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Atstovų butas dar 
šių savaitę pradės 
svarstyti alaus bilių
Komitetas raportuos bilių gal 

ketvirtadieny. Gal legalizuos 
ir lengvą vyną

Washingtoy, gr. 11.—Dar šią 
savaitę atstovų buto finansų ko
mitetas raportuos alaus legali 
žavimo bilių ir atstovų butas 
tuojaus pradės jį svarstyti.

Komitetas jau pabaigė at- 
klausinėjimą biliaus rėmėjų pu
sės ir dabar per dvi dienas bus 
klausinėjami sausieji. Trečia- 
čiadieny gi bus išklausytas iždo 
sekretorius Mills apie tai kiek 
valdžia gali tikėtis taksų iš 
alaus. Iždo departamentas tą 
klausimą dabar nudugniai stu
dijuoja, Mills galbūt bus klau
sinėjamas ir apie prezidento 
Hooverio nuomonę apie alaus 
legalizavimą ir ar jis vetuotų 
alaus bilių. Po to bilius bus 
tuojaus reportuotas atstovų bu
tui ir kaip šlapieji pranašau 
ja, gal jau ateinančią savaitę 
galės įvykti balsavimas.

Kiek numatoma, komitetas 
raportuos bilių, legalizuojantį 
3.2 ar 4 nuoš. alų ir 
nuoš. stiprumo vyną.

Vyną legalizuoti 
vynuogių augintojai,
lauja, kad vynas butų leistas 
vartoj imūi namuose, restora
nuose, hoteliuose ir valgyklose 
prie valgių. Jie- galėtų mokė
ti 20c taksų už galioną ii/ par
davinėti vartotojams pd $1 ga
lioną vyno. Valdžia gautų nuo 
$25,000,000 iki $50,000,000 
jamų iš vyno.
Valstijos jau rengiasi prie
guliavimo alaus piardavinėjimo.

Kongresui einant prie lega
lizavimo alaus, valstijos irgi su 
sirupino alaus pardavinėjimo 
valstijų rybose.

Kur prohibicija nėra at
šaukta, tos valstijos ir legaliza 
vus alų pasiliks sausos. Tose 
valstijose, kur prohibicija yra 
atšaukta, irgi nėra jokių įsta
tymų, kurie reguliuotų alaus 
pardavinėjimą,- išėmus Califor- 
nią, kuri atšaukdama prohibici- 
ją, referendumu priėmė tvar
ką, kaip gėrimai turi būti par
davinėjami.

Ateinantį mėnesį susirenka 
daugelio valstijų legislaturos 
ir jos visos svarstys apie regu
liavimą alaus. Visose jose sku
biai ruošiami atatinkami biliai.

Kaina 3c
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100,000 Argentinos ūki
ninkų maršuos į sostinę

Buenos Aires, gr. 11. —100,- 
000 ūkininkų rengiasi maršųoti 
į Buenos Aires, kad pareika
lauti iŠ kongreso žemesnių tak 
sų ,ženisnių rendų ir pigesnio 
kredito.

Santa Fe ir Cordoba grudų 
sryčių ūkininkai jau organi
zuojasi maršavimui ir ūkininkų 
federacijos delegacija ■ išvažia
vo prirengti jų maršavimą.

Rusija atsisako iš
duoti Japonijai pasi
davusius chiniečius
Japonija reikalauja, kad Rusi

ja išduotų gen. Su 
chiniečių sukilėlius

ir kitus

Užsienio 
paskelbė

galbūt 13

reikalauja
Jie reika-

pa-

re-

Du jaunuoliai mirė 
elektros kėdėj

Ossing, N. Y., gr.. 11. —Char
les Markowitz, 21 m. ir Joseph 
Brown, 20 m., liko nužudyti 
vakar elektros kėdėje SingSing 
kalėjime už nužudymą policisto 
laike plėšimo.

Tuo pačiu laiku turėjo būti 
nužudytas ir japonas tarnas 
Akiyama, kuris nužudė savo 
samdytoją turtuolį Schatz. Te
žinus paskutinėj valandoje gub. 
Roosevelt mirties bausmę jam 
pakeitė kalėjimu iki gyvos gal-
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Tautų sąjunga Man
žurijos klausimą 
grąžino komitetui

Ir tautų sąjungos susirinkimas 
nieko nenutare, grąžinda
mas raportą atgal komitetui

No. 292

Maskva, gr. 11.— 
reikalų komisariatas 
aštrias Japonijos ir Rusijos no
tas, kuriose Rusija griežtai at
sisakė išduoti Manžurijos chi
niečių sukilėlių vadą gen. Su 
Ping-Wen, kuris su savo armi
ja, kad nepakliūti į japonų na
gus, perėjo Rusijos sieną ir ta
po rusų nuginkluotas.

Rusija taipgi atsisako už
drausti jam išvažiuoti iš Rusi
jos.

(Prieš keletą dienų japonų 
oficialė žinių agentūra paskel
bė, kad Rusija buk jau išdavė 
japonams gen. Su ir gen. Ma 
su visu buriu rusų suimtų chi
niečių sukilėlių).

Lopdonas, gr. 11. — Chini- 
jos legacija paskelbė, kad Man
žurijos sukilėlių -vadas gen. Ma 
Chan-Shan “aktyviai tebevado
vauja 30,000 sukilėlių karo 
fronte”.

Geneva, gr. 11. —Taptų są
jungos specialis susirinkimas 
irgi nedryso ką nors nutarti 
Manžurijos klausimu ir grąžino 
Lyttono raportą komitetui iš 
19 žmnių, kad komitetas ra
portą nuodugniai apsvarstytu, 
taipjau apsvarstytų raporto, re
komendacijas ir paskui susi
rinkimui duotų savas rekonmen- 
dacijas. Del viso ko tapo pa
siųsta ir mažųjų šalių rezoliu
cija, kuri Japoniją pasmerkia, 
bet su Belgijos pataisa, kad 
kas buvo kalbėta susirinkime, 
neliečia komiteto svarstymų.

Japonija visam tam nė kiek 
nesipriešino, turbut tikėdamasi 
komitete didesnės Anglijos tai
kančios įtakos.
Nuo Einošimis prie Kaipošiaus

Tautų sąjunga visą laiką 
vengė aiškiai pasisakyti Man
žurijos klausimu. Išpradžių vi 
sas dalykas buvo be galo vil
kinamas, paskui tapo paskirta 
Lyttono komsija, kuri ilgai ty
rinėjo padėtį ant vietos ir da
vė ne visai prielankias Japoni
jai rekomendacijas.

Gavus raportą, tautų sąjun
gos taryba pasvarsčiusi ir nie
ko netarusi atidavė tam tikram 
19 žmonių komitetui, kuris irgi 
nieko netaręs sušaukė special į 
tautų sąjungos susirinkimą, ku
ris irgi pasikalbėjęs, pasiginči
jęs, bet nieko nenutaręs,, ra- 
portą grąžino atgal komitetui.

Išdalino Nobelio dova
nas Nušovė banko kasieri 

ir pats nusišovė ll

Lietuvos Naujienos
Skolos ūkininkus Triukšmingi. Klaipė 

dos bankelių bank
notai

plauna
Baltuškiai, Rokiškio v.—Lap

kričio mėn. 8 d. pil. N. už 80, 
Uitų skolos buvo varžytinės.' 
Skolai padengti buvo parduor t 
tas geras bulius už 10 lt. ir dvi;.. 
geros karves po 30 litų. Prieš' jį 
trejus metus tie gyvuliai kai-1 

,navo 1,200 litų. Taigi jau ne-' 
be naujiena, kad ūkininkas dėl 
keliolikos litų netenka savo vi
so turto.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Ištremtasis ^Tiirkijon, ant Prinkipo salos, Rusijos karo komi
saras ir buvęs Lenino dešinioji ranka Leonas Trockis su savo 
žmona, kurie nesenai lankėsi Danijoj, skaityti lekciją, 

buvo jų pirmas išvažiavimas iš trėmimo salos.
Tai

Socialistai: Pennsyl 
vanijoj gavo 91,119 

balsų

Išvogė ir nužudė 
Austin mokyklos 

beno vedėją
Harrisburg, J?a., gr. 11. — 

Oficialiu suskaitymu balsų, 
Pensylvania valstijoj, Hooveris 
gavo 1,453,540 balsų, Roosevelt 
—1,295,548. Socialistų kandi-' 
<|atas Norman Thomas gavo 
91,119 balsų įkuomet 4 metai 
atgal buvo gąyęs tik 18,647 
balsus. 't, '

Komunistas įFosteris gavo -5^ 
658 balsus, pi’phibicionistas Up- 
shaw -L 7,319, industrialistaš 
Reynolds—659 ir kuh. Gox (be
darbių)—725.

Chicago.—Du nežinomi 
tadariai išvogė ir nužudė 
tin High School beno vedėją 
Edwin O. Schidhauer. Priežas
tis žmogžudystės nežinoma, nes 
jis buvo mėgiamas vaikų ir jo
kių priešų neturėjo.

Išvogta j j kai jis ėjo iš savo 
namų»3435/Fulton St. į muzi- 
kantų, ^psirmkimą. Jo žmona 
žiurėjo per langą ir matė kaip 
du žmonės jį sumušė ir įsitem*- 
pė į čia pat, prie durų stovėju
sį automobilių. Už valandos 
laiko Cicero policija rado mo-

pik-
Aus-

23 angliakasiai žuvo Rytoją negyvą prie Pershing

Stockholm, Švedijoj, gr. 11. 
—Vakar didelėmis iškilmėmis, 
kpriose dalyvavo Švedijos ka
ralius, augšti valdininkai, dip- 
lamatai ir mokslininkai, tapo 
išdalintos Nobelio dovanos.

Už chemiją dovaną gavo 
amerikietis Irving Langmuir iš 
General Electric Co. Jis yra 
trylyktas amerikietis, gavęs 
Nobelio dovaną.

Kitas tris šių metų dovanas 
gavo trys Jmglai: už literaturą 
Galsworthy, už mediciną prof. 
Charles Sherington ir Douglas 
Adrian.

Bridgeport, Ilk, gr. 11. — 
Charles Selby, 36 m., mokyto
jas netolimoj Glark mokykloj, 
atėjo į vietos Farmers’ State 
banką ir nušovė savo buvusį 
draugą, banko kasierių Law- 
rence Osborn. Po to ir pats 
nusišovė. Paliktame raštelyje 
sako, kad tai padaręs dėl as
meniškų nesusipratimų, kurių 
kitaip negalima buvę išlyginti. 
Prie žmogžudystės Selby buvo 
gerai prisirengęs, nes turėjo su 
savim tris revolverius. Iš vie
no nušovė kasierių, kitu pats 
nusižudė, o trečias liko nepa- 
naudotas.

kasykloje Rd. ir 58 Court, Cicero, nušau
tą dviem kulkom.

Harlan, Ky., gr. 11.
vakar Harląn Goąl Co. kasyk- .f 
loję ties Yancey, ištiko eksplo-1 
cija, kurioj žuvo mažiausia 23 
angliakasiai. 23 lavonai

Už- , i Žudydamasis pašovė 
kitą žmogų

____ _ _ _ 12 i Chicago.—Ben Truitt, 24 
baltųjų ir 11 juodųjų, jau iš- ne&ras» atėjo j bedarbių prie- 
imti iš kasyklos. Gelbėtojai ma- glaudą 116 S. Green St. ir pa- 
no, kad daugiau nebėra kasyk- j j. s^ve šayį. Kulka per
toje lovanų, bet tikrų žinių nė- širdį, Peyyjo P®r jo kūną
ra. Kaip išrodo, visi jie žuvo 
nuo gasų.

Kaip spėjama, eksplozija ki
lo šuviu uždegus dulkes. Nuo 
eksplozijos atsirado gasų ir nuo 
jų viąi buvę kasykloje anglia
kasiai žuvo.

ir

m.

ir įstrigo netoli stovėjusio John 
Biers, 25 m., iš Lorain, O., gal
voj. Trųitt ant vietos krito 
negyvas, bet Biers veikiausia 
pasveiks.

Suėmė valst. senato
riaus sūnų

9 nuteisti už bedarbių
- riaušės

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

Apsiniaukę, protarpiais gal
būt sniegas; maža permaina 
temperatūroje.

'f ' ‘ ■
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Tampton, S. G., gr. 9. — 
Vietos valdžiai reikalaujant, G.e- 
orgia valstijoj tapo areštuotas 
H. H. Barbour iš Chicago, sū
nūs valstijos senatoriaus James 
Barbour iš Evanston, III.

Jį areštuota už prigaudinėji- 
mą, vyliojimą pinigų ir už blo
gus čekius. Jis Čia organizavo 
farmerių koloniją, į kurią atsi
vežė iš Chicagos 15 šeimynų, 
kurių kiekviena sumokėjo jam 
po $500 ir dar turėjo sumokėti 
vėliau po $1,500. Apgyvendinęs 
kolonijoj, promoteris pabėgo, 
palikęs farmerius dideliame 
varge. ‘ Kai sužinota, kad Bar
bour panašią koloniją orga
nizuoja Georgijoj, jis tapo areš
tuotas.

Kova Manžurijoj tęsis 
toliau, sako chiniečiai

' Shanghai, gr. 11.—Naciona
listų valdžia paskelbė, kad nors 
sukilėliai Manžurijoj japonų ir 
tfypo sumušti, b gen. Su su 3,- 
000 chiniečių pabėgo į Siberiją, 
savanorių kova pireš Manchu- 
kuo nėra užsibaigusi. Kova tę
sis ir toliau ir ją visomis pa
jėgomis rems nacionalistų val
džia.

Chinų laikraščiai ragina val
džią atnaujinti ryšius su Ru
sija, jei tautų sąjunga atsisa
kė ką nors daryti Manžurijos 
klausimu.

Airijos ūkininkai turės 
mokėti renda

Boliviečiai atmušę pa- 
raguajiečius

Fort Munoz, Chaco teritori 
joj, Bolivijoj, gr. 11. — 7" 

i

Antradieny prasidės 16 žmo
nių byla dėl kitų riaušių.

Havana, Kuboj, gr. 11. —- 
Bomba sprogo viešojoj mokyk
loj, kuri apardė pačią mokyk
lą, bet iš žmonių nieko'nesų-

Cork, Airijoj, gr. 11, —Teis 
mas nusprendė, kad Airijos 
ūkininkai negali paliauti mokė
ję metinę rendą už jų valdo
mą- žemę, nežiūrint kad Airi** 
ją jau paliovė mokėti ręndą 
Anglijos bankui. 1

Už
puolę durtuvais ir kirviais, Bo
livijos kareįviai atmušė Para- 
guajaus kariuomenę Fort Sa- 
vedpa apielinkėje, kur mūšiai 
eina jau kelios savaitės. Para- 
gua j iečiai pabėgo į džiungles pa
likę 300 užmuštų. Iš bolįviečių 
20 užmušti ir 30 sužeisti.

Asuncion Paraguajuj, gr. 11. 
—Pusiauoficialiai paskelbta, 
kad Paraguajaus kariuomenė 
šturmu paėmė Fort Murgia, 
pridarydama didelių nuostolių 
boliviečianis.

Ld Paz, Bolivijoj, ^r. 11.— 
Vokiečių gen. Haps Kundt iš
vyko į Chąco frųntą, kur j is. 
bus Vyriąųsįu Bolivijos armijos 
komanduotoju.

^jHąvaną, gr. 8. —- Delei Ku
bos aųgštų ijiuįtų ant cigai-etų, 
iš Jungt. yąlstijų prasidėjo 
platus cigaretę šmugelis.
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, St. John’s, New < Foundland, 
gr. 11.—— Devyni žmonės iš 
Spaniards Bay liko rasti kalti 
ir vienas išteisintas už daylva- 
vimą spalio mėn. riaušėse, ku
riose keli šimtai bedarbių išar
dė gelęžinkeilo bėgius ir su
stabdė visų kelių judėjimą pro
testuodami prieš sumažinimą 
pašelpos.

