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Jungt. Valstijos kviečia derybas dėl karo skolų
VOL. XX Kaina 3c No. 20

Kviečiamos tik gruodžio 
15 d. mokėjusios šalys

Japonijos santykiai 
su Jungtinėmis Vals

tijomis gerėja
Taip pareiškė Japonijos minis- 

teris seimui. Japonai betgi 
susirūpinę padėtimi

Anglija ir Italija jau pakviestos. Greitai 
busiančios pakviestos Lietuva, Suo
mija ir kitos skolas mokėjusios šalys

Washington, s. 24. — Jungt. 
Valstijos, pildydamos skolinin
kų pageidavimą, nutarė pradėti 
derybas dėl karo skolų, pir- 
miaiteia su tomis valstybėmis, 
kurios užsimokėjo gruodžio 
15 d. pripuolančią skolų dalį. 
Derybas ves busiančioji Roose- 
velto administracija, bet pa
kvietimai valstybėms jau dabar 
siuntinėjami, kad valstybės ga
lėtų prisirengti pradėti dery
bas tuoj, ka p tik Rooseveltas 
užims prezidento vietą.

Del derybų su Anglija jau* 
pirmiau buvo susitarta prezi
dento Hooverio konferencijoj 
su busiančiu prezidentu Roose- 
velhi. Tuo liksiu Anglijai pa
siųstas pakvietimas prisiųsti de
legatus j derybas.

Dabar tokį pat valstijos sek
retoriaus Stimsorfo pakvietimą 
gavo ir Italija, i *__

Tikimąsi, kad tokie pat pa
kvietimai bus pasiųsti Lietu
vai, Suomijai, čechoslovakijai 
ir kitoms gruodžio 15 d. sumo
kėjusioms šalims.

Dar nėra oficialiai paskelb
tas Roosevelto nusistatymas 
linkui tų šalių, kurios gruodžio 
15 d. skolų nemokėjo. Tarp jų 
yrą Francija, Lenkija, Belgija,

Estija ir k. Manoma, kad il
gainiui ir su jomis bus užves
tos derybos, bet pirmenybė bus 
atiduota gruodžio 15 d. skolą 
mokėjusioms šalims.

Po abiejų prezidentų konfe
rencijos paskelbtame praneši
me sakoma, derybos bite ne vien 
dėl karo skolų, bet kad dery
bose bus apsvarstyti ir ekono
miniai klausimai—budai ir prie
monės pagerinti viso pasaulio 
ekonominę padėtį.
Derybos bus vedamos su kiek

viena šalimi atskirai
Warm Springs, Ga., s. 24.— 

Išrinktasis prezidentas Roose
veltas įgaliojo valstybės sekre
torių Stimson surengti atski
ras konferencijas su* tomis sko
lininkų šalimis, kurios ikišiol 
kaip reikant mokėjo savo sko
las ir dabar prąšp. palengvini
mų. ’

Rooseveltas laikosi nusistaty
mo, kad kreditorius turi būti 
prieinamas kiekvienam skoli
ninkui. Tečiaus jis yra prie
šingas bendrai karo skolų kon
ferencijai. Jis sutinka derėtis 
su kiekviena šalimi atskirai ir 
visas derybas jis vesiąs pats as
meniškai.

Moteris užmušta, 3 
sužeistos karnizui 

nukritus

Illinois senatorius 
Lewis priešingas pi

nigų infliacijai
Chicago. — Viena moteris 

(Mrs. Mollie Klugman, 24 m., 
4144 Roosevelt Rd.) liko už
mušta ir trys moterys sunkiai 
sužeistos nukritus karnizui na
mo 3800 W. Roosevelt Rd., ker
tėj Independence Blvd.

Vokietijoj pradėjo siau
sti influenza

Berlynas, s. 25. — Influenza, 
kuri siaučia Anglijoj ir Fran- 
cijoj, dabar pradėjo siausti ir 
Vokietijoj. Ypač liga užklupo 
fabrikų darbininkus ir mokyklų 
vaikus. Daug mokyklų turėjo 
užsidaryti; • daugelis dirbtuvių 
irgi nedirba, ypač industriniuo
se centruose Saksonijoj.

Washington, s. 24, — Sena
torius Lewis vakar savo kal
boje pareiškė griežtą pasiprie
šinimą Jungt. Valstijų infliaci
jai, nes tai nubankrutytų biz
niui, nuskurdintų darbininkus 
ir diskredituotų Amerikos do
lerį.

Bet ir jis pritaria, kad pini
gai butų kiek nupiginti varto
jimu sidabro. Bet tai esą ne
būtų infliacija, o tik refliacija 
—gryžimas j senąjį stovį.

Pasigendama laivo su 6 
žmonėmis

Lincoln ,Neb., s. 20. —Vals
tijos legislaturon įneštas bilius, 
kuris uždraustų rodyti kruta- 
mus paveikslus, kur moterys 
ruko cigaretus.

Pheonix, Ariz., s. 23.—Gulf 
Fisheries viršininkai paskelbė, 
kad jų žvėjinis laivas su še
šiais žmonėmis jgulos prapuolė 
staigoj audroj Meksikos Cali- 
fornijos pakraščiuose. Manoma, 
kad laivas paskendo su visa į- 
gula.

Tokio, s. 24. — Japonijos 
užsienio reikalų* miniseris gra
fas Yasuya Uchida užtikrino 
seimo atstovams, kad Japonijai 
nėra reikalo rūpintis tiro, kad 
dėl jos žygių Manžurijoj gali 
pablogėti santykiai su Jungt. 
Valstijomis. Esą santykiai su 
Amerika žymiai pagerėję per 
pastaruosius kelis menesius.

Uchido kalba buvo atsaky
mas į kalbą Hitoslri Ashida, va
do Seiyukai partijos, kuri sei
me sudaro šiokią tokią opozi
ciją valdžiai. Ashida savo kal
boj pasmerkė miiltaristų valdy
mą Japonijoje, nes dabartinė 
Japonijos militaristinė politika 
veikiausia iššauks ginklavimosi 
lenktynes su Jungt. Valstijomis 
ir užsibaigs nauju pasauliniu 
karu.

Ministeris Uchida sutiko, 
kad ginklavimosi lenktynės ga
li privesti prie Japonijos ir 
Amerikos karo, bet esą busian
čios dedamos visos pastangos 
tų pavojingų lenktynių išvengti.
Nujaučia, kad per toli nuėjo

Ashida kritika militarinės Ja
ponijos politikos galbūt yra 
vienas ženklų prasidedančio ne
pasitenkinimo militaristais ir 
jų nepasotinamu apetitu. Tarp 
japonų pradeda reikštis ir su
sirūpinimas ir dėl Japonijos žy
gių Chinijoj, nes jie pradeda 
duoti visai priešingų vaisių, ne
gu buvo tikėtųsi, 
nyksta pirmesnis 
savimi ir nieko 
akyplėšiškumas.

Japonams pasigrobus Manžu- 
riją, militaristų apetitas padi
dėjo ir jie puolė Shanhaikwan 
miestą, prie didžiosios Chinijos 
sienos. Jie tikėjos, kad tuo sa
vo žygiu jie nuvers maršalą 
Chang Hsiko-liang, kurį jie kar
tų išvijo iš Mukdeno ir kuris 
dabar valdo iš Peipingo visą 
šiaurinę Chiniją. Bet išėjo 
priešingai. Vieton nuversti 
maršalų, japonai savo besiver- 
žimu į tikrųjų Chiniją, suvie
nijo prieš save visų Chinijų. 
Dabar visa Chiniją ruošiasi ka
rui su Japonija ir siunčia savo 
kariuomenę į šiaurinę Chinijos 
dalį. To japonai visai nesitikė
jo .

Japonai mano, kad jie galėtų 
sumušti chiniečius šiaurinėj 
Chinijoj, bet tada prieš save 
pastatytų visas pasaulio vals
tybes. Todėl tai japonai jau
čiasi įsipainioję ir todėl auga 
nepasitenkinimas militaristass, 
kurie Japoniją į tuos keblumus 
įpainiojo.

Jau tarp jų 
pasitikėjimas 

nepaisantis

>ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, tarpais galbūt 
lietus, maža permaina tempera
tūroje; vakarų vėjas.

Saulė
55.

Mexico City, s. 23. — Maj. 
Manjarrez ir vienas ūkininkų 
vadas liko užmušti susirėmime 
tarp kareivių ir ūkininkų, ku
ris ištiko kareiviams atėjus nu
ginkluoti Ūkininkus.

Sūnūs subadė tėvą ir 
pats save

teka 7:10, leidžiasi 4>
• • -ii’

Bedarbių Šelpimo stotys Chicagoje yra saugomos šautuvais 
ginkluotų detektyvų ir policistų, po kilusių prie tų stočių 

riaušių.

Chicagos mokytojai 
protestuoja prieš 

algų kapojimų
Chicago.— Chicagos viešųjų 

mokyklų lyokytojų delegacija 
užprotestavo mokyklų tarybai 
prieš projektuojamą 15 nuoš. 
algų nukapojimą. Jie pareika
lavo, kad biudžete butų išlaiky
tos 1931 m. pagrindinė algų 
skalė.

Chiniją reikalauja 
japonų pasitrauki
mo iš Shanhaikwan

Nanking, Chinijoj, s. 24. — 
Chinijos nacionalistų valdžios 
užsienio reikalų ministerija pa
siuntė naują notą Japonijai, ku
rioj yra pakartojamas Chinijos 
kaltinimas, kad japonai yra kal
ti už susirėmimą Shanhaikwanc 
ir panaujinamas reikalavimas, 
kad japonai iš to miesto pasi
trauktų.

Keturi užmušti susirė
mime dėl taksų

Kunigo kumščia su 
kėlė 4 skandalą

Kunigas pavaišino kumšėia sa
vo vargonininką ir parapijo- 
nys sužinojo apie skandalą su 
parapijonka

Muncie, Ind., s. 24. --- Kada 
kun. Lemuel Conway, pasto
rius vietos didelės metodistų 
bažnyčios, laike pamaldų baž- 
nyžioj sumušė savo vargoninin
ką Willard AUrand, jis iškėįė 
aikštėn skandalą, apie kurį jo 
parapijonys nieko nežinojo. Po 
tų muštynių parapijonys suži
nojo, kad pats kunigas buvo 
įveltas į skandalą, kurį tyrinė
jo vyskupas ir kunigų taryba, 
bet kuris nuo parapijonų buvo 
nuslėptas.

Pasirodė, kad gunigas buvo 
įskųstas vyskupui, kad jis ban
dė prievarta išgėdinti 18 metų 
parapijonką. Jis esąs ją susi
tikęs einančią gatve ir pasiū
lęs ją nuvežti vidurmiestin. Bet 
vieton to, jis nuvežęs ją į 
kus ir bandęs išgėdinti,
čiaus mergaitė atsiginusi, Ku
nigas gi yra vedęs.

Dabar apie tą skandalą suži
nojo visi parapijonys ir kunigą 
įskundė prokurorui, kuris pa
tarė jiems kreiptis į grand jury, 
ką parapijonys ir padarysią.

lau
Te

17 vaikų tėvas nuteistas 
kalėjiman už dvipatystę

East Greenwich, R. L, s. 24. 
—Teisėjas Carpenter nuteisė
Edgar C. Waterman, 48 m., tė
vą 17 vaikų, penkiems metams 
kalėjiman už dvipatystę.* . *

Senatui teks svars 
tyti įvedimą sidabri 

nių pinigų
Prie senato svarstomo bankų 

biliaus pasiūlyta priedas |- 
vesti sidabrinius pinigus

• Į, • ’ 'l

Telšiai.—Nesenai Telšių ligo
ninėn buvo atvežti gydyti du 
piliečiai Zakževškiai, 67 metų 
tėvas ir sūnūs. Tėvas norėjęs 
sūnų nubausti už kailinius bo
tagu, bet sūnūs tėvą apibadė

sergą nuo anemijos ir labai peiliu, o paskui ir pats, esą no- 
sparčiai silpnėja. Delei to jau- rėdamąs nusižudyti, subadė sau

- Rąšyto-Londonas, s. 24, 
jas John Galsworihy, apdovano
tas Nobelio dovaną, sunkiai

čįamasdidelis sualri^inlmas tuo pačiu peiliu kaklų
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Technokratijos va
dai susivaidijo

r .jj, AM *' ....................- ' laiiMM

Technokartijos vadas Scott ne
teko siavo svarbiausių rėmė
jų Columbia universitete

Atehnai, Graikijoj, s. 24. — 
Keturi žmonės likę užmušti Ma
kedonijoj, svteirėmin^e tarp 
miesto valdžios ir 2,000- rfudir. 
nyčių darbininkų, kurie protes
tavo prieš uždėjimą nepaprastų 
taksų ant audinyčių.

Washington, s. 24.— Klausi
mas remonetizavimo sidabro 

|rata 16 prieš 1 su auksu, už 
kurį labai smarkiai seniau agi
tavo velionis VVilliam Jennings 
Bryan, tapo demokratų atgai
vintas, senatoriui Wheeler pa
siūlius prie Glass bankų biliaus 
pridėti priedą, kuris įvestų ta 
rata sidabrinius pinigus.

Pasak senatoriaus Whceler, 
pakėlimas sidabro kainos išgy
dytų didžiumą pasaulio keblu
mų, nes dvigubai pakiltų kvie
čių ir bovelnos kainos, taipjau 
tiek pat pakiltų perkamoji jė
ga tų šalių, kurių pinigai yra 
paremti sidabru.

Kiti senatoriai tam priešina
si nurodydami, kad jei vienos 
Jungt. Valstijos pakeltų sidab
ro kainą, tai kitos šalys imtų 
siųsti savo sidabrą į Jungt. 
Valstijas, kad jį išmainyti j 
auksą.

Jaii 71 apkaltintas už 
^rinkimų . suktybes 

New Yorke

New York, s. 24. — Tarp 
technokraiijos vadų iškilo vai
dai ir nesusipratimai ir tos teo
rijos sukūrėjas Howard Scott 
neteko savo svarbiausių rėmė
jų Columbia universitete, kurie 
vedė visus tyrinėjimus ir tuTės 
iš to universiteto išsikraustyti.

Scott sako, kad jo idėja esan
ti didesnė negu pavieni asme
nys ir jo darbas bus tęsiamas 
toliau, tik jau kitoj vietoj.

Prof. Rautenstraiteh, vedėjas 
industrinės inžinerijos depar
tamento universitete, pareiškė, 
kad nesusipratimai kilo dėl 
technokratijos tikslų ir užda
vinių, “Ant kiek mes esame 
paliečiami, technokratija palio
vė egzistuoti ir Scott čia dau
giau nebedirba”, pareiškė pro
fesorius.

Prie jo prisidėjo keli kiti eks
pertai ir išėjo iš technokratų 
eilų.

Graikija paleido seimą, 
skelbia naujus rinkimus

Londono busų darbinin
kų streikas užsibaigė

I - . ' ■

Londonas, s. 24. — 13,000 
bųsų darbininkų neautorizuotas 
streikas užsibaigė ir darbininkai 
sugryžo į darbą. Ginčą* su kom
panija išspręs unija, kuri nie
kad streiko nebuvo prjpažinusi.

18,000

Pasikorė jaunas vyras
Skirai.—Panemunėlio v. Ro

kiškio apskr. Gruodžio 24 d. 
pil. Masiulis, nuėjo j klojimą ir 
užsinėręs ant kaklo pakeliamą, 
pasikorė. Saužudystės priežastis 
esanti nesveikata.

