitų jurų.

Baltijos juu
i—j—.....1 į..... i ..r ■'■i.ii1 t

nusipirkt} kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St. 
Bosforu Mass.

pasekmių. Dalis 
technikų dčl ši- 

sąlygų apleido

Šfarttfie' atėjo KOVA 
:Ntf. 7. Galnna gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

kad ir JlaU' senų senovėj’ Bhltijbs j ui- Garsinkites“N-nose;’ 
—..n u,, .Aa.m , .įu ■" "ir-iU -liž  t,',,. t.,,     .i..—-  

“ŽIEMOS PALYDOVAI”

Vakar rašėme apie Rumanijos karaliaus keblumus 
Dabar telegramų praneša^ kad ir kitam Balkanų 
narchui darosi karšta. ’ .

Serbijos demokratę ir valstiečių partijų, vadai* p'a> 
skelbė manifestų savo partijų vardu, reikalaudami' 
“naujos valstybės formos”, .kurioje viešpatautų ne dik
tatūra, bet “visų laisvu piliečių ir visų partijų vafli”. 
Pastebėtina yra tai*,, kad ti| dviejų serbų paryji vadai 
savo viešam pareiškime pripažino ir tautinių* Jugosla
vijos mažumų reikalavimus, kaipo teisingus.

Tos tautinės mažumos Jugoslavijoje tai — kroatai

; Tuos savo prižadus premje
ras pakartojo ir savo deklara
cijoje, kurią jisai ' perskaito 
parlamente. Jo pareiškimai ra
do pritarimo pas radikalus ir 
socialistus,' todėl balsuojant pa
sitikėjimo rezoliuciją, premjeras 
laimėjo didele dauguma balsų. 
Balsuodami už rezoliuciją, so
cialistai pareiškė, kad, jeigu 
kabinetas neturės drąsos vy
kinti savo programą, tai socia
listai bus pasiryžę perimti val
džią ir pasukti valstybės vairą 
dar labiaus į kairią purę.

žodžiu, Fransija šiandie turi 
.kairiųjų partijų bloko valdžią,, 
nors socialistai tiesioginiu- bu
dus valdžioje, ir nėdlityvaujtu 
Anot Europos laikraščių, 'PaUi- 
Bbncour’o kabinetas yra phžan- 
igiausias, kokį kada nors tutfcjč' 
Fraifčija.

i iš gruodžio 6 dl 1932 nl'. pa
duoda ištraukas iš technikų it 
inžinierių laiškų, rašytų iš įvai
rių įmonių. Iš vakarų Sibiro 
rašoma iš Kedrovsko sovietų 
žemes ūkio “^vinovod”, kad 
kambariuose, kurie buvo pa* 
skirti šešiems technikams, ap4- 
sigyVeno vienas ūkio direkto^ 
riatis giminė: Tuo gi tarpu 
kambaryje, kuris yra skiriamas 
tiktai vienam asmeniui, gyve
na šeši technikai; Ūkio vedėjas 
visai nesirūpina inžinierių ir 
technikų būklė, bet pats sau 
-pasistatė didelį ir patogų na
mą. !•

šitie sovietų spaudoje paduo
dami faktai rodo, kad sovietų 
biurokratai, kurie jaučiasi fesą 
ikrašto vard'ovaf,. turi* diktatoriš
ką1 galią h o tie žmones, kurie 
atlieka' naudihgą’ darbą, yra* 
įškriaudŽiami ir išimudojamL 
(■Koką galt būt tečhhi’kos pro
gresas jifi’ė tokios tvarkos'/

« E.?... „ • . 1

mo PADĖTIS RUSIOJE

Sbvietų Sąjungos profesinių 
sąjungą centralinis organas 
“TriicL” savo 2^4-ąm riumėryjO;

“Votkinskij. dirbtuvėje (U- 
ralo srityje) dirba dauginus 
kaip 200 profesionalų, Tarp 
jų yra? žymus skaičius auW 
to išlavinimo inžinierių ir

A galima gai*
Piety A&<* 
MMfc

mm I|I I». nhft hIMiVuhi. i į i ..............—«



Esanti nusilpusi; kiek ankščiau
sirgo influenza

Mii,

Priešais DAVIS STORE

LUBOS

Graoonai

Tel. Roo&Velt 7532

Tel. Boulevard 2035

Akių Gydytojai

ir Rez. Tel, Boulevard 5914

mokinimai

KAINA TIK 25 CENTAI

URGAS

WeSt 
kbn- 
dais

“Pirmyn” transliuos 
pirmą operetės “Lai
mos” aktą per radio

AMERIKOS
PILIETIS

Jk Yanulavge auto
mobilio nelaimėje 
užmušė moteriške

Šoc. centralitiės k 
valdyba neveik 

sako “Socialistas”

Moderniškos Koplyčios Dėl
4 įilrm negu kreipėtės kur

Coronerio jury išteisintas; ne 
laimė įvyko prie 7707 Stė 
wart Avė.

nams 
lankyti 
rumuosfe 
Street”.