Daugiau milicijos 
prieš Tennessee 

streikierius k

Monteresy, Tenn., gr. 11..;
Dar daugiau valstijos m 
tapo pasiųsta į streiko a 
Fentress pavieto anglių 1 
kad sustiprinti jau esan 
miliciją. Daugiau m i 
siųsta iš priežasties nąuj 
dų apie galimą smurtą.#*

Miliciją pasiuntė
Boyd, kuris pirmiau 
kęs visai milicijai apteisį strei
ko apygardą, bet pas tą sa
vo įsakymą atmainė ir dar 
daugiau milicijos^pUiuntė.

.-gen. 
o jsa-

—Neatsargiai sko-
Klaipėdos kraš- 

draugijų banke- 
■Icritiškoje būklėj e: 

krutija, kiti, pasi-
bstolių, įbaugino ban-

'. f-.......
Nuteisė J n

riuos turi padengti pariaL Tuo 
budu Žmonės atbaidomi nuo ko
operacijos idėjos.

New Yorkj 
H. Mann, 
prekybos bu 
organizacij 
nuteistas 
man ir Užsi 
baudą už rengimą tos 
zacijos loterijos. Eagles 
lo redaktorius Hering 
teistas 4 mėn. kalėjim 
simokėti $4,000, o 
loterijos promoteris 
gavo vienus metus 
$12,000 pabaudos.

Iš loterijos jie 
$1,000,000 pelno, kurį 
lino tarp savęs.

Nuteisti ne dėl pelno 
vinimo, bet dėl peržengi] 
deralinių įstatymų, kurie 
džia loterijas.

Ribdžių bankelis 
kr.) pasijuto beturįs 

imtis tūkstančių litų 
ų. Tarp narių kilo di- 
erimas. Išrinkta nauja 
valdyba, bet ir ji nieko 

^adįarė, tik iškėlė aikštėn kai 
ų buvusios valdybos narių 

barius darbus. Banko nariai 
o turtu turės padengti vi- 
pasidariusius nuostolius.

Šiomis dienomis pastebėtas 
apie 60,000 litų trukumas Kre
tingalės banke (Klaipėdos ap
skrityje). Nariai, apie tai pa
tyrę, pakėlė didžiausią triukš
mą. Policija vos begalėjo pa
laikyti tvarką. Ypač skaudus 
įtarimai pasipylė mokytojo Me- 
yerio ir kitų narių adresu. Iš
rinkta nauja valdyba.

Panašių bankelių pryšakyje 
dažnai stovi nusipolitikavę vy
rai, todėl nenuostabu, kad jie, 
ar dėl nesugebėjimo vesti, ar
ba remdami savo politiškus—Cpnrad
draugus, padaro nuostolių, ku-

Vaikas pašovė savo 
tėvą

Chicago.— Stanley Kuzniar. 
11 m., žaizdamas atkreipė sa
vo nedidelį šautuvėlį į savo tė
vą Joseph Kuzniar, 44 m., jų

ĮČernėje 2600 Iowa St. šautu- 
s išsišovė ir tėvas liko sun- 

sužeistas, mažytei kulkai 
ovus šoną.

Riaušės Ispanijoj

Milanas, Italijoj, gr. 11^ 
Keli šimtai studentų paro 
gatvėmis, nešdami užr 
“šaly n Franci ja ir Jugo Slavi 
ja” ir “Italai — atsiiminkite, 
kad Dalmatija yra itališka1 
Tas pats įvyko po Paduva. Tai 
delei išsprogdinimo Jugo Šlavė
joj “šv. Marko liūtų”, kurie 
rodė, kad ta šalis seniau pri
klausė Italijai.

in, Ispanijoj, gr. 11. —Vie- 
įŽmogus liko užmuštas ir 
Bižeisti Solera mieste, mi- 
ai šovus j keliančius riau 
streikierius.

anca, Ispanijoj, gr. 11 
įtręikieriai užpuolė busų sar- 

ri juos atmušė. 50 žmo- 
areštuota už riaušes

provincijoj streikas yra 
.200 miestų.

Telegramų siunčiami pinigai nueis

Nusišovė Volsteado sek
retorius

.1 ■
1 - ' • ■

Chcago.—Vakar Lincoln par
ke nusišovė Spencer T. Rudd. 
buvęs sekretorius buv. kon- 
gresmano Volštead tuo laiku, 
kai Volštead parašė savo gar- 
siuosiusį prohbicijos įstatymus. 
Pastaruoju laiku jįs buvo 1400 
Lake Shore Buliudg Corp. vi- 
ce-prezidentas. ; .

I>^kė^ Australijoj, gr, 11.
Mattheviį Medlyn svėrė mažiau 
kaip vi^ną svąr# kąda jis gi
mė. Dabar, sulaukęs viduram
žio, jis (sveria 288 ; svarus;

K
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ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

■X

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
koki siuntini.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYK A I. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

r- >

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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Pirmadienis,

Jn. Sakas

SUVILTAS
arčiau

Parkas

KORESPONDENCIJOS

S. Manchester, Conn

S]Uų

JUOKAI

jisai visuo

Sešt. vakarais iki 8;30 vak

PATOGUMUI

KALĖDOMS

(TRIPIE PLŪS)

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

KRAFT

Jose 
kuri

THE BRIDGEPOBT 
KIHTIING SHOP

B AKINO 
POWDER

DYKAI 
KNYGELS

grci;
Jinai

jo kruti- 
skaudųs

NAUJAIS
METAIS

viltį bei 
jlvnajam 
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Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,

.a • •■m r* 4 * .

Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės
aplikacijas.

Pastebėkite puikią tel 
lą . . . kaip piragai 

laikosi ivieii.

MOK«tt 60c ar 
rauti rera dantų 
Ine Tooth Pusta,

daug reliktą 
Nertai- 

vilkindami bu 
JI a vo 

rtslųa- 
lln| ar mo- 
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mas. Jaunuolis visa 
dar stipriau prisis 
šaltųjų bėgių...

i ir laimė 
\ lindėsiu.
baleto stu- 

gM ir gra- 
jr^^vis re-
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Tragiškas jvykis So. Manches 
ter lietuvių istorijoj

- Lucija Raudytė. Ne- 
mergaitė, bet tvirta 
te. Atvažiavo miestan 
viriams lanko baleto

mano vyras 
ain-Ejcpellerii

A. S.

ne
eese food
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Petras apleido ligoninę, ap- 
leido palikęs ten vienų savo 
kojų. Bet jis nesigraužė. Jis 
džiaugėsi, kad įrodė savo mei
lę ir paaukavo beveik -savo 
gyvybę.

Slinko laikas^ Petras dirbo 
viename biure. Jis daug, daug 
atsimainė. Jo veide nieįas ne
pastebėjo nuo to laiko links- 
maus bruožo. Jis buvo nįisi- 
minęs, pilnas pesimizmo.

Vakarais nueidavo parkam 
Atsisėdęs jis liūdnai žiūrėdavo

Rūpestis.
; —Visai pamiršau kų esu pa
žadėjęs žmonai: ar kad grį
šiu namo 10 valandų išgėręs 4 
kleboniškas, ar kad grįšiu 4 
yal;, išgėręs 10 kleboniškų!

PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IR KORTELES 
Labai Gražius, Sidabrines 

ir Auksines —

į žaliuojantį parkų, žydinčias 
gėles.

Parėjęs namo, sėsdavo už 
stalo ir rašydavo į savo albu
mų. Jame aiškiai matėsi Petro 
kančos, skaudus pergyveni
mai.

Ir bėgo laikas vis 
nešdamas Petrų prie 
bės slenksčio.

A jį pamiršo, bet 
ej vis tcbeliepsno- 
gnis ir skaudino

Neria plonus ir sto
rus vilnonius svede- 
rius dėl vyrų, moterų^ 
merginų ir vaikų. 
Parduodame vilnones 
gijas dėl įvairių nėri
nių. ,, Mes parduodam 
žemom kainom, idant 
galėtumėt 
nuo 75 iki 100 nuošim
čiu. ..
Neriam vilnones pai> 
čiakaš dėl moterų ir 
vyrų 
svederius.

tuoj suprato, kad 
nuodai. ' Kilo baisiai 
reginys. Visi 4 vyrai 
ligonbutin. T. Alijo- 
numirė. J. Strugas 

iuo pasau-

nydamiis, kadrai- pToki^įbSn- 
ką įpilta degtini,' perpylė į ki
tą, gražesnę, bonkų, pripylė 4 
stikliukus (nes tik 4 vyrai bu
vo) ir visi — J. Strugas, {P. 
Ambiazas, J. Širvis ir “degti
nės” savininkas T. Alijošius — 
ant syk išgėrė. Gal butų ir 
daugiau aukų buvę, bet kai ku
rie pasivėlino arba dėl kito
kios priežasties nepribuvo. Ka
da išgėrė, 
tai buvo 
tragingas 
nugabenti 
sius tuoj 
irgi nepoilgam su
liu atsiskyrė. P. Ambrazas ir 
J. Širvis išlikę gyvi parėjo na- 
so. Dabar žmonės visokias kal
bas platina. Net sakoma, kad 
buk jie buvo girti ir nesupra-

?^on’s nurilo. J*s sunkiai, 
/kiai kvėpavo. Ilgai tylėjo 
/po valandos teužbaigė:

_J /--Lucija apsivedė su artistu, 
/ Pe*ras sieloj mylėjo vien jų. 
/sėjęs iš ligoninės jis vėl dirbo 
raštinėj, bet visų laikų vengė 

į Lucijus.

I IMPERFECT IN ORIGINAL 
. .. .... ........ . .

NestebCtlnn,
Dili migla
upHitepk duonų, 
ba virk bu Juo

Švelnus, skanus, 15 gero t’hed- 
dar sūrio padarytas. SuvlrSkinu 
taip lengvai kaip pienas. Uiglr- 
tws Amerikos Medlkalis Maisto 
Komisijos. Yra Igbal mahllngas.

Nusipirk dar viena BurJ pas sa
vo groserninkų' Šiandie.

tylėjo. Dažnai su- 
abu susėdę svajo- 
vteitį, laimę. Jos 
tavo ant jo kru- 
pkart kvėpuoda- 

. \ Kartais abu 
b urėdavo į akis 
Jty arpe plesdcno 
rwi ųeilė.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako; 
tnu skausmu kojose ir Jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tars eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbdndyti Inkaro 
Pain-Expeileri ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j dieną, tuojaus 
sutinimas pranyko ii 
galėjo ėiti darban.
Ji išgyd®.’’

. f l* '.'r. ■ '• , I :

Manchester, Čonn. f

Atuara kasuien nuo « ryto iki 6 v-. y.- Ketv

—Liūdnas, graudus atsitiki
mas —- tyliai pratarė klausęsis 
ligonis, bet dėl skausmų jis ne
suprato, kad Petras pasipasa
kojo savo pergyventus gyve
nimo skausmus.

Petras nurimo. Atvėręs, šir
dį kitam, papasakojęs savo 
skausmus, jis paju'.o, kad kas 
taip pasidarė gera... ramu...

Pojungtuuine kelione.
—Srolkc, tu tikrai po jung

tuvių keliauji? O kur tavo 
jauna žmona?

—Ji krautuvėje .paliko. Ne 
loki dabar laikai, kad abudu 
galėtume vienkart išvykti.

Rusimas pirklys
—Kuo nusikalto Juozapo 

broliai, parduodami jį prava
žiuojantiems pirkliams?

—Jie pardavė jį per pigiai. 
Kiek palaukę galėjo už jį pa
imti daug brangiau-

Ant gelžkelio bėgių guli jau 
nuolis. Jis visas išbalęs, išblyš
kęs. Jo krūtinėj neramiai pla
ka neramuolė širdis. Iš mels
vųjų akių skrenda pilni bevil- 
ties bei nusiminimo žvilgsniai

O aplink taip gražu... Iš abie
jų pusių šniokščia žalioji gi
ria. Ji kalba jam kažkų pas 
laptingai apie meilj, 
ramumą. AbkŠtaL,;j 
danguje žiba mi!i™| 
džių, kuriot 
nuolį pamii 
sopina io šii iJflB 
eiti ieškoti h

—Ne, ne! J * 
čių, perdaug 
saulis. Kam dai w 
tie! atskrisk gre 
mane savo sparn t

Buy gloves with whot 
it suves

Nėra reikalo 
daugiau, taki 
kolelf. IAat«i 
dKJeUa tūbas ----------------- __

Ji valo ir apsaugo daa- 
ti«. Be to Kalite sutaupiau 
98. ui kurtuos galite auslplrk- 
0 pirtUnaites ar k« kita, 
v-ambert Pbanaana) Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Išaušo pavasaris 
pilnas Žmonių. Jų tarpe jau 
nebematyt Petro. Ten toli Au
kštaitijos miestely, ant aukšto 
piliakalnio supiltas kapas. Ap
link jį šniokščia baltieji ber
žai,,.

taipgi Chiiufiilla kautai. Outle- 
..... 91.09 
Speciali 
i .... 99e 
......... ’49c

•• • 49c 
vertės iki 

49c 
2 iki «.

h-------- l&e
vertės iki $1.60. Outleto kaino 09c 

‘Jissy” megatoB sporto dre- 
. Outleto kaina tiktai —..... .... 26c
žemiausiomis kainomis šiame Outlete
MO GRIOD2IO 10 d. IKI KALĖDŲ

7u pasauly, 
’ Lucija... Lu- 

/' mano širdį 
ųkn ju, lu palikai 
)f. v ų apleistų-.
I sčiuosius skruo 
* vo pilnos meilės

kad rnlll Jonui žino- 
Ktaft, Velvceta .. *

Hiislp Jaust yk ur-

Miesto 
staty'pse 
Ten prie 
nusiminęs jaunuolis. Jis '4il 
skaudaus, jam neinalonaui n
iiuoja. Laimingas jis, kad ji
miegoti ir nors trumpam 
kui užmiršti savo skaust j 
bei kentėjimus.

šalia jo guli irgi jaunas, bt 
visai ligos nukankintas ligonis 
Jis neužmiega, nors labai norė
tų. Nenorint jam, iš 
nes veržiasi gailus, 
dejavimai.

Pirmasis jaunuolis 
šutė vadino Petru, pramerkė 
akis ir tartum ko bijodamas 
dairėsi į visas puses. Jis nebe
žinojo, kaip čia atsirado. Tik 
pamažu jis visa atsiminė ir 
rūsčiai sutraukė kaktos ^auk
šles, pykdamas pats ant sąvęs, 
kad' atsibudo. • *

Jis įsmeigė akis lubosna ir 
įsižiūrėjo i vienų taškų. Ilgai, 
ilgai svajojo.

—Drauge, koks tu laimin
gas, kad gali užmigti ir už
miršti visa, kas skaudu, ne
malonu. Aš noriu ir stengiuosi 
užmigti, bet negaliu.

—Taip laimingas, bet kaip 
griaučiuos ir kaltinu pats sa- 
' e, kad pabudau.

Drauguži, man taip nuo 
bodu. ilgu... Papasakok 
nors, kad nors dalinai užib j 
ščiau savo vargus bei 
mus.

—Kų aš galiu papas? / ’ 
Tie skausmai, tos kančic 
ne tiek išvargino, kad. 
veik nieko neatsimenu 
jei turėsi kantrybės, i 
pasakoti vienų liūdnų

— Prašau, prašau 
mums naudingi liud > 
jimai, nes džiaugsi' 
ra. Pasaulis vien f 
smų bei kentejinv

Ligonis nutilo. 
Petras, įkvėpęs f 
si verži antį gryni ■ 
dusliu balsu pr

—Vienoje į 
jaunas, gražųr H 
mutis. Nors £ į 
algų, bet m Jį 
gyveno gana «| 
Dienų atidirbęs n 
vo į parkų ir ten 
veik visus vakaru 
kaip ir poetas nors eilių 
siųsdavo laikraščiuosna.

