
*!>

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nevvs

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The LitHuaniąn Daily News

Bntered ®s second-class matter Mareli . 7, 1914 at the Post Office ai Chicago. IU« 
under the Aėt of March 8, 1879 ' * r ’' »

. . «i ■*
... ...................(.ii ■!■■■—

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily New»

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

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
M ... ........  A . l ........ ... ........... ................ J

VOL. XIX Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Gruodis-December 22 d., 1932 ------------------------- :-------w—*----------------------------------------- No. 301

Atstovu butas priėmė alaus legalizavimo bilių
Senatan [neštas 30 vai 

darbo savaitės bilius
Rusijoje pačios dirb
tuvės dalins darbi
ninkams maišia

Japonija norinti at 
imti iš Chinijos ir 

Mongoliją

Tik ištikimai dirbantieji galės 
gauti maisto korteles ir pirk
ti iš dirbtuvių sankrovų

Atstovų butas priėmė alaus bilių 230 balsų 
prieš 165. Vyno legalizavimas atmestas

Maskva, gr. 21>'

Washington, gr. 21. — Se
natorius Black, dem., iš Akiba- 
mos, šiandie įnešė senate b’lių, 
kuris įvestų 6 vai. darbo dieną 
ir 5 dienų darbo savaitę viso
se šios šalies industrijose. Jis 
pareiškė, kad reikalaus greito 
biliaus svarstymo ir balsavimo.

Bilius tapo atiduotas teisių 
komitetui. Jis uždraudžia ga
benti iš Vienos valstijos į ki
tą, ar į svetimas šalis, visas 
prekes, kurios yra pagamintos 
tų darbininkų, kurie dirba il
gesnes, negu nustatyta biliuje, 
valandas, t. y. dirba daugiau, 
negu 30 vai. į savaitę. Baus
mės už peržengimą šio patvar
kymo numatoma ne daugiau 
kaip $200 ir ne daugiau kaip 
3 mėnesiai kalėjimo, arba abu 
kartu.

“Mes turime ką nors daryti 
ir daryti greitai“, "Sakė senato
rius Black, “kad suimti milio- 
nus bedarbių, b tokis sutrum
pinimas darbo valandų kaip tik 
ir duos darbo milionams žmo
nių. Aš manau, kad tai yra 
svarbiausias pasiūlytas įstaty
mu sumanymas sąryšy su ne
darbu“.

rėš mokėti $1,000 į metus už 
laisnį, urmininkai $50 ir smul
kieji pardavėjai $20. Alus ne
galės būti gabenamas ir par
davinėjamas sausose valstijose.

Senato vadai paskelbė, kad 
jie tuoj aus pradės svarstyti 
atstovų buto priimtąjį alaus bi
lių. Demokratų vadas senato
rius Robinson sako, kad jis 
bus pasiųstas teisių ir fi
nansų komitetams. Kiti norė
tų jį pasiųsti tam pačiam ko
mitetui, kuris svarsto prohibi
cijos atšaukimą. Visi prižada 
“greitą veikimą“, kad ir sena
tas k negreičiausia i galėtų bal
suoti dėl alaus legalizavimo.

Senato teisių komitetas jau 
susitarė dėl prohibicijos atšau
kimo biliaus, bet tik kaipo pa
grindą svarstymui, ir kaipo dar 
neišreiškia ntį komiteto nusista
tymo.

Sutartuoju atšaukimu, prohi
bicijos priedas prie konstitu
cijos atšaukiamas, bet 
uždraudžiama svaigalus 
į sausąsias valstijas ir 
kongresas pasilaiko teisę 
liuoti smulkmenišką
pardavinėjimą, t. y. saliunus.

Atstovų butas jau pirmame 
posėdyje atmetė prohibicijos 
atšaukimą, bet jeigu senatas jį 
priimtų, tai atstovų butas iš
naujo tą klausimą balsuos ir 
galbūt atšaukimą priims.

Sausieji, matydami pralai
mėjimą ,sujudo ir jų atstovai 
slankioja po kongreso korido
rius, kalbina atstovus ir dalina 
visokius lapelius, kad tik pa
veikti kongresmanus. Viename 
lapelių jie sako, kad alaus įve
dimas yra didžiausias Kristui 
ir Dievui nusidėjimas ir lygus 
Judošiaus darbui, nes Kristus 
parduodamas už 30 grašių tak
sų, ir todėl 72-ras kongresas 
ant visados nešiosiąs Kaino 
ženklą.