Bifchaerstas,/ Rumunijoj, s. 
24. — Jugo-Slavijos karalius 
Aleksandras su savo žmona at
vyko į čia kelioms dienoms ap
lankyti Rumunijos karalių Ka
rolį. Galbūt tarsis kaip at- 
steigti monarchijų Graikijoje.

New York, s. 24. — Federa
linis grand jury apkaltino dar 
23 žnąonęs, jų tarpe rinkimų 
inspekotrius, už neteisingų su- 
skaitymą balsų pereituose pre
zidentiniuose ’ rinkimuose ir 
grūmojimą balsuotojams.

Jau* pirmiau buvo apkaltinta 
už suktybes rinkimuose 48 
žmonės, daugiausia balsavimų 
prižiūrėtojai.

Vatkanas, s. 24. — šiandie 
prasidėjo regidiaris radio ir 
telegrafo susisiekimas tarp Va
tikano ir šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos.

Londonas, s. 24. — Anglijos 
inžinierių draugija prezidentą 
Herbert Hooverį išrinko garbės 
nariu.

Gary, Ind., s.' 24.
Murvine, 29 m., iš Hammondo, 
liko nušautas Karoliaus Boat- 
rlght, 23 m., kuris netikėtai 
sugryžęs namo, rado M urvine 
prie savo žmonos.

Jess

Athenai, s. 24— Prezidentas 
Zaimis šiandie pasirašė dekretą, 
kuriuo paleidžiamas Graikijos 
atstovų butas. Nauji rinkimai 
įvyks kovo 5 d.

Venizelos, kuris patapo per
eitų savaitę premieru jau penk
tų kartų, nutarė skelbti, naujus 
seimo rinkimus todėl, kad jis 
dabartiniame atstovų bute tu
ri tik dviejų balsų didžiumų* ir 
tai kelioms partijoms sudarius

■. ■ <■

Suėmė Čechi joslovaki-
jos fašistų vadą

Praga, s. 24. — Vakar tapo 
areštuotas gen. Rudolph Gajda 
sąryšy su fašištiį puolimu ant 
Brno garnizono, kad paątverti 
kareivių ginklus ir amunicijų. 
Gen. Gajda yra vadas Cecho- 
Slovakijos ^ištų

koaliciją
• ’J1 i v ; ■; i
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Ispanija teis monarchistus
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Madridas, s. 23.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami® 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų B 

kės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. B
-Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-B 
Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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59 mo- 
lįąrėhistai, kuriuos Ispanija bu
voištrėmusi į Afriką, dabar 
skubiai tapą sugrąžinti į Madri
dą, kur jie bute teisiami už da* 
lyyavimų perisi to rugphičio mo- 
natehistų sukilime,
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KORESPONDENCIJOS
( ♦ f . .

Springfield, UI
Socialistų buvusio kandidato 
į prezidentus Nėr man The- 

mas prakalbos.

m. buvo į- 
sląstus per

Lewisą, 
kompaniją

Jie bua gyvenimo priversti imt 
protauti ir ateis prie musų į 
socialistų partiją.
Ir jie sykiu su mumis kovos 
už šviesesnį rytojų. Taip ku
nigui kalbant, štai ir drg. 
Thomas įžengė į svetainę. Au
kštas, gražios . inteligentiškos, 
išžiuros šypsančiu veidu žmo-į 
gus. Tuoj posigirdo didžiau
sias rankų plojimas. Užėjus 
»ant steičiaus visa publika ger
biamą svečią atsistojimu pa
sveikino. Pradėjus jam kalbė- 
,ti, tartum, koks magnetizmas 
visus nutildė ir privertė su di- 
džiamia atida kalbėtojo klau
sytis. Gerbiamas socialistų ly
deris pliekė kailį baigiančiam 
savo dienas kapitalizmui. Gir
du šioje šalyje kapitalizmas 
labiausia įsigalėjo išsipūtė nei 
kur kitur. Jis pasisavino gam
tos, visai žmonijai 
šios žemės turtus — 
ir patapo galingas.
prieš dabartinį bedarbę-depre- 
siją paliko bespėkis, kad ati
taisyti šiandieninį ekonominį 
krizį. Ir jeigu mes norime pra
šalinti bedarbę ir visus sle
giantį dabartinį ekonominį 
krizį, tai privalome pirmiau
sia pašalinti kapitalizmą — 
dabartinę kapitalistinę tvar
ką. Kaip tik dabar jau prisiar
tina valanda lošti. Visi gam
tos resursai, (ištekliai), visos 
mašinerijos ir stambiosios in
dustrijos turi būti paimtos į 
visuomenė* rankas. Privalo 
šios žemės gyventojai pabus
ti, nes jau stovime ant kryž
kelės į prapultį arba geresnę 
ateitį. Privalome pasirinkti 
vieną iš šių dviejų.

Drg. Thomas 
Springfieldą, kad turi

sti teiktus 
resursus 

Tačiau

Drg. Thomas, reikia pripa
žinti, yra gabus kalbėtojas ir 
dalykų žinovas-teoretikas. TaL 
pogi nemažai vartoja gražių 
anekdotų, j uokelių, prilygini- 
mų ir tt. Ir vietos dienraštis 
—Illinois State Kegutęris prie
lankiai apie jį aprašė, kad tai 
yra vienas iš žymiausių šioje 
šalyje žmonių, čia jo kalbos 
klausėsi visokių pažiūrų žmo
nių. Matėsi ir darbininkų, ir 
profesionalų, daktarų, advo-; 
katu ir kitokių. Net ir kunigų. 
Jis čia nieką neužgaulioįįoi 
Vien dėstė gryniausius faktus. 
Musų tavorščiai A bėk a s, Bim
ba ir t įkloki n ink as Prūsoką — 
jie visi biauroja ir šmeižia tą 
gerbiamą žmogų, kad jis yra 
ir šioks ir toks. Bet tikreny
bėj jie patys yna puarviad ir (tikį 
maželyčiai nykštukui.

Penktą pralkalbą drg. Th<*> 
mas pasakė Rih:39 per radk) iž 
St. Nicholas viešbučio. Tačiau 
man neteko girdėti, ką jiis kal
bėjo, nes aš ratlio neturiu^

r — Rankpe/lnis^
' I*fc*I*fbuSMH—*>M>«!III!...........

LIST. ATSTATYM0

KALTINAMA DĖL LIETUVIO ninku seimas. Iki to seimo iki 
šiol eavo pakaitų nedavę šė
rininkai turi duoti pakaitus, 
idant butų sudaryti tie 6339 
balsai, kurių dar truko iki 
kvorumo. Bet balsus patartina 
pavesti ne vienam Bačiunui, 
kaip dauguma iki šiol darė, 
bet tokiems direktoriams, 
kaip S. Kišonas iš Barrington, 
N. J., kurs yra įdėjęs savo 
$2,000.00 pinigais, adv. F. J. 
Bagočius iš So. Bostono, kurs 
turi šėrų už $1,100.00 pinigais, 

<iprocsiic8^. J 4ą komisiją įej<G A.. S. Trečiokas iš Newark, N. 
Bačiunas^ Ambsiaaiejus ir įDr. J«» ir Juozaa Ambraziejus iš 
V<enGMis. Moiwijja, geriau ša- Brooklyn, N. Y. (komisijos

perskaityti k, nimiau, kad p. 
Strimaitis taipgi neras reika
linga tylėjimu paslėpti neku
riu mintų buvusių jr esančių 
veikėjų oaukštus< ^inansišikus 
darbus,” kurie Amerikos lie
tuviams taip brangiai apsiėjo.

Dabar grįžkime prie praeito 
Seimo. Neturint kvorumo 1932 
m. ir įtariant, kad dabartinis 
Ąts. Bendrovės sekretorius 
“tyčipf” nenori tokio kvoru
mo turėti, buvo išrinkta spe
ciali komisija įgauti pakaitus

narys), kurie, matomai, nuo
širdžiai rupiiias, kiek galėda
mi/ dar Atstatymo Bendroves 
likučius sutvarkyti ir šėrinia- 
kams dar nors kiek turto iš
gelbėti.

—A”. Sidabras, 
L. A. B. Šerininkas.

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikla tikri 
vyrai ir moterys — nėra reikalo kankintis 
nuo (temptu nervų ir nusilpusio* sveikatos. 
Didis Gydytojas Specialistas iftrado preskrip- 
ciją. kurią dabar vartoja tukstanttai. Ji 
psr/innAama vaistynyčioee ir vadinasi

sušaudyti

ir tt. Bel- 
drg. Tho-

Normali Thomas, kad ištirti 
angliakasių dabartinę kovą*— 
streiką ir nežmoiųškus anglia
kasių persekiojimus, -mušimus 
ir kankinimus. Atlankė pietinę 
dalį Illinojaus ir kruvinąjį 
Franklyn county, kur drktato- 
riauja žiaurusis šerifas Brow- 
pings Robinson. Drg. Thomas 
atlankė ir tą vietą Liftie Mud- 
dy River, kur apie 40,000 ang
liakasių maršuojančių pikie- 
tuoli į West Frankfort 21 die
ną rugpiučio 1932 
varyti į parengtum 
šerifą Robinsoną, 
AValkerį, Peabody
ir viešųjų kelių čyfą Mudde 
ir čia žiauriai sumušti. Ameri
koniškos vėliavos per tuos 
laukinius pusžmogius mušei
kas buvo sudraskytos-sumin- 
tos. Automobiliai 
apdaužyti. Maistas 
žiai išplėšta-atimta 
ville, III., pasakius
mas prakalbą, priėjo prie jo 
nepažįstamas ir pagrąsino 
jam. Geriau, girdi, atsižadėk 
savo žygio tyrinėti angliakasių 
padėtį. O jei ne, busi nušau
tas. Tečiau drg. Thomas nuo 
savo žygio neatsisakė. Šian
dien drg. Thomas pasakė net 
5 prakalbas. Iš ryto 10 vai. 
kalbėjo Taylorville, 111. Po pie
tų kalbėjo Springfielde Mid- 
day Lunchcon kliube. Čia pub
lika buvo vien inteligentiška. 
Pirmininkavo Dr. Don Deal. 
Drg. Thomas buvo pakviestas 
kalbėti žydų kunigo-rabino 
Herman Snyder. Čia kalbėjo 
daugiausia apie dabartinę an
gliakasių padėtį. Franklyn ir 
Christian kauntėse. Ir ką jose 
patyrė. Sakė, kad minėtose 
vielose per sauvališkus valdi
ninkus yra 
žmoniškos
Valdininkai ir pasamdyti inu- 
šeikos-valkatos ką nori, tai da
ro. Angliakasiai. arba jiems 
prijaučiantys, negali saugiai 
net iš savo stubos išeiti. Ant 
savo stubos slenksčio būna 
nušaujami ir po tam ant už
muštų žmonių draugų būna 
suverčiama kaltė. Tampa sua
reštuoti, kankinami ir nei už 
kaucijų nepaleidžiami. Kin- 
caid miestelyje net 54 žmonės

panaikintos visos 
teisės ir laisvės.

žudystę. Apkaltinta tik viena 
puse. Sako, yra labiausia kal
tas už tai Christian county 
State attorney. State attorney 
turėtų būt pamainytas tei
singesniu ir sąžiningesnių žmo 
gumi. Pagyre naują guberna
torių H. Horner, kad jis ėmėsi 
priemonių, tuoj iš pirmos die
nos užėmęs savo vietą, įsisma
ginusius žiaurumais ir žmog- 
žudvstčmis mušeikas sudraus
ti.

Atlankė ir patį gubernatorių 
ir apie pusvalandį su juomi 
kalbėjosi. Po tam išsiskubino 
į Glesby, III., sakyti prakalbą 
7,000 angliakasių. Iš Glesby 
vėl Springfieldan grįžo tą pa
tį vakarą 8:50. vai. Prakalbos 
įvyko naujos High School au
ditorijoj. Žmonių atsilankė 
pusėtinai daug. Dar man čia 
pirmą syk teko tiek žmonių 
matyti susirinkusių į socialis
tų prakalbas. Vielos laikraš
čiai sake, kad buvo virš 2,000. 
Bet galėjo būt ir 3,000. Kąd 
ne lietus dar, gal būt, ir dau
giau butų atėję. Kadangi drg. 
Thomas šiek tiek suvėlavo su
grįžti iš (’desby, lai pirm jo 
kalbėjo tūlas kunigas Rev. 
Douglas Anderson iš Illiopolis, 
III. ir garsino socialistinę lite
ratūrą. šis kunigas pasakė ne
mažai tiesos ir keletą juokin
gų anekdotų. Taipgi išsireiškė, 
kad dabartinė 1mržua^i|a
vidurinė klesa neilgai-trukus 

pateks j proletarų eiles.irgi

pagyre 
savo 

municipališką elektros šviesą 
ir vandenį. Ir sako, jūsų mie
stas jau niekuomet nesutiktų 
savo įstaigas pavesti į priva- 
tiškas kapitalisto rankąs. Taip 
visos svaibęsnjs,! pašiauho į- 
monės turi pereiti į visuome
nės* rankas. Tuomet nauji iš
radimai mašinerija teiks nau
dą visuomenei. Darbo valan
dos bus sutrumpintos ir išnyks 
bedarbės ir depresijos.

Gerai pakritikavo Insultą, 
Owen D. Young ir kitus kapi
talizmo šulus. Caponc iškilo, 
pasinaudodamas visokiomis 
raketieriškomiz priemonėmis 
ir tapo kapitalistu milionie- 
riuni. Bet Capone nesielgė 
blogiau už kitus kapitalistus.

Per pereitus metus šios ša
lies bankų užsidarė 10-tas 
nuošimtis. Tai yra blogiausias* 
rekordas nei kur kitur civili
zuotam pasaulyje. Saugiausia 
vieta pasidėti pinigus, kas jų 
dar turi, tai Postai Savings. 
Labai kritikavo Sales “Taxes.” 
Jeigu jos bus įvesta, tą dau
giausia atjaus biedhuomenė 
ir dar labiau paaštrins da-> 
bartinį krizį. Kritikavo dabar
tinę angliakasių padėtį, nes 
per porą pastarųjų savaičių 
apvažiavo visą IMinojų ir pa
tyrė, kas čia darosi. Dabartinė 
kompcticija, lenktyniavimas, 
bus varžymųsis vienų kapita
listų su kitais neišriša anglia
kasių industrijos klausimo, 
bet iš to išeina vien tikra mi-į 
zcrija. Nemažai, girdi, toks* 
pastebėti tokių vietų, kur ang- 
liakasyklos visur aplinkui, o* 
gyventojai neturi anglių, 
šildosi malkomis. Angliaka
siai neturi darbo, badauja. Ir 
šioje industrijoje ir kitose pan 
dėtis nepagerės tol, kol -nebus* 
perimta į visuomenėm) rankas.) 
Socialistų partijos ’ darbuotė* 
su rinkimais nepasibaigia. 
Mes socializmo propagandą 
varysime pirmyn ir šviesime 
minias ir nuvoiiinėsime žmo
nijai, kad ateitis priklauso 
inųins. Y

Užbaigus prakalbas dar bu
vo klanuiipų. Vienus užklau
sė:' jeigu galingieji* nednlels

Dorotliy Lumpktn iš Bidti- 
more, Md., !ku«tį gaJbart bus ap- 
kaUktta .dėl minties lietuvio 
Thomas Blokšti^, kuris pasimi
rė Jersey City, N.> J-. Apie jpus- 
toeči© mėnesio atgal ji peršovė 
Blaikštį. Bet kai įPlakštis pa- 
liiudijo, kad jis -tapo peršautas 
netyčiomis, tai pd® Lmnjpkin 
jtąpo paliuosuota. Tečiaus jam 

kabinimas prieš ją tapo 
;atnaujintaa»

Sausio 10, šių metų, New 
Yorke buvo vėl sušauktas šė-Į 
r i ninku metinis seimas, bet 
nors atvyko viso apie 70 daly
vių, yienok reikalingo kvoru
mo neemdarė ir todėl reikalin
gų nutarimų padaryti negalė
jo. Kvorumui buvo reikalinga 
17,797 balsų, o buvo ypatiiškai 
ir su įgakk<>jthnajs tiktai 11,458! 
balsai, reiškia, truko 6,339* 
balsų.

