
....■*■*»*

mumjoj riuomenę

13. —Nau-

Mrs

MĮBįjS£
'b

■Z

nuginkluo- 
pasižadėjo

šerifo mušeikos bus 
ti, o angliakasiai 
paliauti pikietuoti

su abiejų anglia- 
viršininkais, mili- 
ir pavieto šerifu, 
naujosios unijos 
paliauti pikietuo-

Užpirkta mašina sniegui nuo 
plentų valyti

NEPASISEKe GAUTI PUSĘ
‘ MILIONO DOL.

Bulgiarijos karaliams gimė 
duktė

k -X t,',

VOL. XX

j The First and Greatest Lithuanian Daily in America NAUJIENOS
The L’ithuaniąn Daily News

BntarMS as second-class matter March* 7, 1914 at the Post Office at Chicago,, UH,. 
uncKer the Ac| of Ąfarchi 3. 1879

; . • ■ . ■ 1 t '■ 1

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Tmk Lithuanian Daily nkws

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

Phone Roosevelt 8500

NAUJIENOS
Th« 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 
............................. i 11 ■—■■■■■■ ....................... ■—■i. i,

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c No. 11

PREZIDENTAS HOOVERIS VETAVO FILI
PINŲ SALŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS BIUU
Prezidentas numato biliuje pavojų patiems 

filipiniečiams. Atstovų butas priėmė 
bilių virš prezidento veto

Washington, s. 13 
dentas Herbert 
kaip ir buvo 
Filipinų salų 
bes bilių, kurį 
ėmė kelios dienos atgal.

Buvo tikimasi, kad preziden
tui bilių vetavus, kongresas nie
ko nedarys ir nebandys jį per
varyti virš prezidento veto. Te
Čiaus išėjo kitaip. Atstovų bu
tas gavęs prezidento veto, tuo
jaus padarė naują balsavimą ir 
išnaujo priėmė bilių virš prezi
dento veto.

Bilius nustato, kad po dviejų 
metų turi būti padarytas Fili
pinų salose balsavimas ir jei 
gyventojai pasisakys už neprii- 
klausomybę, per dešimtį metų 
turi tęstis ekonominis ir poli
tinis atsiskyrimas, laike kurio 
Amerik. teisės kištis į Filipinų 
reikalus butų susiaurintos. Bus 
susiaurintas ir Filipinų eks
portas į Ameriką. Vienuolik
tais gi metais butų suteikta 
pilna nepriklausomybė.

Prezidentas Hooveris vetuo-'spėti kokios bus tada sąlygos.

Prezi- 
Hoover šiandie, 
tikėtasi, vetavo 
nepriklausomy- 
kongresas pri-

Stalinas pašalino iš 
partijos darTžyiriius 

bolševikų vadus
Keli kiti žymus vadai įspėti. 

Pati Rusija dabar importuo
ja grudus

damas bilių ilgame pranešime 
sako, bilius yra pavojingas pa
čiai Filipinų laisvei ir nepri
klausomybei, taipgi sudaro pa
vojų svetimos šalies invazijos 
ir kuro; be to jis gali privesti 
prie salų ekopominio nupuolimo, 
nes dabar Filipinai ekonominiai 
priklauso nuo prekybos su 
Amerika. Greitas gi tų ryšių 
nutraukimas pakenktų patiems 
filipiniečiams, nes jie negalėtų 
atlaikyti konkurencijos su sa
vo kaimynais, kur gyvenimo 
standardas ir algos yra žemes
ni. Patys filipiniečiai 
išlaikyti armijos, todėl 
vistiek negalės palaikyti 
tvarkos.

Prezidentas siūlo, kad
eitas butų padarytas tik už 15 
ar 20 metų ir prieš tai eitų 
labai lėtas ekonominis atsisky
rimas ir susitvarkymas savys- 
tovio gyvenimo. Tik po to Fi
lipinai turėtų gauti nepriklau
somybę. Galutinių žingsnių ne- 

; nustatyti, nes dabar negalima

negali 
vieni

šalyje

plebis-

Maskva, s. 13. — šeši žymus 
komunistų vadai, kurių keli pir
miau aršiai plakė Stalino opo
ziciją, dabar patys susilaukė 
bausmės iš Stalino.

Vidurnakčio pranešime, tre
čiame iš eilės per tris naktis, 
tapo paskelbta, kad buvęs agri
kultūros komisaras ir Rusijos 
sov. respublikos vice-prezidentas 
Aleksandras Smirnov tapo pa
šalintas iš komunistų partijos 
cen tralinio komiteto. Buvęs gi 
maisto tiekimo komisaras Ni- 
kolai Eismont ir buvęs trans
porto komisaras V. Tolmačov, 
tapo visai pašalinti iš partijos.

Kartu gi Aleksei I. Rykov, 
postų komisaras ir jo senas 
draugas iš 1928 m. dešiniosios 
ojiozicijos, Michael P. Tomski, 
taipgi buvęs darbo komisaras 
Vasili Schmidt, susilaukė įspė
jimo, kad susivaldytų ir pasitai
sytų.

Eismont ir Tolmačov suorga
nizavę grupę, kuri siekėsi, pa
sak stalincų, “atmesti industria
lizaciją ir atsteigti kapitalizmą 
ir ypač kulokų klesą”.

Kiti gi nubaustieji pritarę jų 
darbui ir dagi juos skatinę.

Priežastis naujos opozicijos 
buvo Satlino budavojimas stam
biosios industrijoj ir apleidi
mas smulkiosios gamybos, taip
gi perdaug griežtas žemės ūkio 
kolektivizavimas.

Rusijai priseina importuoti 
grudus

Rusija, kuri pirmiau savo 
grūdais galėjo išmaitinti visą 
Europą, dabar nė pati savęs 
neišmaitina. Nežiūrint kolekti- 
vizacijos, kuri turėjo išgelbėti 
žemės ūkį, ir didelių valstybės 
ūkių, Rusijos grudų gamyba 
nuolatos mažėja. Užpernai val
džia atėmė iš valstiečių tiek 
grudų, kad nė sėkloms nebe
liko ir pernai buvo užsėtas dar 
mažesnis plotas, todėl ir der
lius buvo mažesnis.

1931 m. Rusija eksportavo 
5,182,000 tonus grudų, o 1932 
m. tik 1,542,000 tonų. Bet par
duodama užsieniui grudus, pati 
Rusija nemažai jų importavusi. 
1931 m. buvo importuota 56,000 
tonų, o 1932 m. jau 247,000 to
nų.

Kviečių 1931 m. eksportuota 
2,499,000 tonų, b pernai tik 
471,000 tonų. Kviečių impor
tuota 1932 m. 131,000 tonų, 
nors 1931 m. apsiėjo be im
porto.

Kad priversti valstiečius dirb
ti ir nemurmėti prieš valdžią, 
komisarai nutarė pastatyti di
desniuose kolektyvuose ūkiuose 
savo šnipus—komunistų parti
jos “politinius darbuotojus”.

Jau apie 70 žmonių 
žuvo Ispanijos 

riaušėse

OJRS
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana-

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje: šiaurva
karių vėjas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:-

ar - - “JPTf"

Madridas ,s. 13. — Jau apie 
70 sindikalistų ir anarchistų 
žuvo riaušėse įvairiose Ispani
jos dalyse.

Casa Viejas apygardoj žu
vusių skaičius siekia apie 50 
žmonių. Susisiekimas su ta 
apielinke yra veik visai nega
limas.

Atstovų butas priėmė taimerių 
pagelbės bilių •I

Washington, s. 12. — Atsto
vų butas 203 balsais prieš 150* 
priėmė demokratų pasiūlytą 
farmerių pagelbos bilių, Tiki- 
mąsi, kad Hooveris tą bilių ve-

Chicago, III., šeštadienis/ Sausis* January 14 d., 1933
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Shanhaikwan miestoprie Shanbaikwan miesto, kur ji prieina prie 
įdomybių. Pradėta statyti virš 2,000 metų at-

Lietuvos Naujienos

Kaunas.—Plentų valdyba už
pirko iš Amerikos specialę ma
šinų sniegui nuo plentų valyti. 
Mašinos kai kurios dalys jau 
ankščiau buvo Amerikos liet, 
b-vių pergabentos. Mašina kaš
tuoja 95,000 lt., yra 60 jėgų.

Rumunijoj politinis 
krizis; Maniu kabi

netas rezignavo

Ar SSSR miškas eis 
toliau per Lietuvą?

SSSR nori susitarti su Lenkija?

Prieš kelis metus

Didžioji Chinijos siena stipriausioj jos vietoj 
juros. Ši siena yra viena iš didžiųjų nasaulio 
gal, kad apsiginti nuo mongolų ir kitų šiaurės tautų puolimų, ji driekiasi visu šiaurinės Chi
nijos pasieniu. Ji yra apie 2,000 mylių ilgio; šakos ir kilpos sudaro dar 1,700 mylių. Viduti
niškai kas 600 pėdų yra bokštai sargybai. Siena vesta nežiūrint gamtinių kliūčių — per augštus 
kalnus ir gilius klonius. Ji yra daugiausia muro ir akmenų, nuo 20 iki 50 pėdų ąugštumo, bokš
tai 40-60 pėdų ąugštumo; apačioj siena yra apie 25 pėdų storumo, o viršuj — apie 15 pėdų.

Kertėj žemėlapis parodo Jehol provinciją ir kur dabar eina chiniečių mūšiai su japonais. 
Paveikslai: gen. Yoshimichi Suzuki (kairėj), kuris komanduoja Japonijos kariuomenę Shanh 
aik\vane; dešinėj —- maršalas Chang Hsiao Liang, vyriausias chiniečių karvedys šiaurinėj Chi- 
nijoj.

Japonai užėmė dar 33 žmonės rasti sušalę Rusija turi didžiau 
vieną Jehm prbvin- snieg2,™«n1e Ru šią pasaulyje ka-

ei jos miestą
Chinchow, ManchUkuo, s. 13. 

—Japonų kariuomenė po smar
kaus mūšio iš oro ir sausumos, 
užėmė dar vieną strategiškai 
svarbų senos Chinijos provin
cijos Jehol miestą Yunganpsao.

Chinija ir koncentruoja ka
riuomenę

Tientsin, s. 13. — Pasak ja
ponų, jei chiniečiai nepaliaus 
koncentravę kariuomenę šiau
rinėj Chini joj, neišvengtinai 
kils nauji mūšiai palei Tient- 
sin-Shanhaikwan geležinkelį.

Chinijos kariuomenė atvyks
ta iš Shantung ir net iš Shansi 
provincijų ir yra koncentruoja
ma į šiaurę nuo Peiping, už 
sienos, Jehol provincijoj.

Oficialiai pereitų 
prezidento rinkimų 

daviniai
Washington, s. 13. — Atsto

vų bute oficialiai paskelbta, kad 
išrinktasis prezidentas demokra
tas Franklin D. Roosevelt lapkr. 
8 d. rinkimuose gavo 22,821,- 
252 balsus.

Hooveris gavo 15,760,195 bal
sus.

Taigi Rooseveltas gavo 7,- 
061,057 balsus daugiau ,negu 
Hooveris.

Kitų partijų kandidatai į pre
zidentus gavo balsų:

Socialistų—880,096.
Komunistų—102,442.
Prohibicionistų—79,573.

- Socialist-Labor—31,796.
Liberty partija—53,600. , 
Farmer-Labor—7,294 . 
Kitos partijėlės—69,207.
Viso prezidento rinkimuose 

paduota 39,805,455 balsai.

Rio de Janeiro, s. 13, — Bra* 
žili ja paskelbė, kad ji pilniau* 
šia rems Chili sumanymą su^ 
kurti Pietų Amsrikos bloką ko
vai su Europos' muitais prieš 
Pietų Amerikoj prekes.

Bi/charestas, s. 13. — Gelbė
tojai surado 33 lavonus suša
lusių valstiečių, kurie važiuoda
mi į valsčių 4 paklydo laike di
deles/ sniego pūgos. Niekuriose 
vietose tos Rumunijos daly snie
gas siekia 20 pėdų gil.Umd.

Gubernatorius Hor
ner sustabdė kovą 

Illinois kasyklose

Washington, s. 13. — Štabo 
viršininkas gen. MacArthur pa
reiškė atstovų buto biudžeto 
komitetui, kad Jungt. Valstijos 
dabar yra 17-ta valstybė armi
jos didumu.

Didžiausią kariuomenę pa
saulyje turi Rusija. Ji turi 
848,000 kareivių ir 18,025,000 
atsargos kareivių.

Po Rusijos eilėje seka Fran
cija, Italija, Ispanija, Japoni
ja; Lenkija, Chinija ir t.t.

Dega rusų pasažie 
rinis laivas

■ Tokio, s. 13. — Iš valdžios 
radio stoties Ochiishi gautas 
pranešimas nuo r Ūsų pasažieri- 
nio laivo Sachalin, kuris prane
ša, kad jis dega Ochotsko ju
roje. Ant laivo yra 254 žmo
nės, jų tarpe 200 pasažierių.

Springfield, III., s. 
jausis Illinois gubernatorius 
Horner Mano sustabdęs kruvi
ną kovą Christian paviete tarp 
angliakasių ir šerifo mušeikų, 
laike kurios žuvo jau* keturi 
žmonės.

Pasitarime 
kasių unijų 
cijos vadais 
jis išgavo iš 
pasižadėjimą
ti tame paviete esančias Pea- 
body Coal Co. kasyklas, o še
rifas turi nuginkluoti visus sa
vo specialius depučius-mušeikas 
ir visus specialius policistus. Ir 
viena ir kita pusė pasižadėjo 
sudėti ginklus ir tvarką palai
kyti paviete palieka vien mili
cijai.

“Nesakykite, kad taika ta
po atsteigta”, įspėjo guberna
torius, ”bet įarie to einama”.

4 žmonės žuvo trau 
kinio katastrofoj

Chicago.—Vakar baigė nagri
nėti bylą tūlos rašytojos Mrs. 
Alina Newton Anderson, gyv- 
našlės, kuri buvo užvedusi prieš 
architektorių Ernest R. Gra
bam, reikalaudama $500,000 at
lyginimo už “suviltą meilę.”

Ji teisme prisipažino, kad per 
tris metus ji meilavosi su ar- 
chitektorium ir per tą laiką iš 
jo gavo apie $60,000. Paskui jis 
apsivedė su kita, bet nepaliovė 
šimtais kas mėnesį mokėjęs ir 
jai. Bet jai to neužteko ir ji 
pareikalavo pusės miliono dol. 
Tečiaus teisėjas MčWililams į- 
sakė j ury architektorių išteisin
ti.

Knoxville, ? Iowa, s. 13. —- 
Keturi traukinio darbininkai li
ko užmušti ir 26 žmonės su
žeisti, dviem Burlington elektri- 
rkiniams traukiniams, kurių vie
nas buvo traukiamas garvežio, 
susidūrus netoli čia ant medi
nio tilto. Tiltas liko sunaikin
tas, :■ ■. ■ : ' ... i

«•'! rr

Hatford, Conn., s. 13.
Eilėn H. Perkins, žmona Tra- 
velers Insurance Co. sekreto
riaus pagelb., liko nuteista nuo 
vienų iki dviej ų metų kalėj iman 
už tai, kad ji automobuliu už* 
mušus.i Mrs. Mary. Radigan pa
bėgo iŠ nelaimės vietos.

Vienna, s. 13. — Rumunija 
vėl susilaukė politinio krizio ir 
iškilus nesusipratimui su kara
lium Karoliu*, vakar rezignavo 
vastiečių premiero Juliaus Ma
niu kabinetas. Dabar Karo
lis veda derybas su politikie
riais, kad sudaryti naują kabi
netą. Spėjama, kad prie Ma
niu rezignazcijos dalinai pri
vedė ir franeuzų su italais in
trigos. Rumunai labai nepa
tenkinti ,kad Francija ir Lenki
ja pasirašė nepuolimo sutartį 
su Rusija ir paliko Rumuniją 
vieną, kuomet ji turi aštrių ne
susipratimų su Rusija dėl Be
sarabijos. Todėl rumunai da
bar pradeda labiau linkti prie 
Italijos.
Neišftiokėtos algos kareiviams 

ir valdininkams •

Kaunas.
Sovietų eksportlies buvo pada
ręs sutartį su Klaipėdos lent
pjūvių sindikatu. Sovietai daug 
miško žaliavos gabeno į Klai
pėdą; Klaipėdoje tas miškas 
buVo, apdirbamas ir gabenamas 
Vakarų Europon. Prasidėjus so
vietų miško eksportui per Klai
pėdą, pagyvėjo Klaipėdos lent- 
piuvės, turėjo darbo darbinin
kai.

Pagaliau sutarties terminas 
baigiasi.

Sovietų susitarimas su Len
kais dėl nepuolimo ,kaip tvir
tinama, paskatinęs Lenkus į di
desnes pretenzijas. Be to, Len
kams svarbu Lietuvai įvaryti 
kylį.

Todėl, kai dabar iškilo sutar- 
ties su Klaipėdos lentpiuvėmis 
pratęsimo klausimas, pasireiš
kia Lenkai ir tose derybose at
siliepia kaip konkurentai.

Kiek girdėt iš miško preky
binių sferų, Lenkai siūlą pi
gesnį tranzitą geležinkeliais; 
be to, SSSR norį pasinaudoti 
vandens keliais, kurie dar pi
gesni.