Atsisėdęs suolelyje tamsiais 
vakarais, jis žiūrėdavo į de
besuotų dangų, į medžių vir
šūnes, ir ilgai, ilgai švitinda
vo. Jo svajonės buvo kimios, 
brangios. Jis mintimis nuskri- 
aaavo į ateitį ir matydavo sa
ve dirbantį tėvynės labui, 
žmonių gerovei, šalia jo sė
dinčių gražių, skaisčių mergai
tę. O kaip jis troško rasti,tų
jų, kuri jo širdy uždegtų pir
mųjų meilės ugnį. Ilgai, dar 
ilgai jis vienas klajojo po par
kų ir svajojo apie šviesių atei-

r aš begyvenu? Juk 
tiriu, neturiu jos, tai 

vargt?
arė Pe’jras nusižudyt. 

įgulė ant traukinio be- 
*t laimei, traukinys te- 
ė vien kojų ir sužeidė

Laiku 
prie patentu, 
kuokit 
apsaugojimu 
sumanym< 
kitę brali 
de!| dėl • 
arba n 
NEMOKA 
autis Mnow — 
tai n a Patent“ Ir “Rccord uf la- 
rentlon“ formos. Nieko netmam 
ui Informacijas ką daryti, gust* 
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Vienų vakarų jis sėdėjo pa
krašty parko. Pro jį praėjo 
grakšti mergaitė ir jiedviejų 
akys susidūrė. Petras pajuto, 
kad kas tai svarbaus jo viduj 
atsitiko. Jis lydėjo jų akimis. 
Jos ilgos, geltonos kasos žibė
jo mėnuliui šviečiant. Jinai 
grįžo atgal. Petras pamatė tai, 
ko nesitikėjo. Veidas skaistus, 
rausvi skruostai, o akių gilu
mas neišmatuojamas, 
slėpėsi didžiausia jėga, 
pavergė Petrų. Lydėjo jų 
mis, iki jinai išnyko.

Petras grįžo namo. Nemie
gojo jis visų naktį. Akyse sto
vėjo vien ji.

Ki’ų vakarų Petras jų susi
tiko kine. Jinai atėjo vėliau ir 
atsisėdo šalia jo. Petras buvo 

|1 Miltingas. Jis nebežiūrėjo į 
Į l ^ranų ,bet vien į jų. Po vai
ki limo jinai jį užkalbino. Jis 
Įp įsiūlė jų palydėti... Ir taip 
|įk*•> yakarų vis dažniau susiei- 

jie, ir pamažu abiejų 
fe kūrenosi meilės ugne-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

įtink į

[Acme-P. 3 A. Photo] 

Naujasis Vokietijos kancleris gen. Kurt von Schleicher (kairėj) ir buvusis kancleris Franz 
von Papen.

“Tėvynėj” Julė ir Ant. Birie- 
tai rašo:

Lapkričio 13 d., šių metų, 
Moterų Sąjungos kuopos Conn. 
valstijoj, turėjo So. Manches
tery suvažiavimą. Po suvažia
vimo buvo vakarienė. Kada 
nuo vakarienes liko dikčiai val
gių, tai sumanė ryt vakare su
sirinkti pas pp. Širvius ir liku
sius valgius pabaigti. Kai ku
rios moterys, einant į užbaig- 
tuves, pasikvietė ir savo vy
rus. Prie užkandžių p. Širvys 
davė saldžios obuolinės giros. 
Vyrai pasakė vieni; kitiems, 
kad butų gerai išsigerti ką 
nors “karštesnio”. Savininkas 
atsakė, kad neturi, tai T. Ali- 
jošus iš savo namo atsinešė 
puskvortę “degtinės”. Per ne
atsargumų, ar tai neapsižiūrė
jimą vietoj degtinės pasiėmė 
puskvortę karbolinės rūgšties 
ir sugrįžęs padavė p. Širviui. 
P-as Širvys patėmijo ant bon- 
kos užrašyta “Poison” (nuo

to, ką gere. Tas netiesa. Jie tą apleido savo 
buvo blaivaus proto; vien 
ištiko nelaimingas atsitikimas. 
Patartina visiems lietuviams 
nelaikyti jokių nuodų kartu su 
valgomais ar geriamais daik
tais. Ir kai geria, apsižiūrėti 
gerai ką geria.

A, a. Tadas Alijošius
Nelaimingam įvyky 14 d. lap

kričio, š. m., 9:30 vai. vakare 
a. a. T. Alijošius numirė bai
siose kančiose. Velionis buvo 
vos tik 40 metų^mžiaus. Ke
li metai atgal vęllbnis prigulė
jo prie SLA. 20fei<p., bet dėl 
tūlų priežasčių • apleido ir ,pa- 
štarucųu vMlaiku c jiiękur < nepri- 
klauieT^ ^liojiis /'Ąirę'jo11 'dafe 
draugų. Mų^che^ten 
si Alijošių pažinojo 
Hartforde tarėjo draugų ir pa
žįstamų. Liepos 3 <j.,’ šių metų, 
draugai Ali j oŠiąnfs Jjuvo suren
gę iškilmingą pokilf; paminėti 
jų 15 metų ženibinj gyvenimų. 
Velionis buvo geros širdies 
žmogus. Kada jo draugams iš
tikdavo nelaimė 
met buvo pasirengęs gelbėti. 
Kada vieną, ar kitų draugą pri- 
spirdavo finansinė "bėda — Ali
jošiai vwida pagelbėjo ir nie
kados neklausė kada tu man 
atiduosi. <;■■■,

Lapkričio 18 d., vos tik gie
drai saulutei .pakilus, musų 
mylimas Tadas paskutinį kar-

40YEARS
25 ounces for'254

DIDŽIAUSIAS PINIGĄ TAUPANTIS 

KAUTŲ IŠPARDAVIMAS 
KADA NORS BUVĘS CHfcAGOJE! 

Del Moterų, Merginų ir Mergaičių 
KAUTAI SU KAILIAIS APSIŪTI, naujo materijolo, vi- 
šokių spalvų, naujausio styliaus. šiltu pamušalu tarpeliuose. 
Vertės iki $14.98. Visų šaižų. Specialė 4aA CIO 
šio Outleto kaina ......................   uWW
MERGAITĖMS Šiltu pamuAalu 
to kaina —................... ............

Pirk Kalėdoms Dovanas šiame Outlete Kalėdų < 
$3.00 VYRAMS vilnų Shaker Svedetrioi, Outleto kaina 
BERNIUKAMS S VE DERI AI. vcrlfia iki $1.50 ...............
LOGO MOTERIMS IR MERGINOMS gražiu svederiai $1.00 vertės. 
Outleto kaina ......... ........................, 
MOTERIMS IR MERGINOMS naųjoviftki čebatukal, 
$1.00. Outleto kaina ..................:......... .......... ......... . ....
MERGAITĖMS DRESfiS, gražaus styliaus, didžio nuo 
tlOc vertės. Outleto kmna 
VYRAMS ODOS SLIPER1AI. 
MOTERIMS IR MERGINOMS $1.00 
hOh. PastebėtinoH vertybės. 

Pirk žaislus dėl valkų 
ATDARA KAS VAKAHA

: -« .-;w

namų ir šei- 
tik! mynėlę. Lydint virš 30 auto

mobilių su bažnytinėmis apei
gomis buvo palaidotas šv. Jo
kūbo kapinėse. Velionis pavyz
dingai gyveno, mylėjo savo 
gyvenimo draugę Onutę ir sū
nelius Rafolų 12 metų ir Bro
nių 10 metų. Turėjo nuosavą 
namą ir visuomet rūpestingai 
žiurėjo į gyvenimų. 19 metų 
išgyveno Jungtinėse Valstijose. 
Paėjo iš Lietuvos, Raseinių 
apskričio, Simukaičių kaimo. 
Paliko Lietuvoje motiną, bro
lius Joną ir Juozą.

Ilsėkis amžinai, musų bran
gus drauge! Lai bun^ tau šios 
dalies lengva zęų)elęfw 

u ■/»5 I: < /, .H. »zi i Ui, • <> /

PATJEMTS

PAIN-EXPELLER

DOUBLE 
ACTING

MlttlONS'OFPOUHpSUSED 
:; f B Y O U R GO y E R N M F HT- >'<

CHICACO M AI L ORDER CO
HARRISOH 6 PAULINA STS,,..MARSH,illo L

•
»«• tn. \ a, v- / J-, iK 1
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Pirmadienis 1932

SocialineApsaugaVienoje
jose dau

MAGISKAg

štai Vienos sa

KLAUSYKITĖS

Ketvergais

AW School
ACCREDITED

T-GRADUATE COURSES

Daktaras WISSIGVALGIŲ GAMINIMO

Kaina tik $1.00

rantar twar svanvnr tmanm »»»»«. «# «gm.
• Tv*

mo-
■MMb

centrinę 
kur visi

Specialistas ii 
Rusijos

Kapitonas 
Pasaulinianfe kare

perėjo į socialdemo

Be to, jos gauna

Ką tik naujai atspausdinta 
Prisiunčiame paštu.

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

X
OMUS FOte. '
SVikuv-STAKES

na- 
kuri

piokomi 
reikalui 

*—~ tani

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Tokius Naujus Radi/^ 
ir Persiški

Street
4705

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

savo žinioje apie 
sergantiems 
dar turi numačiusi kelis šim
tus lovų kitų laikomose įstai
gose. Visos priemones kovai 
su tuberkuliozu, vaikų paėmi
mas iš tuberkuliozui palan
kios aplinkos, sanatorinis gy
dymas Alpėse ir kita, davė 
gana apčiuopiamų vaisių/ ir 
mirtingumas nuo tuberkulio- 
zo žymiai sumažėjo: iš 10,000 
gyventojų 1913 m. nuo tuber- 
kuliozo mirė 30, o 1927 m. — 
jau tik 21.

Nemažiau savivaldybes da
roma ir kovai su kitomis ligų-

3417-21
Tel.

ventojų gerovei ir sveikatai ap 
saugoti, Vienos savivaldybė sveikatos 
yra išplėtusi platų profilakti
nio ir apskritai žmonių svei
kasis saugojamojo veikimo 
tinklų. Mokyklose, pav., siste
mingai prižiūrimi mokinių 
dantys. Nuo pat pirmųjų mo
kyklos lankymo dienų moki* 
nių dantys kasmet apžiūrimi, 
mokiniai pratinami ir 
dantis prisižiūrėti, ir, 
esant, dantys taisomi 
reikalui yra 15 dan’<ų klinikų 
mokiniams, šios dantų kimo
kos, pav., 1928 m. 43,067 nau
jai apžiurėjo, 20,448 apžiurėjo 
atkartotinai, 
plombas ir tt.

Savivaldybe 
akių ambulatorijų 
mokiniai turi sistema liūgai 
duoti ištirti savo regėjimo stip
rumų.

Ypačiai daug dėmesio Hrcb 
piama kovai su tuberkuliozu. 
Savivaldybe turi 12 punktų 
kovai su tuberkuliozu. *fų 
punktų uždavinys surasti ser
gančius tuberkuliozu ir neleis
ti ligai plėstis toliau. Tuo blb 
du 1928 m. padaryti 113,353 
tyrimai ir 76,927 kardus atlan
kyti namai ir daugiau kaip 
13,000 ligonių padėta į ligo
nines. Vienos savivaldybe turiv. .L . lovij

tuberkuliozu ir

mis. Visų tų platų gyventojų 
apsaugos , aparatų 

papildo vedybų pakariamasis 
skyrius, gydytojo specialisto 
vadovaujamas. Taip pat yra 
skyriai, kur gauna patarimų 
sergu lytinėmis ligomis ir al
koholikai. Pastarasis skyrius 
palaiko kontaktų su savo pa- 
cijentų Šeimomis ir su alkoho
likų gydymųja įstaiga. Psichi
škai liguisti ir paleistieji iš I 
psichiatrinių ligoninių kaip 
pat yra tam tikro savivaldybės 
skyriaus prižiūrimi, o jų gimi
nes visada čia guli gauti rei
kiamų patarimų ir nurodymų.

Prie žmonių sveikatos ir hi
gienos rūpinamųjų darbų ten
ka priskirti ir ■ kremą tori j aus 
įs^igimas. Del šios moderniš
kos ir higieniškos priemonės 
lavonams laidoti Vienos savi
valdybei teko susidurti net su 
centrine Austrijos valdžia, šį 
klausimų svarstė net aukščiau
sias teismas, bet vis dėlto sa
vivaldybė ir čia savo padarė. 

> Apskritai dabartinė Vienos 
savivaldybė stengiasi apimti ir 
kiek galėdama apima visas 
gyventojų, ypačiai darbininkų 
ir tarnautojų gerovės, jų svei
katoj rupinimo sritis, ir trum-l 
paine straipsnyje visa tai te
galima tik paminėti, bet ne 
smulkiai, iš pagrindų išdėstyta. 
Juk, pav., norint plačiau kal
bėti apie Vienos savivaldybės 
darbus, apie jos susirūpinimų 
gyventojų gerove ir sveikata, 
reiktų kalbėti ir apie tų mil
žiniškų darbų, koks ten savi
valdybės padarytas ir tebeda
romas statant darbininkams 
ir tarnautojams pigius butus, 
kuo' moderniškiausiai įreng
tus, su visokiais patogumais, 
kokių tik galėtų iškelti higie
nos ir apskritai gyvenimo rei
kalavimai. šiais visais atžvil
giais Vienos savivaldybė ne
turi lygių pavyzdžių pasauly-

Rusiška ir Turkis!
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

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

Visos tos vaikams globoti ir 
saugo*,i įstaigos rūpinasi ne 
tik fizine, materialine savo 
globojamųjų gerove, bet ir jų 
auklėjimu, mokymu, parengi
mu sunkiai gyvenimo kovai, 
kad iš jų išaugtų dori, sąmo
ningi piliečiai, atsidavę kovo
tojai, kūrėjai to paties gyveni
mo, tos pačios santvarkos, ku
riai pagrindus tiesia jau da
bar jų globėjai, jų auklėtojai, 
bekovodami sunkiose kapita
listinio pasaulio aplinkybė

je sakytųjų vaikų apsaugos 
ir globos priemonių, savival
dybė turi dar nemaža įvairių 
įstaigų, paskirtų tiems patiems 
tikslams. Čia galima paminėti 
miesto prieglaudos ir vaikų 
namai, kurių skaičius nuolat 
auga; viešosios valgyklos mo
kiniams (jų 88) 
ginusia visiškai nemokamai, o 
dalis labai pigiai, valgo dau
giau kaip dešimta dalis visų 
Vienos mokinių (15,000); ap
rūpinimas pdilsiu gamtos prie
globstyje vasaros metu; miesto 
žaidimų aikštelės (jų 31), ku
riomis paskirtomis valando
mis naudojasi mokyklos, o 
šiaip jomis galima laisvai
naudotis, ir jose visada yra 
specialistai prižiūrėtojai —
žaidimų vadovai; 13 čiuožyk
lai; 22 vaikams maudyklos ir

apsaugos rei
kalai, pradėjus miestų tvarky
ti socialdemokratiškai savi
valdybei, taip pat nuėjo kito-: 
kia linkme ir apėmė kuo pla
čiausias mases socialinės ap
saugos reikalingų žmonių. Po 
karo naujoji savivaldybė ra
do tokių socialinės apsaugos 
įstaigų, kurios jau ir prieš ka
rą buvo pripažįstamos nepa
tenkinamomis, o karo metu ir 
visai buvo apleistos. Tačiau 
blogiausia buvo ta biurokra
tiška dvasia, kuri tose įstai
gose iki tol viešpatavo. O so
cialines apsaugos reikalingų 
žmonių skaičius Vienoje po 
karo buvo be galo išaugęs, 
žmonių mirtingumas buvo 60 
nuoš. didesnis negu prieš ka
rą, o vaikų mirtingumas buvo 
padidėjęs net 100 nuoš. Nepa
prastas vargas, skurdas, ligos 
buvo apėmę plačiausius gy
ventojų sluoksnius. Tik didelis 
darbas ir didžiausias atsida
vimas galėjo padėti ir gauti 
tokių vaisių, kokių kad da
bar Vienoje toje srityje mato
me.