CfflnuBGAB
A 8 *

South 
žinomas 
agentas 

sau-

1646
Tel. Boulevard 5203

Būtina It labai pagel- 
binga knygeli tiems, krt- 
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pat—11./;—2 
apie šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas Ir Vbką kas teiki- 
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir ingių kalbo
mis surašyta.

Nuliūdę liekame,

Motelis, Dukterys, Sanai, 
Brolis, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rtus J. J. Bagdonas, Tel. Republic 
3100.

Nora Gugienė pasakotojo ro 
Įėję; daihuos solistai A. Stfe 
ponavičienė, Jakavičius, V 
Tarutis ir kiti

Įvyks penktadienį, sausio 13 
d., 'Chicagos Liet. Auditorijoje

šeštadienį įvyks susirinkimais 
rinks naują Valdybą •

“Birutė” pas North- 
sidiečius; tikisi tėti 

būti kitais metais

Tel. Cicero 37^4,• Koplyčia dyka

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami iriformaci 

jų iš kitų miestų 
rašykite

, kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki S 

MedHlomh ano 10 iki U

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67tb ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovebill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą.

Šaukia viešą šuširih 
kimą lakūnų skri

dimo reikalu

visuomet apsimoka. >

Kas garsinasi "Naujienoje 
tas visuomet turi naudot.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, Iii.

palaidojimą* t&te nieko 
' totu*

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 

Egzaminacija, geras patari
mas ir apskaitliavimas 

DYKAI. Prieinamos Kainofc.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Marija Kemėšienč, 812 
88rd Street, buvusi “N.” 
UBtAntė ir basižyfhejūsi 
buotoja tarp pažangesnius lie
tuvių visuomPhėS dalies, įlin
kiai Serga ir kurį laiką guli 
loVoje.

Apie dvi savaites atgal ji bu
vo sūsir^usi iiifhiehzą, bet jau 
buvo pradėjusi sveikti, šios sa
vaitės pradžioje 'Atpuolė. Kiek 
teko patirti, yra nusilpusi ir 
jos nervai klek pairę. Reikia 
tikėtis, kad p. Kcmėšienė grei
tai pasveiks.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Ši. 

chicAgo. Al.
Siųskite thotrsy orderį kirba kišto* 

ženklelius.

dies daiftbs. “Birutės” choras 
visuomet imponuojančiai atro
do, bet šj kartą dainavo taip 
kaip nuo jo yra reikalaujama. 
Po koncerto visi birutięčiai bu
vo vaišinti bu valgiais, gėrimais 
ir gerais linkėjimais. Birutie- 
čidi, pilnai patenkinti, grįžo na
mo tikėdami, kad kitą metą vėl 
su northsidiėčiais linksminsis.

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų;4 su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po Visą Ameriką ir Kanadą, 
visai hcsiklausdamas kelio.

Kaina
Tik OOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš- 
jąidoms. -
Mokesti galite siųsti pašto 
i enki eitais.

J. Janulavge, 3204 
Halsted Street, plačiai 
generalinis apdraudos 
važiuodamas automobiliu 
šio 10 dieną, prie 7707 Stew- 
art Avenue, apie 5:30 valandą 
vakare, mirtinai sužeidė 67 me
tų moteriškę, Etta Richtėr.

Nugabenta j ligoninę, su
žeistoji po kiek laiko mirė.

Užvakar rytą įvyko corone
rio jury tyrinėjimas. Atsižvelg
dama į faktą, kad nelaimė įvy
ko ne dėl automobilisto neat
sargumo, bet senelės neapsižiū
rėjimo ib sugriūvirrio gatvėj 
prieš automobilį, jtlry Yanu
lavge išteisino.

A, MONTVID, M. t>.
West Town StAt* Bank Bldg. 

2400 W Nadison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnn«wick 0597

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė. 

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 .Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Photae Midway 2880

taisomos be akinių, Kainos pi 
giau kaip pirmiau.

4712 South Ashland Avė*
Pbone Boulevard 7589

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarhivimhs 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.

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

Tel. Lafayette ‘41'46 
VALANDOS:

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

756 W. 35th St.
(Cot. of 35lt> t! 'Halsted Su 

Ofiso Valandos: nuo 2-4, nuo J 
Nedėldįeniais pagal Sutarti.

“Pirmyn” choras, kuris ren
giasi pastatyti scenoje operetę 
“Laimą” sekmadienį sausio 15 
d., transliuos pirmą operetės 
aktą per radio, iš stoties W.C. 
F.L. 10 Vai. p. p.