Bet sausųjų agitacija jau 
liovė veikti kongresmanus.

kartu

kartu 
regu- 

svaigalų

Stalinas 
su premieru Molotovu paskelbė 
naują dekertą, kuris nustato, 
kad nuo šio laiko visi darbiniu 
kai turi turėti maisto ir pre
kių porcijų knygeles, be kurių 
jie negalės gauti jokio maisto 
ir prekių, išėmus tik atdarą tur
gavietę, kur prekės parsidavi 
nėja už nepaprastai augštas 
kainas.

Maisto ir prekių knygelės gi 
bus dalinamos vien tiktai dirb
tuvėse ir dirbtuvių užveizdų ir 
darbininkai maistą ir prekes tu
rės pirkti tiktai savo dirbtuvių 
sankrovose.

Tas dekretas yra lygus mo
bilizavimui darbininkų —įvedi
mui baudžiavos, nes tik dir
bantieji galės gauti maisto. Be 
to dirbtuvių vedėjams yra įsa
kyta neduoti maisto kortelių 
naujiems darbininkams iki jie 
neįrodys tinkamo prasiliuosavi- 
mo iš pirmesnės vietos. Todėl 
netekęs darbo darbininkas kar
tu netenka ir,,maisto knygelės, 
Dekretas taikomas tam, kad 
dar labiau suvaržyti darbinin
kus ir neleisti jiems kilnotis iš 
vienos dirbtuvės į kitą, ieškant 
geresnių darbo sąlygų.

Shangai, gr. 21. — Chinų 
laikraščiai rašo, kad Japonija 
planuoja pasigriebti dar daut 
giau Chinijos žemių ir įkurti 
antrą panašią į Manchukuo val
stybę. •

Telegramos iš Pepingo sako, 
kad chinų valdininkų žiniomis, 
Japonijos karo ministerija pra
dėjo judėjimą atplėšti nuo Chi
nijos didelę Mongolijos vals-

Platus Švedijos val
džios programas ko

vai su nedarbu
Švedija turi 200,000 bedarbių 

ir kad aprūpinti juos darbu, 
valdžia skolinsis viešiems 
darbams $27,000,000.

[Acme-P. A. Photo]

Du buvę Argentinos prezidentai — Marcelo Alvear (kai
rėj) ir Hipolito Yrigoyen, kurie tapo areštuoti susekus platų 
suokalbį nuversti dabartinę irgi • smurtu pastatytą Argentinos 
valdžią. Ex-pVezidentas Alvear veikiausia bus ištremtas Euro-

I * ■ ■ ,

pon, o 
Buenos

Yrigoyen yra ištremtas į Martin Garcia salą, netoli 
Aires.
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7 ž m o nė s sužeisti, Arkliai 5cį karvės
eksplozijoj restorane 10c, automobilis 60c

Hagerstown, Md., gr. 21. — 
šerifui licituojant nuomininko 
farmerio Statler turtą, arkliai 
iš licitacijos buvo parduoti tik 
po 5 c., karvės ir telyčios da
vė nuo 10 c. iki 75c., o utž au
tomobilį buvo įsiūlyta 60 c.

mą” valstybę TayuankUo.

Lietuvos skola Ame* 
rikai

Washington, D. C.— Valsty
bes Sekretorius, p. Stimson, į- 
teikė Lietuvos Mi n isterini p. 
balučiui Jungtinių Valstybių 

Vyriausybės .atsakymą į 
vos Vyriausbės vardu 
Memorandumą Lietuvos 
Jausimu.

Lietu- 
įteiktą 

skolų

sekda-Lietuvos Vyriausybe, 
ma kitų Europos valstybių pa
vyzdžiu, buvo įteikusi per sa
vo pasiuntinį p. Balutį platų 
memorandumą, kuriuo buvo

Stockholm, gr. 21. —Švedi
jos socialdemokratų valdžia 
planuoja pasiskolinti 150,000,- 
000 kronų ($27,000,000) trum- 
palaikiniais kreditais, kad fi
nansuoti darbus bedarbiams, ši 
paskola butų atmokėta pakėli
mu taksu ant stambiojo pri- 
vatiško turto. Be to, jei pie
nas praeis, miestai irgi turės 
sukelti 50,000,000 kronų 
000,000).