Dabar Vienoje socialinė ap
sauga taip sutvarkyta, jog sa
vivaldybė pradeda rūpintis 
dar negimusio kūdikio sveika
ta. Kiekviena neturtinga moti
na turi teisę ne vėliau kaip 
ketvirtą nėštumo mėnesį įsi
registruoti kūdikių apsaugos 
skyriuje. Motinų patariamuo
siuose punktuose, kurių yra 
trisdešimt penki, tiriamas nė
ščiųjų kraujas, kad butų ga
lima pradėti iš anksto kovoti 
su paveldimuoju sifiliu. Mo
terys, kurios laiku įsiregis
travo ir kurios neturi teisės 
gauti bet kokios paramos iš 
ligonių kasų, pareiškusios gi
musį kūdikį patariamajame 
punkte, per keturias savaites 
gauna pO 10 Šilingų,, iš viso 
40 šilingų 
reikiamų teisės patarimų ir 
visokių kitokių palengvinimų, 
kurių tik gali būti reikalingos 
pagal savo šeimos santykius 
ir būvį.

Visoie Vienos gimdymo 
prieglaudose ir klinikose nuo
lat budi miesto savivaldybės 
prižiūrėtojos, kad reikalui at
sitikus galėtų kuo padėti 
domiesiems kūdikiams ir 
tinoms. šiuo metu apie

Vaikų apsaugos skyrius rū
pinasi ir pavainikių vaikais 
bei svetimų paimtais auginti
niais. Jų globojimas, maitini
mas ir auklėjimas visada yra 
savivaldybės organų prižiūri
mi, ir, reikalui esant, jiems 
teikiama materialinė parama. 
Tuo budu, pav., 1928 ig. pri
žiūrimi 22,654 vaikai,# globo
jami atskirose šeimose, ir 3,- 
682 vaikai —privatiškose prie
glaudose.

Austrijoj dar nėra nedarbin
gumo ir senatvės draudimo, 
ir dėl to Vienos savivaldybei 
tenka rūpintis invalidų ir se
nių globa. Karo invalidais, tie
sa, rūpinasi valstybė. Draudi
mas nuo nedarbo taip pat 
yra sutvarkytasi valstybės įsta
tymais. Tačiau Vienai tenka 
daug prisidėti bedarbiams pa
remti ir tenka pakelti iš viso 
sunki našta, kurią išugdė ne
darbas ir ekonominiai sunku
mai apskritai.

Beturčiams seniams, darbo 
invalidams ir apskritai ne
darbingiems Vienos savivaldy
bė teikia paramos įvairiais 
budais: nuolatinėmis pašalpom 
mis (nuo 16 iki 56 šilingų 
per mėnesį, 40,746 asmenims), 
pašalpomis, taip pat ilgalaikė
mis, apmokėti nedidelio butp 
nuomai, kartinėmis piniginė
mis pašalpomis, daiktais (ku
ru, drabužiais, batais, darbo 
įrankiais ir tt.), nemokamais 
vaistais sergant ir kt.

Senelių prieglaudose laiko
ma 12,000 žmonių, šioj srityj 
po karo daug kas reformuota. 
Psichiškai nesveiki ir liguisti 
atskirti nuo sveikųjų. Pats glo
bojamųjų senelių gyvenimas 
visaip įvairinamas, kad jie Vis 
dėlto galėtų pajusti tam tikro 
gyvenimiško džiaugsmo.

Neturintiems pastogės ats
kiriems asmenims arba ir šei
moms tam tikruose namuose 
teikiama -pastogė ir, reikalui 
esant, maistas, atsilyginant už 
tai atitinkamu darbu. Tos rų- 
šies parama teikiama maž
daug 2340 asmenų dideliuose 
gerai įrengtuose namuose.

Be to, bedarbėmsi tarnai
tėms (namų padėjėjoms) įren- 
g*4 du namai su 210 lovų; čia 
bedarbės gali gyventi iki 4 
savaičių. Namai atiduoti tar
naičių sąjungos valdybai, ku
ri už nakvynę ir maistą ima 
labai pigiai. Tų namų laikymo 
išlaidas moka savivaldybė.

Be sakytųjų priemonių gy-

P7O /RAMAI

/nų Nedėlioję iš stoties WCFL 
1 pandos po pietų.

s /0 k. Pradžia 7:30 vakaro.

vairiose gimdymo prieglaudo
se bei klinikose, ir dėl to to
kios paslaugos pasiekia di
delę gimimų dalį. Tačiau ne
užmirštami ir gimimai namie. 
Mat, įstaiga^ kuri registruoja 
gimimus, įregistravusi tuojau 
praneša kūdikių apsaugos 
skyriui, kuris siunčia 
mus savo prižiūrėtoją, 
patiria naujagimio būvį ir kuo 
reikiant padeda, Tuo budu

KNYGĄ
(COOK BOOK)

r PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA 
įsiės, ųžnuodijimą krau- 
tsmuj, skausmas naga* 
ligas. Jeigu kiti ne
lįs jums gali padaryti. 
\ ligonių. Patarimas

v Valandos ryto iki 1 
< \ 10 ryto iki 1 vai.

Vėl. Crawford 5573

NAUJI STEWART
PAGAUNA Iš VIS

GYDO VISAS LIGA* 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSB 
Špeciališkai gydo ligas pilvdt * 
jo. odos, ligas, žaizdas, rem 
roję, kosėjimą, gerklės skaudu 
galėjo jus išgyti, ateikite Čia y 
Praktikuoja per daugeli metų \ 
dykai. OFISO VALANDOS! 
valandai ir nuo 5-8 valandai vai 
4200 West 26 St._______ kamp;

OH — tt wen_ 
At> LONt AS <T'S TUST 
K>R S0METIHNG— 
TO FAT IT 

50 BAO

F IAW DEVELOPS AND. EOUIPS 
it of our Leading Men, Including 
veboon Lawy«rs. TRAINED MINDS 
:ORWARD. Thern Is alwaya a Great 
> and Woman with Lagal Trainlng. 
« UNIQUE SINGLE TEXT SYSTEM, 
tirnė. No Time lošt. Now Classas 

a. a Yaar. Start Studying and Earn- 
|rW. ENTER NOW. LLB. Dograo 

Evenlng Classoi.

UADIOS 
ROPOS

60,27% balsų 
152.155) ir 78 
dybėj iš 120.

Ir socialinės

je, o ji ir jos darbai yra pa
vyzdys visiems, kas f ii k nori 
tokį visuomeninį vienetą tvar
kyti naujais pagrindais, pla
čiausių žmonių masių gerovės 
pagrindais.

—J. Žilieji du.

ryžusi padėti kiekvienam nau
jai išvydusiam šį pasaulį. 
Kiekviena Vienoj gyvenanti 
moteris naujai gimusiam kū
dikiui gauną nemokamai skal
binių eilutę ir pažymėjimą 
medicinos pagalbai. 1928 m. 
tokių skalbinių eilučių išduo
ta 11,808 ir pagal sakytuosius 
nemokamus pažymėjimus kū
dikiams suteikta medicinos 
pagalba 178.700 kartų.

Keturiolikoje rajoninių .vai
kų priežiūros punktų vieną 
kartą per savaitę gydytojas 
specialistas drauge su peda
gogu priima ir duoda pabari
mų tėvams, kurie sutinka ku
rių nors ypatingi) sunkumų 
beauklėdami savo vaikus. To
kių patarimų 1928 m. suteikta 
3303 vaikų tėvams.

Savivaldybė laiko 96 vaikų 
darželius, į kuriuos priimami 
9708 vaikai. 82 darželiuose 
vaikai prižiūrimi nuo 7 vai. 
iki 18 vai., ir tuo budu tos 
motinos, kurios dieną turi dir
bti, eina į savo darbą ramios, 
palikusios savo vaikučius sau
gioje priežiūroje. Už vaikų 
darželių lankymą imamas mo
kestis 40 grošų (apie 14 centų 
per savaitę). Ir nuo tokio 
menko mokesčio dėl neturto 
gali būti atleidžiama. Už tam 
tikrą mokestį (3 šilingus ir 78 
grošus per savaitęF vaikai gali 
gauti pusryčius ir pietus (600 
kalorijų). Ir nuo ši^o mokesčio 
daugelis
Miesto vaikų darželių skai
čius iki šių metų pabaigos ti
kimasi padidinti iki 116.

Visas miesto mokyklas kar
tą per savaitę atlanko mokyk
los gydytojas drauge su pri
žiūrėtoja, kad iš savo patyri
mų, taip paį ir iš mokytojų 
suteiktų žinių, galėtų nustaty
ti ir suteikti reikalingos pa
galbos, taip pat sužinoti pasi
taikančius materialinius ir 
auklėjimo sunkumus ir jiems 
kiek galint padėti. Ypačiai rū
pestingai apžiūrimi pirmųjų 
mokslo metų vaikai, ir ima
masi rimtų priemonių (tiria
mas kraujas ir kt.) vaikams 
apsaugoti nuo džiovos ir sifi-

NAUJIENOS, Chieago, UI, ............  ——... — -- ■■ ■■ i

Iš milijoninių pasaulio mie- kūdikių, o pavainikių kūdikių 
stų Viena, didelė nedidelės neį apie Į/g Vienoje gema į- 
Ausfjrijos sostine, ryškiai iš
siskiria savo ūkio tvarkymu, 
ekonominės ir kultūrinės savo 
gyventojų gerovės aprūpinimu 
ir kitais atžvilgiais. Vienos 
savivaldybė, tvarkydama įvai
rius miesto reikalus, pirmiau
sią turi galvoje didesnės gy
ventojų dalies reikalus, darbi1 
ninku, tarnautojų ir apskritai 
neturtingųjų sluoksnių reika
lus ir nesigaili nieko, nei se
novinių tradicijų, nei nusisto- Vienos savivaldybė, yra pasi 
vėjusių buržuazinių papročių, 
nei bet kurių kitų prietaringų 
nusistatymų, kurie galėtų truk
dyti tokiai plačiųjų gyventojų 
masių reikalams taikomai po
litikai. Švietimas, visi kultūros 
laimėjimai, visoki technikos 
laimėtieji gyvenimo patogu
mai ir kita, kuo pirmiau te
galėjo naudotis tik nedidelė 
gyventojų dalis, tik turingieji, 
visa tai turi būti pritaikyta, 
turi būti prieinama visiems 
gyventojams, ir patiems netur
tingiesiems, 
vivaldybės politikos pagrin
das, jos vadovaujamasis dės
nis.

Tokia Vienos savivaldybės 
politika tepradėta tik po did
žiojo karo, kada miesto tvar
kymas 
kratų rankas. Socialdemokra
tai gavo daugumą Vienos sa
vivaldybėj revoliucijos metu 
ir paskui per dvejus rinkimus 
tą daugumą sustiprino. Per 
1927 m. rinkimus jie gavo 

(694.457 iš 1.- 
vietas savival-

r 'C -Jf 1 /
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ribinis, dešiniomis grupėmis balsuoti, kad reichstago 
posėdžiai butų pertraukti. Taigi valdžia pasiekę to, ko 
jiĄabar norėjo: kad parlamentas leistų jąi ^gelbėti 
^šta” ir j jos veikimą n,esįk;įš.1;ų..
fe Spęjaiųą, kad šitokia padętis tęsis per žiemą. Tuo 
tarpu hitlerininkų prospektai paimti valdžią į savo ran
kas vis labiaus blanksta. Pirmiaus jie ręikalavo sau vi
sos galios, q dabar jau jie tenkinasi pasyvių Schlei- 
cjierio tąlkinin^ yąi^męnįų, neturėdami drąsos nei jį 
yprsti, nei atvirai prie jo dętis. šitoks silpnumo pąsi- 
reiškimas partijai, už kurią balsavo 11 milionų žmonių, 
yra labai pavojingas. Karštesnieji jos elementai gali ją 
pamesti, netekę kantrybės laukti pranašautojo pervers
mo; o konservatyviai elementai gali pakrypti linkui 
valdžios, kuri turi šiltų vietelių savo rėmėjams. Stras- 
sęrio maištas prieš Hitlerį gal būt, yra to partijos kri- 
kimo pradžia.

kięs, “Laisve” greit įsisteigs 
“kliniką” ir Lenino ręlikvijo?- 
mis pradės žmones gydyti.

Nalivaika “Laisvėj” apie 
Į Sovietų Sujungę pasakoja to
kį šposų: “Vienas stiklas^ ę. 
lijęs, keturi, čia vėl tūlas nepę- 
si/enkinimas. Na, kaipgi da
bar visiems gerti iš vieno sti
klo? Geria vandenį, plaukę 
stiklų ir dairosi, 
tas pamazgas. Stalų patarnau-

kur išpilti
*

.tojams iš syk pasirodė, jog 
et am popai. Tuo pačiu sykiu 
pabrėžė, kad jeigu mums ne
reikėtų iš savo algų aukauti

jpinigų apsigypi^io tikslams 
W pMiw»
;e!ę.”

O- toliau Nalivaika rašo: 
į“Da ir dabar stovi kambaryj, 
lą įoyeJĮė, įjūrio j. gulę j o, Lw 
Iias# minkš^ kęėslai, Lenin- 
gBSfo atoešti jam,

c^o ūminių, Pąlopįaus.” 
Ęaįs.ų^ pjjęgreęas pądavy% 

Rusi jįpj, —, toks progresai kad 
tįpįstę net stiklų! Ir ląi yis, 
lodek kad reikią prievartą ąu- 
kųųtji visokieins “apsigynimo, 
tikslams”. Tikras “beibė” tas 
Nąjivaika;-

■ . — Marksistas.

PA J AMOS IR IŠLAIDOS
.. .. ,-h-1..

minės depresijos pamate yra že- 
iššaukė daugiausia kainų puoli- 

. Neseniai paskelbtos federalinio 
to skaitlinės rodo to krizių

>•Dabarty 
mes ūkio k 
mas pasaulio 
agrikultūros ♦ f 
aštrumą. fe 

1929 metais 
$11,950,000,000 
žemės ūkio pa ji 
per trejus metus 
12 bilionų dolerių 
mas siekia apie 56

Bet tai tik vie 
pajamų žemės ūkis 
pasirodo, kad faiw 
spartumu žemyn, kai 
išlaidų agrikultūros dep 
Bet nuo 1929 metų iki 1 
$1,810,000,000, kuomet įplą 
žėjo $4,995,000,000. Skirtum 
nei 3 bilionų dolerių.