“Mes norime parodyti lietu
vių visuomenei”,? sako choro 
vedėjas K. Steponavičius, ‘‘ko 
ji galės tikėtis sausio 29 d., 
kuomet choras pastatys opere
tę Chicagos Lietuvių Auditori
joje. Mes neabejojame, kad 
Išgirdusi pirmą aktą, visi lietu
viai sutiks, jdg “Laima” savo 
turinio įdomumu, dainų melo
dingumu pralenkia visas ikišiol 
choro statytas operetes”.

Pirmo “Laimos” akto turinį 
atpasakos Nora Gugienė. Iš so
listų dalyvaus A. Steponavičie
nė, P. Jakavičius, V. Tarutis, 
O. SkeVferiutė, J. Romanas ir 
eile kitų.
^NAUJIENŲ KONCERTAS

Vaš. 26 Liet. Attditdrijoj

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o mulų 

darbu busite užganėdinti.
Tel., Roosevelt, 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi, Chicago
Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. . Kuo daugiau rek- 
lamuojivti, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekartia duo-

the surprises will be tilo 
mušte I assure, you.

The place is The ColoniAl 
Hali, date is this Saturday 
nite, January 14th 193Š, aA- 
dress 5430 So. Wenthworth 
Avė., fįime 7:30 o’clock P. M., 
and dance until ???? A. M.

Come on you Marųuettc, — 
Brightoh, — Bridgeport — and 
all other groups of young 
Lithuanian. Get a taste df 
souie very different fuh out 
here ih Englewood. Don’t 
forget, its Saturday nite Ja
nuary 14th 1933. '

And don’t forget, you can 
jtriiK this group of yoiuig 
people free of charge at tlie 
Bali. Rūbe—

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris ėsti 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

akių aptemimo, nervuotumo, ____ ____
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimiibst 
egzaminavimas daromas šu elektra, pato* 
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, ,

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III 

Tel. Cicero 5927
A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kentvobd 5107
VALANDOS: .

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

apart iventadlenio it ketvirtadienio

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius

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

Centralinės Chicagos lietuvių 
socialistų kuopos sūsirinkimAs 
įvyks šeštadienį, sausio 14 d.

“Kažin kodėl šiais metais 
Chicagos lietuvių socialistų ceh- 
tralinė kuopa buvo VišAi apsnū
dusi ir nieko neveikė. Kuopos 
valdyba nebuvo iki valiai veik
li, todėl ir kuopos veikimas ne
parodė pokio gyvumo,” sako 
kuopos narys Socialistas.

‘‘AteihAnčfais metais tupėtu
me išrinkti valdybą, kuri ap
siėmusi, darbą atliktų.

“Todėl, visiems kUopiO^ na- 
s’varbu susirinkime atsi- 
. Jis įvyks ‘Naujienh’ 

1'73^ Sduth Halstėd 
-Sbcfalištaš.

Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant visų Linijų.

Pereitą sekmadienį birutiečiai 
atlankė northsidiečius ir nors 
jiems prisieina ne primą kartą 
dainuoti, tačiaus jie, regis, ne
buvo per pereitus keletą metų 
Savitarpinės Pašalpos draugi
jos rengiamuose koncertuose. 
Taigi jie buvo kaipo svečiai.

Visi “Birutės” nariai buvo su 
pakeltu upu ir iš jų jaunų krū
tinių su jausmu skambėjo liau- ZOLP

BORlUS . 
ėst 46 Št.

8413

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgai 

Sj^Kitdiitde odos ligų tr Pentr^ikų ligų

3102 So.' halsted Ši
kampai 31st Street 

Vala 10—11 V. ryto. 2—4, 7—9 V.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

.. , . Pbone Boulevard, 70<2

DR C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So« Ashland Avė 
art: 47tb Street

Office Valandai, 24: 7-9 
4140 Archer Avenue

. TeL Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

CHICAGO.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįio U Europos ir Pfl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

, niais pagal. tusitarimą.

3335 So. Halsted St
T«1 BOULEVARD 9199

TvVenty years ago a group 
of young Liįhtianian people 
gathered tbgėlher and formed 
the “Dramos ir Dainos švie
su” oi* ih other words “The 
Dramatic* and Singing Flame” 
here in Englcwood. The so
dely was very succcssful form- 
ing its own Čhoir and Band.

From year to year it has 
given plays and Concerts in 
tllė iinmediate iieighbOfhood.

This year the sočiety iš 
giving a Grand Bali which 
promises to be differenf] from 
any sočiai funetion seen i h 
these paris. There will be 
surprises for all, es]pecially 

’foi* Ihe young people. One of

PEtRAS KERULlS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 10 dieną. 12:00/ valandą nak
ties 1933 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį. 2 dukteris, 2 sūnūs, brolį. 
2 seseris, gimines ir pažįstamus.