Tai yra dalis valdžios 
gramo kovai su nedarbu,
jį išdėstė premieras Per Albin 
Hansson savo kalboj partijos 
kairiąjam sparnui, kartu pa
brėždamas, kad valdžia neban
dys negalimų dalykų.

Antras, tolimesnis valdžios 
programas yra platesnis ir ntf- 
mato paskirimą 500,000,000 
kronų ($90,000,000) įvairiems 
produktyviams darbams, ku-

($9,-

pro- 
kaip

Atstovų butas priėmė alų

Atstovų butas šiandie 230 
balsais prieš 165 priėmė Collier 
bilių, kuris legalizuoja 3.2 nuoš. 
stiprumo alų.

Bilius dabar eina senatan.
Kova preiš bilių buvo gana 

smarki. Sausieji dėjo visas 
pastangas, kad bilius nepraei
tų, siūle visokiausius priedus, 
kad bilių pakeisti, bet visi prie
dai tapo atmesti ir bilius pra
ėjo tokis, kokį buvo pasiūlęs 
finansų komitetas.

Tai jau antras atstovų buto 
balsavimas dėl alaus. Pernai 
irgi buvo pasiūlytas panašus 
bilius, bet tada tas pats atsto
vų butas atmetė jį 223 balsais 
prieš 169.

Buvo siūloma legalizuoti ir 
vyną, bet tas siūlymas nepra
ėjo: vyno legalizavimu nenorė
ta pakenkti alaus biliui. Tuo 
budu vyno legalizavimas tapo 
paliktas sekamam kongresui, 
kuris be to balsuos ir dėl pa
čios prohibicijos panaikinimo.
Senatas balsuos dėl alaus ir 

prohibicijos panaikinimo
Atstovų buto priimtasis bi

lius legalizuoja 3.2 nuoš. alko
holio stiprumo alų. Ant to 
alaus uždedama taksų $5 už 
statinę. Be to bravaminkai tu-

Atsisakė išduoti
Burns

Trenton, N. J., gr. 21.—New 
Jersey gubernatorius Moore 
po viešo tardymo atsisakė iš
duoti Georgia valstijai rašyto
ją Robert Burns ,kuris jau 
du sykius pabėgo iš Georgia 
katorgos ir kurio veikalas “I 
am fugitive from a chain gang” 
dabar yra rodomas krutamu jų 
paveikslų teatruose.

Nušovė du vagilius

pa-

Išardė bedarbių demon
straciją

Chicago.—Du negrai vagiliai 
užpuolė butą užpakaly 4334 St. 
Lavvrence Avė., surišo moterį, 
butą iškraustė ir jau rengėsi 
išeiti ,kutomet atvyko kaimynų 
pašauktoji policija ir abu va
gilius nušovė vietoj. Vienas 
vagilių šovė policistui, bet pa
taikė į žvaigždę ir tik lengvai 
sužeidė.

Chicago.—Septyni žmonės li
ko sužeisti; niekime gal mirti
nai, eksplozijoj dviejų atfgštų 
mūriniame name 2534 W. Divi- 
sion St. Eksplozija kilo pirma
me augšte buvusiame restora
ne ir delicatessen sankrovoj ir 
išardė abiejų -augštų vidų. Nu
kentėjusieji daugiausia gyveno 
antrame augšte, kur kilusi po 
eksplozijos ugnis užkirto jiems 
kelią gelbėtis. Sužeistų yra ir 
gelbėtojų.

Manorria, kad ekplozija kilo 
nuo gaso. Tuo laiku restorane 
nieko nebuvo, nes savininkas 
buvo pas žmonos tėvus, kur 
serga jo žmona ir vaikai.

Sunkiausia sužeistas Max My- 
rent, 45 m., ant kurio užgriuvo 
balkiai. Jo žaizdos gali pasi
rodyti mirtinos. Taipjau su
žeista ir jo žmona.