Kodėl farmeriai negali s 
kia pat proporcija, kokia eiga 
nesunku suprasti. Žemės ūkis 
dinamų “fixed charges”, t. yfe . 
jų pirmą vietą užima skolos ( 
tas skolas ir jų palūkanas reiki 
javai užaugo, ar ne, ar kainos už kSi
kitus ūkio produktus yra aukštos, af*2ihitfą.'/'v,>

Taksos, mašinų ir trobų nusidevėįmas p taip pat
- . . m. ?y- .y ^K^ųdu, šitokiose

sunkiaus
1929 me- 

|Wo^$847, iš ku- 
jftpkias reikmenas 
6tių ir t. t. Kas 
Minėtųjų $847, bu- 
^pelnas daugelyje 
nišką nuošimtį už

s Jungtinėse Valstijose davę 
šiemet apskaičiuojamą, kad 

jjįktai $5,240,000,000. Reiškia, 
mos nusmuko nuo beveik 
nu su viršum. Sumažėji-

simo. Iš bendrųjų savo 
i įvairias išlaidas. Bet 
ųaiptol nėjo tokiu pat 
Šių metų žemės ūkio 
s dar neapskaičiavo, 
išlaidos sumažėjo tik 

i tą patį laiką suma- 
‘p matome, daugiau

i savo išlaidas to- 
* jų pajamos, yra 

nišką sumą va- 
ų išlaidų. Tarp 

, morgičiai): 
nežiūrint, ar 
g kviečius ir

mažai tesikeičia iš metų į metus. 
apystovose, farmerįui darosi vis i 
verstis. Apmokėjus visas išlaidas^ 
tais vidutiniškai pasiliko “grynoji 
rių jisai turėjo nusipirkti rubuggj 
sau ir šeimai, įsitaisyti naują HS 
liko, atėmus visas šitas išlaidas]j|| 
vo jo “grynas pelnas”, Tas faHM 
atsitikimų negalėjo sudarytiii 
jo įdėtus į farmą pinigus,

Bet kokia jo padėtis di 
mažesnės? štai 1931 mėtį 
darbis jau buvo, vietoje 8# 
mažesnis, negu dveji 
kaip pusketvirto šimto <K>1< 
sus metus, ir 
padėjo darbe vaikai, 
sai yra inyestavęs

Čia, žinoma, 
padėtį. Yra didelių ženaHį 
gu vidųtiųięką pehu 
mų, kurįų pąjapjojį’ 
skaičių, kuriuos pad 
Daugelis farmų dfo$

Prie dabartiflįįį 
kitiems ūkio prodjMjl 
lų naštą, kuri 
turės būt sųmąžUja 
ir apgalvotu 
pereiti per ;rggra|Į > < 
pirkę juos

Navilaika, sugrįžęs iš So
vietų Sąjungos, nąrzano van- 
dęiM oygąųę pasakoja, jog V. 
Kapsuko nuomonė esanti ta, 
kad L. Pruseika pabėgo iš ko- 
įpimlslų partijos todėl,, kadan
gi bijojosi revoliucijos kovų. 
Tur būt, Kapsukas mano, jog 
Anftapąs Bimba lieja savo 
kraują revoliucijos ugnyj už 
darbininkų klasęs reikalus. 
Tikrumoj gi nesusipratimai 
tarp pimbos ir PrusieikOs įvy
ko dėl vadovybės: abu norėjo 
vadovauti Aincrįkos lietuvių 
komunistiškam judėjimui. Ka
dangi tas džiabas tapo paves
tas Bimbai, tai Pruseika ir 
pasitraukė. Tiksliau sakant, 
jį bimbiniai išjojo.

—o—
Nalivaika “Laisvėj” privers

tas yra. pripažinti tą faktų, 
kad Maskvoj dar yra prostitu
čių. Jis sako, jog seniau jų 
buvę 3,500, o dabar belikę 
apie 500.

Del tų skaičių teisingumo, 
žinoma, galima paabejoti. Be
šališkas tyrinėjimas greičiau
siai pasirodytų, jog ten yra 
kur kas daugiau. Vadinasi 
“seniausias pasaulio verslas” 
ir bolševikiškame T rojoj tebe
žydi.

bųi^okralėli,ai tai tikrai 
lĮionijų nedalo.

—o—
“laisve”-štąi kaip filoępfiio- 

j.^,- ‘‘KaJbėjįii^ųs apįę blizgan
čius aųnieųių, dvelkia ųo^įųtyė- 
piokratine dvasia.”

Be'< kų gi komunistai daro? 
.Juk niekas toįp bhžgųųčįų Sa
vaičių ncgąrbjųa, kąip jie. įę- 
n.^Q- jie įdėjo į, sUkĮįnj grėbė 
h; dabar garbina, kęjį) kokį 
^yentųjį. jįą, o kaip yęa su 
Stalįhų? bimbįpia(iųs
jįs yrą, savo rųšies neįląidių- 
gąs popiežius! Pagalios, visas 
komunizmas tik ir tėra pa
remtas blizgančių dievaičių

ęcrę-

riumus ir i
1 * •* .V1

bet kodėl ui

|Wfcaįa įplaukos yra daug 
S^uįlmškas farmerio už- 
mBų. tik $342, t. y. $0% 

tai. Už tuos mažiau 
lųi farmerys dirbo per išti- 

taip pat jo žmona ir 
kalbant jau apie tai, kad ji- 
^ąvo sutaupąs.
A apie vidutiniško farmęrio, 
ikių, kurie neša daugiau, ne

milžtai yra ir labai daug far- 
grąžu nesiekia tų vidutiniškų 
įjįgrikulturos departamentas. 

«S%uostoliu.
Ilgų kainų javams, gyvuliams ir 
įg žųmės ukiui yra persunki sko
mį. Vienokiu ar kitokiu budu ji 
mgu tai nebus padaryta planingu 
|i. nepelningiems ūkiams teks 
|sąnkas, kad nąuji savininkai, nu- 
iia, galėtų juos pastatyti ant eko- 
»die daug kalbama apie morato- 

įąikinimus svetimoms valstybėms, 
ia, kad ta pati operacija yra reika-

Baisiai svarbus įvykis-*, apie 
kurį “Laisvė” net su pasidi
džiavimu rašo. Girdi, prie 
viešbučio, kur randasi sociali
stų radio stotis, susirinko apie 
šįmtas įvairių tautų darbinin
kų pikietuotį.

Nejaugi pikiętuoli tik todėl, 
kad ten ęąndąsi socialistų ra
dio stotis*? Jeigu, taip, tai bol
ševikų fanatizmas pereina jau 
visas ribas. Iš ',o galima su
prasti, kų tie fanatikai darytų, 
jeigu jų rankose butų valdžia!

Nalivaika “Laisvėj” rašo, 
jog Stalinas nėra jokis dik
tatorius. Esą, Rusija yra val
do,ma PačiU žmonių “sovietų 
formoj”. Stalinas; tėra tik va.- 
dąą.-

Tai bent paaiškino! Kas gn 
pagalios, yra diktatorius? Mu- 
šsolini juk taip pat tėra “va
das,” Smetona irgi. Išeitų, jog 
niękur pasaulyje nėra diktato
rių, o vien tik “vadai.”

—o—
Ęomunislas karingai rašo: 

“Dešinysis oportunizmas tę- 
bęra neišrautas iš musų vei
kimo. Turime SU šaknimis iš
rauti iš savo tarpo dešinumą, 
oportunizmų, ištižimų, bijoji
mų masių, vilkimųsi masių už- 
PA/i.b:./.” ............ '

Binjlyi pasirengęs vien

—o—

“Laisvės” No. 254 
jaina Hilląuitas: girdi, socia
listai šaukia prieš algų kapo
jimų, o įėję valdžion jie vers
tinai muša algas ant kiek gali.

Slebuklingo narzano šinko- 
riai nesupranta nei to, kad al
gas darbininkams kapoja ne 
socialistai, bet fabrikantai.

/ ~*0,j—~
Prieš kiek laikų “Keleivis” 

rase apie tai, kaip komunis
tai ardo sociąįstų surengtas 
prakalbas. Ryšyį šu tuo atvėrė 
savo burnų Komunistas. Jis 
sako: “Panašių» melų leidžia
ma komunistų \ adresu labai 
daug. Q juos leidžia politiniai 
bailiai ir nįekšąit Tai yra poli
tinio žuliko išsisukinėjimas ”

Kai Komunistas tuos žod
žius rašė, tai jam tikrai bužo 
protas už razuino užėjęs. “Lai
svėj” daug kaętų s,ų didžia il
siu pasigerėjimų buvo apra
šyta, kaip komuniątąi išardė 
socialistų iirakalbas ir net 
pavartojo tom a tęs. Na, o da
bar jią sako, kad tai niekšų 
melai! Kokių įš to galima pa
daryti išvadų? Weli, tur būt, 
tie yra niekšai, kurie su pasi
didžiavimu rašė “Laisvėj” 
apie tai, kaip Komunistai ar
do socialistų prakalbas...

—o— .
“Laisvė” rašo apie Gzesin- 

skio, buvusio Berlyno polici
jos viršininko, apsilankymų į 
D,apijų. Kadangi jis yra socia
listus, tai Danijos socialistai 
surengė jam prakalbas. Į pra
kalbas atėjo gauja susiorganj- 
ząvusių komunistų ir pakėįę 
triukšmų. Ir štai kas, pasuk 
“Laisvės”, atsitiko: “Bet kuę- 
jąęt tas budelis pasirodė aixį 
estradoj darbininkai šaukė: 
‘žmogžudys t’ K^pįliąįįs'g lč- 
kajus’ ir pradėjo zvimbti su
puvę tomeites ii? kiaušiniai.”

Kai von Papenas paskelbė

kritikuo

f’, ' ' 4 i ; . .l ; ■ - J

žągariečių Aguona

Kontrabątndįntokąs

VPįUETliOS SIĮ^ĖJIMAS;

Jįyp Vokietijos ^afcių”1’ (na^i.onal-sppipiistiį) pra, 
sid^ėjęĮ sl$mąs. ^yn^Ųsias jų \adas pzo IIitĮeri^ Gre; 
goy £tfaąj?r, kuris' iki šiol b.UYft laikoms

patį Gzezinskį areštavo ir jė- 
g$ pašaliu iš ppkęijps pre-

mipgŲ Vįetįiį WUJ5>je, protestuodamas prįęą 
užąispJ3W '?» VW. Schleichęrto ^aiupe-
tii.

Račiau pats Rartyos galva, i^ors ir atmetė S^assę- 
riOk-HSKHi vąl^žią, bet spreądĮžiąmam W-
meittę, flęiš$ryso vykinti savo -grąsięiim^ “Nącių” at- 
stąvąi pay^mentę,. užiįot bę^itikėjimų rę..
zoliucij^ -vyriausybei,sutiko k^tų < kat^ikąjs įr

gminas daikto^, jog trįup^ 
ąteityį ir pala- Save išraus.

. Rruseiką ęavo “Nauį^l 
Gadjyiįėj” rašo,: “Tūli Mu|Uf 
krątęlial buvo atėmę iŠ kpAęfe 
iivįty paskutinę karvę įr y^-

(Tęsinys)
Aš atsiguliau netoliese ir 

gaivojąu: kuo mofęris yra 
vyrui r Pųinus klausimas, į 
kurį galįmaj visaip ątsakyti. 
Tokį ^ražų tvarinį kięicyięrįąs 
vyras stengiasi lųretį. Apie at
eitį retai m^ągalvojama. Štai 
kodėj paskui dažnai tėnką gai- 
Ietis, kadangi svajonėmis ne- 
ra gĄlliųa gyv-9nlL ar talB 
junūoiis gali svarstyti, kuo
met jįs yra karštai įsimylė
jęs? Ir man atrodė, jog visas 
pasaulis grius, jei^u iš jos su
silauksiu neigiamo atsakymo. 
[Pradėjo karštai kalbėti:

- S’ąsyte, aš tave myliu! 
Myliu, įai ligi šioį nęiąylėjųu 
iięi vįeųosj, — <4 
pankas įr padėjau bučiuoju— 
;$akau, ąš, tų,ve į H
Ąiperikų, i/ęleiąLi^!. Ąš tąyę, 
liūlių, aš vįsi^ppiet 
busįu. Gyvenkime ėįą neblę- 
giau, kaip Amerįkęj, Sąkyk, 
kad nevažiuoju — n\ąldąųjąn- 
čiai ašr ųžbąigiąų sąyp

Ji taip rimtai ir nedrųsiai 
žiurėjo į mane, jog man net 
baugu pasidarė. Aiškiausiai 
mačiau, jog ji svarsto mano 
žodžius ir galvoja, kokį man 
atsakymų duofj. Aš vėl pradė
jau maldauti ir daryti viso
kius pažadus bei tikinti, jog 
myliu jų labiau, negu kų nors 
pasaulyje. Ji vis dar tylėjo ir, 
lyg su pasigailėjimu žiurėjo į 
mane. Ant galo, ji prabilo:

—Man ^aila, kadį tamsta 
per toli nuėjai. Vienok aš tu
riu važiuoji, turiu važiuoti..’.

—Jeigu taip, tai ir aš va
žiuosiu kartu! Susituoksiva 
čia. Manau, kad aš galėsiu ir 
Amerikoj verstis. Visgi čia esu 
baigęs septynias gimnazijos 
klases, tad bus lengviau ir ’A- 
merikoj kokį nors užsiėmimų r į ' . r ■ - * •susirasti.

Ji pasidarė dar . rimtesnė ir 
tyliai atsakė:

—Ačili .Tačiau aš visgi vie
na važiuosiu. Taip bus geriau..

Man pasirėdė, jog ji tbri ko
kių nors priežastį taip daryti. 
Apie tai aš ir pradėjau kalbėk 
ti. Jį nekantriai klausėsi “ir 
nutraukė mano kalbų: č’

—Visi tie spėliojimai neturį 
jokio pagrindo. Bet suprask 
tamsta/ jog visa tai skamba 
lyg kokia pasaka. Nei tamsta 
manęs tinkamai nepažįsti, nei 
aš tamstos... Atleisk, bet, aš ne
galiu išpildyti tamstos prašy
mų,.1.. \ 1 '.'1 ’X

Tuos žodžius tariusi, ji at
sikėlė, nupurtė uuq suknelės 
žolę ir ištiesė man rankų: 

• —-Eįva I
Ktįdjangi aš nesiskubinau^ 

tai jį ir vėl pakartojo tų žo^f. 
Žinoma, man nieko kito nebe*
liko daryti, kaip atsikelų

.713,
‘grupe buvo Lauk- 
l$jj..-Tarmanąs su-

.l^ullicnę. Jęj. ąėdėjįp š($a įę 
sp ja be ję^įų. ęęrępio- 

ijįjjiį W?ji nę^ivprįydama^.

įr vįų daugiu reikalavo. Bal- 
itienė atsikabinėjo nuo vaišių: 
igirdi, vakare ji galėsianti ir 
^daugiau dabar tu-
irinlt pamatyti savo brolį, ku- 

pas ūkininkų 
Irgi atsisėdo

ris čia netoliese 
tarnauja. Stasė 
pietauti. Tdčiau ji beveik nie
ko nevalgė. Matoihai, jai kok
tu darėsi’ nuo tos scenos.

Ligi ūkio, 
tienes brolis, j r
vajandį eiti.

tarųavo B ai- 
apie

Ienų įr Stąjsė 
įau rengėsi eitj. Ąš pasisiuvau 
jas tęn • nuvelti. Bąlįįenč ipįę- 
tai sutiko, bet. S,tašę užppOįęs- 
tavo:
j./ f .

—frjevąrk tamstų. Juk ir Sa
vo reikalų pakankamai turi, 

giąu ir vį^poni po ąyefjmų šaįį 
^paklajoti, — (urėsįva daugiau 
laisves.,.

Jįan aišku buvo, j^og Stasė 
jokio palydovo nepori, todėl 
^arįi u^simestf nebuvę jųkįoš 

ąšjįikąu prįę

Jis jų glamonėjo ir ragino dau
ginį gerti. Uršulė irgi įsisip£- 
.■įriijg. y mjeŲippsi prie Bųltie- 
nės brolio, kuris ėmė pasakoti 
gana nešvarius juokus. Ta gir
ta kompanija tiek paveikę Sta- 

ka4> ji nubėgo nuo stalo, 
Bet kadangi smuklėj nebuvo 
jaukumo, tai ir vėl sugrįžo at
gal; Po didelio raginimo man 
pasisekė supilti į burną stik
liukų likerio. Ji susipurtė ir 
apie' pusę likerio išlaistė. Te
ko ir ant suknelės. Ji pradėjo 
smarkiai košėti. Tarmanas ir 
kiti tuoj sujudo. Aš paprašiau 
vandens. 'Kažkas pakišo didelį 
stiklų kažkokio skysčio: girdi, 
tai želceris; tegul išgeria, — 
jai pasidarys daiig gėriau. Sta
sė smarkiai patraukė iš stiklo 
skystį. Pasirodė, jog tai butą 
kokio tai stipraus gėrimo. Jos 
veidas išblyško, — matomai, 
pradėjo jaustis negerai. Paki
loĮįnjio stalo, ir išbėgo į kie
mų. Smuklėj visi dar labiau 
gere ir rėkavo. Darėsi tvąnku 
Aš irgi išėjau į kiemų.