Kurias pašarvotas randasi 5521 
W. 63rd PI.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 14 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos uz velionio sielą, b iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
ilines.

Visi a. a. Petro Kerųlio gimi
nės, drauagi ir pažystami esat 
htrošlrdžiat kViečiaml dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai, šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 Sottth Ashland Auk
Tel, Boulevard 2800

» R*«. 6515 So. Rodhudl St,
Tel, RepubHc ^7i3

Telefonai Yaęd* 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4 ii 31 South Ashland Adeifae 

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

7 ild 8 Vii. Neda riuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza -3200

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 351h St 

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

Nedėldieniai* pagal sutartį.

Lakūnų kapt. Dariaus ir Gi
rėno skridimo rėmėjų komite
tas šaukia viešą susirinkimą at
einanti penktadienį, sausio 18 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių Au
ditorijoje. Kap. Dantis plačiai 
praneš apie visus nuveiktus 
darbus, apie Lietuvių Aviacijos 
švenčių pasekmes ir apie kitus 
skridimo reikalus. Skridfth'o 
fondo komiteto pirmininkas 
konsulas A; Kalvaitis frtaneš 
apie piniginį stovį ir fondo glo
bėjų darbus.

Chicagos lietuvių visuomene, 
draugijos, kliubai ir atskiri vei
kėjai bei biznieriai turėtų su
sidomėti tuo reikalu ii* ateiti 
j šj susirinkmą. įžanga nemo
kama—visiems įėjimas laisvas. 
Visi tautiečiai, kurie pritariat

Daktaras V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 
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

Ofiso tel Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West \4th Street 

CICERO. ILL.
X-Rav . • Phone Cicero 1260

9R. MLT. STRIKOL’IS 
ihrfoYTOMs 

O F l
4645 S. Ashland Avė.,

ofleo valandoa 2 Iki 4 ir O U 
S vsL vak. NedSUomla parai (atarti 

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

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

Canal 0706

Dr. J. J, Kriwarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ŠVenradleniais pagal sihltatiirio

Ėriglewood Flashes

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergei* ir SubatOmit 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetetn Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedėliai*. Seredomis ir Pėtnyčiomu 

1821 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai'

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimą* 
Komplikuotu©** 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

JOHN B. B0RDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. MuAroe St., prie Clark 
TŪatonM SUte 7000; Valandos 0—3

Wėst Side: 2151 W. 22nd St.^ 
PhnečteUo. Seredoa ir PėtnyĄot vak. 0 Iki 8

Telefoną* Rooeevelt 9000
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Utaralnko, Ketverro ir Subetoa vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0000

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

■ V iltį B J»i.iia 111 h ii 1.1 a   ii  M i   M   i B

ii.WMii»

miltUNlNKAS
Vestuvėms, banketams
IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISIETOM Į VISAS MIESTO DALIS.

suteikia 
barzdaskutykloa 

' komfortą 
|ĮH|| skutinios 

namie

J. F. RADZRJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHtcAGOJ 

Laidotbvfte patarnau- 
. ju geriau Ir pigiau 

t0^^’ ^a<1 
' priklausau prie gra- 

^”1 išdirbystė* 
’ OFISAS:
668 W. 18th Street 

jOraf Tel. Canal *174 
MOBiab SKYRIUS:
IŽgy 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

| tam sklidimui, malonėkite at
eiti į tą sūBirinkimą ir viską 
sužinoti, kad paskiau nekiltų 
kokių abejonių ar įtarimų, čia 
yra visų reikalas, tad reikia 
daugiau susidomėjimo.

Skridinio rėmėjų komitetai

i Tari Chicagos 
Lietuvių 

, M , ... ■!.

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Teį. LAFAYEtTE 7337 

Ofiso Vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai Vakare. Utarninkais ir 
K'tRcTlTa. HVDB PARK 339J

.w sawp-i>ll,i i................... . -.........u- 

M T. DUNDULIS

Seniausia ir Didžiausia
LIBTUVIV

GRABDR1U ĮSTAIGA
icti&EIĖiŠ Ir vėl nustebimo publikįį Ihi 

’ttte ladAdmfš Už Ri&ątM palaidojlm 
neroknblaihė ui aivbliiftl Mirusio žmogaus 
Isftdgą ii bilb kdkioš mlbšU dalies.

Reikalui esant, miisų atitobiolbilius atih&tids | jufeiį 
namus ir attėš | mūšų įstMfą, kur galėsite pamatyti di- 
Ažiausį pasirinkimą grabų Ir kitų reikmenų ir iii tą Pa
tarnavimą juins visai hiėkb nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar he.

feUlJElKlŠ vlėhktiMi lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturis 
germenų. Patikite EUDE 
kittir.