To yiso akyvaizdoje, Klaipė
dos lentpjūvėms gresiąs nedar
bas;” Stambus “Klaipėdos miško 
pramonininkas Elbergas, kad 
netektų savo lentpiuvės užda
ryti, susirūpino ieškoti darbo. 
Kol kas jam pavyko gauti s 
stambų užsakymą iš miškų de
partamento. Dalį apdirbto 
miško eksportuosiąs pats Elber
gas.

Tačiau pasiteiravus atatinka
mose vietose gauta žinių, kad 
derybos dėl sutarties su Klai
pėda pratęsimo eina, jos nenu
trukusios ir tikimasi, kad su
tartis bus pratęsta ligi 1933 
metų galo.

Vidu j inę; padėtis Rumunijoje 
irgi yrh labai kebli. Karalius 
yra linkęs diktatoriauti, parla
mentas gi nenori jam nusileis
ti. Karalius atsisakė pašalinti 
žandarų ir Bucharesto policijos 
viršininkus, nors to reikalavo 
kabinetas. Maniu nenorėdamas 
karaliui pasiduoti ir rezignavo.

Ekonominė šalies padėtis ir 
gi yra labai kebli. Didelė da
lis kariuomenės yra paleista na
mo, nes nėra iš ko kareiviams 
mokėti algas. Algos yra atsi
likusios apie 11,000,000,000 lei, 
kas sudaro du trečdaliu šalies 
biudžeto. Civiliai valdininkai, 
policistai ir pašto darbininkai 
daugely atsitikimų jau kelintas 
mėnuo negauna algų..

Viena, s. 13. — Bulgarijos 
karaliui Boris ir jo žmonai ita
lei Johannai gimė duktė. Jau
čiamas susivylimas, kad ne sū
nūs ir todėl negali būti sosto 
įpėdiniu. TeČiaus mokyklos li
ko uždarytos ir paskelbta vi
suotina šventė.

Neleis j bažnyčių moterų su 
pašlaužų kostiumais

Rymas, s. 13. — Milano ar- 
civyskupas kardinolas Schuster 
išleido įsakymą, arei vyskupys
tės kunigams, kad jie neleistų 
j bažnyčią jeiti moteris, pasi
rėdžiusias pašliaužininkių kos
tiumu. Ypač kardinolui nepa
tinka, kad niekurios to sporto 
mėgėjos dagi pašliaužas atsine
ša į bažnyčią ir po pamaldų 
tuojaus eina čiužinėti.

&
TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų §5 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

St

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street S5t
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Lietuvos Geležinkeliai
Mano šeimos susivažiavimui 

vis dar nejvykstant, nutariau 
kelioms dienoms nuvažiuoti 
pas savo seną gerą draugą, 
generolą Nagevičių. Jisai tuo

Bufetas daro gerą įspūdį. 
Stalai užgesti baltomis linų 
staltiesėmis. Visokį valgiai ir 
buterbrodai (sandvičiai), po 
stiklu. Nežinau, iš kur ir ko
kiu būdų čia atsirado keletas 
senovės romėnų bei graikų 
moterų lyties s\ovylų ir kokių

kraštas labai gražus. Vjsųr 
gera tvarka ir kultypą. Keliai 
gepi, apdabinti dideliais med
žiais. Ųkių namai ir trobesiai 
visur mūriniai, ir pastatyti su 
skoniu, Viskas daro geresnį 
įspūdį nei daugelio Amerikos 
kraštuose.

Pervažiuojame Kretingalę, 
kitą syk buvusį K‘Deutseh-Kro- 
ttingcn”. Visas įtemptas gau
dau kokių nors seno rube- 
žiaus ženklų. Meh ne labai dar

■ii n w*■ 'iiiwi*rtrtirt ?■ 'itm. i' ■

Ueluvių Tąųįiš^oąe JUpiųfeg.
Velionis Stasy* Kirmytas pa

ėjo iš Lictpyps, Klampų kab 
Wf Vėhmnėą 
buvo vienas senesniųjų Pitts-* 
bųrgho Itepiyją gyv^ijtają įr 
Lietuvių Draugijų darbuoto
jas. Pirm 30 metų buvo atvyr 
kęs iš Lietuvos ^lesiai į Pitts-. 
burghą to visą laiką beper
traukos iki sayo iuelalrningoe 
tnirt|ės čia gyveno. '

Kiek man žinomą, velioni

..... . ■ ' ....
sk^filMV^ gd^biąsį, Tąip ir 
čiąz Nęf moters Ir vaikai ėmė 
rūkyt! Stoote ėjo, iš 
pypkės! Pirm įp ganą jjgą 
jąįką kunigai k^kė ir eksko- 
mimtikgvo >ukytojws, valdžios 
vienur kitur, tąipgi ir Rusijo
je, net galvas kapojo tabaki
niams prasikaltėliams. Bet ne 
ylenas lų laikų - ■ mokslinčius 
romantiškai otrasdavo dieviŠ- 
kUĮm"Tabake. ' Ispanijoj, kur

i r i tai aukso rėmuose labai senų seniai čia rnbežiavose dvi ga* ^tasV8 lUrminaė aktvvižkai 
tarpu Apuoieje, netoh Skuodo, paveikshi. Tie dajykai nors ir|lingos mą ir ¥0kWių - 

.a i imperijos, (Šiandien neb^iko
jokių ženklų nei pėdsaką. °Sie 
tranai t gloria mundį” — ir 
taip praeina šiuo svieto (pa
saulio) garbė.

Klaipėdos lietuviai amžinai 
susivienijo su savo Didžiosios 
Lietuvos broliais.

Anksčiau ar vėliau, tas at
sitiks ir su kitomis pavergto-^ 
mis JJetuvos dalimis, kada 
musų tauta tikrai susipras, ao- 
kulturės ir užmirš savo “infe- 
riority compjex”.

Prakilni siela visados stip
resnė ir galingesnė nei papras
to fizinė jėga. Į
Vaizdeliai pylei geležinkeli. !
Atvažiavome Kretingon. La

bai graži didelė stotis. Tolm 
moj matosi du aukšti bažny
čios bokštai. Nežinau, kodėl 
visi Lietuvos miesteliai, ku
riuose man teko bn& vis gųiį 
ganą toji nuo stočių. Itodėl 
tai taip yra*— nežinau, Jiejs- 
įas surėdymas. Matyt, tup 
duodama uždirbti vežikams, 
bet žmonėms tai visokie nepa
rankumai. Manau, tas dar se? 
na rusų .tvarkos liekana.

Traukinys bėga gan greitai,. 
Žcmaįįijps vaizdai pagal geje- 
žiūkelį man primena dalinai 
pietinės valstijos Arkansas da
lį, arba šiaurinę Lousianą. 
Tik ta čia žeme, rodosi, geres
nė ir ūkiai gražesni.

Staiga miške traukinys su
stoja. Iškišu galvą pro atida
rytą langą. Iš vieno vagonų 
išUpą geježmkel^ę dagininkų 
būrys su lopetomis ir pikiais, 
Amerikoje |ai butų “section 
hands”, tankiausiai meksiko-r 
nai. Lietuvos “section bands” 
palyginamai išrodo labai ge? 
rai. Visi dėvi uniformą ir 
apsiavę ilgais batais. Vienas 
jų su dideliais ūsais, su pypke 
dantyse ir su geltonu nuo tie? 
taus apsiaustu su kapišonu, 
Išrodo, kaip ir viršila.

Paliekame geležinkelius mil
žk e ir važiuojame toliau.

Ani kiekvienos stoties ma, 
tosi nemažai publikos abiejų 
lyčių. Tai žmonės iš ūkių ir 
miestelių, kurie, matyt, ateina, 
— ot, taip sau pažiųyčti, užr 
mušti laiką ir paįvairinai gyr 
venimą. Jų tarpe pasitaikę 
gražių, elegantiškų panelių —- 
kitaip, patraukiančių •Tlaperr

Žemaitijoje kasinėjo senovės

Paemus kelionei keletą rei-
* 1IIVI4V) jįl

kalingų daiktų, nuėjau sfotin, to‘ 
kuri randasi netoli musų na-l 
mų. Klaipėdos geležinkelio 
stotis dar vokiškų laikų lieka
na. Nieko sau, gana impozan
tiška, kaip ir pridera vienam 
didžiausių Lietuvos miestui.

Maloni panelė pardavė man 
bilietą į Skuodą. Nebeatme
nu, kiek mokėjau, be‘i paiėmi- 
jau, kad geležinkelių tarifas 
Lietuvoje yra nesulyginamai 
mažesnis nei Amerikoje.

Dar laiko turėdamas, užsi
maniau, truputį susipažinti su 
stotimi ir abelnai su Lietuvos 
geležinkeliais. Taigi pradėjau 
visur valkiosis, kur tiktai 'man 
buvo galima.

Pirma, laukiamame kamba
ryje patėmijau kioską, kur ga
lima gauti laikraščių, žurnalų 
ir knygų lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Apart to, cigaretų, 
papirosų, saldainių, čokoiado 
ir abelnai visokių kitų mažmo
žių, kaip ir Amerikoje.

gražus, bet stoties bufetui kaip 
tai ir nepritinka, Mano nuo
mone, jie ne savo vietoje. Na,

anglims 
kroviniams bei priėiųi-

lie^uviškų prekinių va- 
pastebėjau

vo-
ku-

darbavosi PilfcK
burgho iietyyįų 
SLA, Lietuviu Ordlh
gys'Ąj ir ( PHžįpjp 
Kun. Gedindpp Prailgijpj. JU 
dąĮyvayp pąt prgapiisavb 
me SLA Mfo ViBr
lipiais SUąąys Kirminas Ihw0< 
ąpie 58 Mudu senuipę, h.ųvp’ 
tvirto sudėjimo b’ ramaus byr 
do, Jei pę lai peląipiinga ink’, 
iia, tai galėjęs sMlaubt’1 
Žito senatvės. $ųvo vedęs, bet’ 
šeimynos ^letufejo. Ilgiausius* 
metus išgyveųp Soho daįy irį 
daugiausiai vertėsi 
laikydamas bdlinsčia ir taįsy^ 
damas la&wlžimb Apie 
metų algai paaistaiė nuosavą! 
mimą k toutuvėię tCarįękp' 
daly j įr manė šįbje naujoje kį 
švarioje vietoję užbaigti gyve^;

ii žo-
II kuro yąAįmimą — 

Abgįįtej taiP 
1mh’\ — 

fHflkyteė .anglas 
Mb garsi n-

m

IT Mikino
Jtef įtek tebafcę iMkunio 
prič&jis jHąlMdkįą Jjąyietrę, 
tai jau jpktos bausmės netu
rėjo gaįėą; Jqjb ftųrėįo išnykti, 
p iF AngŲjoį dau-

H ;to lobo. i$ 
JteH itttotepteriai ta* 

įjįrkipiai. įvertų buvo
pĮąteifcyli Jr te prieta?

Crosley
1933 Naujas Išto

bulintas Radio
Kainos ii tūbų ' $19,99

10 tūbų— $39.50

Bile kur jus busite su Cros
ley radio visur pasieksite. 
Pagausit visas stotis. Crosley 
radio ir Victrola kompilia
ciją groja rekordus gražiai. 
Tiktai

Ai mergelė 
Daili teta

S49.00
Budriko kraut avė parduoda 

tcnyuais išmokėjimais
Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražią dovaną.

Tik dabar aplaikėm 
šiuos gražius

LIETUVIŠKUS REKORDUS: 
Kriaučiukas - 
Žirgelis
Nelaimingos dienos — Meilingas 

bernelis
Meiles tu mums nedainuok ir 
Aukso miglos — Duetas
Atskrend sakalėlis — Užlipsiu ant 

kalno
Ulonai .— Ar aš tau sesė 
Nakties tamsoj, vairas ir 
Meilės abejonės
Liet, veselė — Visos 6 djilys.

Duodame dykai gražų 
kalendorių

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St 
Del pataisymo jusų radio 

pašaukite

Boulevard 4705-8167
RADIO PROGRAMAI:

Ntdėliomis WCFL. nuo 1 iki 2 vai., 
po pietų ir Ketvergais WHFC. nuo

Einu peronam Peronas pla
tus ir ilgas. Matosi daug bėgių. 
Abejuose stoties galuose yra 
vjsokiį sandėliai to prietaisų 
galvijams, prekėms, 
ir it. 
mui.

Be
gonų su vytimi 
taip pat, nemažai iš “S. S. F. 
R.” (Rusijos) ir iš Latvijos. 
Lietuva, mat, su tomis valsty
bėmis veda prekybą.

Pasažierinių vagonų yra ke
letas rpšių. Be senų, dar 
kiškų, yra ir visai naujų,, 
riųos įsitaisė Lietuva. N
vagonai yra keliautojams la
bai patogus ir dideli, turi vie
tas miegoti ir beveik mažai 
kuo skiriasi nuo Amerikos 
pullmanų, Lietuvoje, kaip ir 
visur Europoje, būna trys kle- 
sos. Latviai man pasakojo, 
kad Lietuvos geležinkeliai yra 
geriau tvarkomi ir patogesni 
nei Latvijoje.

Keliaujant pastebėjau, kad 
bėgiai ir abelnai viskas suriš
ta su geležinkeliu užlaikoma 
tvarkoje ir gerai prižiūrima.

Geležinkeliečių uniforma 
yra juoda su sidabro ženk
lais.

Va-iiuo-jam!
Ateina musų traukinys. Pir

mą sykį gyvęnįme niąjau Lie
tuvos traukinį. Ntelonua. ir 
koks tai keistas įspūdis, Ant 
garvežio, kaip ir ant visų va
gonų, matosi lietuviškas vytis. 
Drūtas mašinistas su raudonų 
veidu, galvą iškišęs įtemptai 
žiuri pirmyn ir labai vykusiai 
sustabdo visą traukinį, rodosi, 
kad net vagonai visai nesusi- 
muša. Pasirodo stoties virši
ninkas su raudona kepure, 
Prie jo prieina traukinio kop?- 
duktorius ir ką tai raportuoja. 
Kraunamas ir iškraunamas 
paštas ir bagažas. Žmonės 
maišosi ir skubinasi,

Geriausiai tai ųian patinka 
Lietuvos žandaras. Rinkimus 
vyras su puošnia uniforma. 
Vaikštinėja sau lėtai rimtumo 
pilnas, ot, kaip ir gaidys tar
pe pakrikusių kvaksančių vis
tu. u

Surandu rūkomąjį skyrių, įr 
einu ir žiūrinėju sau pro vagor 
no langelį. Į mano skyrių ateir 
na koks tai žmogus sų dide.- 
liais ūsais ir sų guminių kalr 
nieriųm, o kitaip tai apsirė
dęs kaip ir Amerikoje.

Už kelių minučių gjirdžiu 
vienas konduktorių pusiau 
dainuoja: — “Va-žiuo-jam!?v 
Vyresnysis trumpiau ir ryš
kiau pakartoja tą patį, — gar
vežys užšvilpia — na, ir ištikr 
rujų pradedame važiuoti.

Užkalbinu žmogų su ilgais 
ūsais. Jisai yra paprastas dar
bininkas. Dirba Klaipėdoje 
ant geležinkelio prie anglių iš
krovimo. Gaunantis suvirš 
dviejų šimtų litų lųenesiui ir 
butą. Važiuoja kur tai savo 
tėviškėn atostogauti. Manau, 
kaipo paprastam darbininkui, 
užmokestis pusėtina. Paėmus 
domėn Lietuvos gyvenimo są
lygas, nemanau, kad Aiuęrįn 
koje jam butų geriau, o ypa-. 
dingai šiandien lai nesulygina- 
niai blogiau to Sunkiau.

Kitoje stotyje musų skyriui); 
įeina keletas ūkininkų su 
ra moteriške. Ta moteriškė 
vyrams visą laiką duoda vel
nių, kad jie kai ką per pigiai 
pardavę. Vyrai įos visai uct 
paiso ir sau ruko pypkes be* 
sišnekučiiiodanWF

Žiuriu pro langą: ’Klalpėįds

Bandau su nekurtomis flin- 
tuoti. Pasekmės beveik visur 
da geros. Visame plačiame par 
sauly, kur piktai man teko bm 
ti, žmones beveik tie patys. 
Tiktai kiekvienas kraštas turį 
savo savybes ir papročius, beį 
prineipialiai žmones mažai 
kuo skiriasi.

Galop, po dviejų žingeidžioj 
kelionės valandų pasiekėme 
Skuodą, kur man prisiėjo išt
irpti.

(Bus daugiau)
ra.jm.1 u .j.„L-jUjjj.!.1.■.."Uj.i.um. mwue

S tąsi Kirminą.'

Gruodžio 12 d. Stgsys Ifcirt 
minas, gyvenantis 325 Oyeri 
brook boulevgrd Carick, 'Pa., 
besitrįųsdąoips opip sąvo stjb 
bą iŠ jauko puses pasŲdo UUQ 
laiptų ir nukrito į pakaimės 
pusę. Krisdamas niirtinai sur 
sižęide. Buvo nųypžtas J Syęfln 
to Juozapo iigęnijię, kur\Ją; 
pačią dieną ir pasimirė. Gruo
džio 16 d. buvo palaidotas 

•.‘■4 ■ ' . i’1-'''- ' ■ . - ’■ • ’j-
■ ? | l |. <|II,|IĮĮ!,I > ĮlĮl* įllI, įyį > wįį f im i, y įi pirtį p nifyyy

NAUJIENŲ NET

.- į ■ į'';įS» ■ LfK..r >
■Č ■ \■

po visą 
ftirupą.- Taigi bųyp baisuj 
idgids AmgrilUb kbj kitose Šar 
W pgprigųgiųp šyentų žolių, 
ktek reikia.Amerika tyadą 

*» -•»»'«*-*! Mps

i|H”ar? savąją aniesenatvės, žto>oųw, vėlįpni® ^ląr 
sys to
gyvenimo diena*... M m ***** ?****.
ir per 4ielniwi^« 
palikdama®
Itodimę savo poterį to Brolį’
Andrių Kirminą. j *

Lai bus, lengva šios šalies? 
žemelė velioniui Stariųi Kir
minui.