Stasė buvo sudribusi. Aš ja 
pakėliau ir pasodinau ant suo
lelio. Veidas jos buvo baisiai 
atsimainęs. Aišku, kad jai bu
vo duota gerti ne želceris, o 
koks, nors likeris. Nuėjau į vi
dų ir atsinešiau stiklų vandens. 
Ji pastūmė stiklų ir piktai ta
rė:

— Vėl 
Eik šalin

nori įsiūlyti degtinę!

atsikėlė ir svirdu-
J . *n «

priėjo prie šulinio.

fe

sftyo paslptį^ kary? ir
Na. o. kaiff yrtį um)- 

yąętąis ka^ię<SiĄis, kurie, nfel. 
•*s. ftsaallt. spitei

l|įre bemįas' frontas!

Spalių į d. “Laisvėj” įį 
skaipSųĮįę ta*’ 
rlįausi vaistai nuo nervų Ii 
yra KaiiKažo narzaųp v$ "

Į'Nųo ’ Mki6s>| nervų;
!n|r\vį|kų ligų yrą įšiimai 
npjaįigr'jtas “r1-* * —
duo% pagydo Vvisas nerviškus

■ «*> I 
i' Tfaj yra šjįyyčųiisios ęų&ęif 
^ąrlfttaiU^aš, Jčokj tjk sau

“stebuklingas y^-

sargt^; ęmuį^ęj.. larmauas su- 
■ęankijm^M^ įmktūs; Keista 

i ir 
‘jie 

Vo-

jokio - 
j-v T’e, «» - r . 

varų ų
Uįasųits. pasjjiįcųu prię 
smuklės, ir vįs negalėjau ’nu- 
riiųii, —J lindo, į galvų Visokios 
minlyę. Negalėjau ^umra^t*/ 
kodeį Stase Taip labai yra pa
siryžusi į A įnori kų važiuot', 
kiek patyriau’ niįo palįįęūrs, 
♦.al štabus! tėvai buvę gana pą- 
yturintys. Vadinasi,“ jai ir 
LięViyoj buvo gęrąį gyventi. 
Tųd: Kų/? jQ jaukia į tų Ąnie- 
irkų, kų ji niąųč leu veikai? 
J.VK Piekę. ųęgųli būti bp pi;ie“

Aš sėdėjau ir vis gąlypjąų- 
TqKs dųįykas maų dar pirmą 
kąrtų ątsitiko. Q kiek emigran
čių per tūps, kelis metus aš 
pęrięjdžįau 1 Sutikau, atsisvei- 
kįnaų U užmiršau. Ket kodėl su 
Sfų$e taįp sunku atsiskirti, at- 
sįsvčikinti 7 Kodėl ji mane taip 
sugavęjo, nors a£ jos neveik 
nepažįstų, beveik nieko apie jų 
nežinau? “ l —

14.
Stasė/ Bąitienė ir jos brolis 

ętrįžp' vakayop/ ' Kai pamačiau, 
jog Kartu šu Stase eina vyriš
kį tai manyj ’ įąimė kažkoks 
'Keistas paVydes. fee£ kai pri
ėjo jis* arčiau, tai nusiraminau: 
tAi buvo apatiškas vyrukas, 
gerokai sunkių darbų nuka
muotas. Išlenkiau stiklu 
į»ios i^męh iį^idarč smagiau.

Tarmanais užsako visiems va- 
karienę. Smuklės kampe visi 
susėdome poromis. 'Baltienės 
rūpesčių, ir Uršulę atsidūrė ša- 
lia jos brolio. Bevakarieniau- 
jantį pradėjome gurkšnoti, — 
įmūrys ’ger^ ^Idų likerį, o 
vyrai .užąggė karčiosios bu-

’ fe tik Stase,— 
iė nuo alkoho- 

k ^radėkų jaustis liuo- 
/isaiį c ' —

kalbėti, kad r 
gautu. Į^ieKo 
galios, prisidėjo fr Bąltienė:

—- Nebųjc vjaiKįis! Nieko blo
gų, čia "neatsi^ Matai, kaip 
•aš gęriu, Pąrfįęąųk tik lašiuką. 
Yiskąs busj gųrųi.’

i pačiu laiku 
gėsi vis liuo-

įįg kųįįįa pelėila. Tajųiųnųs
W w.... aulų

n<

įis mėginau j- 
L truputį para-

v^^L8
. jįr. Itattięnė

siaų $ u^iųu. Jps veidas per- 
pasidarė šlykštus. Bet 

liumauui, matomai, tai patiko.

liuodama
Bet kaip tik tuo laiku neteko 
pusiausviros ir sugniužo 
vos jų spėjau sučiupti, - 
taip ji butų ir į sumų įgriū
vi^!.

— Ačiū ir už tai, — ironiš- 
t ‘ | jf 7- :* ■T’ 4

kai ir Šaltai tarė1 jį.
Pasodinau jų vėl ant suole

lio ir pridėjau prie kaktos no
sinę, pamirkęs, jį šąltame van
denyj. Ji greit atsipeikėjo. Gir
tavimas smuklėj pasibaigė. Vi
si susirūpino nakvyne.

Svyruodami visi pradėjo ei
ti į daržinę nakvoti/ Prisivijo 
ir vaikinai. Vienas jų su pasi
tyčiojimu tarė:

—Saugokitės, kad nepagriu- 
tiimėte, nes paskui bus sunku 
atsikelti... 

* v •

—Geriau užsičiaupkite, — 
tai ne jūsų reikalas, —piktai 
atsakė Tarmanas.

—(Jai musų, o gal ne musų, 
—visaip juk galį pasitaikyti, 
—atkirto augalotas vyrukas.

Ta pasarga mane erzino. 
Aš tiesiog norėjau, kaip yra 
sakoma, Inos vyrukus pamo
kyti, nes man atrodė, jog tai 
taikoma ir Stasei. Tačiau aš 
!(io" laiku vedžiau 
Stasę ir todėf nenorėjau jų 
palikti. Išgertas alkoholis vis 
labiau ir kibau"pradėjo mane 
Veikti,...*

J5.
Emigrantų “viešbutis” buvo 

erdvus. Tai buvo paprasta 
daržinė, ir daugiau nieko/ Kė
li vežimai sutrintų šiaudų bu
vo visur išdraikyti. Ne viena 
partija keliauninkų jau ten 
hakVojo. Plaukė iš visds Lie- 
Jiįįvos vis nauji ir nauji emi
grantai. šį kartų sįifidare bū
rys iš a’pie 30 žmonių. Visi 
išsisklaidę' po didelę daržinę, 
—kai kurie poromis', o kai ku
pė pavieniai atsigulė. Atsi
gulę, 'žinoma, taip, kaip buvo 
apsirengę. Vieni jų* kalbėjosi 
garsiai, o kiti šnibždomis. La
biau nuvargusieji greit užmigo 
p* 'pradėjo knarkti. Kiti miegu 
nesirūpino, — ypač tie, kurie 
įnivo poromis sugulę 
i

Vos t.ik spėjusi įeiti į darži-

^lingo - ir Baltienės 

ant šiaulų ir parėįŠki

nesirūpino,

Aš 
ki-

Tačiau aš 
už rankos

Jie vis 
perimo, vis šnibždėjoti...

Vos tik spėjusi įeiti į darži
nę, Uršulė ‘kažkur pasislėpė; 
dingo ■< ir Baltienės brolis. 
Tarmanas užsikonė aukščiau 
ant šiaulų ir parėįŠkė, jog jis 
Čia tvarką darysiąs. Kartu s\i 
juo ėjo Baltienė su Stase. Ma- 
tomęi'|, Sjase> jam buvo nepa
geidaujama/ nes jis jai paliepė 
Kiek tolėliau atsigulti. Bet toji 
ųiėko nepaisė ir laikėsi įsiki
busi baltienės. Neatsilikau nei 
aš, — pagriuvau netoli Stasės. 
Toji pradėjo protestuoti:

(Bus daugiau)

Į IMPERFECT IN ORIGINAL
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IšDraugijų Veikimo
Ruošia protestus 
prieš peraukštas ga- 
so, elektros kainas

. Lietuviai republikonai veikia, 
nors partija ir pralaimėjo 
rinkimus, sako koresponden
tas

buvęs gan 
tęsia korespon- 
dalyvavo beveik 

iš dvidešimts ke 
Iš nutarimų pa- 

centro organizaci- 
Springfieldo čar-

“Nors republikonai rinkimus 
ir pralaimėjo, bet jie nenusto
jo veikti,“ sako Lietuvių Re 
publikonų centro organizacijos 
korespondentas, kalbėdamas 
apie susirinkimą, kuris įvyko 
gruodžio 1 d., Petkevičiaus sve
tainėje, 2608 W. 47th Street.

“Susirinkimas 
skaitlingas“, 
dentas, “nes 
visi atstovai 
tūrių kliubų. 
aiškėjo, kad 
ja išgavo iš
terį vardu L. R.C. organizaci
jos.

“Rinkimų kampanijoje kliu- 
bas surengė du masinius mitin
gus, vienų Bridgeporte, kitų Ro- 
selande. Toliau paaiškėjo, kad 
keli kliubai prisiuntė protesto 
rezoliucijas prieš peraukštas ga- 
so, elektros ir telefono kainas. 
Pirmininkas Valukas kreipėsi į 
visus kitus kliubus ragindamas 
protestus tuojau prisiųsti, nes 
klausimas turi būti greitai už
baigtas.

“Tiliau, P. Pptkevičius išrink
tas atstovauti lietuvių skyrių 
visų tautų republikonų organi
zacijoje. Centro susirinkimai 
Įvyksta pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio.“

te ir Stella Galdikaitė, vyrų 
kvarteras ir eilė kitų solistų.

Koncertai! susirinko apie 
500 žmonių, kiek mažiau negu 
praeituose “Pirmyn“ choro, pa
rengimus, bet matomai, blo
gas oras ir sunkios gyvenimo 
sąlygos neleido didesenci lie
tuvių visuomenės dalei atsi
lankyti.
Pirmą karių lietuvių koncerte 

dainavo E. Bartush
Programą atidarė Chicagos 

Lietuvių Simfonijos orchest
ras, Kaz. Steponavičiaus vado
vaujamas, sugrodamas Offen- 
bacho overtiurų “Orpheus“. 
Toliau sekė eilė liaudies dai
nų, kurias sudainavo mergai
čių trio, p-lės E. Vcspendrai- 
tc, Vanct^a Grybiutė ir S. Rim- 
kiutė, duetas, p-lės O. Skeve- 
riutė ir Stellos Galdikiutė ir 
nauja lietuvių dainininkė, pir
mų kartą dainuojanti lietuvių 
koncerte, p-nia Elena Bartush.

Ištraukos ir “Laimos”
Be to programas buvo turi

ningas ištraukomis- iš operų ir 
operečių, kurias dainavo p. E. 
Bartush (Arija iš Pikų Da
mos), ir A. Salaveičikiutč Ste
ponavičienė su P. Jakavičium. 
Jie sudainavo “Važiuotojų 
Dainų“ iš operetės “Laimos“, 
kurių choras rengiasi statyti 
netolimoje ateityje.

Sprendžiant iš “Pabaigtuvių 
šventės“, taipgi ištraukos iš 
“Laimos“ ir “Važiuotojų Dai
nos“, “Laimos“ pastatymas bus 
siurprizu lietuvių muzikos mė
gėjams.

stalo. Netrukus įsibrovė du 
plėšikai.

Kuomet abu pasirodė, kas 
jie esą, nepastebėtas policistas 
puolė prie plėšikų, mėgindamas 
juos suimti. Bet vienas jų iš 
truko iš Lunde rankų ir iš
traukęs revolverį paleido į jį 
kelias kulkas. Viena jų pervė
rė jo širdį.

Nieko nenukentėję ir nieko 
nėpešę banditai spruko laukan 
ir nuvažiavo su automobiliu, ku
ris turėjo Ohio valstijos ženk
lą, ir kurio pirmi du numeriai 
buvę “13“. Lunde sulaukė 57 
metų amžiaus ii* ištarnavo po
licijoje 25 metus.

į- , : ; į i»į' į ' I.

Chicago susilauksianti 
10 colių sniego, sako 

oro biuras

Nauji kaltinimai prieš 
mokesčių streiko vadą

Ginčija žinias apie 
vonioj nusiskandinu

sį K. Miknevičių
Brolis Juozapas Miknevičius 

aiškinąs dalykų; ankščiau pa
skelbtos žinios buvusios klai
dingos

Dr. A. Montvidas 
kalbės Sav. Pas. Dr- 

jos susirinkime
Kalba palies Įdomius gyveni

mo klausimus; bus praneš
tos valdybes rinkimu pasek
mės

Ryt Dr. A. Montvidas kalbės 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirinki
me. Kalbės įdomiais gyvenimo 
klausimais. Vinco Ascilos ir 
Viktorijos Deveikaitės—* dainų 
duetas. Bus ir daugiau pamar- 
ginimų programe. Referendu
mo komisija praneš pasekmes 
balsavimo naujos Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. Valdybos 
1933 metams.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos nariai, 
esate kviečiami skaitlingai da
lyvauti šiame Draugijos susirin 
kime. Laikas: antradienis, 
gruodžio 12 dienų, pradžia su
sirinkimo 7:30 v. v. Vieta :-Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Lcavitt St.—Sekretorius.

“Pirmyn” koncertas 
pasižymėjo gausiu 
programų, talentais
Ženklina choro daroma pro

gresą dainos srityje

Didžiuliu koncertų—koncer
tu choras “Pirmyn” vakar 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
atidarė naujį sezonų, kurį cho
ro vedėjas ir valdyba žada pa
daryti gausesniu ir turtinges
nių negu praeityje.

Sukaupę visas jėgas choras 
atsidėjęs dirbo, kad šis> kpn-. 
Pertas buty kuo pasekmin- 
giausias ir ženklintų kiekvie
nais metais daroma progresą.

Koncertas turtingas talentais

Turtingą programą, be cho
ro ir Chicagos Lietuvių Sim
fonijos orchestro, išpildė soli
stes Anelė Salaveičikiutė- 
JSteponavičienė, Elena Bar
ui, Pranas Jakavičius, mer

gaičių trio, p-lės O. Skcveikiu-

Lietuvės krautuvėje 
banditų nušautas 
policistas W. Lunde

Juozapas Miknevičius, brolis 
Kazimiero ■ Miknevičiaus, kuris 
sekmadienį pasiskandino vonio
je, namuose 1843 South Halsted 
Street, prašo “Naujienų“ ati
taisyti sekančias klaidas, ku
rios įsiveržė į žinių apie sau- 
žudybę antradienio laidoje.

Antradienį paduotos žinios 
buvo gautos iš valdžios įstai
gų ir kelių vyriškių, gyvenusių 
kartu su Kazimieru Miknevi- 
čium. Bet Juozapas Miknevi
čius ir du tų pačių vyriškių 
dabar tas žinias ginčija ir sa
ko, kad dalykas įvykęs štai 
kaip:

Prieš mirdamas, Kazimieras 
Miknevičius pasakęs “Aš greit 
tavęs daugiau nebadjęriuosiu“ 
ne broliui, bet tūlam Petrui Gi- 
biui. Jo kūną vonioje atradęs 
Petras Gibis. Toliau, pasiskan
dinusiojo brolis pasakoja, kad 
namų dženitorius Gibis prikė
lęs Joną Guogų ir namų savi
ninką Kazimierų Šatą. Ir po to, 
Kazimieras Šatas pašaukęs po-

Žuvo atėjęs pasilsėti į V. Va- 
lušienės delicatessen krautu
vę, 4312 S. Ashland Avė.

.< Įėjęs į lietuvių krautuvę pa
silsėti, policistas William Lunde 
penktadienį netikėtai žuvo, kuo
met į jų įsiveržė du banditai.