Kaip jau žinome, praeitas,. 
1932 meti; šėrinmkų seimas, 
kaip ir daugelis kitų ;pir- 
miau, neįvyko dėl tos pačios 
priežasties, ir Bendrovės rei
kalai yra tiesiog chaotiškoj 
padėtyj. Dar kiek yra nepra
rastų ir neišeikvotų pinigų, dėl: 
stokos reikalingų patvarkymų 
yra tokioj netikroj padėtyje, 
kad jei toliau* bus leista da
lykams taip slinkti «dcal|x iki 
šiol, tai už metų-kitųT galimas 
daiktas, kad Bendrovė mirs 
natūralia stagnacijos arba iš
sieikvojimo mirčia.

Seime nusivylę šėrininkai 
darė direktoriams daug išme
tinėjimų, nors, kiek žinoma, 
dabartiniai direktoriai nieko 
bendro neturėjo su. šios Ben
drovės organizavimu arba jos 
turto išeikvojimu, apart gal 
to, kad yra užlaikomas sek
retorius A. B. Strimaitis su 
gana augšta alga ir jo reika
lingumas yra gana rimtas 
klausimas.

Kiek pasirodo, tai Bendro
vės turtas jau ilga metų eilė 
kaip buvo išeikvotas finansa
vimui Lietuvoj banko, “Ne
muno”, “Dubysos,” “Ringu- 
vos” ir kitų bendrovių, o čio
nai Amerikoj Progress Shoe, 
kur gaspadoriavo Člevelando 
.inžinierius Žiuris, “Lietuva” 
Publishing Co., kurią valdė 
dabar garsus jau Bačiunas, 
“Resoreino” kompanija, kurios 
“gaspadoriaus” vardo nenu
girdau, ir koki ten “American 
Home Builders” Harrison, N. 
J., kur į kokį ten bevertį da
bar namą sukišta apie $20,- 
000.00. Visus tuos “skymus”, 
matomai, sugalvojo Bendro
vės tvėrėjai Karužos, Račkau
skas, Jonas Strimaitis ir kibi. 
iTu© budu jau ilga eilė metų, 
matomai, musų pirmųjų “pat
riotų” iščiulpta Bendrovė vel
ka savo kojas, nei gyva, nei 
įnirusi.

Kdkių priemonių imtasi pa- 
sipelny.įi iš gerų žmonių, ku- 
Tie po ©balsiu Lietuvos ekono
minio ir industrinio atstatymo 
sudėjo šiai Bendrovei apie 
pusę milijono dolerių, pakan
ka paimti štai jokius faktus:; 
Bendrovės ..tvėrėjai ėmė rie-, 
4>ias pigas, apart tp kolektųvo 
.po 10 nuoš. už parduotus šė- 

ir prie to gaudavę aukš
tus koinisus už tvėrimą tų vi

ihttms balotai^ pa&j$i Wldžiįi jšokių bėadroyup J4ętuvoje ir 
’į 'ffaV6<i’anka«^ kas tada? At- 

" 'Isakyta: revoftudja.
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LEIDĖJAI LIETUVIŲ PROGRAMŲ

WiC.F.L. 970 k. nedčltomis nno* 1 iki 2 va?, po pietų 
W.'H.F.C. 1420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare.

50c Nauji Lietuviški 
Rekordai-po 50c vienas

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

16275 
16274 
16272 
16268 
16267 
16270 
16264 
16252 Kukule vaicas ir Myliu tango 
16265 “ 
162'57 
16255 
16251 
16264 
16213 Duok ranka polka ir Ieškau tavęs polka 
16218 *'----------------* *' 1 ---------
16237 
16240 
16247 
16153 
16177 
16201

Kiekvienai! buleli" yra rarantuotas — vie
na" Doleris umnokCs už mėnesio treatmenta. 
Nusipirk buteli Šiandien — nepraleisk vėl 
ncniierotaa naktis. Jeigu po priėmimui tu 
tnbietku P« dvidešimts dienu busite neužga
nėdinta". jueų pinigai bus sugrąžinti —jų* 
nieko nerizikuojate.

Trumpam laikui pasinaudokite proga ir iš
girskite šiuos rekordus Budriko 

Krautuvėje:
Daili teta ir Žirgelis šokis' 
Kraučiukas ir Aš mergelė 
Namo — Liaudies dainą ir Oi kad išauštų — Vytų oktetas 
“Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli
Atskrend sakalėlis ir Aš užlipsiu ant kalno — Duetas 
Rytų daina ir Turkų vestuvės 
Gegužinė polka ir.Su Armonika į Braziliją

Link mergelė ir Nemunieėių polka 
Atsiskiriu su mylimąją ir Vasaros gražybės 
Kariškas vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 1 
Adomas ir Jievos polka ir Rinkai man bernelį 
Svetima padangė ir Studento sapnas

Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis 
Kiaulė Dialogas ir Ubagai atšpuske 
Pavasaris Lietuvoje ir Kad aš augau pas tėtušį 
Dumblas ir Šis tas — Dialogas 
Onytė ir Oi dainos — Seserų duetas 
Našlio polka ir Mano polka 
Vestuvių polka ir Marcinkonių polka

SIUNČIAME I KITUS MIESTUS.

Jos.F.Budrik.Į^
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVE 

3417-21 So. Halsted Street
. ' ■ . ' •• > -■ J X . *

Tel. BOULEVAR.D 8167—4705

Amerikos JLiietuviai
aejscssssr* C -Ji-

ves pasiėmė sau kelis tūkstan
čius akcijų dovanai, kurias 
vėliau jie pardavė patniotiško 
tilpo pagautiems Amerikos lie
tuviams. Taigi labui didelė da
lba Bendrovės turto buvo s<u- 
valgyta itos Bendrovės tvėrėjų, 
iir kada tie tvėrėjui viens po 
Ikitam nuo Bendrovės vairo 
pasitraukė, tai šėrininkams 
ihclrko jau tiktai neapčiulpti 
kauliukai. Kaip buvo veikia
ma, paduosiu vieną konkreti 
pavyzdį:

Lietuvos Atstatymo Bend
rovės pirmose gyveninio die
nose Chičagoj ėjusi Olševskio 
leidžiama “Lietuva” pakriko, 
ir ją pasiėmė toliaus Teisiti 
Olševskio buvę zcceriai: Juo
zas J. Bačiunas ir Jonas P. 
Gajauskas. Alųtcnu tuos lai- 
kus, kada Šernus ;buvo išmes
tas į gatvę ir j9 vietoje ^Lie
tuvą” redaguoti ^mėsi dabar
tinis Lietuvos ; pasiuntinys; 
Balevičius-Balutis. Bačimlas 
su Pajausku sdorganizavo ir 
inkorporavo taip vad'inunią' 
“Lithuanian Pųblishhtg Co.;” 
ir pardavinėjo šėrus/^Susižino-. 
ta su Račkauskit, tuo laiku 
Atstatymo Bendrovės “smege-1 
nimis,” kurs nuvažiuoja į; 
Ghicagą Bendrovės apmoka^ <

kant Bačiunas, tuojaus išsiun
tinėjo visiems šėrininkams ne 
pakaitus (proxies), bet įgalio
jimus (power :of attorney), 
taip suformuluotus, kad šėri- 
ninkas tiesiog užrašo (assign^) 
vtaas savo teises šėre ir Ben
drovėj, ir ne tik Šerus, ku
riuos šėrininkas dabar turi, 
bet ir. tuos, kuriuos jis ateity
je turės, ir gali ne tik tokį šė- 
rininką atstovmiti šerininkų 
susirinkime, bet gali to žmo
gaus Šerą net parduoti iš var
žytinių (public auction) arba 
privatiškai, gauti ar negauti 
pinigus ir tokiam šėrininkui 
duoti arba visai neduoti nie
ko. Reiškia, Bačiunas, pasi
naudodamas tuo, kad jis pate
ko į komisiją, nusirinko sau 
Šerus, ir pats į Bendrovę įdė
jęs tik subankrutijusios savo 
bendrovės serus, dabar atva- 
žįupja į Seimą su apie 5,000 
Šerų, ir yra jau Bendroves 
diktatorius. Jis vienas turi jau 
beveik pusę balsų, ir jei dar 
daugiaus tokiu budu Bcnd- 
royėft labui pasidarbuos, tai 
šėrininkai atsibus ir ras, kad 
žmogus, kurs nė vieno cento į 
Bendrovę nėra įdėjęs, yra tos 
bendrovės savininkas.
^IMMdyę mėnesį, šių metų, 

Ijils šaukiamas specialis šėri-
i>w   '«! *>*>»ry* i .k.... ■ f

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

■ ■ ;

, lapras® LeiUMOsiuBnė&'r 
^pataria UetHvosbanlar

momis lėšomis ir “parduoda”' 
musų dabar garsiam Bačiū
nų i Atstatymo RtemkoVės šė
pų už $5^0001001 Bačiunas ne
moka pinigais, bet d*uoda nž 
tai vertės Šerų ^savoį
Lithuanian Publishtng Co.i 
Račkauskas už tai gauna “re-! 
guliarį komiąą,” $500.00. “Lie-į 
,tuv.os” bendrovė; greit suban- 
■krutija ir .Atstatymo Bendro-; 
vės rankųse palikę Bačiūnų 
.Šerai yra neverti .niekų. Bet 
Bačiunas ir dabar turi Atstu- v ■- ( 1 k
tymo Bendrovės Šerų .už $.%- 
000.00, o Račkaųskasr—$500.00 
komiko. Reiškia^ Atstatymo! 
Bendrovės Šėrinihkams tas 
“biznis” kaštavo $5,500:00, i 
už tai ji nieko negavo, tik be
vertį jx>piergtflį sh gražia ank- 
•sine žyme ir su iBačiano, kaipo 
prezidento, ir Pajausko, kaip 
sekretoriaus, parašais.

Kiek panašių “biznių”, ku
rie, galimas daiktas, kid iš* 
dogai i o atžvilgio .yra “O. K.”, 
buvo padaryta, kulkas neži* 
,nia. Regis,, nuo sausio* 1932į 
iiia. Bendrovės < direkboriuipi 
yra adv. <F. J. jllagpėių^; # 
Bendrovės ščninjpkai ir aheL 
nai Apiprite, Hetuvpii
nuo jo, kadjis kaipo dirėkĮo-'
rus ir turedanw priejtmąj 
prie knygų, aprašų visus šipsį 
Bendrovės ^istouiškus” ^ąlčtųd 
ir paskelbtų < Tlegisi
rkipje tam .utgpil kuų./Gų-į a .

jpjrmi^^^ W wW<{ i

S*

Amerikoj, prie lo jie dar už! 
“šuorganizaylmąt”; Bęndro-’
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NAUJIENAS
VIRS

$3,000,000.00
Ilgų me*ų patyrimas duoda mums galimybę pigiai 4r ųaugM pasiųsti 
jwj pinigusir telegEama.iavpinink«ujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

^ taipgi plnigut Riuijm, Vokielijvn. Lenkijon, gnuitl-
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Pirmyn” Aidai

ANELĖ

EKRANAS

Garsinkitčs Naujienose

(TRIPie PLŪS)

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

KRAFT

BlRVHDAN
KEPT NOU

X ve 3o$t 
REICHE O 
EIGHTEEN

km /nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

visiems
Kliubo 
panau- 
ždų dėl

L Keistučio Kliubas 
reiškia nusistatymą 
bedarbių klausimu

Adv. J. B. Borden iš
skrido į New Yorką

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu

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

John B. Bagdžiunas-
SLA. įstatų komisijos

Kruopiškis P. Miller-Maliorius 
kviečia /‘savo kaimynus’* pa
sikalbėti tuo klausimu

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Dešimts Pri- 
i”, kurie kelius metus 
žavėjo” kinomatogrąfų 

aišku iš 
Kryžiaus Ženklas’* • jo

suteikia 
barzdaskutyklos 
■hm komfortą

•2 "į ,. • •gg| skutimo*
namie

ei DYKAI
£ KNYGELI
“Reeord of Ib> 
Nieko neliuAn 

‘ J.. Saal- 
iMlnptyfe.

rupeetinKaa pa-

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atsišaukia į Kruo 
piškius Laisvų Ka

pinių reikalu

Ar. jau galvojate anie savo dukters atei
ti? Ką ji veiks kaip užbaigs mokyklą? 
etąl yra proga išmokti dreslų dczaininlmo 
arba skrybelhj dirbimo Ir turfiti gerą už
darbi. Me« išmokinsime i trumpą laiką. 
Uždarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knygutes L, Gausite dykai.

MASTĖR COLLEGE OF 
DRESSMAKING

339 So. Wabash Avė. 
Tel. Wabash 9075

“Kliubas kaipo fraternale. or
ganizacija, negali panaudoti 
iidą aprūpinimui bedarbių an

glimis, maistu ir lt.” sako 
sekretorius Xarkis.

Kruopiškiai pasižymėjo kovo
tojai

Kruopiškiai pasižymėjo ge
rais kovotojais 1905 metais, nes

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglątered Patent Attorney 

43-A Securlty savings * Commercl.l 
. Bank Bąlldlng

(Dlrectly acre«» atremt from Patent Office! 

VVASHJNGTON. D. C.

NEARS OUt’OAV
GLEO. OLD

caras turėjo siųsti dragūnus ir 
peątinįnkim malšinti Kruopiškių 
sukilimų prieš caro valdžių.
Įsteigę pirmas laisvas/kapines 

Lietuvoje
Kruopiškiai yra daup prisi

dėję prie iškovojimo Lietuvos 
nepriklausomybės, už tai ir 
Kruopiuose tik galėjo būti į- 
s teigtos laisvos Kapinės. Gerai 
neatmeni?, bet rodos ar tiktai 
nebus pačios pirmos Laisyos

salėje 
(Kaip 
kuni- 

o Piombi- 
Laurynas).

tinos vainikų... Kunigaikštis 
Fridrikas atleidžia Laurynui 
už padarytų įžeidimų, ir viskas 
baigiasi linksniai!

Jacgues Grandinesnil.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pooj.

Rusiška it turkiška pirtis moterims
stredomis iki 7 v. v. _________

“Man įėjus į Bedarbių Ko
misijų, tenka arčiaus susipa
žinti su tais kcistutiečiais, ku
rie yra prislėgti vargo,” sa
ko kliubo korespondentas St. 
Narkis. “Vieni kreipiasi į ma
ne prašydami anglių, kiti mai
sto, o dar kiti skundžiasi, kad 
neišgalį užsimokėti savo duok*

—■■■■■ ..i ...........................
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kapinės Lietuvoje. Pažangios 
minties žmonės gerai supranta 
kokių svarbų turi kapinės ne- 
priklausomos Romos politikie
riams. Už tai kruopiškiai, ku
rie šiam sumanymui pritariate, 
malonėkite atvirutę parašyti 
sir vardu ir ąntrašu, kad pas
kui galėtumėm susirinkę pasi
tarti.

Paul Miller (Maliorius)
1515 N. Irving Avė.

Chicago, III.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

loš Betinos rolėje, Pirmyn 
Vakaras įvyks šį sekmadienį, 

joje.