EUDEIKIS
' : JdšŲ i įf||

DUįįtk OHu,

8324 S. Aubiiim Avė
1______ ė e ,~/ę- V’tH j y,:'*\ t____ ______

Lietuviai Gydytojai
Rez 6600 South Artesian Avenvu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821. So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

LietuviaiGydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Pefrikėlian 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

_ Uraboriaį
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avemie
CHICAGO. ILL.

Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Mietfo Ofisas 77 W. Washington St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utim, it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvąirįg Gydytojai.,,

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tus . ^caipo patyręs gydytoja* chirurgas b 
akušeris. '

Gydo staigias ir chroniškas liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* m* 
todn* X-Ray ir kitokiu* elektros prie 
uūtt*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W ISth St., netoli Morgan St 

Valandos: nUo 10—12 pietų b 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

svaigimo 
skaudamą

Prirengia

PROBAK

(PROBAK BLADE)

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

-turą ■Jrftttšr.i, i v

■■■Ai A.
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Kainos nupigintos

PRANEŠIMAI

Peter Conrad

CLASSIFIED ADS

MfHO
Prisirašykite į musų spulką

Boja los mirties aplinkybes šiandien
Music

School

MADOS MADOSoftenerl

(TRIPLE PIUS)

The

KRAFT
Roseland

New Čhecs'v For<-»

Ross

3313
ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

jau pardavėte savo biznį,

$2.00

per kratinę

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

970 
■ 870

720 
1360 
1130

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

$15.00 
16.00 

.. 5.00 
. 5.00

10.00 
. 9.50 
.. 9.00

Visi raginami atsi
lankyti dain. Stasio 
Rimkaus koncerte

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

Eat th 
cheese food

Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Bojalienės advokatas pralaimėjo bylą 
prieš testamento vykintoją G. Sliwką

Teismas Pripažino Bojah 
Testamentą Autentišku

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

TEL. LAFAYETTE 1083

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

mo
Antano Bojalos testamentą tik
ru ir tuo budu užbaigė bylą, 
kurią prieš testamento vykin
toją adv. George Sliwka buvo 
užvedęs tūlas advokatas Boja
los žmonos vardu.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Liet. Soc. Chicagos Ccntrali- 
nės kuopos metinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name.

Bus renkama valdyba se
kamiems metams ir daug kilių 
reikalų. Valdyba-

PARSIDUODA bučernč ir grosernė h 
bai pigiai, biznis yra beveik cash. Ar 
šliaukite greitai, gausite bargeną. tele 
fonas Canal 1712.

Testamento turinys
Kiek teko patirti iš Bojalos 

testamento vykintojo, jo turi
nys yra štai koks: $50 Bojala 
skiria savo žmonai, Apolionijai 
Bojalienei, kuri gyvena Lietu
voje; po $10 trijiems vaikams, 
— Stasiui, Pranciškai ir Bro- 
nisei, o likusj turtą — ,p. Ra- 
džienei, graboriaus J. F. Ra- 
džiaus žmonai. Anot testamen
to, ji velioniui skolinusi pinigų 
teikusi pagelbą ligoje ir t. t.

Byla pasižymėjo skandalingais kaltinimais iš 
Bojalienės advokato pusės

Bojala pasirašęs tuščią testą 
mento blanką

krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nunle: 
mietą ir aiškiai paraši 
dą. pavardę ir adresą, j

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

Oscar Caplan, Probate teis- 
teisejaš vakar pripažino

arba pri- 
, pažymėti 
l savo var- 
ekvieno pa

vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pa 
Halsted St., r

štai kokios buvo Antano Bo
jalos mirties aplinkybės. Visų 
pirma, jis tarnavo graboriui J. 
F. Radžiui, 668 W. 18th St., 
kaipo dženitorius. Kalėdų naktį, 
1931 pražuvo ir vėliau jo lavo
nas buvo rastas kanale, netoli 
Joliet. Coroneris nusprendė, 
kad Bojala buvo sunkiai su
žeistas kokiu nors kietu įran
kiu, gal būt automobilio suva
žinėtas, ir vėliau įmestas į ka
nalą.

Bojalienės advokatas iškėlė 
kaltinimą prieš kai kuriuos as
menis, surištus su testamentu, 
kad jie Bojala nužudę ir vė
liau išgriebę jo kimų iš kana
lo. Bet kadangi jis neturėjo 
įrodymų tuos kaltinimus pa
matuoti, teismas juos atmetė.