Mrs. Elizabeth Greenberg, 20 
m., jau apsupta liepsnų, išme
tė per langą savo 9 mėn. kū
dikį ir tuo išgelbėjo jo gyvas
tį. Ji pati gi skaudžiai apde
gė.

Begelbėjant kitus, liko sun
kiai sužeistas policijos Įeit. Pat- 
rick Dawson, ant kurio užgriu
vo balkis.

Nušovė savo draugą
- Adam NorbuttChicago

870 Ė. PerShing Rd., parodė 
revolverį savo senam draugui 
Harry Walkęr, 4527 Drexel 
Blvd., Berodant revolveris ne
tikėtai išsišovė ir Walker vakar 
pasimirė ligoninėj.

Rastas užmuštas
Chicago.—Savo kambariuose 

antrame augšte 724 S. Clark St,. 
rastas negyvas Frank Pupa, 55 
nu Kaip išrodo, jo galva yra 
sutriuškinta smarkių smūgių 
kietu įnagiu. z

8 žmonės žuvoAlaiviams 
susidūrus

prašoma peržiūrėti išnaujo *Lie-t riuoe* vestų pati valstybė ir 
;uvos skolos Amerikai sutaętj nuėstai* r* •

J - • _ • __ - . • —.. Al J Tl.: P*ir, jeigu*bUtų įgalima; atidėti 15 
gruodžio mokėjimą.

Jungtinių Valstybių Vyriau
sybe nerado galimu atidėti 15 
gruodžio mokėjimų nei vienam 
savo skolininkų (jų išviso yra 
penkiolika), taigi ir Lietuvos 
jasiulymas negalėjo būti pa
tenkintas ir 15 d. gruodžio p. 
Balutis sumokėjo Jungtinių 
Valstybių Iždo Sekretoriui $92,- 
386.61. Tečiaus Jungtinių Vals
tybių Vyriausybė, atsakydama 

viršminėtą Lietuvos prašymą, 
sutiko visą skolos klausimą per
žiūrėti išnaujb. Derybos tuo 
Jausimu, . tikimasi, prasidės 
netolimoj ateity, po to kaip 
Jungtinių Valstybių Vyriausy
bė nusistatys galutinai, ku
riuo budu ji Europos skolų 
klausimą pradės išnaujo rišti.

San Fraincisco, Cal., 
—žemės drebėjimas 
veik visą platų vakarų 
tį—penktą dalį Jutngt. Valsti
jų ,bet didesnių nuostolių nepa
darė.

gr. 21. 
supurtė 
pakraš-

0RH
te

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 7:17, elidžiasi 4:-

Edmonton, Altą., Kanadoj, 
gr. 21.— Keli šimtai komunis
tų vadovaujamų bedarbių, ku
rie bandė maršuoti linkuti Al
berta parlamento rūmų, 
užpulti raitosios policijos, 
demonstrantus išvaikė 35 
nes liko sužeisti.

Nusižudė

buvo 
kuri 
žmo-

Išrinko 12 žymiausių 
moterų

Chicago.—Otto M. Rice, 64 
m., pasitraukęs iš biznio skal
byklų savininkas, vakar ryte iŠ* 
šoko iš 14 augšto lango savo 
namuose 3740 Lake Shore Drive 
ir užsimušė ant vietos. Jis 
keli mėnesiai sirgo nervų 
jrimu.

jau 
pa

Jau 190 žmonių areštuo
ta Argentinoje

Są-Buenos Aires, gr. 21 
ryšy su suokalbiu nuversti val
džią, iki vakar tapo areštuota 
jau 190 žmonių, Taipjau tapo 
užtiktas ginklų sandelis, ku
riame rasta. 12,000 kulkų.

Nau

Seaham, Anglijoj, gr. 21. — 
Kapitonas ir 7 jurininkai anglų 
laivo Gateshead prigėrė pasken
dus laivui po susidūrimo su nor
vegų laivu Miranda.

Del gaisro 2,500 žmonių liko 
be pastogės Japonijoj

500 namųTokio, gr. 21 
sudegė ir apie 2,500 žmonių li
ko be pastoges, gaisrui sunai
kinus tris mažus miestelius— 
Itoigawa, Napetsu ir Nigatą.