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

komisija, į kurių įei- 
Birštonas—pirminin

kas, F. J. Bagočius ir J. B 
Borden, laikys susirinkimų, 
dalyvaujant prezidentui S. Ge
gužiui.

’Adv. Borden sugrįž Chica- 
gon tik sekantį pirmadienį.

—Žvalgas.

The Sign of The Cross” gerai 
pagamintas filmas

“Todėl prašau įsi temyli se
kančius faktus: Keistučio 
Kliubas, kaipo fraternale or
ganizacija, negali panaudoti 
savo iždų panašiems labdarin
giems tikslams”, tęsia kores
pondentas. “Čia reikia j ieškoti 
kitų šaltinių, kad sukėlus spe
ciali Bedarbių Fondų iš ku
rio galima butų šelpti savo 
bedarbius.

jo,. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės Skaudėjimą ir paslaptingas ligas. <“ 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: " * 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

naujienos, cMcago, irt 
Dainuos Betinos rolę “Laimoje

Jūsų
PATOGUMUI

Vakar 1-tų valandų po pie
tų išskrido su orlaiviu į New 
Yorkų 
Borden, 
narys.

Įstatų 
na adv.

“Kruopių”. P-as Lėkis 
paramos Kruopių lais- 

kapinėms. Kadangi palai- 
vienas iš Lietuvos pažan- 
veikėjų Daktaras Kupre-

Kruopių laisvose | 
man žinant

šį sekmadienį šimtai žmo
nių aplankys Lietuvių Audito
rijų pamatyti “Laimų”, “pai
nia” tai operetė, kurių statys 
pagarsėjęs “Pirmyn” choras. 
“Pirmyn” pereitų metų statė 
scenoje operetę “Agurkai.” Ta 
operetė visiems tiek patiko, 
kad iki šios dienos menkai kas 
gali kalbėti apie “Pirmyn” 
neišsitariant apie “Agurkus”. 
Toks pasisekimas turi būti 
užsipelnytas. Tad, nepraleiski
te progos pamatyti ir išgirsti 
šio sezono “Pirmyn” choro sta
tytų “Laimų”, žodis, “laime”, 
panašiiM į lietuvių “laumę”. 
Laima, arba laumė, reiškia vi
sokio skurdo prašalintoje.

Trečias Aktas:

L»lka« daug ,rel9kla 
prie patentą. Nerišk 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcija, 
arba raly kitę
NEMOKAMOS 
f:nt?s “How to 
atn a Patent" I 

ventlon" formom ,___ ____ r„_
už . Informacijas ką daryti. . Busi- 
raStnSjlmal laikomi paslaptyje.
Greitas, atsargus, 
tarnavimas.

“šiuomi noriu pastebėti, 
kad visi Keistučio Kliubo be
darbiai skaitytumėte sau už 
privalumų užsiregistruoti pas 
Keistučio Kliubo valdybų arba 
pas Bedarbių Komisijos val
dybų, kurios pirmininku yra 
M. Biaga, 1112 So. California 
avė. Komisijos raštininkas 
yra St. Narkis, 285!) West 38 
Place.

“K. K-bo Bedarbių Komisija 
rengiasi surengti kokių nors 
pramogų tam tikslui. Jei atsi
rastų kas galėtumėte paauko
ti kokių dalykų, komisija lei
stų išlaimėjimui ir tuomi su- 
keltumėme didesnę sumų pi
nigų į Bedarbių Fondų.

“Reikalas yra rimtas ir 
svarbus. Atkreipkite atydų be 
atidėliojimo.”

pų užpakalin, ir įkelia jį į 
kambarį per langų. Jam su
grįžus ant scenos, atvyksta 
kunigaikštis Fridrikas, ir suži
nodamas kas jis pęr vienas, 
paliepia sargams jį suimti. 
Fiamcta betgi vėl prisimeilina 
prie savo buvusio sužiedoti- 
nio, Fridriko, ir išprašo savo 
tėvui atleidimų. Jiems beieš
kant Pilypo, šis išeina iš kam
bario su Betina. Pilypas laiko

menimis, bet tik tada
.kas nors
ęin aukautų tam Mikšiui
Planuoja surengti' 1 pramogą 

bedarbiu naudai.

Keletas savaičių atgal “Nau
jienose” tilpo laiškas rašytas 
Daktarui Graičunui nirto p. Lė
kio iš 
prašo 
voms 
dotas 
giyjų 
vičius likosi 
kapinėse, ir man žinant, kad 
Chicagoje ir jos apielinkėse gy- 
veiia daug kruopiškių pažangių 
žmonių, ar nebūtų gerai, kad 
kruopiškiai susirinktų kur nors 
ir pakalbėtų apie minėtų rei-

SALAVEIčIKIUTf 
Choro sta-tomoj operetėj “Laima’ 
sausio 29 d., Chicagos Lietuvių Auditorij

Visa dedasi viešbučio 
Pisos kunigaikštijoje, 
atsimenate, Pisų valdo 
gaikštis Fridrikas 
nų, kunigaikštis 
Galima tuojau pastebėti, kad 
Motiejus, viešbučio saVinin- 
kar, nekenčia nei Fridriko, nei 
jo kareivių, nes jis laiko Lau
ryno pusę... čia, gerdami vy
nų, Pisos kareiviai visi giria 
Pilypų, kuris dabar yra kapi
tonas Fridriko kariuomenėj. 
Kareiviams užklausus iš kur 
tas narsuolis Pilypas atsirado, 
seržantas Parafahti jienisi pa
aiškina, kad kartų atvyko į 
kariuomenės stoveinę du kai
miečiai, ir įstojo į kariuome
nę. Pilypas parode tokį nar
sumų, kad buvo pakeltas į ka
pitonus. Antras gi, yra jo tar
nu, ir visados Pilypų sekioja.

Atvyksta pats kunigaikštis 
Fridrikas, ir neužilgo, Pily
pas su savo tarnu. Pilypas 
prašo kunigaikščio leidimo 
apsivesti su savo tarnu! Paaiš
kina, kad jo tarnas tai ne kas 
kitas kaip tik Betina, persisė- 
džiusi vyro drapanomis! Ku
nigaikštis duoda savo leidimų, 
ir atvykstant keliaujantiems 
muzikantams, Fridrikas, Pily
pas* ir Betina išeina, palikda
mi kareivius pasilinksmint. 
Keliaujantieji muzikantai tai 
pergalėtas kunigaikštis Laury
nas su savo duktere, Fiameta, 
ir jojo ministeriu, Roku. Ka
reiviai, žinoma, jų nepažino. 
Jie užprašo, kad muzikantai 
uždainuotų jų sudėtų dainų 
apie kunigaikštį Laurynų, ku
rioje Laurynas vadinamas 
Piombinos beždžionė., Jie ir 
turi dainuoti. Kareiviams at
siskyrus, Laurynas, duoda Mo
tiejui žinoti kas jis per vienas. 
Kada Motiejus praneša, kad 
šiuo laiku bažnyčioje yra ves
tuvės Betinos su Pilypu, Fia
meta, kuri yra įsimylėjusi į 
Pilypų, apalpsta... Jaunaved
žiams grįžus, Rokus, pasigailėt 
damas savo seno piemens, Pi
lypo, jam praneša kad jo Be
tina yra laima, ir kad tuojau 
po pirmo moterystės bučkio ji 
taps paprasta moteris. Jis lie
pia Pilypui neiti į kambarį 
kuriame Betina jo šaukia. 
Laurynas betgi, nori, kad Be
tina taptų paprasta moteris, 
nes laimai nebūnant, Fridri
ko kariuomenė neturės tokio 
pasisekimo ir tada jis galėtų 
atgauti savo žemes. Jis ragina 
Pilypų eiti į kambarį ir, Ro
kui nematant, nusiveda Pily-

NeatebStlna, kad milijonai žino* 
nlų mėgta Krąft V ei vf 6 to ... 
n ųh i tepk duoną, auclpjauctjrk ar
ba virk cu Juo.

Švelnus, skaniis, 18 gero Chęd- 
d«r sūrio padarytas. Suvlriklną 
taip lengvai kaip pienas, Užglr- 
tas Amerikos Medikais Maisto 
Komisijos, Yra labai maistingas.

Nusipirk dar vieną turį, pas sa
vo grosernlnką Šiandie.

* padaryt, jo^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iS- 
riltas.

Didele tūba Listerinę dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Levis, U. S. A.

Bedarbių Fondo tikslas teikti 
paskolas duokles užmokėti.
“Taigi tegul bunic 

aišku, kad Keistučio 
pamatinis tikslas yra 
doti Bedarbių Fondo i 
paskolos tiems, kurie 
užsimokėti narinių duoklių.

“Suprantama, Keistučio 
Kliubo Bedarbių Komisija su 
mielu noru apsiima patarpi
ninkauti sušelpimui bedarbių 
ir kitokiomis gyvenimo reik- 

kada 
geros širdies žino-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Eat th
• ; • r'-’ ’ < į i

cheese food
of tener!

VVISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Ar Justi Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Putine '

(\ Nereguliarumų. &

GREITAI susidomėkite pūslės nereguliaru* ?■
mais; jei yra deginantis, mažas ir per- jfež/;

daug tankus šlapinimasis ir kėlimą- __
sis naktimis. Jie gal būt {spėja tulus
inkstų ar pūslės pakrikimus. V *

Pabandykite Doan't Pillt. Jokis ki- 
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla- 
čiai vartojamas. Nė Vienas nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan'e šiandie.

Doan's Pilis

IN OUR OFFICE
0-?————-

Daktaras
Kapitonas flHP

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYrU IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENČJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau . ■ t. • ■ • - - y-

Jeigu kiti ne- 
i padaryti

> Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki i 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

tas “aksiomų”, kad krikščio
nybės idealai įveikia kitų įsi
tikinimų, pav„ pagonų idealus.

Nežiūrint į tai, teko patirti, 
kad Vatikano galva uždraudę 
geriems katalikams eiti šį fil
mų pamatyti.

Artistų lošimas nepaprastai 
geras, atskiros scenos pastaty
tom su dideliu rūpestingumu ir 
skoniu. Filmą pamačius gali
ma įtikėti į direktoriaus pa
reiškimų, kad jo gaminimui iš
leido kelius milijonus dolerių.

“Frisco Jenny”
CHICAGO — Radio “žvaigž

dės”, “ekrano “žvaigždės” ir 
t. t. sekančių savaitę pasirodys 
šiame teatre, kaip sako teatro 
vedėjai savaitiniame praneši
me spaudai. Be vodevilio, 
bus rodomas filmas “Frisco 
Jenny”, kuriame busiu nušvie
sti San Frančisco miesto “už
kampiai”. Jame dalyvaujan
ti Rutli Chattėrton.

filmas, dabartiniu laiku rodo 
mus j ERL^NįjiI^R£,tcąiiį .pa 
gamintas d i rektoriaus C. D< 
Mille yra nemenkesnis už “Ka 
ralių Karalių 
sakymų 
atgal. 
lankytojus 
vardo 
turinys yra religinis ir pagrį

PROBAK

(PROBAK BtADE)

PATENTO
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg‘.

Publlshed Daily Except Sunday bV 
Thri Lithuanian Nfcws' Pub. Co.» Ina 

1789 South- Haloted Stree| 
Telephone Rooševelt 8509

Editor P. GRIGAITIS' , ~

Sub’scripttori Rateta
$8.00' per yw ih Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879:

Naujienos 
sekmadienius., 
drovi, 1739 S. _____ _
III Telefonas Roosevelt 8500.

en. ižskiriant 
Naujiena Ben* 

id‘ SL. ChlcagO,

Užsisakymo kaina t 
ChicagoM — paltu: 

< Metams’ 
Pusei metų i ww<.<»..«..». 

Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiam 
Vienam menesiui .......... .

Chicagoj per* ifaėšfotdftisi 
Viena, kopija ««in.iun.MMW 
Savaitei' ,

i Menesiui MUM^MiMi.,!..75<v
Suvienytose Valstijota ui* Clii&iROj, 

♦ . pafltnr .
Metams _____________ 87.00
PUriei mėtų 8:50
Trims menesiams L75
Dviem menesiams __ 1.25
Vienam menesiui__ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
, ‘ (Atpiginta)

Afetams ......w..................m..... 88.00 
Pusei metų ••• • •• • • 
Trimu mėnesiams 
Pinigus reikiri aidėti palte 

Orderiu* kartu an užsakymu.

- 88.00;
u 4.00
. 2.00
« 1.50;
« .75'

. 3c 
r 18c

šyt) nuošimčiu Ispaniją pralenkia tiktai jos kaimynė 
^brt’ug'alija, ir seninus gal ją pralenkdavo cariškoji Ru- 
slJa-

Įtaigi Ispanijos rėšpublikai tenka dabar atlikti mil
žiniškasdarbas i apšviesti liaudį/ Ntio to laiko, kai ka
ralius Alfonsas buvo išvytas, jatii tapo atidaryta* 10,000 
liaudies mokyklų. Per šiuos rtlėtuš tikimasi* atidaryti 

‘dar 20,0^0 mokyklų. SU valdžibs pagelba, be ta; miestui 
inteligentai organizuoja liaudies* tfeatfus sodžiui, ren
gia paskaitas, steigia knygynui h* t. t.

• Ačiui laisvei; Ispanijos žmonėms pasidarė* prieina
ma apšVieta.
l 11 n   j

[Apžvalga j

r

•'

KONSTITUCIJOS PATAISA PATVIRTINTA

Užvakar 36-ta valstija patvirtino senatoriaus Nor- 
riso pataisų prie Jungtinių Valstijų konstitucijos, ir 
tuo budu ji tapo priimta. Ateinantį spalio mėnesį val
stybės sekretorius Washingtone oficialiai paskelbs jų 
įėjus p galią.

ši pataisa prie konstitucijos yra dVidbžfrnta\ iš ei
lės. Jau bus koki dešimt metų; kai senatorius Norris 
iš Nebraskos pradėjo kovoti kongrese, kad ji butų pra
vesta. Bet konservatoriai republikpnų ir demokratų 
partijose jos nepraleisdavo. Jiems buvo labai svarbu, 
kad konstitucijoje butų palikta trumpoji kongreso se
sija, kuri prasideda gruodžio mėnesį po rinkimų. Toje 
sesijoje. dalyvauja seni kongresmanai, kurių daugelis 
buvo balsuotojų atmesti per rinkimus. Šitie neišrinkti 
kongresmanai arba “šlubosios antys”, kaip juos prami
nė spauda, visuomet buvo patogus elementas įvairiems 
“specialiems interesams”.

Kada kongresmanas žino, kad už kelių mėnesių jam 
reikės ieškotis kito užsiėmimo, tai administracija arba 
stambios kapitalistų kompanijos labai lengvai gali jį 
papirkti, prižadėdamos gerą “džabą”, jeigu jisai bal
suos taip, “kaip reikia”. “Šlubosios antys” tą trumpą
ją kongreso sesiją panaudodavo tam, kad iš anksto ap
sirūpinti šiltomis vietelėmis.

Dėl šitų priežasčių ir buvo taip sunku tą, konstitu
cijos dalį pakeisti, nors jau labai seniai buvo visiems 
aišku, kad pakeitimas turį būt padarytas. Reikia tik 
stebėtis, kad Amerikos žmonėms taip ilgai išteko kan
trybės, žiūrint, kaip jų išrinkti atstovai per tryliką mė
nesių po rinkimų nieko neveikia, o įstatymus kraštui 
rašo, iki pasibaigia senojo prezidento terminas, tie at
stovai, kuriuos balsuotojap°jau yra atmetę.? Šitokia keis
ta tvarka tęsėsi kuone pusantro šimto mėtų!