Naujasis Nevv Yorko valst. gubernatorius Herbe rt Lehman 
daro pirmą pranešimą valstijos legislaturai. Jis pranešime rei
kalavo, laukiant pakeitimo prohibicijos įstatymų, sutvarkyti 
pardavinėjimą alaus, kad valstija gautų daugiau pajamų.

ttern Dept., 1789 So. 
Chicago. I1L

Dalyvauja “Birulė" su savo 
garsiuoju vyrų kvartetu ir 
kitos artistinės jėgos, bukite 
visi ten.

13 d 
ted Centro name, 
Blvd
Valdybos jstaliacija, 
kalbėtojas, bus ir <

Byla pasižymėjo skandalingais 
kaltinimais

Byla nusitęsė kurį laiką ir 
pasižymėjo skandalingais kalti
nimais, kuriuos darė Bojalienės 
advokatas. Lapričio mėnesį, jis 
išėjo su pareiškimu, kad Anta
nas Bojala, buvo nužudytas ko
kių ten asmenų, kurie planavo 
pasinaudoti jo palikimu; kad 
testamentas buvo suklastuotas; 
kad Bojala po prievarta jį pa
sirašė; kad buvęs girtas ir t. t. 
Pagaliau pridūrė, kad testamen
te kalbama apie $25,000.

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

Vakar Bojalienės advokatas 
mėgino įrodyti teismui, kad 
Bojala pasirašė po prievarta 
arba kitokiose neprielankiose 
aplinkybėse tuščią testamento 
blanką ir kad turinys buvęs 
įrašytas vėliau. Tuo tikslu tu
rėjo teisme rašomųjų mašinė
lių šrifto ekspertą tūlą Culpep- 
per. Testamentas buvo datuo
tas spalių 12 dieną, 1929 me
tais. Advokatas stengėsi išgau
ti opiniją, kad šriftas, kuriuo 
pamatinis testamentas buvo pa
rašytas, buvo “jaunesnio” negu 
tos dalys, kurios buvo parašy
tos spalių 12 d. Bet to nepajė
gė padaryti.

Tuomet, atpuolus visiems už
sipuolimams prieš testamento 
autentiškumą, teisėjas Oscar 
Caplan pripažino, kad jis yra 
tikras, gerai parašytas ir pa
reiškė, kad Jasinskio ir J. Sa
vicko, testamento liudininkų, 
pareiškimai teisme buvo teisin
gi ir tikri.

vice Orchestra 
, W. C. F. L 
Pasaulinės Parodos programas.

W. E. N. B.—8 v. v.—First 
Nighter.

Business Chances
....... ....... Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

Taipgi ne pro šalį bus čia pažymėti, 
kad jeigu yra kokios nors namų šeimi
ninkės. kurios gauna pašalpą iš Kauntės, 
ir Jeigu jos panorėtų, kad jų orderiai 
butų išduoti į artimiausią “Midwest 
Stores" krautuvę, viskas kas reikalinga 
yra nueiti į vietinią Pagelbos (Local 
Relief) stotį ir pareikalauti, kad jų se
kamas orderis butų pamainytas.

W. B. B. M.— New Yorko 
1933 automobilių paroda

W. E. N. B 
Gene Arnold.

W. B. B. M - 
of the Air.

W. M. A.Q.—1:15 v
Opera.

KUOMET aparvraite vartoje vlaoklua vai
stus. kuomet pasekmes bus menkos ir 
nepatenkinančios — tada bus laikas var
toti LKOP1LL8 — Gydytojai sutinka, kad 
tai yra geriausias lluosuotojas jie ka
da nors matfl dėl suklegusiu viduriu 
taipgi dėl rheumaUsmo. podagros, rasų, 
hermorrboidu ir t. Jus niekad nesi
gailėsite tu 26c ui 36 pilikes. Rąžykite 
ir siuskite pinigus

LKO LABORATORIES, Innc., 
084 Fallerton Avė.. Chteago, 111. 

l«auH*BMiaMsaBmswassaBMmsiiaBsiBBMsiaMiassM

3313 — Praktiška išėjimui suknelė. 
Gražiai atrodys jeigu pasiūdinsite iš vie
nos spalvos materijos 
kintos spalvos šilko šaliku, kuris atrodo 
kaip kalnieriukas

Malonu girdėti, kad Tamsta
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite ųž 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

19 gero ' Ched- 
SuvirSkina 

Užglr- 
MedlkalSa Maisto 
labai maistingas, 

vieni) sūri pas sa- 
filandle.

5 flatai. kampinis muro namas, 3 car. 
gar. 3 fl. po 5 kamb., 2 fl. po 4 
kambarius.

Parduosime labai pigiai už cash, arba 
mainysime ant mocgičių. Gota Bonds, 
biznio ar kokios propertes, fanuos ar 
kas ka turite. Namas randasi Brigbton 
Parke. Vienas morgičiuš $11,000, 
pasibaigs už 2% metų.