S

Ar Valia Rukyt-.
(Istoriška apysakėlė)

.............. . yi i i III............................ ...................................... .. ............ ....................

biaurybių į lanką, jeigu neturi 
ilgų ąipulįų. Kaip paprastam 
lietuviui šlykščiausiu dalyku 
yra palytėjimas varlės — ru
pūžės, taip puri tanui — muka- 
rui baisu palydėt tabaką. Tai 
tokia neapykanta, kilusi iš ti
kėjimo, Lietuviai tiki, k«d 
rupulė velnio sutverto. Muka- 
rą^tiki, kad tabakas — nuo
dėminga žolė.

I

; -^Ąftieriktečių btonis, dau- 
'gteurift teMitous biznis angi
no juose revoliucijos dvasią 

Joridi *• Moliną Angliją” (taip 
senoji jų tėvyne buvo vadina-

’ ma). Ir gale aštuonioliktojo 
’ šimtmečio revoliucija įvyko, ir 

pavyko; gimė nauja tauta,— 
nesakau, kad dėl tabako, bet 
tabakas prisidėjo.

—Tai tiek apie |ai. Dabar 
eisim prie biznio. Manau, kad 
tamstos norite ką nors užsa
kyti.

—Atsiprašau, 
tylintis svečias 
paklaust, dėl ko tamsta davei 
dezenfekluot namus?

Savininkas nusišypsojo.
—Nedaviau. Niekam neda

viau. Ąš pąts pradarau kai ka-

Šeštadienis, sausio 14, 1933

da langus ir duris. Jus, džen
telmenai, galit rūkyt, galit 
prirūkyti pilną šitą kambarį. 
Kai išeisite, aš apdarysiu lan
gus ir durnai išlėks. Ir namas 
bus dezinfektuotas!

............-........ .. ............■■ ■ .......................... ................  ■■ ■■■ ,F

- tarė vienas
- Aš norėjau

4JMJJ J.UIJRU

matę rūkymo blėdį, ėmė at? 
gaivint prieštabakinę agi’iaeir 
J^į.itaip pat fanatišką* kaip’ 
paįą -nukymąą byyp fanatiškas, 

■■■■■■■■■ talailfffs svarr

^žasthni tai vienoje jis prip 
to!. prisidėjo gana daug. PurL- 
{odai ir kiįi tikėjimai tvirtėjo. 
4ėtnvoj toki pat pagarsėję 

kąipp ‘‘mukarary Jie tabako 
arba pypkes negali palytėt aar 
ypj piršįais; negali išmest tą 
“t*! ** y-’-y.jiife -g

.r.»l

PADARO 
GERESNĘ

Galima 
Nusipirkti 
Groternke ir 

Kavpj 
Krautuvėse

^yTTTTTrrsTnT*"^

Tamsta Esi Kviečiamas 
Atidaryti Savo Bankinę

DROVERS BANKE
s Droyprs Bankas su didele 
Į, proporcija aavo resursų cash 
• pinigais ir Suvienytų Valsti

jų Valdžios Užstatais reprezentuoja patogių, 
konservatyviškų bankinę įstaigų.
Saugios Dėžutės — Taupymo ir Čekių Sąskaitų Skyriai 

PINIGŲ SIUNTIMAS
Kalbame Lietuviškai. Klauskit p. Stungio.

1 'U'iu. ............................. m.

pinigų Siuntimo Skyrius at
dara® kasdie nuo 8 v. ryto 
igi 8 vai. vak. Nedeliomis 
PUO B v. ryto jkį | y, p. p.

ParašS Juozas Buktiškis
■' ' ' . ■ f.*.' v • ' i'- ; ■ •_ v • -i .

'.i-i11 iv v i ir-,

Keli vyrai pąsįpylė iš auį 
(omobilįaus ir ųžė^p pas kab 
wyną inflUterlH r->- v* ik/ -y, p. p, m

“gerą dičuą” įr “alio”, Povi
laitis, siuOcnląs, dtėdąmąs 
pirosą sau į burną, klausia: > ’i

— Ar valia čionai rūkyt;?v j;
— šitie nnmaį 

tai nėra reikalo rulcyt. Beį' 
jeįgų jau temetą tete)?toiOąį, 
rokuojį, Jog laikas Lai pinigus,' 
taj yą)ia. itekykM, kad ^rar 
eitų nė viepą minute už dykąį i...,

Svečiai misikvatojo.. SteK j • 
detoąs, (termas i pąpiypsąį. 
jau touputį lyg fcommitišJteJ sar 
ko: ■ 'fe'-rr-' ■

O, taiųistą,, svtetes juk ne 
prieš mtekpiją rąįfcę, Bukyr 
mas nę dazAnteMantąs. y 

■— Q iteil teinJsto Lutom gy* 
yepęs scpt^jięlįktąmę Šlmk 
mėtyje, tgį bndąinas trijųmer 
tų vaikas buįuin rūkęs, fcąįp 
senis, Ir tąi ųp papirOSRi bejt; 
pypkę, yįetoj žijidę;
butų davuspypkęburną; 
kaipo dežlnfęktaptą. .

r- Argi? — niištčbo du yyJ: 
nu vienų kąrto. J

— Taip bpvo bM Anglįjoj/ 
p gal ir kitur. Vienas k^eir 
vis rašė, Įted Ang|if 
joje tuo liiįkoterA 
ištolo pažinti iš ifyTęąįl duiųaį ( 
jš triobos ėjo per visus plyt’ Į 
šįus ip langus, J ^4iipa» ieį^ar^ 
ma vaiką į mokyklą, pinpteu«- 
Šia rūpinosi jam 
ir tabako. ^Ista gąij UŽJttįršj

į.
."—.Ar

- mnąfnh<ą

užsakymą

Halgtęd at 42nd St.
;Bupkiu.^s vąjaiuto: kasdien O ryto—8 v. v., Seredoj 

9 ryto -8 y, y„ Sukatoj 9 ryto—2 vai. p© piet.
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Bilas
Bisnio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

. ’ * l

bBAtięiJPMS;
. A.trtžau'kimus 
Lapelius ;

Programas

PAVIENIAMS:
Virttinęs Kortelės
Vestuvėms LaWi
Sužiedųotųyėma
Kortelės
Pasveikinimai, ete,

J*

.1 i

v

O

... .j >

ir-M V«iartios Knygos yra 
pectylybč- Padarom jas ant specialio užsakymo
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Atsiprašome!

Cicero
Bendroves

k Ii ubo

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

LACHAWICZ IR SUNAIKomitetas tikisi,' kad i’mpą

BARGENAI

PAGRABŲ VEDĖJAI

BALSAMAVOTOJAI

IN OUR OFFICE

BAKINC 
POWDER

Depozituoja $2,000 bonų Stock 
Yards Bank & Trust Company

sesių 
į res- 
ieško*

(Tęsinys)
Bankietas

Anne, — 
kurią, ne- 
Be jokių 
su kala-

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, sympatiškas, patarnavimas

Dvi pašelpos d-jos 
prisidėjo prie Audit 

bonų komiteto

degu setptyni žmonės
Millėr, jo* žmona ir penki jų vaikai, kurie gyveno šioj bakūžėj

tai, blogų laikų nejaučia tiek 
kiek kiti. —*Kor.

taip, buvo įdomu
Leningrade man

npą laika turėti 
50,000
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Pcutebėkitt puikią tel 
lą . . > kaip piragai' 

laikoti i uit ž i.

Naujos mados parlor setai, 
tvirtus, gražus patogus, pa
sirinkimas mohair, šilk ray- 
on velvet ar tapestry, verti 
nuo $80.0Q iki $95.00 dabar 
*,iktai po $ HA-H*" feCBN 

W HOttSe 
BACK..

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taipgi prie komiteto prisidė 
Palaimintas Lietuvos Drau*

k skamba stiklai ir 
‘na zdorovje. tova- 
geria kažkokį skys- 
darosi linksmesni ir 
Tai vienur, tai ki- 

— re- 
Kiek aptilus,

galvos skausmus, skausmus . nuga- 
i. Jeigu kiti ne

ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 
"j. Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

;. Tel. Crawford 5573

Chicago, III.
2314 West 23rd Place 

Telefonas Roosevelt 2515-2516

kad neat- 
pradū- 

vyriau- 
taikomas turistams, 

kad komunistai 
perdaug Rusijoj, šis 

esą, yra geriausias 
Tik, girdi, žiūrėkite, 
yra visokio maisto, 
r visoj Rusijoj. .Pa-

Cicero, III. 
1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927
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laiką turės virš $50;000 bonų. 
“Galima pasakyti”, sako korės* 
pondentas, A. B., kad beveik 
visos draugijos bonus sudėjo. 
Jeigu kurios dar to neatliko, tai 
dėl jų atstovų kaltės. Bonų sa
vininkų susirinkime, kuris įvy
ko sausio, 4 d., teko pastebėti 
tino kliubo atstovas, kuris bo
re klausimus, vieną paskui ki
tą, bet kuomet komiteto advo
katas j juos atsakydavo, atsto
vas nedėjo jokių pastangų su
prasti jų reikšmės.

Smerkia komiteto darbo truk
dytojus

HVST hame kkkgv
NOU OUT OF )

DOOt^S ZV P

“Anne, aš taip pat norėčiau 
įkišti nosį į, lėkštę, nes esu pu
sėtinai alkanas”, aš nutraukiau 
jos pasakojimą.

“Tikrai!” nusijuokė Anne. 
‘‘Ar manai, kad aš nenoriu val
gyti? Su Kostromos komisa
rais baliavojau jau gana senai, 
tad nuo to 
alkau.”

“šiaip ar 
pasiklausyti 
dar neteko su komisarais paba

veikia vienas ai 
Gali virškini 

..... ‘i- 
nenatūralu* 

vilkau ta« pa-

4OYEARS 
25 ounces for 254

“Skeptiškai nusistačiusių ran
dasi tarp pavienių bonų savi
ninkų”, tęsia korespondentas. 
“Jie patys bonų nededa j ban
ką ir dar kitus atkalbinėja. 
Vienas jų išsireiškęs, kad, gir
di, bonų nedėsiąs, lauksiąs, kol 
žydelis duosiąs jam dolerį už 
dolerį.

“Yra ir tokių bonų savinin
kų, kurie atėję į susirinkimus 
stengiasi įvairiais budais dar
bą trukdyti ir komitetą diskre
dituoti. Tokiems bonų savinin
kams, ku'rie nemano bonų dė
ti, yra priešingi komitetui ir 
įvairiais budais trukdo jo dar
bą, patartina susirinkimuose 
neatsilankyti”, baigia korespon
dentas A. B. -

Lengvus išmokėjimai pritai 
koma pagal reikalavimo.

Atsilankykite tuojaus!

PEOPLES

L. L. N. bendrovės direkto- 
irai kiek laiko atgal išsirinko 
valdybą 1933 metams. Metinis 
bendrovės parengimas įvyks va
sario 5 d. Scenoje statoma ope
retė “Alkis”. Įžanga 40 c., iš 
anksto, 50 c., prie durų.

—Kor.

Apie aštuntą valandą
ęse savo
jau visi

Furnituro Co
2536-40 W. 63rd St 

4177-83 Archer Ave< 
CHICAGO. ILL.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau* 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, < ‘ _ ...................... _ J
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo * 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. I' 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

Cicero bažnytinėje svetainėj, 
trečiadienį, sausio 11 d., Lietu
vių Improvement kliubas su
ruošė masinį mitingą $75,000 
bonų ir mokesčių reikalais.

Mitingas pasižymėjo nepa
prastu skaitlingumu. Visi susi
rinkusieji pasisakė prieš bonų 
išleidimą, ~pors njiestelio valdi
ninkai ' ir‘-darbiumk ab įšsi j uosį 
už juos agituoja;* Ciceriečiai bo
nų klausimu turės balsuoti sau
sio 31 d.

Vietiniai gyventojai vargsta 
jau kelintus metus, neįstengia 
užsimokėti dabartinių mokes
čių, o čia valdininkai nori už
krauti naują naštą. Iš anks
to galima pasakyti, kad ji bus 
nepakeliama.

Visi kenčia blogus laikus. Iš
imtis neturėtų būti padaryta 
nei valdininkams, kurie papras-

Teko patirti, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
pašalpos sausio 10-tą dieną lai
kytame susirinkime nutarė pri
sidėti prie Chicagos Lietuvių 
Auditorijos “gold bonų” komi
teto ir depozituoti Stock Yards 
Bank ir Trust Company $1,100 
bonų.

Apdegusi bakūžėlė Shelby, Ohio, kuridj laike gaisro su- 
visa James Miller šeimyna: James l ' / -

Sovietų buržuazija
“Kaip minėjau, tai buvo šeš 

tądienio vakaras, todėl aš stro 
piai rūpinausi kaip galima ge 
riau pavaišinti panelę 
viešnią iš Kostromos, 
tikėtai sutikau sode, 
kliūčių nudardėjova 
maška į Isajevo aikštę ir susto- 
jova prie vieno šauniausių vieš
bučių. Atsiskaitę su izvozčiku, 
einava į vidų. Tuoj mudu pa
sitiko viešbučio patarnautojai. 
Jie darė kliūtis ir nenorėjo įsi
leisti. Reikėjo geroką valandą 
aiškintis. Bet, pagalios, kai su
žinojo, jog mudu esava turistai 
iš Amerikos, tai žemai nusi
lenkė ir pakvietė eiti į valgo
mąjį saloną. žinoma, nereikėjo 
mudviejų raginti. Panelė Anne 
jau pirma skundėsi, jog per 
paskutines dvi dienas nieko 
tinkamo nevalgė. Susėdova prie 
nedidelio staliuko. Nusiteikimas 
tuoj pasidarė geresnis, — ot, 
nęužilgą ,ątne| valgyti, tai vi
sos bėdos praeis. Atnešė ir val
gyti. JPradėjova skubinti, tarsi 
lenktynių eidamu, — uas grei
čiau pabaigs. Kada žmogus la
bai išalkęs, tai, žinoma, pas jį 
nebėra noro kalbėti. Tylėjova 
ir mudu. Tuo tarpu visais pa
kampiais tik 
vis girdisi 
rišč’. Rusai 
timą ir vis < 
linksmesni.
tu r pasigirdo ir dainos 
voliucioniškos
pradėjo groti orkestras. Bet ne
ilgai, — rusai vėl įsismagino ir 
savo revoliucioniškomis daino- ♦
mis nustelbė orkestrą.” —F. B.

(Bus daugiau)

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ “N.” ketvirtadienio numery j, 

straipsnyje apie Savitarpinės 
Pašalpos draugijos koncertą į- 
sibrovė kelios taisytinos klai
dos. Turėtų būti, “p. Julė 
Gapšienū, V. Misevičit/vė ir V. 
Puta”; M. Jozavitas a kompona
vo p. Paškevičiūtei ir S. Rim
kui ir “Kur bėga Šešupė - 
Sasnausko”.

buvo rekomenduojama* (lydytojams Spr-Halin
io kaip lik tokiame ncavoikavlme. N’IJGA- 
TONE j pantebėtinai trumpo laiką pataiso 
Hvolkntą ir atveda orranif.iną prie natūra
laus šiokio. Nekankinkit^s patys ir nekan
kinkite n-tvo ilranrų. Nueikite pas savo vais
tininką ir nž Vieną Doleri nusipirkite m'- 
nesinl treatmenlą — Nl'GA-TONE pardu •- 
damas tm pilną jj:iranti,in. po. dvidešimts die
nų tfrąliųsime jeiptt busite neužu'i-
nftdinli.

Pasisakė prieš skaitlingam Lie 
tuvių Improvement 
masiniame mitinge

Blogas Skonis Burnoje
Yra įrodymu, kad negerai 
dauginu svarbiausių organų 
mas yra notrėm*. apetitas blogas, silpna eli 
mitiAcija. vidurini nereiniliarųs 
miegas, nerviškumas. ", ___  __
rodo reikalingumą gero ir tikro Toniko

vaka- 
pasakojimą 

Anne, “jau visi svečiai buvo 
susirinkę viešbučio salone. Sta
lai buvo užtiesti margomis stal
tiesėmis. Aš atsisėdau stalo ga
le. žinoma, tuoj prie manęs pri
kibo ir tas netašytas Pilypas. 
Laukiau, kada pradės nešti val
gius. štai pradėjo bėginėti ir 
lekajai. Apkrovė sta’ą kepto- liavoti.” 
mis vištomis, o viduryj ant di-! “Na, jei pagyvensi ilgiau, tai 
dėlės lėkštės pastate jauną kep. ’ gal ir teks tos laimės paragau
tą paršiuką. Prinešė krūvas ti”, padrąsino mane Anne. 
duonos, sviesto ir daržovių, ša-Į “Gal teks, o gal ir neteks, 
lia ant nedidelio staliuko pa- bet valgyti visvien reikia 
statė didelį samovarą, iš kurio sakiau aš. “Jau pusė po 
tik veržiasi ir burbuliuoja ga- tad mudu turiva skubėti 
rai, kaip iš kokio garvežio. įpra-! toraną. Eikiva iš sodo ir 
dėjonar valgyti gerai ir gardžiai' kiva izvozčika.