Premieras Hansson sakė, kad 
bus rupinamąsi pagelbėti pri
vatinei industrijai, valstybei 
garantuojant eksportų kredi
tus, taipjau valstybei operuo
jant į keblumus patekusias in
dustrijas ir pristatant valsty
bės miškus lentpjūvėms. Taipgi 
yra svarstoma apie įtseigimą 
geležies apdirbimo industrijos 
dėl Laplandijos kasyklų.

“Virš visko“, sakė Hansson, 
“valdžia turi statyti sąu klau
simą apie reikalingumą reor
ganizuoti draugiją, kad ji ga
lėtų užtikrinti uždarbį ir pa
stovumą savo nariams. Valdžia 
turi prirengti socialistinę formą 
organizacijos“.

Oficialės statistikos parodo, 
kad Švedija turi 148,000 be
darbių. Tečiaus tikrasis bedar
bių skaičius yra didesnis ir jis 
siekia spie 200,000.

(Nors Švedijos ministerių ka
binetas yra sudarytas iš so
cialdemokratų, tečiaus socialis
tai dar neturi didžiumos par
lamente) .

New York, gr. 21. — Dviejų 
metų konteste, kuriame daly
vavo 127,882 moterys, tapo iš
rinkta 12 žymiausių per pasta
ruosius 100 metų moterų.

Daugiausia balsų gavo Mary 
Baker Eddy, įkūrėja Christian 
Science bažnyčios, 
užėmė chicagietė 
Jane Addams. .

Vernon, Tex., gr. 21. 
H. Hutto, pralaimėjęs 
rinkimus ir David R. 
rasti gatvėje negyvi, 
jie susišaudė tarp savęs 
nas kitą nušovė.

šerifo 
Farrar 
Matyt, 
ir vie-

Reikalaukite 
jienų” Kalendorių 

1933 metams

Dvi savaitės kalėjimo už 
marlako gamybų

Pasiskubinkite pasiųsti savo 
draugams ir giminėms, kad jie 
gautų prieš Kalėdas.

Kaina 5c

gaus

nuov.

Mukden, Manchukuo, gr. 21; 
—17 japonų liko užmušta mū
šyje su sukilusiais chinieciaisAntrą vietą s 

darbuotoja prie vienos Mukden-Dairen ge* 
ležinkelio stoties.

Naujienų skaitytojai
veltui Naujienų 1933 metų ka
lendorių pas išnešiotojus ir ant 
standų tik vieną dieną, būtent 
KETVIRTADIENĮ, Gruodžio- 
December 22 dieną.

NAUJIENŲ ADM.

Panevėžy^.—I-os 
kos teisėjas už šamarlako (sa
votiško munšaino) darymų nu
baudė Čingaitę Oną 2 savaitėm 
kalėjimo ir 300 litų pabaudos.

..Charleston, Ark., gr. 21. 
Trys žmones liko Užmušti ta? 
voriniam traukiniui 
jų automobilių..

sudaužius

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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KORESPONDENCIJOS Vaikams Dovanos
Detroit, Mich

Trumpos žinelės

Bučys pas Hooverį

jaunos . VIŠTOS

Šviežiai* nuneštos ANTYS

NETIRPINTI TAUKAI

ŠVIEŽI ŠOLDERUKAI

t VERŠIENA dėl kepimo,v ra

'miS
Rockford, III

merikos viai

NAUJIENAS
VIRS

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

PAREIKALAVIMO

NAUJIENOSNAŲ.

O

GARSINKITE?
NAUJIENOSE.

ai ir saugiai pasiųsti 
v ienai1 saugiausių

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Supami krėslai dengti su 
gražios ir tvirtos spalvos ap
dangalu, dirbti musų dirbtu
vėje verti $10.00, dabar tik

AMU" "F?Į,lWr.AHWLllWl!lIH!

kad ir musų 
kančias

O to pelno liko 
apie $2,000. Dis- 

susirinko 
Matomai,

pirm., K. Jėčius
Marcinkevičius

WA§H1N£W* n. C. - 
Gruzdžio.šiądien Lie
tuvos . Miftisteris i pi>• B;!; K. Ba* 
luti# perstatė Jungtinių Vak 
stijų Prezidentui p. Hooveriui 
Marionų Generalj viršininką 
Vyskupą,.,Petrą Bučį. Audien
cija-truko apie 15 minučių.