Jei ne didžioji depresija, kuri milionams žmonių 
parodė, jogei anaiptol ne visos “Amerikos institucijos” 
yra taip tobulos, kaip jie buvo įsivaizdavę, tai dar, gal 
būt, kažin kiek metų butų praėję, iki ta pataisa butų 
praėjusi. Skaudus depresijos ekzaminas verčia Ameri
kos žmones galvoti ir ieškoti naujų kelių. Reikia tikė
tis, kad jie nepasitenkins vien tik šituo menku senos 
tvarkos pataisymu, bet kad dabar Amerikoje prasidės 
reformų gadynė, kuri atneš' stambesnių atmainų* ir po
litikos, ir ekonomijos gyvenime;

LAISVĖ IR APŠVIETA

KltfrtšKI BALSAI VILNIAUS
klausimu

Kol Ispaniją* valdė" karalius, bažnyčia ir armijas 
generolai, tol jos gyventojai buvo laikomi tamsybėje. 
Alfonso monarchija, kurią revoliucija nuvertė priėš 
pusantrų metų laiko, paliko kraštą i su 45 nuošimčiais 
analfabetų!

Kiek apšvietos buvo senojoje Ispanijoje, tai ji bu* 
vo pasklidusi beveik išimtinai tik miestuose. Ispanijos 
sodžiuje viešpatavo nepermatoma tamsa, kaip vidur
amžiuose. Retas kuris sodiętis mokėjo skaityti, ir jei* 
gu jisai5 skaitė5 tai: tik maldaknygėm atba/ kitokius’ “šven
to” turinio raštus,, kuririik tamsiį listudj aprūpindavo 
legionas kunigų, minykų ir minyškų.

Užsienių korespondentai, keliaudami po Ispaniją, 
rašo, kad žmogus, atvykęs šiandie į kaimą, už keliį de
šimčių' mailių nuo sostinės Madrido; pasijunta, ; tartum 
patekęs- gyvenimo sąlyga^ kokios buvo prieš penkis 
šimtus metų arba daugiau. Kaimo gyventojai nebuvo 
iki šiol’ ifiritę ne tlE naujosios gadynės išradimų; leaip 
elerftifikos šviesa, bet net tokių paprastus dalukų; kaiįr 
svietiško turinio knyga arba teatras.

Iš to gali kiekvienas numanyti, kaij)' žmonių, laisve 
ankštai jungiasi* su apšvieta. Visokį kldrik^liški auksa
burniai pasakoja,, kadrkatalikių bažnyčiai šviečianti’ žrrid- 
nes. Bet taf netiesa”. Kunigai griėbiksii švlrttitno, 
įrankio tikta?, tadkį- k^da^ jie pamato, kati liaudį gali 
jiems paveržti Bet šis pavojus dvasiškijai
atsiranda tikrai* tenaiį kur yra laisve. Oi toliai, ku£ 
vės* nėra); bažriyčiav ne tik. žmotriti; nešviečia/, bet jok* švi& 
tėjus peršoktoje susidėdama šitam* tikkltii* mi: despotiš
ka valdžia.

Taip ji elgėsi L^ani joje; i n dėlto fl#
niatis buvo stiprtif K tfortlfoga, pasidarė* Vieria* tamsiau
siųjų Europoje: Analfabetų (nemokančių* skaityt ir ra-

z-

Jau žinornė, kad tarpė lietu- 
vią Vilniuje kilo griežtų pro
testų prieš oficialius vilniečių; 
“vadus” ir jų politiką. Bet? gir' 
lauš nepasitenkinimo vilniečių 
judėjimu reiškiasi i? neprikiatv- 
somoje Lietuvoje, štai, nese
niai Kaune įvyko didelis “Vil
niaus vadavimo kongresas. Ką 
jisai atliko? Išklausė lyderių 
kalbų, priėmė keletą rezoliuci
jų ir nutarė sveikinti popiežių 
ir Smetonos vyriausybę. i

Kam tas sveikinimas popie
žiui? — klausia vai. liaudinin
kų dienraštis Kaune. Ir atsa
ko : •

‘Pirmiausia, Popiežius pa-* 
laiko* Lenkus; Be to, Eenkh 
ja turi konkofdhtą, kuriuo 
Vilniaus kraštas atiduotas 
Lenkijai ir Lenkijos valdžios 

i — svietiškos ir dvasiškos ' 
valion. Pagaliau, Popiežiai to
kiais atvejais ‘į politinius 
reikalus nesikiša, nes jiemS 
rupi tiktai bažnyčios reika
lai', ir baigtas kritikis. ToJ 
dėl kokių nors žygių nors ir 
šešėlio • iš Popiežiaus laukti 
nėra ko.”

Kitas, ne mažiau pamatuo
tas > k lausifoas butų:' kam tas 
sveikinimas vyriausybei?

Dabartinė; Liettayosb yyriausy- 
bė nėfri LiėtuVbS žriionių va
lios reiškėją. Ji paniekino Stei
giamojo Sėiftio parašytą val
stybės konstituciją ir- išvaikė 
seimą. Paskui jį; pagamihd kitą 
neva konstituciją; bet- ir šitos 
saVO konstitucijos nėsilriikoi Ar 
tai1 ji- už> tai turi* būt- sveikina
ma?

Tie kongreso sveikinimai ro* 
elo,. kad jo nrtsirittttymas nėra 
LietiiVioS žiftOtiių nusistatymas. 
Jo vadai, matyt, visai ir nepai
so, ką» Lietuvon žmones* iriano. 
Jiems rupi pasirodyti ištikimais 
tik Vatikanui ir Smetonai* Bet 
ar šituo keliu einant Vilnius 
galės būt išvaduotas? Vargiai.

Ką vilniečiams tie “vaduoto
jai” Kaune gali pasiūlyti? Po
piežiaus “globą” ir “tautišką” 
diktatūrą. Bet popiežiaus tar
nai ir šiandie, yra prislėgę Vil
niaus krašto gyventojus." Nie
kur kunigija, tur būt, neturi 
tiek galios, kiek Vilniaus “baž
nytinėje provincijoje”, kurią 
papa priskyrė prie Varšuvos. 
Vatikano gaspadoriUs yra ne 
tik Lenkijos rėmėjas (kaipo 
stambios “katalikiškos valsty
bės“), bet ir asmeriišltas jdri 
draugris. Jisai Lenkijoje gyve
no ir susiritatagavo su jos dW 
siškiais ir politikieriais;

Taigi, jei popiežiaus “globa” 
vilniečiams yra’ reikalinga, taij 
būdami po Lenkijos aro spar
tai:, jie yra taip, kaip už pd$e*' 
žlaus ančio.
/ O ktai dėl diktatūros/tai Len
kijoje tas brudas . yfa dar la\ 
biaus įsigyvenęs, negu Lietu
voje. Lenkijoje teisėtoji Val
džia btivb ntMrsta kokiu ptas- 
riffečiu anksčiau'^? negu LietįiVo-

šalin inkais negalėjo norėti; kad* 
Lietuvą! vėl* imtų' valdyti’ tie 
“aukštieji- lUCtnaF’. Numetus 
Rusija carizmo Valdžią ir vo* 
kiėčių* okupacijos5 jungą) Rietu* 
vai galėjo būt įsivaizduojama 
til&air
valstybe demokratinė rče-' 
publika, šitife idėjto. Vedama, 
Lietuva- iškovojo, ir dpįynė sar 
vo nepriklausomybę. Ėet kur 
dabar ta idėja?

Kahiiišlnai “Viliiiatiri* vadho“- 
tojai“ savo pareiškimais sakyte 
sako visuomenei Lietuvoje ir 
Vilniaus krašte, kad ta demo
kratijos 
kalinga; 
tenkinti

idėja žmonėms ncrei- 
Mtas; girdi, esame pa- 
tud, kad mus vaido

i.sį,
"'S

klausimus* Juo labiau, kad 
tai buvo nediskuriniai, o dau
ginta- itafib/maciniaf klausi
niai, KUfie su viešu susirinki
mu nieko bendro neturėjo. 
Pagalios; mano buvo tiesiogi
nė pareiga duoti tos rųšies 
klausimus, kad galėjus kliu- 
bui išduoti geresnį raportą. 
Taip, gerbiamieji, jeigu būtu
mėte, pradedant Auditoriją 
statyti, davę daugiau klausi
mų, tni šiandien* nebūtų* drau
gijų ir pavienių žmonių tūks
tančiai dolerių žuvę ir pati 
Auditorija nebūtų atsidūrusi 
aht1 prapultiem kranto.

Iš4 Visį klausimų aš Čia pa- 
mftiėsiu tik viėną, kurį priva
lėtų žinoti visi “gold bonų” 
savininkai. Klausimas buvo 
Štai kokis: greitu laiku turė
site pareikalauti resyverio 
Auditorijai: Taigi, kaip di
delę jėgą tufite sutraukę tam 
dhrbtiir Adt^a, su kuo mes tu
rėsime būtinai' atsiskaityti £- 
Vtfdirtaši, kiek bus reikalinga 
piifigų? Aš tiesiog nesuprantu, 
kaip ’ galima pradėti teismas, 
nežinant tų dalykų.

AntT galo, ir pats p. A. B. 
priklatiso tam pat kliubui, 
kaip ir Tūlas Kliubo Atstovas. 
Jiš taip pat gerai žino, jog tai 
yrta pašnlpinis kliubaš. Jeigu 
Jditabas' prisidės su bonais, tai 
*jiš pri’valb rieužiniršti, jog ka
da nors reikės prisidėti ir su 
piftigrii£ Vadinasi, vieną gra
žią diėiią teks atsiskaityti. Na, 
o juk laikas, rodosi, butų su
prasti, kad su pašalpai skiria
mais* pinigais tokių šposų ne
galima krėsti. Gold Bonų Ko
mitetai tada' nusiplaus rankas, 
'ir viskas užbaigta.
( šiaip ar taip, aš nesijaučiu 
tatisidėjęs; kad* stačiau klausi- 
riitari; Kaipo klitibO atstovo, tai 
birVO niatao prireiga daryti. 
Jeigu Bonų Komitetui nelabai 
tesiseka surinkti daugiau bo
nų; tai čia jb paties kaltė. Aš 
jtuo reikalu galėčiau ir šį tą 
pasakyti; bet tegul jau pasilie
ka ir taip.

Tulb Kliubo Atstovas..
s *• - *» *. •. k* • ■ 4 • . •

Smetona; kuris išvaikė “muži
kų“ išrinktą seimą; ir vilnie
čiai, turės būt tuo patenkinti,; 
kada jie. susijungs su nepri
klausoma ’ Lietuva, 

i.

Kitokios reikšmės1 tie koiig- 
'reso sveikinimai neturi: Bet? ar 
tai gali sukelti viihiėČhidsė en
tuziazmą kovoti dėl susijungi
mo su Lietuva? Jeigta pj Bir- 
įžiška* ir. jo bendradarbiai Vii-' 
niauri “vadavime” Šitaip* mano,! 
įtal jib kibai stėnai klysta. 
Į Visai' teisingai “Ėiėt. Žinios” 
[pastebi:

“Tokiu budu mdtCifiė1, kadi 
Vilniaus problemą* sprien- 

I dŽiaht, reikia pirma išspręsti: 
kitus pagrindinius klausimus, 
be kurių rimtas darbas nėra 
įmanomas. Neišsprendus pa
grindinių paruošiamųjų klau
simų, Vilniaus vadavimo • 
klausimas negalės būt rimtai5 
stumiamas pirmyn.”
Kol Lietuvoje žmonės netu- 

‘rf’ veikimo laisvės, tol Vilniaus 
vadavimo reikalas bus ranko
se tų, kuriems liaudies laisvė; 
visai nerupi. Iš Vilniaus vada
vimo kai kas prisidarys politi
nio ir piniginio kapitalo, bet 
žmonėms iš to naudos nebus.

1

MANO
į ■ ■ Mi^MMMM*M^.II»lll ■ I I IIW .

Protestas- prieš StX 
Pildomw Tarybą 

' ■ i '■« • '• - m 1' ’• * " • • ••

šiuomi protestuoju prieš S.
h. A. IPildomosios Tarybos ta- 1 
rimą ir balsavimą, kurie at
likti P. T. suvažiavime gruo* 
džio 30 in 31i d; 1932- m: ir 1* ir 
2 d; sausio 198B- mr, Sekreto* 
ririus- klausimu. Tie tarimai* ir 
balšaviinai' yrri* priešingi’ SLA. 
konstitucijai; ’
* Si E. A. konstitucija (pusią* 
py 19, skyriuj',V, paragr. 19) 
sako: “Pildomosios Tarybos bi* 
le narys už nepildymą prie- , 
dermės gali b.rili prašalintas 
nuo savo Vietos dtauguma Pild. 
Tar. narių balsį ir jb vieta ( 
apskelbiama tuščia; Pildoiho- 
ji: Tapyba turi1 visas atsitin
kančias tuščias vietas užpildy
ti ir nariai gavusieji daugumą 
balsų paskutiniuose rinkimuo
se turi pirmybę užpikjlymui to
kios vietos, jei yra gahėtihaii 
kvalifikuoti.”

Vaduodamasis viršminStu1 
konstitucijos: paragrafu; aš sa- 
kati; kad P. T. žinojo gerai,; 
kas daugumą* balsų- gavo pas
kui btiVtiriią^ sekr. P. Jtargeliu- 
tę paskutiriniOSC httlSftViitatio- 
se (Seime) ir* kam pirmybė už
imti sekretoriatas vietą pri- 
klauso. Bet kodėl' P. T. ne
pasielgė sulig- S; E. A. konsti
tucijos nurodymo? Kodėl P. 
T. nesuteikė pirmybės sekreto
riaus vietos tatai kandidatui,, 
kuriam pirmybę konstitucija' 
nusako? Minėtam savo suva
žiavime P. T. nepaisė korfstitu- 
cijos, Bfet elgėsi ( diktatoriškai, 
atmesdami koristititcijori1 nuro
dytą kandidatą be jokios prie
žasties ir pastatydami mažiau* 
gavusį balsų kaįididatą V. M. 
;Ček'ataauriką/ ir, Mi J. Viniką, 
kuriri praeitarii1 SI E. A. sei-’ 
mė visai kandidirtu nebuvo1 
((kaip, seiitiė paaiškėjo, dėliai 
hCpiiietybės ir suspendavimo 
tafiritarubriir 2-jiiorie metuose) .
* Kodėl P. T. paneigė S. L. A. 

M [konstituciją? Kodėl nepakvič-
J6' kandidato už'įmti sekreto- 
iririus'vietą taip, lųaip konstitu- 
fCija nitsako? Nęgana, kad ne
pakvietė užtinti vietą, bet net 
vi^Įškrii jokio jirkttešitno se- 
kailčitaM kandidtajui rirititavė ir 
savo riuvažiavim^ neflaįriavri.
t Aš ^u Tą-

| taŽttiVtM kovoj# d§l tau«Wj

bijo prileisti* pine' sb^rėtMhttri 
viėtos. ^lei Kvali-
fikacijoš^ P. Tąryhaį žino (jfe

teisę užimti S. L. A. sekreto
riauk vietą.