MARQUETTE MANOR
Muro bungalovy 5 kam. ir 3 kamb. 

ant viršaus. 2 kar. gar. $3000 vienas 
morgičius.

Mainysime į bizniavą namą ar kokį 
biznį.

Turime 200 akrų farmą dėl paren- 
davojimo, Elgin, Illinois.

Atsišaukite;

PAUL M. SMITH & Co.
4425 So. Fairfitld Avė.

Lafayette 0455

Echoes.
K. Y. W.-2:30 p. p. - “Wo: 

men’s Review”.
W. J. J. D.—2:30 ir 5:30 v 

v.—Piano pamokos.
W. B. B. v. v. -

The Lone Wolf Tribe.
W. M. A. Q.—6:30 v. v. — 

Melodic Choir.

Ateinančio nedėldienio va
kare Lietuvių Auditorijoj į- 
vyksta nepaprastas vakaras- 
musų lietuviškam ir muzika
liame gyvenime, būtent inusų 
vietinis, visiems žinomas bari
tonas Stasys Rimkus duoda 
koncertą, kuriame dalyvauja 
be jo paties visa “Birute” ir 
eilė kitų scenos puošėjų, ku
rie gražins šį įdomų vakarą.

Paremkime šį dainių.
Mano supratimu Lietuvių 

Auditorijoje turėtų taip sa
kant kojai vietos nebūti, nes 
kiekvienas atsilankęs ‘nupir
kęs tiktai už 45c tikic'fj pa
rems šį pilnai užsitarnavusį 
artistą, kuris studijuoja muzi
ką bei dalyvauja ir puošia 
daina musų scenoje.

Kriaulių Lo kalas 269 A. C. W. of 
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 

sausio 7:30 vai. vak. Amalgama- 
333 So. Ashland 

Šiame susirinkirfie bus naujos 
i, taipgi bus geras 
daugiau svarbių rei- 

Malonėkite dalyvauti visi.
F. Prutit sekr.

lamuoti
kiekvieną lietuvį panašiam ta
lentui duoti progą lavintis, o 
mes tą galime padaryti be jo
kio apsisunkinimo, atsilankę 
į šį koncertą. Paremkime Sta
sį, jis yra to vertas. Susirinki
me, suplokime jam, pridieki
me energijos tolesniam lavi
nimuisi, o tą padarę, visi jau
simės atlikę savo priedermę. 
Taigi, dar kartą primenu, bu
kim visi Lietuvių Auditorijoj, 
sekmadienį, kaip 7:30 v. vak.

Testamentą pasirašė, kaipo 
liudininkai, Jasinskas ir Julius 
Savickas.

Nestebėtinu, knd milijonai žmo
nių rnėgln Kraft Volvceta ... 
apsitepk duona, ausipjaustyk ar- 
bit virk su Juo.

Švelnus, skanus, 
dar sūrio padarytas, 
taip lengvai kaip pienas, 
tas Amerikos 
Komisijos. Yra

Nusipirk dar 
vo groscrnlnka

MAINYSIU mūrinį bizniavą namą 
ant 2 flatų namo ar bungalow. 2752 
W. 63rd St., 2nd flat.

PARDAVIMUI arba mainymui na 
mas su rooming house ir minkštų ge 
rimų bizniu — mainysiu į farmą ne 
toli Chicagos. 1125 W. 59 St.

Appreciation. &
W. M. A. Q.—10:45 v. v.— 

11 v. r.—Chicagos universiteto 
paskaita.

Štai yra labai gera žinia dėl namų 
.eimininkių I Daugelis manufaktūrų 
paskelbė žemesnias kainas. šios yra 
įaujos -žemos kainos ir daugely atvejų 
žemiausios istorijoj. •

Kadangi "Midwest Stores" krautuvių 
lusistatymas visuomet buvo perduoti vi- 
as sutaupąs savo kostumeriams. šios nau
jos žemos kainos todėl ir paskelbiamos 
‘Midsvest Stores" krautuvėse. Šio lai- 
traščio šios dienos laidoje jus rasite 
lidelį skelbimą kuriame suminėti visi iš- 
>ardavimui dalykai ir naujos žemos kai
tos.

Sukirptos mieros 
44 ir 46 colių per

K. Y. W.~8:15 
Book Theatre.

W. B. B. M.—8 v. v.—“Prie 
tarų pradžia”—paskaita.

W. M. A. Q.—8:30-v. v. —- 
Armour programas.

Dr-stes Dr. Vinco Kudirkos metinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, sausio 14 
d., 1933 m., P. Paliulio svet., 2242 W. 
23rd PI., 7:36 vai. vakare. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų, taipgi bus rin
kimas valdybos dėl 1933 metų.