VACEK & 00.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS
Apsaugos Dėžutės (boxes) $2.50 j 
metus su pridėjimu taksų.

PINIGAI
Mes siunčiame pinigus į. Lietuvą.
Greitas patarnavimas, žemos kainos.

APDRAUDA
Nuo ugnies, nuo tornados, automobi
lių apdrauda, ir t. t.

LAIVAKORTĖS
Parduodame laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI
Mes išmainysime Jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI
Mes iškolektuosime nuošimčius už 
Jūsų mortgičius pirktus iš bankų, 
kurie dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th Street 
netoli Wood St.

Tel. YARDS 3895

Tautinė^ Parapijos 
BALIUS 
Nedėlioję

Sausio-Jan. 15, ’3I
Pradžia 6 vai. vakare

Parapijos Svetainėj
3 501 S. Union Avė.

Įžanga 25c. 
Parapijortams tik 10c. 
Kviečia visus

KOMITETAS.

WISSiG
Specialistas iš 

Rusijos

mados, gražios ir 
Standard padarymo, 
garantuotos drabu

žių plovyklės, vertės $90.00, 
dabar tiktai

Daktaias
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Cicero lietuviai prieš 
$75,000 miestelio 

bonų laidą

paganytą vakarienę. Bet ma 
no Pilypas! nevalgo, — jis pri 
dėjo pilną lėkštę mėsos ir dar 
žovių ir apdengė ją, 
vestų. Pats atsistojo 
jo drožti spyčių, kuris 
šiai buvo 
Nurodinėjo jis 
visko turi 
1 janki etas, 
pavyzdys, 
kiek čia 
Kaip yra 
tenkintas, matomai, savo kalba, 
jis išdidžiai atsisėdo. Aš tuoj 
jam padariau pastabą: ‘Tams
ta pirma man sakei, jog mo
kyklos negali išmokyti žmonių, 
kad jie. galėtų gyventi nevalgę, 
o dabar sakai, kad Rusijoj vis
ko pakankamai ir net perdaug 
yra. Kaip tai suprasti?’ Agen
tas visai nesidrovėdamas atšo
vė. jog tai faktas, jog Rusijoj 
visko pakankamai yra, o pas
kui įkišo nosį į lėkštę ir pra
dėjo paskubomis kimšti ijiais-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS n

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.

Nuža-Tone

DOUBLE 
ACTING

millionsof pounds used 
BY OUR GOVERNMENT
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NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News 

PuMishad Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian Neva Pub. Co.» Ine.

1710 fioutii HaHcd fitnet 
Teleptane Reosevek 0000

JSditor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year fa Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year fa Chicago 
8c per copy
Entered as Second Claas Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

r NAUJIENOS, CHIcagd, Iii. šeštadienis, sausio 14, 193š

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III Tatefnnss Boosevelt 8500.

UfaiMkymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei metu ...— 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per linešiotojusi
Viena kopija
Savaitei________________
Mėnesiui .......... .

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštui

Metams $7.00
Pusei metu __ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..... ....m.... $8.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

FARMERIŲ PAGELBOS BILIUS

Atstovų butas Washingtone priėmė vadinamų “do- 
jnestic allotment” bilių, kurį demokratų vadai siūlo, 
kaipo priemonę padėti farmeriams. Nors visi praneši
mai spaudoje sako, kad prezidentas Hooveris esąs pa
siryžęs tą bilių vetuoti, jeigu ir senatas jį priimtų, bet 
vistiek yra įdomu susipažinti su jo turiniu.

Republikonai per eilę metų bandė padėti farme
riams javų perviršio supirkinėjimu. Tuo tikslu federa
linė valdžia išleido šimtus milionų dolerių. Bet rezulta
tas nebuvo pasiektas, žemės ūkio produktų supirkinė
jimas tik laikinai sulaikė nuo kritimo javų kainas, bet 
jisai ne panaikino produktų perviršio, o tik kuriam lai
kui ištraukė jį iš rinkos. Bet kuomet kviečiai, komai 
ir medvilnė buvo supirkinėjami valdžios pinigais, tai 
farmeriai buvo suinteresuoti, kad tų produktų butų 
užauginta daugiau. Tuo budu produktų perviršis ėjo 
didyn, ir galų gale pasidarė taip didelis, kad valdžia 
buvo priversta supirkinėjimą sustabdyti, ir visa pagel- 
bos sistema susmuko.

Dabar bandoma eiti prie klausimo iš visai priešingos 
pusės. “Domestic allotment” bilius, kuri tik-ką priėmė 
žemesnieji kongreso rūmai, siūlo mokėti farmeriams 
premiją už gamybos siaurinimą.

Sulig tuo bilium turės būt apskaičiuota, kiek vidu
tiniškai įvairių produktų buvo pagaminama per keletą 
paskutinių metų kiekviename distrikte (sakysime, kaun- 
tėje) ir kiekviename atskirame ūkyje. Jeigu farmerys 
įrodys metų gale, kad jisai savo gamybą sumažino 20 
nuošimčių, tai jisai gaus premiją. Bilius apima septy
nis produktus: kviečius, medvilnę, tabaką, ryžius, 
“peanuts’us, sviestą ir kiaules.

Premijos farmeriams bus mokamos iš tam tikro 
fondo, kurį sudarys specialiai mokesniai.' Čia yra ant
ras, ir tai opiausias, biliaus punktas, Biliaus (įstatymo 
sumanymo) autoriai proponuoja uždėti specialius mo
kesnius tiems, kurie aukščiaus paminėtus farmų pro
duktus perdirbinės, t y. malūnininkams, kurie mala 
kviečius; skerdykloms, kurios supirkinėja ir skerdžia 
kiaules; tabako dirbtuvėms, ir t. t. Žinomas dalykas, 
kad tą mokesnį, galų gale, turės sumokėti vartotojai. 
Tuo budu pabrangs duona, mėsa ir kiti biliuje pažy
mėti produktai.

Mokesnių numatoma uždėti tiek, kiek ant tų pro
duktų yra dedama muito. Kviečiams, pavyzdžiui, bus 
uždėta 45 centai ant kiekvieno bušelio.

Reiškia, farmeriams padėti siūloma vartotojų lėšo
mis, maisto pabranginimu, čia yra blpgoji minėtojo bi
liaus pusė. Bet, antra vertus, jisai visgi gali pašalinti 
arba bent sumažinti didžiausiąją žemės ūkio nelaimę: 
gamybos perviršį. Kolkas nieko praktiškesnio farmerių 
gelbėjimui nebuvo sugalvota.

FARMERIAI DEGINS KORNUS

Farmų biurai dviejose Illinois kauntėse, Douglas 
ir Moultrie, priėmė obalsj: Pirk vežimą kornų ir sude
gink!

Kornų pas farmerius esą tiek daug, kad jie neturį 
kur juos dėti. Vien tik dviejose aukščiaus paminėtose 
kauntėse reikėsią jų sudeginti bent 40,000 bušelių.

Puiki ekonomine sistema, kurioje dedasi šitoki 
lykai, ar ne?

da-

PARCELIUOJA ISPANUOS DVĄRŲ ŽEMES

Ispanijos respublika skubiai vykipa žemės refor
mą, kurios tikslas . yra suskąldyti j sklypus didžiūnų 
dvarus ir apgyvendinti juose neturtingus vąlstigčfųs. 
Pirmoji reformos dalią buvo jau pravęsįta pereitą pava
sarį, kai ’lfiOJMM) dvarų žemės buvo iš
dalinta tarpe 12,000 kelmų.

Pp moųarsM&tų *pyčo” rugpiučio mėnesį buvo kon
fiskuota dar 14500,000 akrų bajprų žemča|. J žemės fo^j- 
dą paskirta paskui dar 00,000 akrų, kurie priklausę -įk 
tiems to pakilimo dalyviams, rie bajorams- Bet tokio 
mįlžiniškp plęfę žemės pęryędtoąs naujiems savtam-. 
kąms tai -r- keblus darbaę. Ne pakanka; t}k ją išmatuoti 
ir paskirt i kiekvienam mažažemiui arba bežemiui po 
tam tikrą sklypą. Naujakuriams reikia trobų, gyvulių

įr ūkio padargų, o dauguma jų netyri pinigų tiems 
daiktams nusipirkti.

Taigi respublika steigia didelį kredito banką, pa
deda organizuotis žemės ūkio kooperatyvams ir imasi 
kitokių priemonių tai didelei reformai pravesti. Sitam, 
darbui vadovauja žemės ūkio ministeris Marcelino Do
mingo, socialistas. < .» ■ . I

Gana keista, kad einant tai žemės reformai, anar
chistai ėmė Ispanijoje kelti maištus prieš valdžią. At
rodo,, kad tai dvarponių inspiruota provokacija.

*4Įtaru— —rį

į Apžvalga
PENSIJA DR. J. STAU

GAIČIUI

Pono Smetonos dekretu pa
skirta pensija iki gyvos galvos 
senam Lietuvos vai. liaudinin
kų darbuotojui ir buvusiam 
trečiojo seimo pirmininkui, Dr. 
J. Staugaičiui, po 600 litų kas 
mėnesį.

Seiliaus buvo paskirtos pen
sijos: kun. Tumui 800 litų kas 
mėnesis, Pr. Mašiotui 1,200 li
tų, ats. gen. Žukauskui 1,271 
lt., ats. gen. Plechavičiui 1,942 
lt., vysk. Karevičiui 700 lt.

Tas pensijų skyrimo dalykas 
Lietuvoje išėjo iš visų ribų. 
Pradžioje pensijų tikslas buvo 
sušelpti senus, nepajėgiančius 
uždarbiauti visuomenes veikė
jus, kurie carizmo laikais ko
vojo už Lietuvos laisvę. Taigi 
pensijos buvo duodamos knyg
nešiams, ir “Aušros” laikų ra
šytojams. Paskui klerikalai ėmė 
dalinti pensijas
siems klerikalizmo šulams, ku
rie galėjo gyventi ir be pašal
pos. Dabar gauna jas ir šiaip 
stambesni šulai, kuriems val
džia nori atsilyginti už kolq 
nors padarytą jai patarnavimą 
arba kuriuos ji nori pakreipti 
savo pusėn.

pasižymėju-

NESUMUŠAMI BIMBININKŲ 
ARGUMENTAI

“Naujienose” buvo paduota 
iš Berlyno “Socialističeski Vest- 
nik” žinių apie neramumus so
vietų karo laivyne ir Petrogra
do garnizone. Už tas žinias 
“Laisve” išplūdo Grigaitį ir 
tuo “įrodė”, kad Stalino kara
lystėje viskas geriausioje tvar
koje.

Plūdimai tai — nesumušami 
bimbininkų argumentai. Jie pa
siskolino juos iš davatkų. Da
vatkos juk irgi nepaiso, 
yra sakoma tiesa, ar ne, 
jeigu kas paliečia jų
kų tėvelių” nekaltybę, tai jos 
tuojau? surinka: “Melagis, be
dievis, parmazonas! Į pe'klą ji
sai eis už tokį 
Ir ką prieš šitokį 
tą atsakysi?

Bet davatkas 
ii* nebandome. 1 
kas gali, kiek 
riauti už Stalino sveikatą ir 
rinkti jam “afieras 
dėl to nei šilta, nei šalta.

ar 
bet 

dvasiš-

bliuznijimą!’ 
jų argumen

įtikinėti mes 
‘Laisves” Vidi- 
tik nori, pote-

mums

DŽIAUGIASI ANARCHISTŲ 
RIAUŠĖMIS

1 1 ........... ..... .................................................. ..... -■■■. ■I............................—

kad kaip kur sukilimus or
ganizuoja ir monarchistai.” 
Apie monarchistų dalyvavi

mą tose riaušėse buvo prane
šimų ne tik Ispanijos “valdžios 
spaudoje” (laikraščiuose, kurie 
remia valdžią), bet ir Ameri
kos korespondentų1 telegramose. 
Vargiai galima abejoti apie tų 
pranešimų teisingumą.

Bet kad ir tose riaušėse prieš 
valdžią veikia kartu su komu
nistais anarchistai ir monar- 
chistai, vistiek musų opozicio- 
neriams atrodo, kad tai yra 
revoliucija.

Revoliucija prieš ką? Prieš 
respubliką, kuri Ispanijoje įsi
kūrė, nuvertus karaliaus val
džią! > j

Aaišku, kad tokia neva re
voliucija yra tikrumoje reakcL 
jos reiškinys. Ir iš tiesų, da
bartinių Ispanijos riaušių cent
ras randasi labiausia ekonomiš
kai atsilikusiose krašto dalyse: 
žemdirbiškoje Andluzijoje, ma
žuose miesteliuose ir kalnuose..

Tuos ekonomiškai atsiliku
sius elementus reakcija bando 
panaudoti savo tikslams “revo- 
liuSmėmis” frazėmis. O anar
chistai ir komunistai tai yra 
toki “revoliucionieriai”, kuriuos 
radikališkai skambanti frazė 
gali pas patį Liucipierių nuves
ti.

Ispanijos revoliucija, nuvertė 
monarchiją, sunaikino armijos 
karininkų galią, paliuosavo mo
kyklas nuo klerikalizmo kon
troles, suteikė visiems žmo- /•
nėms pilietines j teises, davė 
jięms žodžio ir ^pandos laisvę, 
paėmė bažnyčių Įr didžiūnų že
mes, kurios dabhr yra dalina
mos mažažemiams ir bežemiams 
valstiečiams, pripažino darbi
ninkams teisę ^jrganizuotis ir 
streikuoti. Tai kokios gi dar 
“revoliucijos” ’ nori tie, kurie 
dabar kelia Ispanijoje ginkluo
tas riaušes? Aišku, visus žmo
nes padaryti laimingais ma
žiau kaip per dvejus metus nuo 
to laiko, kai karalius pabėgo į 
užsienj, respublika negalėjo. 
Bet darbo žmonės 
šiandie turi progą 
pageltos kovoti už 
pagerinimą.

Smurtas yra 
tiems, kurie nori,
joje vėl sugrįžtų monarchijos, 
bažnyčios, dvarininkijos ir uti
litarizmo viešpatavimas. Kas 
kyla su ginklais rankose prieš 
respubliką, tas patarnauja 
kontr-revoliucijai, vistiek ar są
moningai, ar ne.

Prieglaudoj aš jau gyvenu 
vienuoliką metų, tačiau neži
nau tokio atsitikimo, kąd dėl 
?tNaujįenų,, ar kokio kito laik
raščio bų(ų kilusios muštynės. 
Todėl tas informatorius tik be 
reikalo mus juodina ir duoda 
progos visumenęi manyti, jog 
prieglaudos lietuviai yrą labai 
pekulturingi. O kas blogiau
siai, kad nekultūringumų pasi
žymi kaip tik tie, kurie laik
raščius skaito. Taip, žinoma, 
visai nėra.

Tiesa, prieš kiek laiko. įvy
ko muštynės, nuo kurių, kiek 
Žinau, nukentėjo ir informato
rius. Tačiau dėl .tų muštynių 
ne laikraščiai buvo kalti, bet 
mėnulio spinduliai. Apie tai 
ir prideri0 kalbėti. Mat, ir 
pas mus yra vienas kitas, ku
ris mėgsta “tvirtą * arbatą”. 
Kai jiems pasiseka kur centas 
sugriebti, tai jie tuoj bėga 
“tvirtos arbatos” gerti, o pas
kui skandalijasi ir pešasi bei 
daro gėdą visiems šios įstai
gos lietuviams. —N. R.
. ................ ■- ‘’f* " 1 •• ■»-— ■.

ĮVAIRENYBES
Juoda duona sveikesnė 

už baltąją

Ispaitijoje 
be smurto 
savo būvio

reikalingas 
kad Ispani-

K4 ŽMONĖS MANO
Nors paviršutiniai ir šięk- 

tiek apsišvarinę, musų “sklo- 
kininkai dar vis nestengia nu
sikratyti anarchistuojančio pro
tavimo, prie kurio jie pripra
to per 12 metų savo draugavi
mo su bimbininkais. Jų orga
nas džiaugiasi kilusiomis pa-< 
startoj u laiku Jspąiiijpję paų- 
šfiųis ir vadina jąs ‘^ęvoįiu^/ 
piafy sukilimais”. Gjrdį kai ku
riuose mažesniuose miesteliuo
se jau’ buvę įkdrta iįr “spvie^ 
tai”. -t -/ ;/\

“Valdžios pranešimų”, tę- 
šia ”N. Gadr;, “ppr kplias 
dienas užmušta 37 sųkilt’liąl,' 
bet tikrenybėje tas $<a|čius: 
daug ^idesųią. Ispanijos^ fai-' 
rių$ęrį$ nųdat popfBžtoą: 
karo ministerijos tK
tinai visoj - Ispanijoj j. Įvesta

Teisybes dėliai
-T............. . ....