Mums neaišku, iŠ'kur p. Mi
liauskas paėmė, kad Pildomo
ji Taryba turėjusi sekantį kan
didatų; (po p-lės JtirgeliUtės) 
“pdlįiitesti’* užimti Vietą. S: E. 
A. konstitucijoje tokio dalyko 
taftai. Ji’ sako, kad Pild. Ta- 

yiSa' privalo pasidariusias va- 
‘ ’ tai;

anaiptol nereiškia, kad ji ne-
kaMijaš '‘uiptld^ti”, o

'tiiH teisėti sprįsti, kaip tas va- 
jkansijaš užpildyti.
. Spręsdama, ką paskirti' į pa» 
įsidhriUsią tuščią vietą; Pild: 
.Tarybai privalo atsižvelgti į» du 
idalyku:* kuris kandidatas 
“turi, pirmpbę”, ir į kandidatų: 
^ualtfikacijas, Straipsnio* auto
rius tvirtina; kad “pinhybę” 
turįs5 jinai, kadangi jisai gavo 
daugiausia’ balsų, po p-lėš P. 
Jurgeliutės, pereitame seime. 
tačiau yra klausimas, ar kon
stitucija* mano, kad kandida- 
JUs' nustato- rinkimai seime 
ar rinkimai visuotiname hal- 
ravime: Strai
neparodo/ kodd turi būt pri
pažintas teisingu taa konstitlb- 
ei jos aiškinimas, kurį duoda 
jisai. Redakcija.

nio autorius

lietuvių^uditei’ijos 
reikahr

darbu pilnai! susiprižinęs per 
keletą4 metų; kaip thF difbdrit 
'irtas A. P. E; A. (naciortalės 
prgair.)’ sekretoriatas4 drirbą^ iir 
t*, ti, ktar tėkO sUšiprižihfi sif 
Bėtarisylvataiii' IMuriitiCc 0c- 
partmento tiesom ir pfltvar- 
kymiiis ir dėlfei kvalifikacijos 
P. Tar. neturėjo teisės ir ne
galėjo tą kandidatą^ atmesti.’ 
Pildomoji: Taryba turėjo kitąi 
kokį išrokavimą, kaip jau mi- 
tnėjau; politišką^

Aš, kaip'ir dritigėliš" S. L. A. 
narių darbininkų, nekovoju už; 
riebiai' apmokamą' S; L. A. se- 
kretbriatts*' drirbą' ir mali rie
biai* apmokamas drirbas’ nėra* 
pirmoj vietoj; AŠ prbtesttob- 
jb ir kovoju viėit tllč Už- visą, 
Ši L.1 A’, riririiy ir šdvb: kdiišti- 

!tUėiflfes tbišėš ir lyįylię.
I Jėigir riteri' Š? Ė. A\ nariai 
'darbiitiflkai nekovoriirifė ptifeš 
taeigėjlis riiusiį teisių; tai kais 
atsitiks toliatiri sli nilisų S;, L. 
A: organizaciją? Kas bus to
liau, kada Pildomoji Taryba1 
ne tik narių, bėt ir Pennsylva- 
nijos Valst. Insurance Depart- 
mento patvarkymus invenst- 
mentu klausime paneigė; (Jei
gu Ii. A\ Pil& Tar: pareika
laus; tai pasižadin jiatarririuti' 
ir parodyt? kur p? t: weri!iittikė 
Penri. Insurance l5čpartnient’ 
patvarkymų investmeritų Liau
simi) ir" prakišo tukstrinčitas ir 
tukstančiua dolerių Sv*Ef A. 
pinigų); \

Kari' Buri tGlidus' su. itntsų or
ganizacija; kad patys* Sį E. Ą. 
teisių dabotojai** (&• ISL nepai
so S£ E. A. konstitucijos’ ir nei
gia’ ją. Netik aš; Wil kiti 
S. L. A. nariai; prieš tokius 
darbiu* P. fnetipine 
tylėti, bet* griežtai’ protestuoti.

Juozas Miliauskas,
SiL.A. 286 kp. narys, 

626* Woodward AVc.,
Mckecs" itboks, Pa.

Po P. Jurgeliute,- sakantis 
jeandidatas paskutiniuose rin
kimuose (seime) gavęs dau
giausia balsų į. sekretoriaus 
urėdą. \

v Prifeš kelias diennis “Naujie- 
ribsę” tllfio žinutė apie prisi- 
;dėjihiU dar dvibjų draugijų: 
(pNČ Lietuvių Auditorijos Gold' 
Bonų5 Komiteto, čia, žinoma, 
nieko tokio, —• tai paprasta* 
Vokiama, liet štai nei šio nei 
IŠ' to, pr Ar. B. dūbda vėjo Tu- 
Ikiti Klhtbo’ Atstovui. Šhko, 
liėrti' d'ąirg klausimi/, if tt. Esą,: 
ličitt' tbkloriis atbtoVams, Goldi 
lietai/, Komiteto darbas yra: 
įHikdotaiaš: Paškui jiši patartai 
‘tbldeibs atstovams visai nesi- 
Ihnkytt į! susirinkimus.

’ Kai dėl klausinių, tai turiu 
prisakyti tiek: kaipo kliubo 
atstovas aš‘ tlirėjau pilną teisę 
GbllT Bonų Komitetai duoti
4^.-- ....... . ... ;t-, . --- --- --1 A. 9
f
i Guldo' da Veronai
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Verte K. A.
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(Tęsinys)'
—Mab rodosi; kad aš pra

šiau tanistos atšišėsti pačioj 
pradžioj. Kaip ten nebūtų, pa
sinaudokite visais’ esamais čia 
pafankumaiš, . mano drauge, 
ar' papasakokite man apie tai, 
kas jus atvedė į mano kabi
netą?

; — Štai kas... - 
Jgueliš,^ it nutilo 

šarbr akys1 studijavo tą keistą i

<

VįdtiŽfrS' idėja, Ąt bUyMlęgiika 
ir 
tevos įšitatija rodb, kad, 
^ikšči^ MjmiF ii* ifedtoate riekto
Lietuvą n> yie-•.rlifth; vįbtrii yra irtfiial Ktatflfi-
nas- nuoširdus- Lietuvos lalriVės Į kuotae* nes siu* tuo

\ .----- '
šitas- pi J. MiliavsĮcoprotes- 

tas turėjo būti adresuotas ifc 
tik S. L. A.; luįritams, bctzvisų- 
pirma atatihk0mQins‘; S. L. A. 
įstaigoins; ti' y.; pačiai dildomai 
Tarybai ir Sljundų Komisijai. 
■NepasMėrikihęi tų įstaigų 
‘sprendimu, p,1 Miliaųskį^ dar 
'turėtų* teisį apeliuoti į i atp
ilantį seiihį. Ąr jisai į1 tad 
įtaigas yra* l&eipęsiri; nuims 
nėra žinoiPa. Kadangi šiuo 
įria&inid jįririi apeliuoja. ti$Hog 
į $4 A. narius ir vjsuom^i^ 
tai čia* mes padarysim^ vl^pą-

pradėjo Mi- 

tarpu’ patyrusios kotaii- 
sarb akys1 studijavo tą' keistą: 
žihdgiį, Rurfs- vienu ff tuo pa
čiu Įtaiku I)iivd ]5ariašliri it* į 
krlmihtaltstą ir’ į; pamišėlį. Ko- 
rtiisarui' aišku, kad* tas1 
žmogus, tlirėjo labai audringą i 
’gyvenirriąl ir dabar, lyg nebC- 
galŠdamari atlaikyti sunkios' 
naštos, stidHbd į krėslą1 šalia 
rašdiriojo stalb.
V Jb patyriirias jam aiškiai 
sake, jog prieš jį randasi žmo
gus, krirlri ką tik pergyveno’ 
mdfališką katastrofą, gal būt,: 
riėf tragediją; žmogus, kuris, 
kaip fiai*paŽitaiko su daugeliu 
taiistkrinėttų; apgrhibdmiš slan
kioja tamsoj pats aplink save 
W kokiu tilt' tragišku linksmu- 
iriu, ptrnii negi!4 pasakyti įsta- 
kyniv vykllyfojuit “štai mann 
jiusikaltinius/’

Kiekvieną ifuutatę buvo ga
lima tikėtis, kad tas penkių 

gus, su ko- 
lumu tran
ui rankom

rt»-. NU'
A 1 ' > jį V >

K."

galvą neatėjo. Tačiau prie 
prbgbš aš noriii tamstą įspėti, 

tkad jei kartais tamuta* užsino- 
jiSefum gerti,, tai aš negalėčiau 
tamstai pasiūlyti jokio gėri
mo, — nei svaiginančio nei vė- 
sinanČio^

Migtielis nusijuokė garsiu 
jiidku, kiiris su sunkumu išsi
veržė iš jo krutinės ir, atrodė, 
tiirejo sudraskyti kažką, vidli- 
®le. Paskui jis numetė papi
rosą' in dar kartą pažiūrėjęs į 
savo rrihką: kuri atėmė gyvas
tį, tatė ramiausiu tonti/ triry- 
•tdirf tai; ką jis kalbėjo/ netu
rėjo jam mažiatišibs reikš
mės :
^r—Ponas komisare, vienoj 
Vilbjl kuri1 priklauso man ir 
vadinasi Sol-dc-Siuaus, .. guli 
moters lavonas. Jis randasi 
antrame aukšte,; nuo sodo pu
sės, trečias kambarys po kai
rei, einant kondbfiu. Ar jus 
žinote,, ponas komisare, kur 
raddasi Sol-dp-Sataus- vilu?
\—Neturiu nei mažiausio su- 
pratimo.

Beje, aš pasakiau vila, ta
čiau tikrumoj’ tab yra tik gera 
fUrmat Jl/s žtrtotte, pbnas komi* 
e^re^ kad žemės savininkai 
tiek jritti mėgstą garbes, kaip 
18- kavinltp artistui; Kaip ten 
nebūtų, ta vieta randasi netoli 
ifUO miesto; — dvidešimtame 
kilometre. Priklysti tiesiog ne
galimu:

—Palaukite, mano drauge, 
aš paVridthSitf ptotokolistą, 
kuris užrašys visa, ką jus pa- 
pashlčosite.

Protokolistą?... Kuriems 
velniams, ponaa komisare? 
Labai sunku kalbėti nepažįsta
mam žmogui apie savo iiiti- 
mjiiš reikalus.

(Bus daugiau)

<

kiaiitiri diihuhl 
nųpeše nilo saVęri uždangą, 
Kuri slėpti jb desperatiškos 
sielos tragediją.

Miguelis tairei
—Aši nešu* girtiidklis, ponas 

kbmiša^ė*!:ri: Jiįss žitirite į ma- 
W triijp, Ihanoįė, kad aš 

' t* j'
: —-Aš?... Visai neįmano mie- 

kitą. paUabą^ apie jov tumniąJlas. senjore^. Maut.tatai nei į
><[

.7 Y ■ 'V <J.
<; s"'- :‘-

į/v'gaS.vj M
į>>^
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CHICAGOS
ŽINIOS

VVelfare fund gavo $21-!
500 auką iš National

Keturi banditai vėl ap
vogė Metropolitan In

surance bendrove
Keturi banditai vakar rytą; 

įsibriovė į Austi n skyrių Met
ropolitan Life Insurance Co. 
3909 W. North Avė., ir priver
tę 40 darbininkų atsigulti, pa
grobė $3,000.

Emergency VVelfare fund 
pirmininkus Robcrt A. Gard- 
nėr paskelbė, kad šiomis die
nomis bedarbių reikalams su-j 
aukuota $27,000. Iš tos sumos,. 
$21,500 paaukavo National! 
Tca Co., darbininkai, $6,000 — 
apdraudos bendrovė ir $1,5001 
— Illinois District Telegraphi 
Co. Viso ikišiol surinktai

Miesto darbininkai ga
vo $1,9-15,463 algomis

Dar vienas turtuolis nu
sižudė; paleido kulką i 

į kaktą
Užvakar naktį, šeimynos na

riai rado nusišovusį John Hel- 
lyer Srlverthorne, 26 m., Chi- 
cagoje plačiai žinomos šeimy
nos narį, 82 Nuttall road, Ri- 
verside.

Vakar Chicagos gaisrininkai^ 
policija ir kiti miesto darbi
ninkai gavo algas už pirmą, 
rugsėjo mėnesio pusę. Viso 
jiems išmokėta <$1,915,463.

Namu savininkai apsi
saugokite! veikia nau

jos rūšies raketieriai

*•

kare. Įžanga-—tik . vienas do 
’leris. Rengėjų komisija tikk 
kad kaip ir praeityje, lietuoju 
visuomenė susirinks skaitlingai.

šokiams gros Stephens “Re- 
vclers” orkestras.—S»

MfMC
• J

Bedarbis demonstran
tas atiduotas grand į 

i»ry
Fclony teismo teisėjas. Mc- 

Kinlay vakar pasiuntė bedarbį 
N. Grissynski į grand jury ir 
uždėjo ant jo $5,000 kauciją. 
Jis dalyvavo bedarbių riaušė
se, kurios įvyko prie Califor- 
nia ir North Avė., bedarbių 
šelpimo stoties. Jis bukį.su- 
mušęs poiicistą, tūlą Horan.

Šiomis dienomis Ghicagoje 
pradėjo veikti naujos rūšies 
raketieriai. Jie išsiuntinėja; 
atvirutes namų savininkams, 
prižadėdami jų namus nupirk
ti. Kuomet savininkas atsi
lanko į jų raštinę, raketieriai, 
pasako, kad susivėlino, bet pri
žada namą tuojau parduoti, 
jeigu duos jiems $10 už patar
navimą. Žinoma, jie namo 
niekuomet neparduos ir nema
no parduoti.

Aviatorius Įeit. Christy Mathewson ir jo žmona, Philadel* 
phijos turtuole, kurie apsivedė Shanghaj,uje, Chinijoje, Kalė
dų dieną. Beleisdanii “medaus mėnesį” Chinijoje, jie skraidžio
jo iš Ghinijps ministerio pasiskolintu aeroplanu. Ties Hang- 
chow aeroplanas susidaužė ir pasėkoje, Įeit. Mathewson liko 
sunkiai sužeistas, o jo žmona vietoje užmušta.

Pereito sekmadienįo Jos. F. 
Budriko radio ir rakandui 
krautuves, 3417 So. Halsted St.i 
Lietuvių radio programe iš; 
WCFL, be gražių dainų, ku-į 
,rias sudainavo Jonas čepaitisl 
ir Stasys Puta, buvo ir Maka-^ 
lų šeimyna. Tai puikus loši-? 
mas. Budriko akordinistas’ 
sugrojo gražų rinkinį lietuvių 
meliodijų, už kurių atspėjimą 
skiriama dovana — dainų kny
gute.

Beje, buvo pranešta, kad 
seccdos vakare, sausio 25, yra 
rengiamas didelis dainininkų 
ir muzikantų kontestas Mark 
White Sąuarc svetainėje, HaL 
sted ir 30 gatve. Įžanga vi
siems veltui. V.

Graboriai

Sekmadieni Norman 
Thomas kalbės prieš 

Chicago Foru m
Norman Thomas, mcialistų

Šaukia Cicero lietu
vių mitingą $750,000 

bonų klausimu

reikalavimui, Cicero Lietuvių 
Improvement kliubas šaukia kb 
tą masinį mitingą šiandien, sau
sio 25 d., šv. Antano parapijos 
salėje, 7:30 vai. vakare. Susi
rinkimas bus vedamas vien lie
tuvių kalboje ir jame kalbėto
jai mėgins išnagrinėti ne vien 
bonų klausimą, bet ir kilus rei
kalus, kaip valdininkų išlaidu
mą ir. t.t. Visi lietusiai—taksų 
mokėtojai raginami atsilankyti.

—“Vietos Gyventojas.”