Krautuvė, 4312 South Ash
land Avenue, kur tragedija į- 
vyko, dabartiniu laiku priklau
santi Veronikai ValuŠienei, o 
ne Juozui Valušui, kaip buvo 
pažymėta šeštadienį. Iš vėles
nių pasakojimų policistas Lun
de žuvo štai kokiu budu:

Apie trečių valandą po piet, 
patroliuodamas gatves, jis už 
ėjęs į ValuŠienės krautuvę pa
silsėti ir atsisėdęs kampe, prie

PETRONĖLĖ YOUNG 
(Jaugelienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 9 dieną, 10:30 valandą 
vakare 193 2 m., sulaukus 26 me
lų amžiaus, gimus vasario 1, 
1906, Lietuvoj. Raseinių apskr., 
Adeikavos parap., Bokšonių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 • metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Justiną, dukterį Petronėlę, sū
nų Robert, motiną Oną, tėvą Juo
zapą Gayauskius, 2 brolius, An
taną ir Juozapą Gayauskius, švo- 
gerį Juozapą ir švogerką Elzbietą 
Young, švogerką Stanislavą ir švo- 
gerį Harry Mayer, 3 dėdes Joną 
Latožą, Vincentą ir Franciškų 
Gayauskius, gimines Stepaniją 
Zinkus, Rozaliją ir Stanislovą 
Daukšus, Martą LaukŠienę ir gi
mines Amerikoj, Lietuvoj, 3 dė
des ir 2 dėdynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4149 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gruodžio 13 dieną, 8:30 vai. iŠ 
ryto iŠ namtį į šv. Agnietės para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge- • 
dulingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Young gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vytas, dūkti, tunui, tėvai, broliai, 
švogeriai, švogerkos, dėdės ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja grab. A.
Masalskis, Tel. Boųlevard 4139.

Mirė P. Jaugeliene 
Young

d.Penktadenį, gruodžio 9 
10:30 valandų vakare mirė Pet
ronėlė Jaugelienė-Young. Su
laukė ’26 metų amžiaus. Lai
dotuvės įvyks antradienį, gruo
džio 13 d., iš. namų 4149 So. 
Campbell Avė. Joms rūpinasi 
graborius Masalskis .

GERB. Naujienij skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s ė*

Vakar Chicagoje nukrito 
4.6 colių sniegas ir oro biuras 
sako, kad šiomis dienomis tu
rėsime jo ir daugiau, apie 10 
colių. Sniego audra nušlavė Vi
są šiaurinę Amerikos dalį. Tem
peratūra Chicagoj sieke 32 
virš zero.

Cook apskričio teisėjas Ja- 
reęki penktadienį išnešė kaltl- 

.... ......... i of

Ypatingai daug nuo šalčių ir 
sniego teko nukentėti bedar
biams, kurie neturėjo pastogės 
ir spietėsi j policijos stotis, 
pigius viešbučius ir apgriuvu
sius namus, ieškodami šiltesnio 
kampelio nuo vėjo ir sniego.

nirhus prieš Association
Real Estate Tax Payars sekre
torių J. E. Bistor, anot kurių, 
jis gavęs nuo Lake Shore Drive 
Building korporacijos pinigų 
užmokėti kelių metų mokes
čius, bet tuos pinigus pasilai
kęs ir išnaudojęs bylinėjimuisi, 
kad mokėjimo išvengus.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

?ersikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boųlevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetem Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnvčiomn 

182! So, Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

........ . ....... iniifi .i—i ■<■■■« *• »*................. ..........................................

Phone Boųlevard 70<2DR. Č. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street '

Stateville kalėjime ūžti 
ko naminės bravorą

Pramonininkai priešin
gi penkių darbo die

nų savaitei
Illinois valstijos pramoninin

kų asociacija vakar paskelbė, 
kad ji yra priešinga penkių 
darbo dienų ir darbininkų ne
darbo apdraudos pasiūlymams? 
kurie planuojama pravesti Illi
nois legislaturoje, kuomet ji su
sirinks sausio 4 d.

Bankai vėl ateis Chica 
gai į pagelbą

Chicagos bankai, su pagelba 
New Yorko ifnansinių įstaigų 
žada aprūpinti Chicago $24,- 
000,000, kad miestas galėtų at
simokėti nuošimčius ir skolas 
ir be to, sutiko pirkti mokes
čių varantus, kad aprūpinus 
mokytojus algomįs Kalėdų 
šventėms.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

■ Laidotuvėse patarnau
ju geriau it pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdlrbystėe 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

fr SKYRIUS: 
~ 3238 S. HalMed St 

Tel. Victory 4088
1 . .........- 1 ■“ . --------- 1 — -

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIIl IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su satd nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšiea palaidojimą. Mes nldfiO 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kulio | mtwą 
(staigų iš bite kokios miesto dalies*

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gnaborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
jūsų GRAhonrbs ' ? J

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 174J

Stateville penitentiary kalėji
me užtikta naminės sandėlis, 
kurį užlaikė vienas kalėjimo 
sargų. Kiek laiko < anksčiau 
vieno kalinio kamaroje rastas 
visas bravoras.

’ • f
atu..! .....u ■■ ,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

« Europot ir Vfl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«1 BOŲLEVARD »■»»

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West iAth Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . , Pbone Cicero 1260

-------------
Ofiso tel. /mM

Dr.
jinia 1829

iinskis

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Bramvlck 0597

Avenue

oratoriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsihnkd. 0 mulų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevtlt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
cvvpnKt

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė lt graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roo.ev.lt 7532

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: J

nuo 9 iki 11 valandai ry»
nuo 6 iki 8 Valandai vakf4 

apart šventadienio lt ketvirtadieni! ‘

Phone Canal 6122 J J

DR. S. BIEžm
GYDYTOJAS IR CHIRUrJJI 
2201 West 22nd StJ J 

Valandos: 1— ir 7—-fl 
Seredomis ir nedėliomis psgsf oi 
Rezidencija 6628 So RichmJ' 

Telefonas i Republic 7V

OZMAN
fc ( fiUOS -

žinomai per 25 ne- 
H' IF gydytojai chirurgai ii

I! f cbrooilkat ligai vytų, 
jfiuhlj pagal naujausiai. me- 
|ykW klioktai elektrai prie-

r « /ir Laboratorija:
E h A St„ netoli Morgan St. 
■oi - nuo 10—12 pietų it 
B6 iki 7:30 vai. vakaro.
“ TH Canal 3UJ)
L jcidencijos telefonai 

/k 6755 ar Centrai 7464

Phone Boųlevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL,

wh'., 1 ...... .

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boųlevard 5203

Boųlevard 8413

1327 So. 49th Ct < •
Telefonas 

Cicero 3724
L ...................“......-Y------------ ‘-----

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Pbysical Therapy 
E. & Midwife

Naujoj vietoj
& 6109 South Albany

Avenue 
.BĮBoi Phone

Hemlock 9252

Patarnauja prie gim- 
dymo, duodu mas- 

^Hggl sage, eleetrie treat- 
I ment ir magnetic 

■ ■ blankets it t. t.

I Moterims ir mergi- 
191 nom patarimai do

vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, (5PT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
.4712 South Ashland Avė.

Phone Boųlevard 7589

Tel. Yafds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

; - Patyrimas
M ■ Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėllomią nuo 10 iki

Ofiso tel. Prospect 1 
Rez. ir Ofisas 2359 So. 1 

Canal 0706 J

Dr. J. J. Kow;
GYDYTOJAS IR CrflH 

2403 W. 63 td Stl C 
Ofiso Valandos: 2-4 it/ 71 

Šventadieniais pagal

ARLES SEGAL 
taktiknoja 20 metai 

a OFISAS
f iv South Athland Avė., 2 luboe 

Į CHICAGO, ILL.
ECIAL1STAS

B f OFISO VALANDOS:
> 12 val. ryte, nuo 2 iki 4

./p° P*et9 nao 7 iki 8:30 vai. 
į Iro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 
F/ f . Phone Midvay 2880

Office Valandos/ 2-4
4140 Archer Al

Tel. Lafay/tit

Dr. F. C. WM
GYDYTOJAS
Res. 2136/WO4 

Tel.

Ofiso . ir Rez,} JI

BR.ll
756

Cor. of 35th 
Ofiso valandos nuo 

Nedėldieniais

FuMAfe*
PO' I

Ofiso ir Rez. TelA*^?.

DR. NAIKI
756 W. 35įVH.1g

(Cor. of 35th 8 A 
Ofiso vhlandbs: nuo

Nedėldieniais pagal* J

Daktaras V. A.l 
GYDYTOJAS IR CHIB 

Gydo tavo ofise patinusiam 
blauzdų gyslas. B 

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuol 
Nedėliomis nuo 10 iki! 
3343 South Halsted Stl 

Tel. Boųlevard 1401’

Moterų it Vaikų ligų Speciali^

4145 Archer Avė, B
Ofiso Tel. LAFAYETTE 73331 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ’ 
12 ryto (išskyrus seredomis). Tai; 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais 
Ketfetgais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virginia 0036

/ Telefonas Yards 0994

>. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Rėz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

--- c-t--------------- ....... ......... .  , . . , - .

DR.M.T. STRIK0L1S
GYD1TOJĄ8 jIB CHIRUBGAS 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ano 2 iki 4 ir auo 6 iki 

8 vai. vak. NedSUomie pagal .atarti 
Ofiso Tel.: Boųlevard 7820 
Namų Tel.t Prospect 4930

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOSt

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

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

gedčlionu pagal susitarimą.

Ofisoi T<L Victory 6893 
Rez. Tel. Drezd 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

Sptcialittu odos ^ligų it veneciškų ligų 

3102 So! Haisted St
\ kampas 31st Street
Valu 10—II v. ryto 2—4. 7—-9 V.v 

Nedėliomie ir Šventadieniaii 10—2

Telefonas Bellvvood 3883

Theo. R. Hudson
DYTOJAS IR CHIRURGAS 
į ofisas ir rezidencija 
K119 So. 25th Avenue 
1 BELLWOOD. ILL. 
<|os: nuo 11-12 ryte, 2-4 po
4 pietų 7-9 vakare

Advokatai

įGUGIS 
ipVOKATAS 
1STO OFISAS
ttborn St„ Room 1113
«s Central 4411 
19 ryto iki 4 po pietų

JĮ* Inimo vieta
Halsted Street

L K ųilevard 1310
m* V iki 8 vai. kiekviena 
Kl ivAyrus ketvergą 

«mt\9 iki 12 ryto

Vakai 
4145

AKIS 
lutas k\ Washington S t. 
Įį^Pearborn 7966 ĮU 4 po P*«tų 

Cm Iki 9 vai 
7337 

tTSA 3395

J)EN
Ll^i UVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7060; Valandos 9—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedfiUo. Seredo. ir PStnyčios vak. 6 iki 9 

Telefoną. Roosevelt 9000 
Namah 6459 S. Rockwell Street

U t auliuko. Ketvergo ir Subatoa vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 0000

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Doulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockutell St, 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. !07th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts-—Ketverge vale. 
Tel. Lafayette 6393

16Q N. LaSalle St. — pagal tutartį
a
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“JEIGU AŠ NETENKU DARBO, TU GYVY 
BES, GIRSKIS SAKįS WALKERIUI

“Tony, what are you doing”, paklausė Girs
kio duriamas III. Packing Co. furmonas

Antanas Girskis pasakoja apie tragingę įvykį 
skerdyklose

(tąsa)
Smarkiai gestikuliuodamas ir 

lyg per sapną Antanas Girskįs 
kalbėjo, kuomet pasiekė mo
mentą, kuriame atėmė Bert 
Walkerio gyvybę. Jvykio žiau
rumas ir baisumas 
labai veikė ir sunl 
viską naujai pergyį 

Bet virpan&il 1 
džiai tęsė pasakoji 
mis rankomis įsikl 
tus, kurie jį skyrė 
lio ir nuo laisvės, 
“Tony, what are yoii'4 

■ - w
“Prišokęs prie Walkįrior lr 

sušukęs, ‘Jeigu aš netenku, dar
bo, tu netenki gyvybės* Įdro
žiau į jo pečius su peiliu* Wal-1 
k e ris dar atsisuko ir pakl 
‘Tony, what are you doing?*1 
bet aš nieko negirdėjai! įr jygį 
apakęs badžiau peiliur Olą, 
karts nuo karto pajusdamas, 
kad kliudžiau Walkerį ir kad 
peilis grimzdo į minkštą jo' 
kūną.

^Atsipeikėjęs ir pamatęs ant 
grindų sugriovusį Walkerio pa
vidalą, visą paskendusį krau
juose ir su subadyta krutinę,' 
pečiais, apmiriau.

Nenorėjo tikėti, kad pats tai 
padarė

“Nežinojau nei už ko grieb
tis, nei ką daryti. Kurį laiką 
stovėjau prie jo svyruodamas, 
išplėstomis akimis, nežinoda-

>ąląu, vaiz-
jg^*jtempto-
W J gro-

u-

mas ar tikėti, kad aš pats tai 
padariau ar kas kitas, kokia 
nematoma jėga. Bet pažiūrė
jęs į peilį savo rankoje, nuo 
kurio stambiais lašais ant grin
dų lašėjo kraujas, supratau kas 
atsitiko.

~ 1 ■ <

Pamatė kas jo laukia už 
žmogžudystę

“žaibo greitumu per galvą 
prabėgo mintys ir vaizdai apie 
bausmę, kurią turėsiu už tai 
panešti, pamačiau save prieš 
teismą, už grotų,” ir drebėda
mas, pridūrė, “akyse sumirgė
jo baisioji elektros kėdė, kuri 
jau atėmė tiek daug gyvybių 
ųž tokius darbus, kaip mano.” 

“Aš nenorėjau to susilaukti.
ląųsė Mėgino pasipiauti su tuo pačiu 

į? peiliu
s v *

f {Kurį laiką tylėjo žiūrėdamas 
tąi j erdvę, tai į “N.” repor- 
terj. jaudinimui perėjus, 
įefbraukė ranka per kaklą, pa
rodydamas didoką žaizdą ir vėl 
prabilo: “štai ką aš sau pasi- 
Jatiau. atęs ką padariau 
$i Walkeriu, sprukau laukan 
Ū skerdyklų lyg beprotis ir 
nebėgau j savo namus (711 
87fe PIAce). sęs pasiekiau 
save kambarį ir ten mėginau 
pasiliauti su tuo pačiu peiliu, 
su kuriuo . nuduriau Walkerj. 
Peilis. tebebuvo mano rankose. 
Baimčą apimtas ir persigandęs 
pamiršai jį palikti.

(>is daugiau)

H

t1n

Chicagos Lietuvių 
intelektuales jėgos 
susispietę Pažangoj

t inge nutarta ų surengti seriją 
paskaitų (penoiir mokslo klau
simais, kad nariai ir pakviesti 
svečiai galėtų* toliau šviestis.

. ? .-^-Pažangietis.

Diedukas jiems nieko neat
neš“.

“Vieno žvilgsnio į tuos vai
kučius, užtenka“, > pareiškė 
kliubo pirmininkė Nora Gu- 
gienė, kad supratus kaip svar
bu neužmiršti neturtingųjų ir 
mėginti ku6 daugiausiai juos 
sušelpti. Dauguma’ tų vaikų, 
apdrikusiuose rūbuose, perša
lę, darė labai skaudų įspūdį j 
kiekvieną.
&

Chicagos Moterų. Kliubas*, 
šelpdamas neturtinguosius, 
jaučiasi atliekąs didelį darbą 
ir jo pastangos nevienam pa
lengvina sunkų ir vargingą gy
venimą, aprūpina ne vieną tų 
vaikučių šiltu rubli ir maistu. 
Visuomenė įvertino narių pa

stangas

“Bazaras susilaukė labai di
delio pasisekimo lietuvių vi
suomenėj, ir kliubui paliks ne
mažas pelnas labdarybės dar
bą tęsti toliau.

“Kliubo narės jaučia, jog jų 
darbas buvo gausiai atlygintas 
ir jos džiaugiasi, kad lietuviai 
jį taip palankiai įvertino.

“Per abi dienas bazarą ap
lankė labai didelis skaičius 
žmonių ir dauguma dalykėlių, 
kuriuos pagamino pačios na
rės ir kuriuos suaukavo lietu
vių ir svetimtaučių įstaigos, 
buvo parduoti.