Kūčių dieną į “Naujienas” 
užėjo Jurgis Ješkevičius ir pa
pasakojo apie Oak Forest įna
mius. baisių dalykų. Girdi, 
čia dėl “Naujienų” įvyksta 
muštynės, kadangi įnamiai 
negalį pt|si(lalįnti, — perdaug 
jjąhžai jų prisiunčiama, — tikmažai jų, pfisĮunčiama,
15 kopijų. Ęsą, reikia dau
giau kopijų siųsti arba visiš
kai Įpskąbdyti ^Nąujicius”

<' Biri
jog ‘fy.
ma Hicbpjjų,; o PGliai 
laikraščių sk|i^mo j$dų nc- 
ėpsi^rgtiįųų

mas areštuoti.' visus 
nisius ir anarchistto 
džios laikraštis '4Ei* ot

' kppMb 
.t Wal- 
Sbl* rašo,

ne kvietines. Ypač virškinimui 
rugine duona nepalyginamai 
naudingesne. Lietuvoje virški
namųjų organų ligomis per me
tus miršta keli tūkstančiai žmo
nių, ir tai daugiausia miestiš-

kai, kurie daugiau baltos duo- 
nęs valgo. Taigi visais atžvil
giais, net ir pigumo ir tauti
nes produkcijos palaikymo, pa
tartina maitintis daugiau ru
giais, o ne kviečiais.

Vertė K. A.Guldo de Verona.

GYVIIJII ŽMONIŲ PRAGARAS

labiausiai

buvo saules

Lietuvoje daugiausia valgo
ma juoda duona, o ne baltoji, 
žmonėse jau iš seniau yra pa
plitęs posakis: Juoda duona ne 
badas, juoda duona galima gy
venti ligi amžiaus galo, o bal
toji duona jau trečią dieną at
sibosta. Tos primityvės, papras
tos pažiūros 'Visai atitinka ir 
mokslišką tyrinėjimą. Ir moks
lininkai jau senai yra priėję iš
vadą, kad juoda duona žmogui 
yra sveikesnė negu baltoji. Del 
“pasiskanihimo” galima ir baL 
tosios duonos kai kada valgyti, 
nekenkiant savo sveikatai, bet 
kaipo nuolatinis maistas balta 
duona nepatartina.

Juo duona juodesnės spalvos, 
juo stambesnė, juo mažiau iš
malta ir juo daugiau ji palaiko 
savy maištingiausias grūdo da
lis. Juo šviesesni miltai ar duo
na, juo mažiau belikę joje mais
tingų ir sveikų grudų dalių. O 
kaip tik pašaliritoj grūdo žie
vėj yra svarbiausių sveikatai 
syvų: vitaminų ir kitų. Baltoj 
duonoj belieka tik 60—65% 
pirminės medžiagos. Juodoji 
duona betgi palaiko visas mai
stingas ir reikalingas kūnui da
lis. Rupi duona ir geresnį sko
nį turi ir skatina visą virškini
mo aparatą. Rupi duona verčia 
dantis ir visus virškinimo or
ganus sparčiau dirbti. Yra pla
čiai žinoma, kad rupią duoną 
valgąs turi geresnius dantis ir 
daug rečiau tokiems užkietėja* 
viduriai.

Kopenhagos valstybinio mai
tinimo instituto vedėjas Hin- 
dhede įvairiais mėginimais pa
siekė pažymėtinų vaisių. Jis 
maitino du žmones per 200 die
nų. Jis jiems davė kasdien po 
1000—1140 gramų rupios duo
nos ir 150—175 gramų marga
rino. žmonės jautėsi labai ger 
rai ir galėjo dirbti visokius kū
niškus ir dvasinius darbus, kaip 
ir kiti žmonės. Taip pat buvo 
mėginama su balta duona. Bet 
čia pasirodė visai kas kita. 
Duodamos baltos duonos ir 
margarino mėginamieji negalė
jo ilgai valgyti. Jų savijauta 
žymiai nukentėjo, jie pradėjo 
skųstis mioyąrgiPj jgalyos skau
dėjimu, akių silpnumu ir pą»a- 
šįąi. Po dvidešimties diei(ų mė-i 
■genamieji asmens, visai atsjsakė 
priimti tokį maistą. Į baltą'

Aš privalau papasakoti jums 
apysaką, o po — gal būt, dau
giau kitos nebepasakosiu.

Ta apysaka — iš visko, kas 
kada nors buvo
klaiki, labiausiai persisunku
si meile ir beviltingumu.

Neklauskite manęs, kaip aš 
ją sužinojau; ne visuomet 
žmogus gali atsakyki į tokį 
klausimą.

Viskas prasidėjo nuo tos va
saros dienos; paskui jus suži
nosite, kaip viskas užsibaigė.

Kaltininkas
spindulys: taip man sakė.

Tas saulės spindulys pirmu
tinis išrengė ją. Aitrus ir ne
suvaldomas, jis apkabino jos 
karštą kaklą, apkabino ją visą 
ir pabučiavo, kaip gyvas mei
lužis.

Ir ji pasirodė tame saulės 
spindulyje labiau nuoga nei ji 
bu\ų buvusi, jei visiškai ne
būtų turėjusi drabužių.

Tiesa, jekelė buvo labai plo
nutė.

Arba pati ji, nepastebėdama 
to, atsidūrė ant nuodėmingos 
prapulties kranto.

Arba jis, pamatęs, kad ji žy
di, kaip rožė suvilgyta rasa, 
pradėjo galvoti rytą ir vakarą 
apie jos lupų aromatą bei ne
suteptus dyglius.

Ar apysaka turėjo kitokią 
pradžią, — to jums negalėčiau 
pasakyti.

Bet nuo tos dienos, nuo to 
pirmo akimojo jis negalėjo į 
ją ramiai žiūrėti, — visuomet 
jo veidas išblykšdavo.

Jį vadino Cherardo.
Ją — Ivana.

Ivana turčjo sužadėsiu.
Bet tas sužadėtinis jai nepa

tiko ir jis niekuomet nebūtų 
iš jos lupų išgirdęs meiliškų 
žodžių.

Keista, pasakysite jus. To
kiame atsitikime, kmlėl ji su
tiko susituokei su juo?

Taip galvojau ir aš.
- Bet jus nesistebėsite, kuo
met aš jums papasakosiu, kas 
buvo ta gražioji Ivąna,

Šeima, kurioj abu gyveno, 
buvo ne visai paprasta. Ne, 
tai buvo Jokia šeima, kokių,“ 
laimei, retai tepasitaiko.

Cherardo tėvąs, Miguelis, 
apsivedė antru kartu su mote-j 
rimi, kuri buvo tikrai graži ir 
perdaug jauna dėl jo amžiaus; 
jos vardas buvo Izabele.

Pipm apsivedimo siu Mįgue-i 
liu, Izabela buvo an!«ra žmona 
kito vyro, kuris nuo pirmo9 
žmonos turėjo dukterį Ivaną.

Tokiu budu Ivanos pamote 
į Cherardo tėvo namus atėjo 
ne su savo dukterimi; ir tarp 
Cherardo ir Ivonos, nors juo
du jau penkerius metus gyve
no po vienu stogu, nebuvo jo* 
kio giminingumo ryšio.

Neramus ir nepatvarus buvd 
tie namai. Bile kada buvo gai 
Įima tikėtis tragedijos.

O tuo tarpu niekas dar ne
buvo taręs nei vieno žodžio;

galėtų ąlėpV nuodėmę. į 
Jvąna |urė|o truputį dau-

tokio aror

j J ^tuoniolika metų: ylimh toki nMrfsU. .1 _ Įtrupųlį mažiau

uc* 'dvidešimt ffis metus.

.Cherardo žvilgsnis sustojo ant 
gražiosios Ivanos, kuri buvo 
visa pasinėrusi saulės spindu- 
lyj ir atrodė apnuoginta, nei 
jis nei jinai nebeturėjo dau
giau ramybės.

Pakanka menkiausio daly
kėlio, — gal būt, dar menkes
nio nei saulės spindulys, — 
kad galėtų gimti nusikaltimas.

Tarp jų dviejų, man rodosi, 
tas nuodėmingas nusiteikimas 
buvo* gimęs daug anksčiau.

Juodu Jo nežinojo. Juodu 
niekuomet vienas antram to 
nesakė. Tarp jų dviejų buvo 
kažkas tokio, kas darė tokį 
prisipažinimą neįmanomu.
Bet tą dieną, kai saulės spin

dulys prisiglaudė prie jos kak
lo, prie jos baltos krutinės, 
kuri buvo jau stebėtinai pui
kiai išsivysčiusi, ir apkabino 
ją, suspaudė ją bei nutraukė 
uždangą nuo jos nuogumo, — 
dar nepaliesto, bet besisten
giančio atsiduoti nuogumo, — 
jis pajuto savyj tokias kan
čias, kad jos gyslos išsitempė, 
kaip kiemai susuktos virvės, ir 
jis vos galėjo išsilaikyti nuo 

kad nepagriebus ją. Pas jį 
gimė nesuvaldomas noras, nei 
žodžio netarus, paversti ją į 
didelę žolę tarp pušų, kur jau
tėsi smalos kvepėjimas. Jis bu
vo tikras, kad ji be mažiausio 
pasipriešinimo atiduos jam 
savo lupas, savo sielą. Tačiau 
jis stovėjo, kaip druskos stul
pas,— ir nedrįso pasijudintu 

—o— *
Nuo įos dienos jis visur ir 

visuomęt matydavo prieš save 
jos baltų krūčių formas, ir tas 
paveikslas pagimdydavo jo 
burnoj karšto ir svaiginančio 
aromato jautimą,
mato, kokį vasaros metyi pa
gimdo jasmino žiedai.

Visur, visuomet jis matė au
ksines kibirkštis, kurias saulė 
užžiebė jos pažasčių tamsiame 
šešėlyj.

Ne, tas gražumas ne jam 
skirtas, niekuomet nebus jo. 
Jis neprivalėjo nei žiūrėti į 
Ivaną, ųe*( galvoti apie Ivaną, 
vengdamas kiekvieno žodžio, 
kiekvieno elgesio, kas galėtą 
įnešti ant jos nors mažiaus 
šešėlį.. '

Niekuomet, niekuomet. Nei 
dabar, nei paskui.

Tarp jų dviejų buvo kas tai 
daugiąu, negu drausmė.

Kas toi, ką abu žinojo, nors 
ir negalėjo viens antram to 
pasakyti.

. Daug svarbesnis dalykas, 
negu (vanos susižiedavimąs su 
deganJjšku, bet truputį juo
kingu Sislo, kuris turėjo, ajit 
galo, | jų painus atnešti dide
lius t/irtus, kurie Miguetini 
buvo reikalingi jų pakriku
siems finansams sutvarkyti, o 
jaunai Izabelai — prabangos 
dalykams#

Bet tas prislėgtos meilės 
tylėjimas ir bandymas nustel
bti aistrą, diena iš dienos da
rėsi vis pavojingesnių dalyku. 

Ivana labai mažai rūpinosi 
apie savo sužadėtinį Sisto ir 
dar mažiau apie tai, kad išgel
bėti Cherardo nuo pagundos 
kančių.

Ji tyčią leisdavo jam žiūrė
ti į save taip, kaip moteris lei
džia tik a»vp meilužiui.

Ir Qherar<jp tikrumoj buvo 
jos meilužis, nors dar nei kar
tą nebuvo ją pabučiavęs.

Bet kiekvienų rytą, kai susi
tikdavo žemutiniame naųių 
kambaryje, abu būdavo išbly- 
škusiu ir slepiamos aistros nu
kamuotu, tarsi juodu butų 
praleidusiu naktį krūvoj. 
L*......

rieti- Tyrinėtojas IvirtĮųa, kąd 
jpp duona rupesnė, jup gerės- 
nė. • ' ' .

Dar liktų klausimas, ąr ru
piai duonai geriau Variai >vlę^ 
čiųs, ar P^htfdp, kad 
rugiai ir sęvų skoniu įr mine
ralinėmis dalintis, ir kitais sa
vumais yrą naudingesnį už 
Uitoiųa. Kai kurią miaistp da
lių kviečiai WMsUui.daugiau, 
kjaip ingiai, bet patartina dau- 

. .... rugines duoW-valgyti, -6.

»

tinkąipai sutvarkę, — jie yra 
lakyte tam tikt

per

‘ •AŠ ppvąlay atitaisyti. vieną 
netikslumą, lĮurj prįleidau tuo 
tycsljp* kad pasakoj imas išeitų 
niąįiau painus.,;

ĄįU pasakiau, kad CherardcJ 
buvp MigųelĮo sūnūs.

Ga| įįyt, kįd ir Ąaip. Migue- 
Jis sakydavę, jog Cherardo 
yrą jo įsūniu. Gyvenime tokių 
av.antiurislp,; koks buvo Migu- 

,cl<is, sunku įviską įžiūrėti.
Ir taip, to atsitikimo, kai

■

..t
■ /A;
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CHICAGOS
ŽINIOS

Insull Utilities InvestiiKcnts, 
Ine., kreditorių susirinkime pa
reiškė, kad atidavimas įvairių 
bendrovių į receiygrlų rankas, 
buvęs Insullo ir didžiųjų ban
kų “skymas”.

Joe Babkauskas 
įstojo 81 A. 
kontestan

WBĘM.—9:Į5 v. v. —Public 
Affairs Institute.

WMAQ—40:30 v. v.— 
Francisco, Gal., simfonijos 
kestras.

San
or-
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Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

or-

Nupigo “Camel”, “Lu 
cky Strike" ir kiti 

cigarętąi

Rado kraujo pėdsakus 
Schildhauerių namuo
se; tęsia tyrinėjimą

. ...........M - T

šiomis dienomis cigaretų ben
drovės paskelbė, kad numažina 
15 centų cigaretų kainą iki še
šių dolerių ųž tūkstanti. Nu
mažinimas paliečia “Čamel“, 
“Lucky Strike“, “Old Gold“ ir 
“Chesterflejd“ cigaretus. Deta- 

bar parsiduoda už 13 
dėžutę.

liai jie
centų —-

Chicagos Mokyklų tary
bos biudžetas siekia 

$74,000,000
šiomis dienomis Chicagos mo

kyklų taryba užbaigė biudžeto 
planavimų. Suvedė j j $74,000,- 
00U sąmatoje. Biudžetas $11,- 

Q00 mažesnis, negu pernai 
ų. I sumažėjimų įeina nu

kapotos mokytojų algos.

Adv. EtteJson puola 
Samuel Insultą

Garsus Chicagos advokatas 
Samuel Ętteląon, savo laiku 
buvęs vienas didžiausių Samuel 
Insullo šulų, vakar įvykusiame

VINCENTAS DAUKŠAS
Staigiai mirė County ligoninė

je. penktadieny, sausio 13 dieną. 
9 valandą ryto 1933 m., sulau
kęs 18 metų amžiaus, gimęs 
Spriugvalley. Jll-

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Kazimiera, seserį Kazimierą, 
brolį Praną, patėvį Domininką 
Puplauską ir gimines.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
sausio 14 dieną. 2 vai. po pietų 
iŠ County ligoninės Lincoln ir 
Puik St. bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Vincento Daukšos 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.

Motina. Sesuo, Brolis 
ir Patėvis.

4016 So. Maplevvood

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžiui. Tel. Canal 6174.

7

JUOZAPATA DAUJOTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasausio 
ketvirtadieny, sausio 12 dieną, 3 
valandą po pietų 1 933 m.,. su
laukus 9 m. amžiaus, gitpus Ame
rikoj.

Paliko dideliame nuliudime tė
vus Antaną ir motiną Luciją. bio- 
lį Edvardą, seserį Eleną ir gi
mines. x

Kūnas pašarvotas randasi 2034 
So. Ruble St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
sausio 16 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėbončs sie
lą. o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapatos Daujotai- 
tės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliudį liekame,

Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Giminės,

Laidotuvėse patarnaja į_ 
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532.

grabo-

a

Policija šiomis dienomis ga
vo žinių, kad Schildhauerių na
muose užtikta kraujo- pėdsakai. 
Spėja, kad tai turi bendro su 
benp vedėjo Schildhauerio nu
žudymu. Policija namus už.- 
areštavo. Dabar chemikai daro 
tyrinėjimus, kad patirti ar tie 
pėdsakai yra žmogaus kraujo.

■

Iš Vokietijos į Chieago 
kovoti prie žmonos 

divorsą
T"

Chicagon atvažiuos George 
$eldowitch, Berlyno chemikas, 
kovoti prieš savo žmoną Alex- 
Andra von Rittscher Seldo- 
witch, kuri sakosi paėmusi nuo 
jo divorsą. Anot chemiko, ji 
turėjusi artimus ryšius su 
Northwestern universiteto pro
fesorių V. A. Ipatięvu. LgpkrF 
čio mėnesį Seldowitch užvedė 
bylą prieš Ipatįevą, reikalauda
mas $100,000 už šeimyninio gy
venimo suardymą.

Įsakė 
cagos

išdeportuoti Chi- 
gengsterį Volpe

U. s.
dienomis nusprendė, kad sulig 
darbo departamento reikalavi
mu žymus Chicagos gengsteris 
Anthony “Mops” Volpe turi bū
ti išdeportuotas. Volpe 
apeliuoti į aukščiausj 
teismų.

Circuit teismas šiomis

Trr—nrr

EKRANAS

žada

KidUNITED ARTISTS --- 
from Spain“. Žymus komikas 
Eddie Cantor pasirodys filme 
“The Kid From Spain“ — nau
joje, matadoro rolėje. Bendrai 
paveikslas yra gana “skystas“, 
bet tiems, kurie nori gardžiai 
pasijuokti, jis apsimokėtų pa
matyti.