Medinah. Athletic Ch^b “Celtic” 
salėję, 505 North Michigan’ 
Avenue. Pradžia. 8 valandą va-

Graboriai
T«l<fona, Yatd. 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aubum Avenue 
CHICAGO, JLL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

.Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą į 

darbu busite užganėdinti.
Td. Roosevelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago!
SKYRIUS:

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

madienį kalbės prieš Chicago 
Fonini, 32 W. Randolph St., 
3:15 v. p. p. Jo tema bus “So- 
cializuata bankinė sistema”.

Mitingas įvyks šįvakar 7:30 
Cicero parapijos salėje; bus 
vedamas -vien lietuvių kalba

šeštadienį rengia šo 
kius lietuvių bedar

bių naudai

neglect 
Colds

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dek sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metą. Re
komenduojamas daktarą ir slaugią.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj

Lietuviai Gydytojai
•*^^*****Mn^**MMUeM*W*^**SWV*WWWR^S^^**M*^*Mm*UMM*^m*'

Rett. 6600 South Artesian Aoenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
11821 So. Haleted Street 

CHICAGO, DLL.

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

Oflee valoadM nn» Į Ud 4 tr mm • « 
8 vai. vak. JtmMUomle pagal ratasM 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DILS. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
LSeredomis ir nediliomis pagal «PUUNj. 
Pjeaiėbmciįa 6628 So. Richmond Stsaat

Telefonas Republic 7MS

- - - - r~- - —- - - - - - DR. A. L. YUSKA 
Garsmkitės N-nose

Telefonas Grovehill 1595 
_ ------------4 - — - ' Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4
Lietuviai Gydytojai___ Įi? 7-9 po pietą, seredoms po pietą fc
------ ----- * neddioms pagal susitarime

prSnbsKi“ Dr. Vincent C Steele
‘‘“’io'kr ioni'Tr T’TS/1“* Dentista. • .■

3325 bo. Halsted bt. 4180 Archer Avenue
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietft , .1|ini„.,n. ,r . ... . Tt

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483 TW P VF.71?T Ifl
GJį,sJSiaUga 4645 Su.” Ashland Avė

DBNTISTAS ___ .
Utarninkals, Ketvargais ir Subaeomi* ___________ ,rti ^7cb btrget___________

2420 W. Maryuette Rd. arti Weetern Av f 11' LI"B' "" '
Phone Hemlock 7828 PRANEŠIMAS

I Mano ofim «l bu. Miderym. ir imi- 
1821 So. Hrdsted Street enfus priimgiu Dwdedant nno picmadie-

nio, sausio 15 dienos, 1933
DR. C. KASPUTIS I DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

Cicero, III.

PRANEŠIMAS

ALEKSANDRA 
MEŽLAIŠKIENĖ

po tėvais Grigoravičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 24 dieną. 12:35 valandą ry- ' 
to 1911 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Raseinių apskr.. Kel
mės parapijos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Antaną, dvi dukteris Lucilla ir 
Antoniną. žentą Daniel Slatis it 
anūkę Lucillą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2154 
W. 23rd St.. Canal 0265.

Laidotuvės įvyks subatoj. sau
sio 28 dieną. 8:00 vai. * ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Mežlaiš- 
kients giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
(tinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Sekanti antradienį, sausio 31 
d., Cicero gyventojams teks 
balsuoti naujų miestelio bonų, 
sumoje $750,000, išleidimo klau
simu4. Suprantama, kad mo
kesčių mokėtojai, kurie ir taip 
vos pakelia dabartinę mokes
čių naštą, tų bonų išleidimui 
yra priešingi. “Jie numato”, 
sako Lietuvių Improvement 
kliubo korespondentas, “kad 
tas žymiai pakels mokesčius. 
Todėl, įvairios tautos šaukia su- 
sirinkimus-masiniirts mitingus, 
kuriuose tų bonų ir kitus klau
simus diskusuoja.

S.L.A. 208 kp. metinis balius į- 
vyks Medintah Athletic Club, 
“Celtic” salėje

I. X ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Td. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Te1. Republic 3100-310'1 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Grabinius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauja simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama, pagar* 
ba nulydžių į amžiną poilsio vistą.

DENTISTAS
Gsįio tf jSuropos ir oU pnhtilttsaja 

senojoj vietoj. 
VALANDOS: 1 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie-.

niais pagal susitarimą. ^£tso teL3-a^aJ4tu/P?1 • •

3335 So. Halsted St Dr. V. E. Siedliliskis
Td. BOULEVARD 9199 DBNTISTAS

------------------------------------ — 4143 Archer Avenue

yjoj vietoj.
0-12 A. M. 2-6 P. M*

Ir lietuviai nesnaudžia

suteikti jai 
ir atsisvei-

Žentas

JUOZAPAS MART1NKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau* 
šio 23 dieną. 4:30 valandą ryto 
1 9 3 3 m., sulaukęs 12 metų am* 
žiaus. gimęs a. a. Juozapas Chi* ' 
rago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Marijoną po tėvais Skinkaitė, 
brolį Antaną 10 m., patėvį Justi
ną Dudeną, dvi tetas Oną Aleksan
dravičienę ir Marijoną Lickienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4620 
S. wood St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj sau
sio 27 dieną. 8:00 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią .kurioje atsibus gedulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Marcinkaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Brolis, Patėvis, 
T etos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

208 Moterų kuopa šeš- 
sausio 28 d., rengia 

kurių pelnas eis lietu-šokius, 
vių bedarbių sušelpimtd. ši kuo
pa kiekvienais metais suruošia 
panašius parengimus, kurie vi
suomet pasižymi pasisekimu ir 
publikos skaitlingumu.

šių metų šokiai įvyks gražioje

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

< bų išdirbystės 
0PISAS:

668 W. 1.8th iStttet 
Tel. Canal 6174

7 SKYRIUS: 
3238 S. Halsted S& 
Teh Viętory 4088

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didde ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
' A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai> 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet .esti sąži
ningas ir ,nebrangus to
dėl, kad neturim* iš
laidą užlaikymui sky
rių.

3307 Aubum Avė,
CHICAGO, HX.

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

2400 W. MaJison St.
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 rak.

T*L Seeley 7330
Namą telefoną* Branawick 0597

Įvairus 'Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS

A. L. Davidonis, M.D Įį-jys?
4910 So. Michigan Avenue . GihU raiaiM h chtoaiikM lia*. 

Tel. Ken^ood 5107
* Vi AI ANhORi todoe X-Ray ir k Kofeine elektroi prtt

nuo 9 iki 14 vriandri sym |’wbw- . ..

nuo 6 iki 8 valandai vakar*.
ąpart Šventadienio it ketvirtadienio 4025 W. l-8tb Sf., n.toh Morgą 8* 

___________________________ _ Į Vriandos: nuo 10—12 pistų ik 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Parh 4755 ar Central 7444
A. K. Rutkauskas, M.D. 

4442 South Westetn Aventtt 
Td. Lafayttte 4L4« 

VALANDOS:

lietuviai”, 
“nes sau- 

Cicero parapijos sa- 
masinį mi- 
skaitlingos 

keli" miesto

“Nesnaudžia ir 
tęsia korespondentas 
šio 11 d 
Įėjo buvo surengę
tingą,< kuriame be 
publikos, dalyvavo 
valdžios atstovai.

“Bet kadangi susirinkimas 
buvo laikomas anglų kalboje, 
daugelis susirinkusių parodė 
nepasitenkinimą.

“Atsižvelgdamas j gyventojų

mū
ryto 
am-

MOTIEJUS LEGERAT

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šio 22 dieną, 7:00 valandą 
1933 m., sulaukęs 47 metų
žiaus, gimęs Suvalkų rėd., Lanke* 
liškių parap.. Pakiemelis kaimas.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Agotą po tėvais Stariutė, dvi 
dukteris Oną ir Eleną, du sunu 
Pranciškų ir Albiną ir gimines, o 
Lietuvoj šešios seserys ir dvi pus
seserės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvėse įvyk? ketverge sau
sio 26 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Ši v. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. ° »» ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Lcgerat gi- 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Budrikis, Tel. Yards 1741. .

HDD A gėlininkas
R II U VESTUVĖMS, BANKIETAMS 

VlIlrfU IR PAGRABAMS VAINIKAI | 

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS. J

3324 S. Aubum Avė. Tek Boulevard 2035
•• O * • 1 i ■ * ė ' i *

±:± ""'Bosią
■ LIETUVIŲ ’ i

GRABORIU (STAIfiA
ir vtt nustebinu publika tews taptytete- į

mis kainomis už aukšta ryta* patei&dfofr Mat tata 
Mrakuejame ui atvežimą mii^ožmogaua 
įstaigą te Hle kokios miesto datas* <

Reikalui esant, musų aivtata&|iw etteteumi f Jw 
namus ir stiek j musų ištaigą, kur galėsite pamatyti <& 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą Jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
4 tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keiuvta Mfatatatao*Kaptyžtee M 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pfem negu kreipdtte kar 
kitur.

G?l IRETIIfhž E 1 Ink 1- 1111

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JfABUSH

i___________ ' Physical Therapy
8 Midvife

■ : Naujoj vietoj
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
JffiĮffl Patarnauja prie gim- 

dymo, duodu mas- 
sa®e* ’dectric treat- 
ment ir magnetic 

® 1 blankets ir t. t.
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do
vanai.

DR. VAITUSH, OPT.
■LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos sicaudfijimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolirtgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartj. Akinių kaino* per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
tra South Ashland Avė.

Pilone ’Bopfcvatd 7589

Huosu 
uOse

<o i 
auo 10 iki U

__________ Praktikuoja 20 metai 
• OFISAS 

Ofiso tel. Prospect 1028 4729 South AsMand Ave„ 2 Mo*
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leąvttt St. CHICAGO, HJ

y Canal 0706 ; SPECIALISTAS DŽIOVOS

Dr. J. J. Kowarskas-| Mo'*'“%soi vV^Sos.
2403 W. 63rd St., Chicago vai. po pietą ir nuo 7 iki 9:30 vai 

valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. I vakaro .Neda, nuo 10 iki 12 w dieną

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |Nuo 10 iki 12 wl. ryte, bto 2 M 4

Ofiso valandos: 
šventadieniais pagal susitarimo Phone Midway 2880

Office Valandos, JJ-4.; 7-9
4149 Archer Avenue

Tel. Lafayetce 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefoną* Yatd* 099*

4631 South Ashlani Aiw>c*s 
Ofiso valandos?

Nuo JO iki U dtetą, 2 iki P fte 
7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 42 

Rez. Tekphone Plaza 9200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti*

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591,4

DR. NAffiEL!S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th K Hulsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo .7-9

Nedlldienials pagal sutarti.

Ofiso: Tel. Vfceory «893 
Rez. Tai. Drejtel 919J

DK.A.A.ROTH
Rusa* Gydytoja* ir Ghirnsgan

SpecialietM odos ligą ir veneriką ligą

3102 So.'Halsted St
kampas 31*t Street

Vai.: W——14 v. ryto. B ■ *4, 7——9'V.v 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—-2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blaujsclą gysla*.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 4h 
Nedaliomis nuo 10 iki lt 
3343 Įįouth Hfttaul Street 

T«L Bouleuard 140J
■'       '■■ ■■■*    " ’ i, ■ U. ..... ..... ..  .

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaika ligtį, SpetiMiaU

4145 Archer Avė.
CĮfb. Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Md 
12 ryto (išskyrus teredosnfcL Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarnmkais ir 
Kcceettnis.

Ren. Tel. HYDB PARK 3395

Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washingtan St. 
-Room 903 Tel. Deatbocn 7P64

Valandos: 9 ryto iki 4 po «h<4

Vakartisr'Utatn. ir Kttv.—6 Mci 9 vai

DU T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CkURURGAl 

.4142 Arckse Aosnss* 
JdefonM Virgiui* 0034

Namą Tel, Hytft Pafk 9395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 

Weut Side: 2151 W. 22nd St
PanedSUo. Seredos ir PStnyčioa vak. j8 Iki B 

Telefonas BooeeveM OOM
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko, Ketvi.ro Ir Bubotoa vak. 7 LB I 
Telefoną. BepubUc 0600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

Tek Duntard 2800

Ketvi.ro
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Trečiadienis, saus. 25, 1933

Ragina priešintis parda 
vimo mokesčiams

I AR - - -
| ATSIMENATE?

Atsiprašome

Socialistų partija skaito tuos mokesčius 
(sales tax) naują mažų mokesčių mokė- 

) tojų išnaudojimo priemone

Našta nupuls ant tų darbininkų, kurie turi ma
žiau $5,000 metinių įplaukų

Pasmerkdama pardavimo 
mokesčius, kaipo naujį būdą, 
“palengvinti investuojančiom 
ir metinių pajamų mokesčius 
mokančioin grupėms ištrukti 
nuo savo mokesčių mokėjimo 
atsakomybės1
partija kreipiasi į visus loka
lus ir darbininkus — mokesčių 
mokėtojus organizuoti 
ciją prieš tų mokesčių, 
mą pravedimą.

socialistų

opozi- 
įstaty-

pagalba vesti 
naują ne
mokėtojų

priėmė

užtvirtino

ninttl iš savo partijos vidaus, 
nes didieji demokratų šulai, 
kaip Al Smitb, W. R. Hcarst ir 
J. J. Raskcb yra už pardavimo 
mokesčius.

Parodo ko didieji interesai 
siekia

“Pardavimo mokestis (sales 
tax) yra bankų ir didžiųjų 
real-cstate savininkų mėgia
mas įstatymas, su kuriuo, pa
sinaudodami depresija, jie no
ri paimli į savo diktatoriškas 
rankas biudžetus ir mokesčius.
Našta nupuls ant darbininkų

“Visiems yra žinoma, kad 
šeimynos, kurios turi mažiau 
$5,000 įplaukų į metus, super
ka 80% produktų, už kuriuos 
manoma imti mokestis šei
mynos, turinčios mažiau $1000 
įplaukų superka 18% tų pro
duktų. Tokiu bildu visas par
davimo mokesčių naštos sun
kumas nukristų ant ūkininkų, 
darbininkų ir — ant bedar-

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

i i
šios dvi žinios tilpo “Naujieno

se” sausio 25 d. 1915 m.
Chicagos mokykloms trūksta 

pinigų.
(CHICAGO) — Chicagos 

mokyklų finansinė komisija 
dirbo ilgai ant biudžeto ir jo
kiu bud u negali atrasti, kaip 
12 mil. dol. įplaukomis galima 
butų padengti 13 mil. dol. iš
laidų. Išbandė ir aritmetiką ir 
algebrą,..

Vokiečiai laimėjo prie Bor
zimovo.

BERLYNAS, Saus. 25 d., 
(1915) — Vakar dienos oficia- 
lis pranešimas paskelbė, kad 
vokiečių ataka pasekmingai 
užsibaigė prie Borzimovo, ties 
Sueitos upe, (Lenkijoje). Ru
sai atakavo vokiečius ties Opo- 
czno, bet jų ataka nuėjo nie
kais.

Deganti garsi Montrealo, Kanadoj, bažnyčia St. Louis 
France, viena iš seniausių ir įdomiausių bažnyčių Kanadoje. 
Gaisras buvo taip smarkus, kad bažnyčia sudegė j 20 minučių,

de

Antradienio “Naujienų” lai
doje žinioje apie Cicero lietu
vių nuotikius įsibriovė klaida. 
Turėtų būti “Be to, serga L. 
čerauskas”, (ne černauskas).

Pirmadienio laidoje, žinioje 
apie Garfield Parko Vyrų ir 
Moterų kliubą, įsibriovė kelios 
nemalonios klaidos, kurias 
šiuomi atitaisome:

P. Ladyga, kuris patiekė ra
portą ir pažymėjo kad kliu- 
bas turėjo $630 pelno — yra 
ne iždininkas, bet knygų per
žiūrėjimo komisijos narys; 
Manikas, kuris irgi išdavė pa
našų raportų — yra pagelbi- 
ninkas prie finansų stalo.