“Kalbėdama apie bazaro pa
sisekimą”, tęsė N. Gugienė, 
“neturiu pamiršti kliubo na
rių, kurios su didžiausiu atsi
dėjimu dirbo įam tikslui. Jos 
pašventė ištisas savaites laiko, 
ir ilgas valandas sunkaus dar
bo bazaro prirengimui. 1

“Tai yra pirmas kliubo žink- 
snis toje srityje”, baigė kliubo 
pirmininkė, — “ir jo nepapra
stas pasisekimas duoda mums 
viltį, kad ateityje galėsime jį 
atkartoti, su dar didesniu pa
sisekimu ir pasinaudodami pa
tyrimu, kurį įgijome surudš- 
dami šį bazarą”.

Auditorijos reikalai 
svarstyti J. L. A. T. 
Kliubo susirinkime

Triukšmas tarp narių dėl blo
go Auditorijos reikalų vedi
mo; J. Rūta išrinktas kliubo 
pirmininku

Įdomus faktai apie Chicagos 
Lietuvių Auditoriją iškilo Jau
nų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko kliubo susirinkime, kuris į- 
vyko Auditorijoje penktadienį, 
gruodžio 2 d.

Iš Audtorijos bendroves di
rektorių raporto, paaiškėjo, kad 
Auditorija kabo ant siūlo. Ko
misija pranešei kąd dabartinis 
Auditorijos pirrpininkas p. Kri
kščiūnas turėjjp Ąųdįtorijos 
judgement note, $500 sumoje 
ir ją pervedąs savo draugui 
Kulikauskui, kuris prieš Audi
toriją užtraukė judgementą. 
žinojo, ku? Auditorijos menad- 
žerius laike pinigus, saugiojoje 
kasoje, savo ofise.

Bailiffas užareštavo pinigus 
kasoje

Bailiffas atėjęs užareštavo 
sudėtus pinigus. Menadžerius 
sako, kacį jų buvę $778.74, o 
bailiffas radęs tik $603.08. Sau
giąją kasą atidaręs 
jos dženitorius.

Tarp kliubo narių 
Auditorijos reikalų
kilo didelis triukšmas. Kliubas 
turi sudėjęs 
$4700, $2640 
goldbonus ir 
ment notų

Išrinkta

Auditori-

dėl tokio 
tvarkymo

j Auditoriją apie 
j Šerus, $1,300 j 
$700 ant judge-

valdyba sekantiems 
metams

lyarys r.
,kad po to 
lapkričio 15

gaikštis, Tikietai po 45 centus. 
Kiekvienas narys turės paimti 
tris. 1 
vimą, gaus trečią veltui.

Už dviejų tikietų parda-

Buvęs susirinkime.

Cook ligoninėn išga 
bentas lietuvis 
Mikas Igontas

Pereitos savaitęs pabaigoje 
Cook apskričio ligoninėn išga
bentas 14-tos aplinkos lietuvis 
Mikas Ignotas, 48 metų, 1426 
Newberry Avė. Priežastis esan- 

plaučių ir oro tako liga.ti

Koneiand
Advokatas J. P. Waitches 

sikėle į naują vietą
per-

Advokatas J. P. Waitches 
perkėlė savo Ęoselando ofisą 
iš 52 E. 107th Street j savo 
kampinį namą, prie 103-čios ir 
State Street.

Ofisas yra antrame aukšte, 
erdvus ir gerai įrengtas.

Be

Nauja įsteigtai visuomenes vei
kimo ir kultūros sąjunga au
ga nariais; tikima, kad šią 
žiemą išaugs iki 100 narių

Visuomenes gausiai 
aplankytas motery 

kliubo bazaras

Reguliaris tikįetas 
laimėjo A.C.W. of A. 
269 lok. rinkimuose
Opozicijos kandidatus paliko to

li užpakalyj; rinkimuose da
lyvavo 152 nariai.

Pirmutinis Pažangos 1-mojo 
skyriaus susirinkimas jau tu
rėjo 23 narius ir apie 30 apli- 
kantų. Sausio mėnesio susirin
kime jau bus bent pusšimtis ar 
daugiau narių. Numatoma, kad 
per šią žiemą pirmas skyrius 
išaugs iki 100 ar daugiau na
rių. Jau planuojama įkurti sky
rių ir kitoj Chicagos lietuvių 
kolonijoj—North Sidėj.

Paliks nemažas pelnas labda
rybės darbo tęsimui, sako 
pirmininkė N. Gugienė.

“Pažangon” rašosi intelek 
lės lietuvių jėgos JA’ i MPažymėtina, kad į “PažhnOT* 

rašosi inteligentiškiausiėji Cht- 
cagos lietuviai, nemaža 
patyrusių ir gabių veikėjų, tu
rime jau porą ar trejetuuni
versitetus baigusių ? jaimųollą. 
čia universitetuose męk&ą? bai
gusių ir ujusių visa^flė; P. 
Grigaitis, adv. inž.
K. AugustinaviČius ,Dd’Montvi
das, Dr. Graičunas JEj Mikužiu- 
tc, A. žymontas, & Ambrazai
tis, A Vaivadai, 'N. /Ručinskas,
J. Čeponis, M. Jurgebonienė ir 
keli kiti, dailininką^ ta. Šilei
kis, laikraštininkas Baronas, 
žurnalistas ir veikėjas J. Mic
kevičius, knygvedis A. Rypke 
vičius, augštesnį mokslą ėjęs A 
Kadzel, rubsįuvių unijos biznio 
agentas ir gabus organizatorius
K. Kairis.
Rengs seriją paskaitų dienos ir 

mokslo klausimais
Na, o kas protu ,išsilavinimu 

ir gabumais pasilygins su V. 
Pačkausku, J. Bačiunu, K. če- 
puku, Kemėšiene ir visa eile 
kitų? Jau pačioj pradžioj inte
lektualinėmis jėgomis “Pažan
ga” pralenkė visas kitas visuo
menės organizacijas/

Negana to. Jau pirmaine mi -

įabai didelio pasisekimo su
silaukė Chicagos Lietuvių 
Įfoterų Kliubo bazaras įvy
kęs Bridgeporte, 3327 South 
Halsted Street, šeštadienį ir 
Ifekmadienį.

. Per abi dienas, būriai suau- 
gu«ių. vaikučių, lietuvių ir sve- 
timtaučių lankė bazarą, apžiū
rėdami įvairius gražumynus, 
kuriuos pagamino pačios kliu
do narės ir kuriuos dabar par
davinėjo, kad aprūpinti netur
tinguosius lietuvius kuru, mai
stu ir rūbais Kalėdoms.
Kliubo narių gaminiai traukia 

visų akis
Įvairiaspalviai rankdarbiai, 

mažos pagalvės, vazonai, gė
lės, žaislai, lėles, papuošalai, 
traukė suaugusių akis, o. vai
kams tai buvo tikras džiaugs
mas. Susispietę prie langų, 
prispaudę šalto oro žnaibomus 
veidukus prie stiklo sodino iš
siilgusios akis gražumynais, 
kuriais langai buvo papuošti.

Viduje, maži jų pavidalėliai,

Progresyvių (regularis) 
kietas. penktadienį laimėjo 
tuvių kriaučių lokalo 269 A. C. 
W. of A. rinkimus, palikda
mas toli užpakalyje opozicijos
— bolševikų kandidatus į įvai
rias lokalo valdybos vietas.

Rinkimuose dalyvavo 152 lo
kalo nariai ir balsavo nuo I 
vai. po piet. iki 7 vai. vakare.

Balsai pasidalino 
(laimėję kandidatai 
juodomis raidėmis)

Į pirmininkus -—
— 86; Katilius I

į vice-pirm. — I. Černauskas
— 117; prieš 6 (opozicijos ne
turėjo)

į sekretorius — P. Prusis — 
89; Bentokaitis — 52.

į iždininkus —• Bertašius — 
85; Butwell • •* 56.

į maršalkas — P. Brazys — 
118; prieš 6 (opozicijos netu
rėjo)
Į Executive Board (Pildomąją 

Tarybą)
A. Bacevičius — 119 ; V.f Paš- 

kauskas — 111; M. Sriubas — 
119; K. Ragis — 98; A. Rulys

111 j R. Diau-

ti- 
lie-

sekančiai: 
pažymėti

A. Kadsel 
58.

paskendę tarp suaugusiųjų,!—91; A. Vilė
grūmėsi, spraudėsi prie stalų, ny® — 106; O. Garstyčią (Gu- 

—— 45; S. Dumčius •— 49.

Kliubo 
paaiškino 
mo, nuo 
di tori jos tvarkymas buvo per
vestas gold bonų komitetui.

■šiame ' susirinkime kliubas 
rinko naują valdybą 1933 me
tams. J ją įėjd pirmininkas 
Juozapas Rūta;* Vice-pirminin- 
kaš Petras Paužotis, nutarimų 
sekretorius Stanislovas Kune
vičius, finansų Paštininkas — 
Feliksas Kasparas, kontrolės 
raštininkas—Petras Viršila, ka- 
sierius— Kazimieras Laučius, 
kasos globėjai—Pranciškus Ku
nevičius ir Edvardas 
teisėjas —Kazimieras 
ligonių prižiūrėtojas 
Petraitis.

Kliubas rengia vakarą
Tarp kito ko,, nariai apkal

bėjo kliubo vakaro rengimo 
klausimą, išklausė ir priėmė 
raportą apie Tautišku kapinių 
stovį. Kliubo vakaras įvyks 
sausio 8 d., 1933 metais, Chi- 
cągos Lietuvių Auditorijoje. 
Dundulienės grupė scenoje sta
tys veikalą. “Užburtas Kuni-

Petraitis 
atsitik i- 
d., Au-

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suptantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. A**;.Lte :r įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 no pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

MADOS MADOS

kad bent žvilgterėjus, lyg į ko-|yer) — 45; S. Dumčius — 49. 
kiąs brangias relikvijas^ įvai- iPfldomojon Tarybon įėjo tik 
rias dovanas, i 
pirko į bazarą atsilankiusieji, skutiniėji du bolševikų kandi- 

............. .. _ datai. Vietų nelaimėjo.
Į Joint Board (opozicijos 

nebuvo)
A. Čepaitis—123; F. Brayus 

rint j tuos dalykėlius ir žinant,1—- Chas Lukas 
kad daugumas jų šįmet nega- Kadsel 125; D. Rudokas 
lės dovanų turėki, neš
it mama i

Naujas Išradimas su
taupo gasą iki 40%

Užpatentuotas instrumentas 
vadinamas “Gas Master” ap
gaubia ugnį iš apačios ir ap
linkui taip, kad šiluma niekaip 
negali veltui išeiti. Ugnis būna 
daug karštesne ir liepsna, nors 
daug mažesnė, greičiau užviri
na vandenį ir puodas visai ne- 
apruksta. Pats instrumentas 
nesudega, nestyra plieninis. 
Greitai pats save apsimoka 
mažindamas ,Gaso Bilą kate 
mėnuo. Parsiduoda tik po 50c. 
Norinti perędtikrinti galite 
kręiptis per telefoną arba 
laišku, musų ats’pVas jums pa
rodys ir išaįškys išradimą už 
dyką.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra gedausi proga 

tapti musų AGENTU. — Nau
jos teritorijos yra dalinamos

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

"Aušros” Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos it gintarai už pusę kainos 

“ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa- 
iamono, visos planetos po kurioms eta

te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvi- 
iiką daugaus ženklų po kuriais gimial ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų it jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių . Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

"ŽINYNAS”
čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— "Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

Šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.

CLASSIFIED ADS
Pateret Attorney

 . ; Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimai dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

^UBinęsB Service 
BiantĮo bątąrnavfmaa

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

Kantas City ............... $5.00
Detroit ........................... $2.50
Los Angeles .............. $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Pbiladelpbia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGB BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tti. Dearborn 9765, Chicago

5332 Sq._ LoHG Avė.
Ttl. MMIBMC U MO&

—o—
PAIA1SYK SAVO STOGĄ ŽIEMA] 

NEATĖJUS
Musu darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinaf, oro šviesą, ir pataisome pečius 
tr t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tai. Vįctory 4965

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coa* Compa- 
nij|, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
tiktai ............... $8.50 tonas
Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

■ - - o ■■
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras teteikia patarimus namų 
savininkams tęikale nesusipratimu su 
rendauninkais- Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vale. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalu ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 W«#t pivision St.

TeL Ąrmitagc 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 virtų

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome įr perdfkoruojame už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’Š ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzte 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus

Personai

sausio S

Bliumas, 
Valaitis.
Povilas

3249

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS,

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

Kambarys 610

PAIEŠKA U savo brolio Juozapo Ra
žaičio. paeina iš Lietuvos iš Prienų mie
sto, į Ameriką atvažiavo 1911 m. į 
Divernon. III. ‘ Po kiek laiko girdėjau, 
kad buvo išvažiavęs į Pittsbufg?. Pa« 
Kas apie jį žinote, malonėkite pranešti 
šiuo antrašu: K. M. Raczaitis, 806*14 
E. Wasb St., Springfield, III.

kurias gausiai pirmutiniai septyni nariai. Pa- po visą Chicago ir apielinkes.
. .. . • • •» . . i iv_____ii____  1_______ JI lAnnbn XJ MAiiin

Kliubas jaučiasi atliekąs dide 
lį darbą, sako pirmininkė

Kaip skaudu jiems bežiu
123; A.

“pana 122; J. BligavMius — 121; Chas 
I-. <KT_1OO *nedirba ir Kalėdų Navickas — 122.

žmones perka Šį naują išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuojaus — huo 9 ryto iki 
4 po piet.

The Gas Master 
fflIOc“'

6812 So. Westęrn Avė.
•TeĮ Pro^ipet 3140

3249 — Labai nepaprasta sukneli. 
Viršus bliuzkelei padarytas iš margaus 
aksomo, pati suknelė iš vienos spalvos 
materijos, galima jeigu norima ir vil
nonės materijos. Sukirptos mieros 14, 
16, .18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri* pažymšti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
ią, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškui reikia 
(dresuoti: /

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.
/----------------------------- -------------- ---------- -------- s

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No._____
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)
f < *, * • * e M »a*4 •••••«*• «**• «MMM»

(Adresas)
•»

(Miestai ir valiąja)
k. J

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED APS.

PAIEŠKAU savo dėdės Jono Liutke
vičius. arba Liutkus, kilusio iš Lietu
vos Žeimių vaisė., Kėdainių apskr., Mar- 
ciniškų kaimo. Turėjo brolį Adomą ,į 
'Ameriką emigravo prieš karą, Amerikoj 
gyveno Shenandoah, Pa. S. Chesnut St. 
323 Apie jį žinatnieji prašau pranešti 
šiuo adresu: Lituania. Kaunas, “Social
demokrato’' redakcija, Viktorui Liutkus.

Financial
Pinansai-Paskoloa

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

PASKOLINAME PINIGUS 
Ant įrašytų (listed) ir neįrašytų stakų 
ir bonų. Greitas ir ištikimas patarnavi
mas. Investors Loan System, 1535 No 
Crawford Avė.

Help Wanted—Female
DarbĮninkių Reikią_______

REIKIA patyrusių moterų prie sorta- 
vimo popieros ir magazinų. State Fibre 
Co., Mr. Lynu, 2237-43 Ford 
Avė. 1 blokas i pietus nuo 22 ir Union.

For Rent
DUOSIU flat| dėl gerų žmonių su 

labai mažu primokėjimu, kurie apsiims 
prižiūrėti namą geroj vietoj, garo ap- 

i. šildomas. Kreipkitės laišku 1739 So.
I Halsted St. Box 1512.

Tik
® trumpam laikui

cxxxxiiiiixxiximtiiiixxiAixxxixxxix

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

5 • '■ ■ " y ■; <........ ' .v '

Saukite
RPOSEVELT 

8500
arba mušti atstovas galės ypatiŠkai jus atlankyti

1 IMPERFECT IN ORIGINAL
■______________________________ - ______________