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

r *

GRIGONIS 
šiuo pasauliu sau- 
1933 m., sulau

kęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Panevėžio apskr., Meziskių par. 
ir kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Dr-stės Saldžiau

sios širdies V. J .
Paliko dideliame nuliudjme 3 

pusbrolius Izidorių, Zigmontą ir 
Juozapą ir brolienes Grigonius ir 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj bro
lį Pilypą, brolienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj. 3307 Auburn 
Avė.

JLaidotuvės įvyks pirmadieny 
sausio 16 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Pusbroliai, Brolienės >■ 
ir Giminės:

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

JONAS
Persiskyrė su 

šio 12 dieną,

3LA. 301 kuopos, Cicero 
ganizatorius Joe Babkau*skas 
yra pasiryžęs nuvažiuoti Lietu
von. Tuo tikslu prisidėjo prie 
B LA. konkurso ir tįkiBi pra
kaituoti iki laimpS; pirmą pri- 
jzų. Laimingo pasisekimo, Juo
zai!

Kuopos metinis susirinkimas 
įvyko šiomis dienomis. Nors na
rių suvirinkime dalyvavo vidu
tiniai, pas visus buvo geras 
ūpas. Valdyba su optimizmų 
žiuri į naujus metus.—Kor.

SEKMADIENĮ

WCFL—i v. p.— BUDRIKO 
Korporacijos Lietuvių Radio Va
landa. Dalyvaus Makalų šeimy
na, “Pirmyn“ solistai. Pirmas 
aktas operetės ^Laimos”. Nora 
Gugis—pasakotoja.

WMAQ.—12 v. vid.— Roxy 
Koncertas.

Mrs. Betty Lneckke IB Dayton ra8o: * Al 
vartoju Kruschen, kad sumaslntl svarumu— 
afi netekau 10 svarų į viena savaitę ir ne
žinau kaip ji ir reKomenduotl". '

Kad nuimti riebumą longvol, BAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšte
lio Kruschen stikle karfito vandens ryte prlel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kuries 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite H pas blle aptleklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu 8i pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Naujų Metodu

Be operacijos ar {čirškimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia (ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kimo, Emcrald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
1 trumpą laiką galfisite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės, Jūsų aptiokininkas nepasilaikys jūsų* 
pinigų, jeigu nenorėsite

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

PROBAK-

Lietuviai Gydytojai
Ref. 6600 fiouth Artesian Agenfte 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tėl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

i r... .... j..1.. .i'..■v —

DR.M.T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Aye.,

Ofiso valmados ano 2 Iki 4 Ir Ihl
8 vai. vak. NediUomli pašai i(UrM 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820^-‘ 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pp. Kimbarkai, Cice
ro susilaukė 8-ių 

svarų dukrelės
Nors, paprastai, žiemai 

ėjus, paukščiai išskrenda į 
tus kraštus, garnys tebeąįdąp- 
buoja. štai, paskutiniomis die
nomis paliko doyaną —gražių, 
sveikų, 8-t.ų svarų dukrelę pp. 
Kimbarkams, 1543 South 52nd 
Avė., Cicero. Laimingoji moti
na ir duktė yra sveikos.

Garnys tapiair, padarė klaidą. 
Butų geriau padaręs, šį kartą 
atnešęs ne antrą dukrelę, bet 
sūnų. Reikia tikėtis, kad se
kančiu kartu klaidą atitaisys.

— Kor.

atr

Šilr

neglect 
Colds

4 v. v.—Chicagos 
“Apskritasis Sta-

v. —Armonikų

v. v.— Chase &

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi* 
daryti labai rinitas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

suteikia 
barzdaskuty  klos 

ggHgn komfortą 
■ skutimos 

namie

Phone Canal 6122

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

Seredomis it nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

• (PROBAK BLADE)

0/IIMO
šIĄNŲIįEN

WJJD—1 v. p.— Pasaulinės 
Parodos programas.

KYW—2:80 y. p. p. —.Con- 
cert Echoes.

KXW~3 p,p. Rhyfmlc Sei’p- 
nade.

WMĄQ—4:30 p.p. Muzikos 
pusyąlandjs, > •

WENR—5 v. v. —Vokiečių 
Dūdų orkestras.

WBBM—6 V.V.T-—F. W. Wile 
—politinis komentatorius.

WM.AQ—-6:45 y. v.— Piaų^r 
tas Flarold Van florne.

WBBM—7 v y. — “Four 
Horsemen“.

WŲS—7 v. v.— “Taxpayers 
Association.

KYW—7:30 v. v. “Road To 
Romany”.

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

LOVE-IKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms. Ęankictams ir Pagrabams Vainikai 

9316 S, Halsted St, Tel. Boulevard 731^

WGN—2 v. p. p.“- New Yor- 
ko ficharmonijos Orkestras.

WMAQ—2 v. p.p.—“Ameri
can Music“.

WMAQ - 
Universiteto 
las“.

WMĄQ—6 
orkestras.

WMĄQ—7 
Sanborn.

WBBM— 7 v 
Welfare Show.

WLS—7 v, v. — 
Gaietics“.

WENR— 8 v. y. 
'Girele.

WWB— 8:30 y. v. 
Albumas.

WENR—9:15 v. 
Symphony Orkestras.
WMAQ — 447,5 met. 
WGES. — 220.4 met. - 
KYW — 293.9 met. w 
WBBM — 389.4 mcL 
WCFL — 809.1 met. 
WLS-WENR—344.6 met. 
WGN — 416.4 met. - 
VVJ.K.S. — 220.4 met.

v.—Fmergency

Russian

- G, E. 1

-Muzikos;

—Edison: į e
- 670 kc.

1360 kc.
10?0 kc.

- 770 kc.i
- 970 kc.
— 870 Ikc.

720 kc.
- 1360 kc.

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

' '.-1'6*' •

....... Griberiai =

Tekfonas > Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabdrius ir 

Balzamuotojas 
Mpdernįška Koplyčią Dovąoąi 

Tprių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

L J, ZOLP
GRABORIUS

1-646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

m GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKETAMS 
JR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VJSAS MIĘSTO DALIS.

3324 S. Auburn Avė.
I 1 .... . .. J AH'I1 ■■■T"-?

k

Tel. Boulevard 2035
*"■.... .. ....................................

U'I inidi'Ui-t-'-mr

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIl! (STAIGA
EUDEIKIS Ir MM nustebino publiką su |»rp ^piginto
mis tonomis tortai
nerokuojame už atvežimą ntfrto# | B’Rl

& Mli» Mkfos mfate
Bokalui ęeant, musų ,au|omobi|ip* |

aJye# I kur pamatyti di-
topuęį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir u| tg pa- 
Ipropvįpą jum? vWJ nereikė mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite* ar ne.

ĘUPĘIKIS yra vienatinis lietuvių jprcboriuii, kuris 
wbwlamw paįawvim w afapęrtg į|ę|pviw w 

tamautoju. Dyfcai Keturios AlodernlėkOfi Koply&os PiH 
f ą$ąukitę ĘŲDĘIKI pirm negu kreipsitės kur 

kitur, 
EUDEIK1S

JŪSŲ GRABORIUS ' . 1

į^jfek Ofleae

46054)7S<mth Hermitage Avenue
Vte TARUS n«ir W«

—i-

A

MĮjSĮEMį
1 *■

ijiiaDorial

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. A. U YUSKA 
2422 W. Marquette Rd, 

ką m pas 67th ir Arteaian Ayg. 
Telefonai Grovebill 1595 

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

nedėliotas pagal ęųsitąrimą

Dr, Vincent C Steele 
Deptistss 

4180 Archer Ąvęuae
' "■ 1 '■■■■" I IIĮ..U.I ■ ■ . J JI |

Uchavich ir Šimus Dr- c DSTISJ£liau£a
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba ?516

2314 W. 23rd PU Chieago
SKYR.JUS:

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

Utarninkąis, Ketyergaia ir Subatomit 
2420 W. Marquett» Rd. arti VJsetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Pbone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
Arti 47g|>

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 pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj Pietoj, 

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

niais pagal susitarimą..

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto i|ci 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO. ILL.
X-Rar • . Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

S. M. SKUDAS
l /'. » Lietuvis - n 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonai Bruniwick 0597

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

. -■ f . ' •

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

Tel. Kcnsvood 5107
VALANDOS: 

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN 
r- IŠ RUSUOS — 

lieiovUms žinomas pa 25 ««• 
tps palytę* gydytojas ęhinugasb 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas arynų. 
moterų ir Taikų pagal naujaųrips «•- 
todus X-Ray ir kitokios elektros pris 
taisos.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W ISth St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7r30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Pąrk 6755 ar Centrai 7454

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
0® Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avęnue 
Pbone 

Hemloc|c 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 235 9 Sp. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr, J. J, Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chieago 
Ofiso valandoj: ?-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ įl Iftboa 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
r OFISO VALANDOS:

Npo įo iki 12 vai. ryt*, nuo 2 iki 4 
vąl- po pietų h Pno iki 8:30 VjtįL 
Vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. 4i*at 

Phone Midway ?880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
pdežąsdtųi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėlioniis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiam, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuos*

Ofisas it Akinių .Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis ųuo 10 iki U

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefoną* Yąrd* 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoeoeįo 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki ? po pic* 

7 iki 8 vai. Nsdčl. ano 10 iti 12 
R*z. TeUpfeone Plazą 3200

Ofiso ir Rez. Te}. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. T«l. Drezpl M M

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialittff odos ligų ir oenerUhų Un

3102 So. Haisted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—H y. rytp- 2—4. 7—9v.y 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 v.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė, 
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną npo 9 Utį 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ii 
Ketvergais.

Rez. T«l. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414? Arcbsr Aveniu 
Telefonas Virgin ii 00315

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofiso? 77 W. Washington SI 
Room 905 T«l. Dearbora <966 

Valando*: 9 ryto iki 4 po piceg

Vakarais: Utara. ir K«tv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Ava, Tgf. Į^fay?ųo

Namų Tel. Hyde Park 3999
——'"J t1 -—Y—T— ■■»». I/J'lTOV

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: Valandos P—-0 

Weat Side: 2151 W. 22nd

Namai: 6459 S. RockweU Street 
Utarnlnko, Ketverto ir Bubate* vak. 7 Ui 0 

Telefonas pepublio 9600
1,111... ........ ■■»■■■įį » 'yijĮgrsR*

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Ava,
Tel. Dottteva 800

Republic $723

• į*'.
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BRUNO LAURAIČIO BROLIO PADĖKOS
LAIŠKAS “N.” IR VELIONIO DRAUGAMS

I

!

1

Dr. A. R. Lauraitis taria ačiū “Naujienų” 
Redakcijai ir laidotuvių dalyviams

Nauji faktai apie velionį, kleboną ir paskutinius 
sakramentus

■

Dr. Alfonsas R. Lauraitis, 
2255 West lllth Street, perei
tą savaitę mirusio Bruno Lau
raičio brolis pildavę “Naujie
noms“ laišką, kuriame reiškia 
padėką redakcijai už pasidar
bavimą velionio labui.
Iki paskutinės valandos palaikė 

kontaktą su “N.”

Velionis, kuris kelius mėne
sius prieš mirtį užvedė bylas 
prieš kunigą Antaną Brišką ir 
savo žmoną S. Rozmanskaitę- 
Lauraitienę, palaikė su “Nau
jienomis“ kontaktą iki paskuti
nės valandos.

šeštadienį, gruodžio 81 d., tik 
kelias dienas prieš mirtį, kuo
met jau jautė, kad teks persi
skirti su šiuo pasauliu, pasi
kvietė “N.“ korespondentą į 
Grant ligoninę, kur gulėjo, ir 
nuo savęs išreiškė dėkingumų 
už paskelbimą įvairių žinių apie 
bylos ir kitokią pagalbą.

Dr. A. B. Lauraitis laiške sa
ko:

lionio advokatas R. J. Cooney 
nuėjo pas diecezijos vyskupą, 
reikalaudamas pasiaiškinimo. 
Vyskupo raštinės vedėjas, tū
las Murphy ar McMurphy at
sakė, kad nieko panašaus nė
ra, kad B. Lauraitis yra tokiam 
pat gerame 
jus ir kiti 
nariai.”

Klebonas,
keistame padėjime, dabar atsi
rado dar keistesniam. Sekančią 
dieną, tačiau, B. Lauraitį at
lankė vienas bažnyčios vikarų 
ir jo norą išpildė.

stovyje, kaip “aš, 
katalikų bažnyčios

pirmiau buvęs

Nurodo, kodėl turė
tume atsilankyti S. 
Rimkaus koncerte

Programas pasižymės ypatingu 
turtingumu; be Rimkaus da
lyvaus “Birutė”, p-lė čepu- 
kaitė, etc.

Vieša padėka f.
“Visų pirma turiu tarti šir

dingą ačiū ‘Naujienoms’ už pla
čius aprašymus apie 
Bronislovo Lauraičio, 
brolio, gyvenimą ir jo 
ves.

“Garbė ‘Naujienoms’

Bruno- 
mano 

laidotu-

parody
ti tokį dalyko įvertinimą ir tu
rėti gabius reporterius, kurie 
taip švelniai ir nuodugniai vis
ką aprašė. Prašiau ir kitų laik
raščių, kad ką nors parašytų, 
bet jie atsisakė.

“Toliau, tariu ačiū visiems 
velionio brolio draugams ir pa
žįstamiems, kurie atsilankė 
šermenyse, ir tūkstantinei mi
niai, dalyvavusiai gedulingose 
apeigose bažnyčioje ir kapinė
se.

“Taipgi reiškiu širdingą pa
dėką p. Genovaitei šidiškiutei- 
Giedraitienei ir p. A. Čiapui užJ 
pagiedojimą bažnyčioje laike 
apeigų.

“Chicago, sausio 13 d., 1933“. 
Pasirašo,

Dr. A. R. Lauraitis.”

Ryt, sausio 15 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So, 
Halsted Street, įvyksta daini
ninko Stasio Rimkaus koncer
tas. .

Nors man neseniai teko pa
žinti S. Rimkų, kaipo daininin
ką, dainuojantį Chicagos lietu
vių koncertuose, per radio ir 
kapinėse, turiir pripažinti, kad 
jis padarė į mane gilų įpudį.

Pasirodė, kad turi talentą
Esu įsitikinęs, kad S. Rimkus 

yra pilnai užsitarnavęs musų 
paramos tolimesniam muzikos 
studijavimui. Dainuodamas per 
radio, koncertuose parode, kad 
turi talentą. Jo gražus daina
vimas pagražino ne vienas lai
dotuves ir pravirkino ne vie
ną, nors ir kietaširdį tautietį.
Koncerte dalyvauja p-lė čepu- 

kaitė ir “Birutė”

Velionis ir kunigija
Paskutiniu laiku teko patir

ti įdomus faktai apie lietuvių 
kunigijos elgesį prieš velionio 
Bruno Lauraičio mirtį. Velio
nis, būdamas katalikas, ir jaus
damas, kad jo sveikata nyksta, 
norėjo mirti, anot katalikų 
bažnyčios reikalavimų, aprūpin
tas sakramentais.

Ketvirtadienį, gruodžio 22-rą 
dieną, paprašė brolio Dr. Lau
raičio, kad parūpintų kunigą, 
kuris tuos sakramentus jam 
suteiktų. Pildydamas brolio rei
kalavimus, daktaras nuėjo pas 
tūlos bažnyčios kleboną. Tas 
tačiau neparodė labai didelį no
rą B. Lauraitį kalbamais sak
ramentais aprūpinti.
Lauraitis esąs ekskomunikuotas

Kunigui-klebonui talkon atė
jo vikaras su pareiškimu, kad, 
girdi, B. Lauraitis yra eksko
munikuotas. Užklaustas kodėl, 
atsakė, kad, girdi, jis neteisė
tai užsipuolė katalikų bažny
čios kunigą,' pačią bažnyčią 
šmeižia per spaudą ir įvairiais 
budais ją puola. Tai daryda
mas, esą, jis parodė, kad nėra 
geras katalikas ir todėl buvo 
ekskomunikuotas.

Klebonas, tačiau, paliko keis
tame padėjime ir neaiškioje 
formoje atsake, gal penktadie
nį (gruodžio 23 d.) atvyksiąs 
į p. IPocienės namus, kur ve
lionis tuo laiku gyveno, ir B. Į 
Lauraitį aptarnausiąs. Paskir
tą dieną neatvyko.

Advokatas pas .vyskupą 
Taip dalykams stovint, ve

Be St. Rimkaus, koncerte da
lyvaus garsi lietuvių smuiki
ninke p-lė V. čepukaite, p. A. 
Kaminskas—tenoras, p. A. Za- 
bukienė-Kalvaičiutė — soprano, 
p-lė Marytė Griniūtė—balerina 
ir “Birutės“ mišrus choras su 
kvartetu.

Stasys Rimkus koncerte iš
pildys sekančias dainas:

a) Prie Seno Kurgano —K. 
Galkauskas.

b)
c)
d)

Ilgėjimas—A. Rubinstein. 
Sugrįžk—L. Denza.
Audra Girioje Viešpatavo 
A. žemaitis.