MORTGAGE BANKERS

CLASSIFIED AUS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU-—NES PIGIAU 
St. Louis .. $2.00

Kantas City ... $5.00
Detroit ........................  $2.50
Los Angeles  ......... $20.00
New York ........................$8.00
Philadelpbia  ....  $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago 
—O—

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendanninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vifT 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais Xuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus nabraf ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armkage 2951-2952 
Męs esahie jau šiuo adresu virš 40 metų

For Rent
Naujas mažų mokesčių mokė

tojų išnaudojimo būdas
Socialistų partija kviečia yi- 

sus, darbininkus, bedarbius, 
ūkininkus ir kitas išnaudoja
mas gyventojų dalis suorgani
zuoti grupes savo distriktuose 
ir su partijos
griežtą kovą prieš šį 
turtingųjų mokesčių 
išnaudojimo būdą.

S oc i ai i si ii par t ija
re žolinei ją 

Rezoliucija, kurią
fiocialistų patrijos ckzekutyvis 
komitetas, sako:

“Amerikos piliečiams gręsla 
pavojus, šis kongresas ar se
kanti speciali sesija, kurią su- 

- šauks sekantis prezidentas 
Roojjeveltas, gali pravesti vi
suotiną pardavimo mokesčių 
įstatymą”.
Roosevellas neparodo nusi

statymo
“Prezidentas Rooseveltas

“Naujienose” 14-ka me
tų algai

f I

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 25 d., 1918 m.
Kiaušiniai ir sviestas pinga. 
(CHICAGO) — Vakar kiau

šiniai vėl atpigo dviem ir pu
se iki trijų centų tuzinui, o 
sviestas nupuolė trinti centais. 
Švieži kiaušiniai dabar turėtų 
bąli gaunami po 61-62 centų 
tuzinui, o sviestas 53-55 centų 
svarui.

“Kam brangus žmoniškumas 
ir teisingumas...”

“Todėl, mes kreipiamės į 
visus ūkininkus ir darbinin
kus, kuriems yra brangus tei
singumas ir žmoniškumas, 
priešintis pardavimo mokes
čiams. Mes kreipiamės į visus 
socialistų lokalus ragindami 
juos suorganizuoti stiprias gru- 

!pes, kurios pasekmingai kovo- 
ikišiol neparodė savo nusista-ltų prieš šį mokestį savo dist- 

:« ♦ik''at,si- j rikte. Mes kviečiame visas 
— bus darbininkų ir ūkininkų orga- 

i i a ' 1 7noi i ne alnili n,n>v>n I

Lietuviai sumušė bolševikus.
Suėmė 6,500 bolševikų ties 

Kaišedoriais. ,
PARYŽIUS — Pasak šiandie 

gauto pranešimo iš Kauno, lie
tuvių kareiviai sumušė bolše
vikus tarp Kauno ir Vilniaus. 
Bolševikų nuostoliai buvo di
deli ir jie esą netekę 6,500 žmo
nių belaisvių. Lietuviai, sa
koma, eina ant Vilniaus.

tymo tuo klausimu ir tik atsi-j rikte, 
liktinai pareiškė, kad ■ 
priešingas. Tame atvejyje jis1 nizacijas ateiti mums į pagel- 
turėa susidurti su pasiprieši- bą.”

PRIETARAI
IV

Laima
Ateinantį sekmadienį, sausio 

29 d., Ch. Lietuvių Auditorijo
je, Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” stato linksmą trijų 
veiksmų operetę “Laima”. Kas 
yra Laima?

Jus šioje operetėje pamaty
site dar vieną prietarų formą, 
kur prietarų objektu yra 
žmogus.

Kai]) pas lietuvius laimes ir 
turto nešėjais buvo žalčiai, ait
varai ir kiti esantys ar įsivaiz
duoti tvariniai, taip nickuriose 
šalyse tokiais laimes nešėjais 
buvo tam tikrižmonės, ku
riuos franeuzai vadino Mas- 
cptte. Tokiais laimes nešėjais 
tankiausia būdavo mergaitės, 
kurias lietuviškai tinkamiau
sia ir butų vadinti Laimomis 
ar Laimutėmis). Kas tokią 
mergaitę, Laimę, turėdavo, tas 
būdavo turtingai Ji nešdavo 
laimę kiekvienai)!, kas tik ją

Prietarų pasaulis yra labai 
įvairus ir įdomus. Jis yra tiek 
įvairus, kad nors ir mažytę da
lelę prietarų nėra jokios gali
mybės išskaitliuoti.

Nueikite į užburtąjį prieta
rų pasaulį ir pamatykite gra
žiąją Laimą — ateinantį sek
madienį Lietuvių Auditorijoj.

— bs.

m? a t TrcTAnri?
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BASEMENTO flacas ant rendos, ga
rų apšildomas. 4 kamb. $15. 4100 W. 
Madison St. Tel. Kildare 9040.

PRANEŠIMAI
Harvey, Lietuvių Amerikos Kliubo 

metinis susirinkimas įvyks 29 d. sausio 
1933, 2 vai. po pietų J. Piekarskio sve
tainėje, 15709 So. Halsted St. Taigi
visi nariai privalote dalyvauti Bus 
renkama valdyba dėl 1933 m. ir bus 
svarstoma kliubo konstitucija.. Yra svar
bu visiems nariams dalyvauti susirinkime 
taipat turime daug svarbių reikalų aptar
ti. A. L. Skirmantas, nut. rast.

KOMITETAS Jono J. Zolp kredito
rių, laikys pono Zolp visotina kredito
rių susirinkimų Juozo J. Ežerskio sve
tainėje, 4600 So. Paulina St., Chicago, 
III., sausio (January) 26 A. D. 1933, 
8:00 vai. vak., susirinkime bus išduotas 
komiteto raportas. Kreditoriai malonėkit 
kuoskailingiausiai atsilankyti.

Juozas J. Yurchas, laikinis pirm. 
Joseph J. Gristi,, laikinis rast.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU sunaus Kazimiero Lukau- 
sko, gyvena Amerikoj keliolika metų 
Paeina iš Jerubaičių kaimo, Plungės par. 
Tėvas Kazimieras labai serga, norėtų jį 
matyti, 
šaukia

10831 Michigan Avė., Chicago, III. 
Tel. Commodore 0990

Jis pats ar kas jį žino teatsi- 
II— reikalas skubus ir svarbus. 
FRANK BUKAUSKAS

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia ■

OPERATORS dėl moterų dresių ar 
bliuzkų.

Feature,
324 So. Market St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NORMAN THOMAS NUŠVIEČIA BAISIA 
1LL. ANGLIAKASIU PADĖTĮ

Pirmadieni, buvęs socialistų partijos kan
didatas Į J. V. prezid., kalbėjo Roselande
Tūkstančiai bedarbių ir dirban

čiųjų susirinko paklausyti jo 
kalbos

Buvęs socialistų partijos kan
didatas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus Norman Thomas ir vie
tiniai Roselando socialistų va
dai dalyvavo prakalbose, kurios 
įvyko pirmadienį sausio 23 d., 
K. of P. svetainėje.

Prakalbas atidarė ir dvejais 
atvejais kalbėjo buvęs Rose
lando aldermonas ir žymus dar
bininkų reikalų gynėjas drg. 
Johnson.
“Tik socialistų partija pajėgia 

kovoti prieš dem. ar rep.”

tose kalbose ragino darbinin
kus organizuotis ir veikti poli
tinėje dirvoje. Republikonai 
su demokratais per daugelį me
tų šalį valdo, žmones mulkin
dami įvairiais priežadais. Vie
nintelė partija, kuri gali dar
bininkų reikalus apginti ir pa
sekmingai su tomis kapitalisti
nėmis grupėmis kovoti—yra so
cialistų partija. Be to, kalbėto
jas ragino susirinkusius bal
suoti už socialistą J. Burdą, j 
Roselando—9-to vardo alder- 
monus.

Didžiausios ovacijos sutinka 
N. Thomas

Po trumpos tūlos socialistės

kalbos, kurioje ji nušvietė ką 
reiškia socialistų partija ir 
koks jos uždavinis politikoje, 
estradoje pasirodė visų gerbia
mas Amerikos darbininkų vadas 
Norman Thomas. Jį sutiko di
džiausios publikos ovacijos, ku
rios nusitęsė ilgą, ligą laiką.
Nušvietė angliakasių gyvenimą

Norman Thomas savo ilgoje 
kalboje apibudino dabartinę Il
linois angliakasių padėtį. • Jis 
aiškiai parodė, kaip kapitalis
tai, su valdžios pagalba, negai
lestingai nelaiminguosius ang
liakasius persekioja ir vargina. 
Nesaugu išeiti pačiam angliaka
siui ar jo šeimynai iš namų, ne
saugu ir namuose, nes šerifų 
ir jų depučiu kulkos nuolat 
varsto namų sienas.
Kapitalistų godumas — nepri

sotinamas

Tuo pačiu laiku nušvietė ka
pitalistų godumą, kuris niekuo
met neprisotinamas. Ką dar
bininkai pagamino, ką moksli
ninkai išranda ir gamta sutei
kia,—jie visai tai pasisavina, o 
darbininkai vis skurde gyvena, 
ypatingai dabartiniais laikais.

Nutraukęs kalbą, Norman 
Thomas paklausė, ar daug sve
tainėje bedarbių. Sienos drebė
te sudrebėjo, kuomet didžiuma 
susirinkusių suužė, parodydami,

kad jie visi yra išmesti i var
guolių eiles.

Ragina visus organizuotis į 
bedarbių komitetus

Jis pradėjo bedarbius raginti 
organizuoti j bedarbių komite
tus ir socialistų partijos loka
lus, kad kuo greičiausiai ir su 
didžiausiomis pasekmėmis butų 
galima kovoti' už trumpesnes 
darbo valandas ir bendrą dar
bininkų būvio pagerinimą.

Norman Thomas užbaigus, 
trumpai į publiką prabilo J. 
Burda, kandidatas į 9-to vardo 
aldermonus.

Laima yra panaši lietuvių 
Laumei. Bet Laumė yra dei
vė, ji yra nematoma, tik kar
tais galinti priimti žmogaus 
pavidalą. Ji yra gera deive, 
gelbstinti žmonėms nelaimėje. 
Bet ji veikia savanoriai ir bū
na kerštinga ir net nuožmi, jei 
kas bando ją apgauti, josios 
geradarybe neužtarnautai pa
sinaudoti, 
ve.

MOKINAME

Educational

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

geriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj, 
įrankiai dykai. Pilnai akredituota. 
$2.00 įmokėti, $3.00 į savaitę, 
bo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

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

Real Estate For Sale 
NRmai-žemŠ Pardavimui

Dar-

5702

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS METIMŲ AUDITORIJOJ;

Pilnutėlė svetainė klausytojų
K. of P. svetaine, kur pra

kalbos įvyko buvo kimšte pri
kimšta žmonių. Susirinko di
džiausios minios paklausyti dar
bininkų vado kalbos ir tik bū
riai policijos pajėgė tvarką pa
daryti. Didelė dalis darbininkų 
ir bedarbių nepajėgė į svetai
nę ir įsigauti. Stovinėjo gatvė
je, prie salės durų ir reiškė ne
pasitenkinimą, kad nėra įvesti 
garsiakalbiai.

Aukomis, prakalbų lėšų pa
dengimui iš susirinkusių surink
ta virš $30. Rengėjai spėja,* 
kad ir Coliseum’as butų buvęs 
permažas sutalpinti darbininkų 
minias, horėj utsias išgirsti 
Norman Thomas, jeigu jie butų 
ruošę prakalbas ant didesnės 
skalės.—Senas Antanas.

Laima gi nėra dėi- 
Ji yra paprasta mergaite. 

Ji nėra savystovė ir neša lai
mę kiekvienam, kas ją pasisa
vina. Štai ir operetėj Laima, 
ji neša laimę ir turtus vienam 
žmogui. Jis ją atiduoda ne
turtingam savo broliui —- ir 
tam ji atneša laimę. Nugirdęs 
apie Laimą karalius, ją atima 
iš neturtingojo žmogaus — ir 
Laima tada tarnauja jau ka
raliui. Tai ne lietuviška Lau
mė, kuri ant savęs jokių val
donų nepripažysta ir kuri ne
siduoda nusavinti. Tai grei
čiau lietuviškas Aitvaras, kuris 
tarnauja kiekvienam, 
jį pasigauna. Bet aitvaras nė
ra žmogus, o kokis tai fantas
tinis gyvūnas, tik retkarčiais 
matomas, kai jis bligčioja nak
tį nešdamas savo savininkui 
pinigus. Aitvaras bė to neša 
tiktai pinigus, o Laima teikia 
visokią laimę.

III,., Į...... »»U. '■ '
■'į/.'

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Lotynų Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abetnos Istorijos Etimologijos 

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Financial
Finarisai-Pasltolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mortgičius ant' 2 flatų mūri

nio namo, kajrštu vandeniu, apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite į Naujienas
Klausdami p. A. Rypkevičiaus

kas tik

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

PagelMJo Geliamai Rankai, 
Saka Penia Newakowaka

“Per aavlri dn mitu turMau neapaą- 
komal galiama ranka. Naudojau frąl- 
rlua Unimcntue, phaterlus ir moath. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau Išnaudojus dvi bot 
Pain-Expellerio risi skausmai prany- 
U. ——_ - ...........
ačiū stebėtinai geram vaistui Palu- 
ExpeUeriui.”

mhi Inkaro

ko. Ai^dabar eiti vliTlkai įvelka, 
u„_____ ' ‘ ‘

ExpelleriuL”

PhlladelphU, Pa.

rAIN i XPHif:h

DOUBLE 
ACT1 N G

f&fpBAKINGl rHvPOMfDER
P&Mkta «Mįl tą- 

lt... kaip pįngd

miluonsof pounos used
BY O U P CO V t P N M E N T

Drama — Komedija 
“MEN AND JOBS” 

(Vyrai ir Darbai)
Nauja Sovietų Kalbama Filmą visa 
Chicaga turėtų pamatyti kų Rusijos 
darbininkai su Amerikos pagelba ga

li padaryti.
PASTEBĖTINAS PAVEIKSLAS

CASTLE
STATE IR MADISON

Vacek & Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

Nuo ugnies,
| nuo tornados, automo

bilių apdrauda ir tt.
LAIVAKORTES Parduodame 

laivakortes ant visų 
linijų.

Mes išmainysime
, jūsų čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų> kurie 
dabar yra užsidarę.

a 1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

APDRAUDA

ČEKIAI

REIKALINGA $1800.00 ant pirmų 
mortgičių ant geros 120 akerių ūkės, 
su daug gyvulių ir visais įrankiais. Rei
kale esant galime duoti pragyvenimų de 
vyro ar moteries per depresijos laikų. 
Atsišaukite greitai.

Turime įplaukų $60.00 ant mėnesio. 
Todėl galėtumėm mokėti kas mėnesį.

Kreipkitės laišku

Box 1530 
1739 So. Halsted St.

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

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

—o
JŪSŲ PROGA. 7 kambarių reziden

cija, karštu vandeniu šildoma, 2 karų 
garadžius, lotas 50x125. Kaina $4500. 
Didžiausias bargenas kokį jus kada nors 
matete. 3641 W. 64th St.

r-arą •1 aip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT
t--....,• . * .

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
. J V-/ • ■ < . •