A. Kaulakit, rašt.

Ši yra labai gera proga dėl taupių 
lamų šeimininkių sutaupyti ant daugelio 
'algotnųjų daiktų, ir ant groserių nuo- 
at vartojamu jūsų namuose. Visi pro- 
Juktai paskelbti šiame laikrašty yra nauji 
r švieži, neseniai gauti iš manufaktūrų.

Naujas nukapojifnas kainų įvyko dėl 
nepaprastų ekonominių sąlygų. Su
prantama, niekas nežino kaip ilgai kai
nos bus tokios žemos. Labai galimu 
/ra .kad kaip tik sąlygos pakitęs, išdir
bėjai gali kainas pakelti. Todėl, butų 
neblogai jeigu šeimininkės apsirūpintų 
viskuo kas joms reikalinga bent ant ke
letą savaičių.

Tokie dalykai kaip kenuoti vaisiai, 
daržovės, kenuota mėsa, muilas ir tt. 
galima ilgiaus palaikyti. Pirkdamos da
bar, šeimininkės gali būti tikros, kad 
jos sutaupys nemažai.

Ateinantį penktadienį, K. 
Strumilos svetainėje, 158 E. 
107 gatvės, 7:30 vakare įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo metinis susirinkimas. Bus 
apkalbamas ir kitos draugijos 
priėmimas, patiekti bus įvairus 
raportai ir «pranešimai. Visų na
rių pareiga atsilankyti užsimo-’ 
keti mokestis, kurie jau esate 
užsilikę. Už neatsilankymą ski
riama bausmė sulig konstituci- 
j os.—Sekretorius.

•* •••••• •••• 
(Adreiaa)

* .................*.....................

K. Y. W.~1:45 7* k 
cert Petite.

K. Y. W.—-2 p. p.— Conccrt

reikalas verčia

Jolson.
W. M. A. Q.—Northern Trust 

programas.
K. Y. W.—9:45 v

įCLA&SIFIED ADS.Į
Business Service

____ Biznio Patarnavimas 

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis -------   $2.00
Kintai City _____ ... $5.00
Decroit *...........  i. $2.50
Los Angelei ______   $20.00
Netv York .................. į $8.00
Pbiladelpbia ..................  $8.00
Wa$hinfcton, D. C. ...4 $8.00 -

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai 
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas ......................... ......
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ......
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas ................... .............
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ..
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) . .......
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkiine. Rašy
kite klausdami katalogo.

Kliubų ir Draugių Susivienijimo 
susirinkimas

NAUJIENOS ,

1789 S. Halsted St., Chicago.
čia {dedu 15 centų Ir praiau 

atsiusti man pavyzdi No.----------

Mieros

WMAQ — 447.5 met. — 670 
WGES. — 220.4 met. — 1360 
KYW — 293.9 met. — 1020 
WBBM — 389.4 met 
WCFL — 309.1 met. 
WLS-WENR—344.6 met 
WGN — 416.4 met. ■ 
VVJ.K.S. — 220.4 met. 
WJJO — 265.3 met.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

30 AKRŲ arti Chicagos, gera žemė, 
dideli budinkai, miškas, upė, kaina 
$1900, įmokėt $600.

318 No. Kedzie Avė.

■A■S

Eichange—Mainai
MARQUETTfe Manor kamb 

mūrinis, garo Šildomas namas. Mainy
siu į grOsernę arba grosemę ir bučemę.

6452 So. Rockwell St.

Real festate For Sale 
NamaLžemė Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime getų 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 ištaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
"Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Business Service 
_______ Biznio IPątarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia 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 ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

NEATIMTI DAIKTAI IŠ STORAGE 
Iš musų didelių warehauzų mes gauna< 

me didelius trekus pilnus labai gerų ra
kandų ir kaurų turime parduoti už pa- 
sįdėjimo išlaidas.
4 šmotų miegkambario setas
3 šmotų parlor setas ........ .
9x12 Kauras .............................
Gazo pečiukai ........ ...............
Pianai ................................. 
Elektriškos skalb. Mašinos
5 šmotų pusryčiams setas ... 
ir daug kitokių bargenų. Kodėl jums ne
užeiti ir pamatyti kaip pigiai mes galime 
parduoti kas jums yra reikalinga ir koki 
tai geri daiktai. Dykai pristatymas visur, 
garantuojamas.

GOOLD STORAGE COMPANY 
2219 Cottage Grove Avė. 

Kampas 2 2ros ir Cottage Grove Avė. 
Pažiūrėkite, kad rastumėte tikrą numerį

Personai

AR KAS važiuoja automobiliu į Hot 
Springs? Norėčiau važiuoti kartu ir 
prisidėčidu prie kelionės išlaidų paden
gimo. Tuoj atsišaukite. Box 1524. 
Naujienos, 1 739 S. Halsted St.

IETHEWICZ£-