Kartu su p. Zabukienc—
“šiuose Paraduose” iš “Lai

mos” Audren.
Skambančios Stygos — 

Petrauskas .
Su A. Kaminsku—
Geležinio Vilko Maršas 

Šimkus.
Stasys Rimkus, p. 
ir A. Kaminskas

G ■ ' 

rNAu.nfiisrffls, ČKicogo-, m, 
—...... .. ............................... ... ................... .... .................................... —>■

26 metu lietuvis kan
didatuoja į 9-to war- 

do aldermonus
Jonas Savage skelbiasi neturįs 

jokių ryšių su partijomis; 
renka parašus eidamas per 
namus.

šeštadienis, sausio 14, 1933

Baritonas Stasys Rimkus, ku
rio koncertas įvyksta, ryt, sek
madieni, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Pradžia 7 vai. vak.

Sudainuos per radio 
pirmą aktą “Lai

mos” operetes
sekmadieny, nuo 1 

po piet iš WCFL sto- 
kilocycles, bus sūdai-

Rytoj, 
iki 2 vai. 
ties, 970 
nuotas visas pirmas aktas gra
žios operetės “Laima“, kurią 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn stato sausio 29 d., Lietu
vių Auditorijoje.

šio akto išpildyme dalyvauja 
A. Salaveičikiutė-Steponavičie- 
ne, O Skeveriutė, P. Jakavičius, 
J. Romanas, V. Tarutis ir kiti. 
Operetes turinį atpasakos ir 
duos reikiamus paaiškinimus 
p-ia Nora Gugiene.

Tad gal dar pirmas sykis, 
kad per radio bus duotas išti
sas operetes aktas lietuvių kal
boje. Tad pasiklausykite jo ryt 
1 vai. p. p. —bs.

MADOS MADOS

EXTRA!
Siunčiame pinigus į Lietuvą 
doleriais už 50c.

CLASSIFIED ADS
v

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale

ja unas, 26-ių metų lietuvis 
Jonas Savage šiomis dienomis 
paskelbė savo kandidatūrą į 
9-to wardo, Rosclando alder- 
inonus.

Gyvena 10819 Prospcct Avė., 
kartu su tėvais. Yra vedęs.

Išleistame pareiškime, kan
didatas Savage sako, kad jis 
neturįs ryšių su jokiomis poli
tinėmis partijdinis, nei demo
kratais, nei republikonais. 
“Runijąs” pats vienas ir pasi
tiki, kad balsuotojai, atsi
žvelgdami į jo gabumus ir as
menį — suteiks jam siekiamą 
vietą.

Nesusijungęs su partijomis, 
štai dėl ko: yra neturtingas ir 
neturi pinių mitingus ruošti, 

orįs palaikyti asmeninį kon
taktą su visais balsuotojais, 
tarp kurių praleido visą savo 
gyvenimą. Parašus rinks ei
damas per namus.

Telegramų arba pasta pi
giau.

Parduodame laivakortes 
ant visų geriausių laivų.

Mainome čekius.
Apdraudžiamo nuo ugnies 

namus ir rakandus.
Ofisas atdaras, Panedeliais, 
Scredomis, Pėtnyčiomis iki 
G vai. vakaro.
U tarų i ūkais, Ketvergius ir 
Suimtomis iki 9 vai. vakaro.

Central Service
Bureau

4641 So. Ashland Avė
B. ZALESKI, Managcris.

patyręs tame biznyje per 
25 metus.

CL ASSIFIE D ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

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

4554 So. Rockvvell St.

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dienos, 1933
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847. W. 14th St. 

Cicero, III.

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
4ORGIČIUS, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

REIKALINGA $5,000 ar daugiau 
ant pirmų mortgeČių, namas randasi 
lląrųuette Parke, naujas, 8 pagyvenimų, 
tašykite į Naujienas. 1739 S. Halsted 

St., Box No. 1523.

Persona:

PRANEŠIMAI
Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos metinis 

susirinkimas įvyks šeštadieny, sausio 14 
d., 1933 m., P. Paliulio svet., 2242 W. 
23rd PI., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ir nares būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų, taipgi bus rin
kimas valdybos dėl 1933 metų.

A. Kaulakis, rast.

D. L. K. Vytauto 'Draugija laikys me
tinį susįrinkimą antradieny sausio 17 die
ną šių metų 7:30 vii. vakdre, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj/' 3 13 3 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalote pribū
ti. nes yra svarbus susirinkimas ir ran
dasi daug nepaprastų’ reikalų apsvarstyti, 
taipgi kiekvienas pasirūpinkite su mo
kesčiais. ** v P. K. rast.

AR KAS važiuoja automobiliu į Hot 
Springs? Norėčiau važiuoti kartu ir 
prisidėčiau prie kelionės išlaidų paden
gimo. Tuoj atsišaukite. Box 1524. 
Naujienos. 1739 S. Halsted St.

AR SKOLINGAS ESATE PINIGŲ?
Nepameskite savo darbą. Jeigu jus 

nuolat dirbate, mes galime jums pagel
bėti mokėti sąskaitas. Atdaras Antra
dieniais 
vakare.

ir Ketvirtadieniais iki

BUDGET SYSTEM.
20 W.. Jackson Blvd.

8 vai.

RECEIVERIO IŠPARDA
VIMAS 

BARGENAS — TIKTAI UŽ CASH 
— BARGENAS

$4300.00 nupirks 20 skėrių išeina 
ant Archer Avė. ir 135 gatvės arti Le
mont, III. Šaly gražaus 50 akerių Sunset 
Park Pikniko Daržo. 469 pėdų fron
tas ant Arcbet Avė., 
135-tos gatvės. Abu vieškeliai išcemen- 
tuoti. 
ūkė t.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė la
bai pigiai, biznis yra beveik cash. At
sišaukite greitai, gausite bargeną, tele
fonas Canal 1712.

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

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė, cash biznis.

3600 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė if grosernė 
su namu, kampinis namas, biznis išdirb
tas. Lafayette 8780.

For Rent
ANT RENDOS storas pigiai tinka 

dėl čebatų taisytojaus. Per 15 metų 
čia taisė čeverykus. Prie storo, yra 3 
ruimai renduoti, kaip norima, štora su 
vienu ruimu arba su 3, pečiais šildo
mas.

J. JOHNSON, 
6833 So. Racine Avė.

Furnished Kooms
PAIEŠKAU kambario prie blaivų ir 

singelių vyrų. Box 80, Knygynas, 3210 
So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 2 miegami kamba
riai apšildomi prie mažos šeimynos. 
5612 So. Savvyer Avė. Republic 3610.

RENDON kambarys apšildomas, mer
ginai, vaikinui, arba vedusiai porai. Pi
giai. ?029 So. Artesian, 1 lubos. Tel. 
Hemlock 6564.

IŠSIRENDUOJA didelis ir šviesus 
frontinis kambarys, apšildomas su vi
sais patogumais. Galima matyti visuo
met, 2 lubos iš fronto. 3334 South 
Lowe Avė. Boulevard 8143.

RENDAI pigiai šviesus kambarys dėl 
vyro arba vedusios poros, maudynė. Ga
li valgį pasigamint, garadžius, 827 W. 
34 Place, 1 užp.

RENDON fornišiuotas kambarys. 
Geras patarnavimas. Klauskite janito- 
riaus. A. Seter, 731 W. 18 St., 3—flat.

RENDON pigiai kambarys, gali ir 
valgį pasigaminti, 2 lubos

3151 So. Emerald Avė.

RENDAI kambarys prie pavienės mo
teries dėl merginų, kurios veda gražų ir 
ramu gyvenimą. Pir mos lubos, pro- 
sernėje. 3514 S. Emerald Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

331 pėdų ant

Gazai ir Elektra, šaltinais ant 
Mainų nepriimsime. Pirmiaus 

kainavo $10,000.00.
F. M. SANDERA, Rcc. 

2624 W. 51 st St. 
Chicago, III.

Z Exdtange—Mainai
MAINYSIU grosernę /į s tūbelę be 

morgičių, nebrangesnė $1,500 arba 
$2,000. Kreipkitės — Aušros Kny
gynas, 3653 So. Halsted St.

GERA BIZNIAVA prapertis. storai 
ir 3 fialai, viekas išrenduota. Mainy
siu ant privatiškų išmokėtų namų.

5129 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį bizni 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, 
Bįlls 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

EXTRA BARGENAS!
5 flatai, kampinis muro namas, 3 car. 

gar. 3 fl. po 5 kamb.. 2 fl. po 4 
kambarius.

Parduosime labai pigiai nž cash. arba 
mainysime ant morgičių, Gold Bonds, 
biznio* ar kokios propertes, farmos ar 
kas ka turite. Namas randasi Brighton 
Parke. Vienas morgičius $11,000, 
pasibaigs nž 2% metų.

MARQUETTE MANOR
Muro bnngalow 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. Fairfield Avė. 

Lafayette 0455

Business Service 
_______Biznio Patarnavimas_______  

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- 
jinalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .   $2.00

Kansas City ............ $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles .......... $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00 *

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearbom 9765. Chicago

American Lithua-

MOKINAME

M.

RS

Brighton Patk. —■ American Lithua- 
nian Citizens Club susirinkimas įvyks 
rytoj, sausio 15 d., pradžia lygiai 1 
vai. po pietų, K. Gramonto svet., 4535 
So. Rockvvell St. Nariai prašomi skait
lingai Nusirinkti, nes turės būt apsvars
tyta daug įvairių klausimų kurie liečia" 
kliubą bei kliubo narių gerovę. A. J, S.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos 

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 F. Halsted St, 
CHICAGO. ILL.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos1 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Informacijas ir Patar- 
nąvima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St. .

3281

, GARANTUOTAS Radio Patarnavi
mas. bile išdirbystės.

2245 W. 21 St. 
Tel. Canal 6556

KURUI MALKOS — $3.00. Šau
kite po 7 vai. vakare.

CANAL 3312
Za- 
su-

Nedėlėle—A. Vana-

Daina—St.‘ Šimkus.

Trio, 
bukienė 
dainuos 

šaindien 
gaitis ir 

Kareivių
įžanga koncertui 45

Po koncerto tęsis 
Įžanga tiktai 45 centai. Pradžia 
7.vai. vakare. Manau, kad Chi
cagos lietuviai atsilankys skait
lingai į šį koncertą. Padrąsinki
me musų jauną talentą prie to
limesnio studijavimo,- kad ge
riau išlavintu4 balsu grąžintų 
musų koncertus ateityje.

—Senas Petras, 1 i - ;
NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

Į ----------Į.-'-----------------------*-------------------

centai

šokiai.

3281 — Išėjimui suknelė, su naujo
viškai pasiūtom rankovėm. Sukirptos 
tnieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
virSnurodytu pavyzdžių, prašomo iš
kirpti paduotų blankute arba pri 
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
tnierų ir aiškiai parašyti aavo va r 
dą, pavardę ir adreeę. Kiekvieno pa’ 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Depu, 1739 So. 
Halsted St.. Chicago 111. •

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Automobiles

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

318 No. Kedzie Avė.

žemė, 
kaina

EXTRA RECEIVERIO IŠPAR
DAVIMAS EXTRA

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

—O>—

$149.00 per akerj vertės $300.00.
5 ir 10 akerių farmos ant 135-tos 
Archer Avė. arti Lemont, III. puikios 

Gera žemė. 
Kelias išcementuo-

ir
vištų ir daržovių farmos. 
šaltinėlis ant ūkės.
tas. Be assessmentų. Mainų nepriim
sime. T 
mų.

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

—... ""O-...... .

Duosime ant lenvų ismokėji-

M. SANDERA, Rec. 
2624 W. 51st St.

Chicago. III.

NAŠLE PARDUODA mūrinį namą.* 
dviejų flatų, antrą dėl vienos šeimynos. 
Gali pirkti jmokėdami du ar tris šimtus, 
graži apielinkė, gal laikyti vištas, kar
ves, j dirbtuves gali nueiti pėsčias, iki 
63čios gatvekarių tik vienas blokas. Grei
tai noriu parduoti, atiduosiu pigiai.

5713 W. 64 Place

NAUJIENOS Pątteni Dein.
1789 S. Halsted St., Chicairo.
Čia i<iedu ir. centu ir praftau

, ■ f • ■ _■ < ■ 1

atsiųsti man uavyzdj No. _____
Mlero?

Prisirašykite į musų špulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

FRANKLIN COSTUM DE LUXE PA- 
SKIAUSIS 1930 SEDANAS 

Visai kaip naujas ir puikus kaip tą 
dieną kuomet ji nusipirkau. Tai yra 
geriausias ir ekonomiškiausias karas* kurį 
kada nors turėjau. Geriausias išbaigi
mas ir tairai. Priimsiu $350. 4832 N. 
Winchester Avė. arti Lawrence Avė., 2ras 
Apt.

PACKARD PASKIAUSIO MODELIO 
SEDANAS, pirktas mažiaus kaip me- Į 
tai atgal. Važiavau juo labai mažai, yra| 
kaip naujas. Originališkas' gražus pali- • 
šas, nėra jokios žymės, sunkus tairai, 
kaip nauji, didelis tronkas. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kainavo man virš 
$2800. Man reikia cash, paūkausiu už 
tiktai $350. 2419 N. Kedzie Avė. arti I 
Fullerton, 1-mas Apt. Ateikite nedėlioj.,

oer krutinę
STfiKAI - CHOPS . RAVIOLI 

SPAGHETTI 
BIZNIERIAMS LUNČIUS

HUPMOBILE PASKIAUSIS 1931 
DE LUXE SEDANAS. Man reikia cash 
ir, todėl priyertsas esmi paaukauti maną 
beveik naują karą, 
ne vartojau, yra kaip naujas.e-

(AdfaaajiV

Garsinkitės “N-nose”
> . r*' T. \ “ M <kl vi ».«<

(M'ouiHii ir vaitoja)

(Vhh1m > f r DAva rdi)
paaukauti mano 
Bevoįk visai jo 

Turi še-

O

beveik naują karą. 
1šius. 3ratinius ~ratus,-.genis..tairux.„Karas

Paaukosiu už
yra teikiame pat stovy, kaip dieną kuo 
met išėjo iŠ dirbtuvės. „1
tiktai $350. 2020 N. Spaulding Ava., 
2-ras Apt. Busiu namie Nedėlioj
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BRUNO LAURAIČIO BROLIO PADĖKOS 
LAIŠKAS “N.” IR VELIONIO DRAUGAMS
Dr. A. R. Lauraitis taria ačiū “Naujienų” 

Redakcijai ir laidotuvių dalyviams
Nauji faktai apie velionį, kleboną ir paskutinius 

sakramentus

Dr. Alfonsas R. Lauraitis, 
2255 West lllth Street, perei
tą savaitę mirusio Bruno Lau
raičio brolis pridavė “Naujie
noms“ laišką, kuriame reiškia 
padėką redakcijai už pasidar
bavimą velionio labui.
Iki paskutinės valandos palaikė

kontaktą su “N.“

Velionis, kuris kelius mėne
sius prieš mirtį užvedė bylas 
prieš kunigą Antaną Brišką ir 
savo žmoną S. Rozmanskaitę- 
Lauraitienę, palaikė su “Nau
jienomis“ kontaktą iki paskuti
nes valandos.

šeštadienį, gruodžio 31 d., tik 
kelias dienas prieš mirtį, kuo
met jau jautė, kad teks persi
skirti su šiuo pasauliu, pasi
kvietė “N.“ korespondentą į 
Grant ligoninę, kur gulėjo, ir 
nuo savęs išreiškė dėkingumą 
už paskelbimą įvairių žinių apie 
bylas

Dr, 
ko:

lionio advokatas R. J. Cooney 
nuėjo pas diecezijos vyskupą, 
reikalaudamas pasiaiškinimo. 
Vyskupo raštinės vedėjas, tū
las Murphy ar McMurphy at
sake, kad nieko panašaus nė
ra, kad B. Lauraitis yra tokiam 
pat gerame 
jus ir kiti 
nariai.”

Klebonas,
keistame padėjime, dabar atsi
rado dar keistesniam. Sekančią 
dieną, tačiau, B. Lauraitį at
lankė vienas bažnyčios vikarų 
ir jo norą išpildė.

stovyje, kaip “aš, 
katalikų bažnyčios

pirmiau buvęs

Nurodo, kodėl ture 
tume atsilankyti S 
Rimkaus koncerte

ir kitokią pagalbą.
A. B. Lauraitis laiške sa-

Vieša padėka
“Visų pirma turiu tarti šir

dingą ačiū ‘Naujienoms’ už pla- 
Bruno-

mano 
laidotu-

parody-

čius aprašymus apie 
Bronislovo Lauraičio, 
brolio, gyvenimą ir jo 
ves.

“Garbė ‘Naujienoms’
ti tokį dalyko įvertinimą ir tu
rėti gabius reporterius, kurie 
taip švelniai ir nuodugniai vis
ką apraše. Prašiau ir kitų laik
raščių, kad ką nors parašytų, 
bet jie atsisakė.

“Toliau, tariu ačiū visiems 
velionio brolio draugams ir pa
žįstamiems, kurie atsilankė 
šermenyse, ir tūkstantinei mi
niai, dalyvavusiai gedulingose 
apeigose bažnyčioje ir kapinė
se. "

“Taipgi reiškiu širdingą pa
dėką p. Genovaitei šidiškiutei- 
Giedraitienei ir p. A. Čiapui už 
pagiedojimą bažnyčioje laike 
apeigų.

“Chicago, sausio 13 d., 1933“.
Pasirašo,

Dr. A. R. Lauraitis.”

Programas pasižymės ypatingu 
turtingumu; be Rimkaus da
lyvaus “Birutė”, p-lė čepu- 
kaitė, etc.

Ryt, sausio 15 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street, įvyksta daini
ninko Stasio Rimkaus koncer
tas.

Nors man neseniai teko pa
žinti S. Rimkų, kaipo daininin
ką, dainuojant} Chicagos lietu
vių koncertuose, per radio ir 
kapinėse, turiu pripažinti, kad 
jis padarė į mane gilų įpudį.

Pasirodė, kad turi talentą
Esu įsitikinęs, kad S. Rimkus 

yra pilnai užsitarnavęs musų 
paramos tolimesniam muzikos 
studijavimui. Dainuodamas per 
radio, koncertuose parodė, kad 
turi talentą. Jo gražus daina
vimas pagražino ne vienas lai
dotuves ir pravirkino ne vie
ną, nors ir kietaširdį tautietį.
Koncerte dalyvauja p-lė čepu- 

kaitė ir “Birutė’"

Velionis ir kunigija
Paskutiniu laiku teko patir

ti įdomus faktai apie lietuvių 
kunigijos elgesį prieš velionio 
Bruno Lauraičio mirtį. Velio
nis, būdamas katalikas, ir jaus
damas, kad jo sveikata nyksta, 
norėjo mirti, anot katalikų 
bažnyčios reikalavimų, aprūpin
tas sakramentais.

Ketvirtadienį, gruodžio 22-rą 
dieną, paprašė brolio Dr. Lau
raičio, kad parūpintų kunigą, 
kuris tuos sakramentus jam 
suteiktų. Pildydamas brolio rei
kalavimus, daktaras nuėjo pas 
tūlos bažnyčios kleboną. Tas 
tačiau neparodė labai didelį no
rą B. Lauraitį kalbamais sak
ramentais aprūpinti.
Lauraitis esąs ekskomunikuotas

Kunigui-klebonui talkon atė
jo vikaras su pareiškimu, kad, 
girdi, B. Lauraitis yra eksko
munikuotas. Užklaustas kodėl, 
atsakė, kad, girdi, jis neteisė
tai užsipuolė katalikų bažny
čios kunigą,' pačią bažnyčią 
šmeižia per spaudą ir įvairiais 
budais ją puola. Tai daryda
mas, esą, jis parodė, kad nėra 
geras katalikas ir todėl buvo 
ekskomunikuotas.

Klebonas, tačiau, paliko keis
tame padėjime ir neaiškioje 
formoje atsakė, gal penktadie
nį (gruodžio 23 d.) atvyksiąs 
į p. Pocienės namus, kur ve
lionis tuo laiku gyveno, ir B. 
Lauraitį aptarnausiąs. Paskir
tą dieną neatvyko.

Advokatas pas .vyskupą
Taip dalykams stovint, ve-

Be St. Rimkaus, koncerte da
lyvaus garsi lietuvių smuiki
ninkė p-lė V. čeptfkaitė, p. A. 
Kaminskas—tenoras, p. A. Za- 
bukienė-Kalvaičiutė — soprano, 
p-lė Marytė Griniūtė—balerina 
ir “Birutės“ mišrus choras su 
kvartetu.

Stasys Rimkus koncerte iš
pildys 'sekančias dainas:

a) Prie Seno Kurgano —K. 
Galkauskas.

b)
c)
<>)

Ilgėjimas—A. Rubinstein. 
Sugrįžk—L. Denza.
Audra Girioje Viešpatavo 
A. žemaitis.

Kartu su p. Zabukienc—
“šiuose Paroduose“ iš “Lai

mos“ Audren.
Skambančios Stygos — 

Petrauskas .
Su A. Kaminsku—
Geležinio Vilko Maršas 

Šimkus.
Stasys Rimkus, p. 
ir A. Kaminskas

rNAU.nErras, riflengs, ni, 
—.......................................................... i'............„Su ........ . ,

26 metų lietuvis kan
didatuoja į 9-to war- 

do aldermonus
Jonas Savaye skelbiasi neturįs 

jokių ryšių su partijomis: 
renka parašus eidamas per 
namus.

šeštadienis, sausio 14, 1933

Baritonas Stasys Rimkus, ku
rio koncertas įvyksta, ryt, sek
madienį, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Pradžia 7 vai. vak.

Sudainuos per radio 
pirmą aktą “Lai

mos” operetės
sekmadieny, nuo 1 

po piet iš WCFL sto- 
kilocycles, bus sudai-

Rytoj, 
iki 2 vai. 
ties, 970 
nuotas visas pirmas aktas gra
žios operetės “Laima“, kurią 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn stato sausio 29 d., Lietu
vių Auditorijoje.

šio akto išpildyme dalyvauja 
A. Salaveičikiutė-Steponavičie- 
ne, O Skeveriutė, P. Jakavičius, 
J. Romanas, V. Tarutis ir kiti. 
Operetės turinį atpasakos ir 
duos reikiamus paaiškinimus 
p-ia Nora Gugienė.

Tad gal dar pirmas sykis, 
kad per radio bus duotas išti
sas operetes aktas lietuvių kal
boje. Tad pasiklausykite jo ryt 
1 vai. p. p. —bs.

MADOS MAPOS

EXTRA!
Siunčinme pinigus į Lietuvą 
doleriais už 50c.

CLASSIFIED ADS. ]
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Jaunas, 26-ių melų lietuvis 
Jonas Savage šiomis dienomis 
paskelbė savo kandidatūrą į 
9-to wardo, Rosėlando ai (ter
momis.

Gyvena 10819 Prospect Avė., 
kartu su tėvais. Yra vedęs.

Išleistame pareiškime, kan
didatas Savage sako, kad jis 
neturįs ryšių su jokiomis poli
tinėmis partijdknis, nei demo
kratais, nei republikonais. 
“Runijąs” pats vienas ir pasi
tiki, kad balsuotojai, atsi
žvelgdami į jo gabumus ir as
menį — suteiks jam siekiamą 
vietą.

Nesusijungęs su partijomis, 
štai dėl ko: yra neturtingas ir 
neturi pinių mitingus ruošti, 

orįs palaikyti asmeninį kon
taktą su visais balsuotojais, 
tarp kurių praleido visą savo 
gyvenimą. Parašus rinks ei
damas per namus.

Telegramų arba pašla pi
giau.

Parduodame laivakortes 
ant visų geriausių laivų.

Mainome čekius.
Apdraudžiamo nuo ugnies 

namus ir rakandus.
Ofisas atdaras, Panedeliais, 
Seredomis, Pčlnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.
Utarninkais, Ketvergius ir 
Subirtomis iki 9 vai. vakaro.

Central Service
Bureau

4641 So. Ashland Avė
B. ZALESKI, Managcris.

patyręs tame biznyje per 
25 metus.

LTrSr.'.L-tf.........

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI grosernė, galima it 
>učernę, apgyventa visokių tautų, gra
žioj vietoj, norinčiam biznyj būti.

4554 So. Rockwell St.

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dienos. 193 3
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS
4847 W. 14th St.

V Cicero, III.

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

REIKALINGA $5,000 ar daugiau 
ant pirmų mortgečių, namas randasi 
Vląrųuette Parke, naujas, 8 pagyvenimų. 
Rašykite į Naujienas. 1739 S. Halsted 
St., Box No. 1523.

Persona:

PRANEŠIMAI
Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos metinis 

susirinkimas įvyks šeštadieny, sausio 14 
d., 1933 m., P. Paliulio svet., 2242 W. 
23rd PI., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų, taipgi bus rin
kimas valdybos dėl 1933 metų.

A. Kaulakis, rast.

D. L. K. Vytauto 'Draugija laikys me
tinį susįrinkimą antradieny sausio 17 die
ną šių metų 7:30 vai. vakare, Chicagos 
lietuvių Auditorijoj,’ 3133 S. Halsted 

St. Visi nariai būtinai privalote pribū
ti, nes yra svarbus susirinkimas ir ran
dasi daug nepaprastų reikalų apsvarstyti, 
taipgi kiekvienas pasirūpinkite su mo
kesčiais. P- K. rašt.

AR KAS važiuoja automobiliu į Hot 
Springs? Norėčiau važiuoti kartu ir 
prisidėčiau prie kelionės išlaidų paden
gimo. Tuoj atsišaukite. Box 1524. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

AR SKOLINGAS ESATE PINIGŲ?
Nepameskite savo darbą. Jeigu jus 

nuolat dirbate, mes galime jums pagel
bėti mokėti sąskaitas. Atdaras Antra
dieniais 
vakare.

ir Ketvirtadieniais iki

BUDGET SYSTEM.
20 W.. Jackson Blvd.

8 vai.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

RECEIVERIO IŠPARDA
VIMAS

BARGENAS — TIKTAI UŽ CASH 
— BARGENAS 

$4300.00 nupirks 20 skėrių išeina^ 
ant Archer Avė. ir 135 gatvės arti Le- 
mont, III. šaly gražaus 50 akerių Sunset 
Park Pikniko Daržo. 469 pėdų fron
tas ant Archer Avė., 331 pėdų ant 
135-tos gatvės. Abu vieškeliai išcemen- 
tuoti. Gazai ir Elektra. Šaltiriėlis ant 
ūkės. Mainų nepriimsime. Pirmiaus 
kainavo $10,000.00.

F. M. SANDERA, Rec.
2624 W. 51st St.

Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė la
bai pigiai, biznis yra beveik cash. At
sišaukite greitai, gausite bargeną, tele
fonas Canal 1712.

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

PARDAVIMUI pigiai bučernė 
sernė, cash biznis.

3600 So. Union Avė.

ir gro-

PARSIDUODA bučernė ip grosernė 
su namu, kampinis namas, biznis išdirb
tas. Lafayette 8780.

For Rent
ANT RENDOS storas pigiai tinka 

dėl čebatų taisytojaus. Per 15 metų 
čia taisė čeverykus. Prie storo yra 3 
ruimai renduoti, kaip norima, stora su 
vienu ruimu arba su 3, pečiais šildo
mas.

J. JOHNSON, 
6833 So. Racine Avė.

Eurnished Kooms
PAIEŠKAU kambario prie blaivų ir 

singelių vyrų. Box 80, Knygynas, 3210 
So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 2 miegami kamba
riai apšildomi prie mažos šeimynos. 
5612 So. Sawyer Avė. Republic 3610.

RENDON kambarys apšildomas, mer
ginai, vaikinui, arba vedusiai porai. Pi
giai. 7029 So. Artesian, 1 lubos. Tel. 
Hemlock 6564.

IŠSIRENDUOJA didelis ir 
froncinis kambarys, apšildomas 
sais patogumais. Galima matyti 
met, 2 lubos iš fronto. 3334 
Lowe Avė. Boulevard 8143.

šviesus 
su vi- 
visuo- 
South

RENDAI pigiai šviesus kambarys dėl 
vyro arba vedusios poros, maudynė. Ga
li valgį pasigamint. garadžius, 827 W. 
34 Place, 1 užp.

RENDON fornišiuotas kambarys. 
Geras patarnavimas. Klauskite janito- 
riaus. A. Seter, 731 W. 18 St., 3—flat.

RENDON 
valgį pasigamii 

3151

pigiai kambarys, 
iti, 2 lubos 
So. Emerald Avė.

gali ir

RENDAI kambarys prie pavienės mo
teries dėl merginų, kurios veda gražų ir 
ramu gyvenimą. Pir mos lubos, pro- 
sernėje. 3514 S. Emerald Avė.,

Farms For Sale 
Ūkiai PaVdavimui

Eschange—-Mainai
MAINYSIU grosernę į stubelę be 

morgičių, nebrangesnė $1,500 arba 
$2,000. Kreipkitės — Aušros Kny
gynas, 3653 So. Halsted St.

GERA BIZNIAVA prapertis, storai 
ir 3 flatai, viskas išrenduota. Mainy
siu ant privatiškų išmokėtų namų.

5129 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žęmi Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį k cuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bjlls 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

EXTRA BARGENAS!
namas, 3 car. 
2 fl. po 4 

už cash. arba 
Gold Bonds,

5 flatai, kampinis muro 
gar. 3 fl. po 5 kamb., 
kambarius.

Parduosime labai pigiai 
mainysime ant morgičių,
biznio ar kokios propertes, farmos ar 
kas ka turite. Namas randasi Brighton 
Parke. Vienas morgičius $11,000, 
pasibaigs už 2% metų.

MARQUETTE MANOR
Muro bnngalovv $ 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. Fairfield Avt. 

Lafayette 0455

Business Service
Bizii^ Patarna^^^^^ ________

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 Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIČIAU
St. Louis ...........;............. $2.00
Kansas City ...........  $5.00
Detroit .........     $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00 *

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearbora 9765. Chicago

MOKINAME

M.

M0RT6A6E

Brighton Park. —; American Lithua- 
nian Cttizens Club susirinkimas įvyks 
rytoj,, sausio 15 d., pradžia lygiai 1 
vai. po pietų, K. Gramonto svet., 4535 
So. Rockwell St. Nariai prašomi skait
lingai šusirinkti, nes turės būt apsvars
tyta daug įvairių klausimų kurie liečia" 
kliudą bei kliubo narių gerovę. A. J. S.

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 F. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

Informacijas ir Patar- 
nąvima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St. .

3281

, GARANTUOTAS Radio Patarnavi
mas, bite išdirbystės.

2245 W. 21 St.
' Tel. Canal 6556

KURUI MALKOS — $3.00. Šau
kite po 7 vai. vakare.

CANAL 3312
Za-
SU-

Ncdčlėle—A. Vana-

Daina—St.‘ Šimkus.
centai

Trio, 
bukiene 
dainuos 

šaindien 
gaitis ir

Kareivių

Įžanga koncertui 45
Po koncerto tęsis

Įžanga tiktai 45 centai. Pradžia 
7. vai. vakare. Manau, kad Chi
cagos lietuviai atsilankys skait
lingai į šį koncertą. Padrąsinki
me musų jauną talentą prie to
limesnio studijavimo, kad ge
riau išlavintu balsu grąžintų 
musų koncertus ateityje.

—Senas Petras,

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

......... ------- ---------- - -

šokiai.

i? 281 — Išėjimui suknelė, su naujo 
viškai pasiūtom rankovėm. Sukirptos 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, pražomo iš
kirpti paduotų blankute arba pri 
duoti pavyzdžio numeri, pužymšt) 
rnierų ir aiškiai parašyti savo va r 
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba našta ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laišku a reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Depu., 1739 So. 
Halsted St., Chicago III. «

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSUKANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Automobiles
FRANKLIN COSTUM DE LUXE PA- 

SKIAUSIS 1930 SEDANAS
Visai kaip naujas Ir puikus kaip tą 

dieną kuomet ji nusipirkau. Tai yra 
geriausias ir ekonomiškiausias karas'kurį 
kada nors turėjau. Geriausias išbaigi
mas ir tairąi. Priimsiu $350. 4832 N. 
Winchester Avė. arti Lawrence Avė., 2ras 
Apt.

Garsinkites “N-nose”

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

318 No. Kedzie Avė.

EXTRA RECEIVERIO IŠPAR
DAVIMAS EXTRA

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

—HO

$149.00 per akerį vertės $300.00.
5 ir 10 akerių farmos ant 135-tos 
Archer Avė. arti Lemont, III. puikios 

Gera žemė, 
____ Kelias išcementuo- 

Be assessmentų. Mainų nepriim- 
Duosime ant lehvų išmokėji-

ir 
vištų ir daržovių farmos. 
šaltinėlis ant ūkės, 
tas. 
sime. 
mų.

M. SANDERA, Rec. 
2621 W. 51st St.

Chicago, Jll.

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

—........O1*"

NAŠLĖ PARDUODA mūrinį namą, 
dviejų flatų, antrą dėl vienos šeimynos. 
Gali pirkti įmokėdami du ar tris šimtus, 
graži apielinkė, gal laikyti vištas, kar
ves, į dirbtuves gali nueiti peščias. iki 
63čios gatvekarių tik vienas blokas. Grei
tai noriu parduoti, atiduosiu pigiai.

5713 W. 64 Place

NAUJIENOS Patterri 0»ut
1789 s. Halsted St.. Chicaifo.
Čia i<iedu if. centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros

’ Prisirašykite į musų špulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

PACKARD PASKIAUSIO MODELIO 
SEDANAS, pirktas mažiaus kaip me-' 
tai atgal. Važiavau juo labai mažai, yra! 
kaip naujas. Originališkas* gražus pali- 
šas, nėra jokios žymės, sunkus tairai.' 
kaip nauji, didelis tronkas. Turite pa
matyti# kad įvertinti. Kainavo man virš 
$2800. Man reikia cash, paūkausiu už 
tiktai $350. 2419 N. Kedzie Avė. artil 
Fullerton, 1-mas Apt. Ateikite nedėlioj.,

oer krutinę

(Vhh|h> tr onvard*)

(Adreaa*3

ir vaiMija)

STfiKAI - CHOPS - RAVIOLI
BIZNIERMMS^UJNČIUS

B. W. ' 
1516-18

’ HUPMOBILE PASKIAUSIS 1931 
DE LUXE SEDANAS. Man reikia cash 
ir todėl priyertsas esmi paaukauti mano; 
beveik naują karą. r j“ 
ne vartojau, yra kaip naujas.
šius. .'dratinius.-tatus,.. gerus, takus.. ..Karas 
yra tokiame pat stovy, kaip dieną kuo
met išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $350. 2020 N. Spaulding Avė.. 
2-ras Apt, Busiu namie Nedėlioj.
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paaukauti maną 
Beveik visai jo 
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