* D1DEI® IŠPARDAVIMAS $3.95
Dviračiai parsiduoda už suma 

žinias kainas po ir aukščiau.
$1.95

Rogelės dėl didesnių vai
kų žaisti ant sniego ar ledo

Laisvoms , Kąpinėma žemę nu
pirko;

Kupiškėnai dar toliau ( varo 
kjUĮturiųįi apšyietos- darbą,.,— 
jie* sutvėrė fondą, iPaskaitųnpa- 
mękų ir knygyno fondą,. Į tą 
fdądą jau .įplaukė’ pirma de
šimtinę. ($10). Who’s next?

Dr. A. L. Graičunas.

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

Hermock 840GMusų bimbinių darbininkiški 
nuopelnai

Perkame Lietuvos Laisvės* Bonus,
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus?
Išverčiame Dokumentus, ,
Prirengiame Įgaliojimus,
Išpildome Suv. Valstiją1 pilietybes
aplikacijas.

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171

Pas mus, kaip ir visur ki
tur, bimbinis judėjimas lošia 
labai svarbią rolę.

Musų bimbukai zuja, ieško 
aukų, renkas jas, kad sulopius 
jų suirusią kreivą bimbišką li
niją. Vienok mes negalime sa
kyti, kad mes neužsitarnauja
me jokio titulo, — tai butų 
didžiausia klaida. Tįk žvilgte
lėkit j musų nuveiktus dar
bus, tai net nusistebėsit ant 
kiek musų linija “tiesi”, štai 
musų nuopelnai:

1. Mes visur skverbiamės j 
draugijų valdybas smurtišku 
budu; nors sunku įlysti, bet 
tai kovų laikai ir mes “kovo
jame”; 2. Statėme “ščyrą” 
kandidatą i kongresą; 3. Kan
di tavome ir į senatą, — pa
sekmės išėjo tik piš; 4. Dirb
tuvėse kovojame ir skebauja- 
me; 5. Pašaipūnėse draugijose 
darome visokį šmugelį; 6. Tu
rėjome alkanų maršuotojų, — 
atstovai nuvažiavo ir parvažįa? 
vo; 7. Maskuojame sklokinin- 
kus ir negalime numaskuoti,. 
nes jų skaičius vis didėja.

O ką turi socialistai, tautie
čiai ir pruseikiniai ? Mes kovo
jame, — už tai “masės” su mu
mis ir metams praslinkus su- 
kelsime re-rc-re-vo-liu-ciją.

Narys.

jaunimą į nu?

Taipgi šimtai kitokių vaikams, rakandų ir 
žaislų randasi šiose krautuvėse dėl* 

pasirinkimo

gelbėti. Kur tokios 
nėra susitvėrusios, 
lietuvis privalo, ra* 

laišką pas gimines, 
paskatinti, kad su-> 

Etinės Kultyros, Drąu?

4^ 18 colių dydžio po 55c
Lėlėms vežimėliai (doll carts) 

401 įvairus pasirinkimas parsiduoda 
po ir aukščiau.

į* • $1.79
Deskutčs dcl rašymo, tvirtai 

padarytos, kaina nuo 
j* $5.95 ■

gBreakfast setai susidedanti iš 
parceliuotų viršii stalo ir 2 krė
slai 1)0

centus, tai praras viską. A
Tai tikrai baisus dalykas. 

Tūkstančiai ir šiandien jau 
neturi, kaip yra sakoma, nei 
cento prie dūšios ir priversti 
yra iš pašalpų gyventi. O 
jeigu nedarbas pašilęs dar il
giau, tai tų nelaimingųjų skai
čius neįmanomai padidės.
— Senas “N-ną” Skaitytojas.

1 Kąs sugriovė* fėodalizmą, kaą{- 
huvęrtū Ispanijos monaręhiją^ 
kas, apskritai, kovoja už švie-' 
sesnį ir gražesnį gyvenimą. — 
vis jaunimas.

Hitlerizmą, kaip , vienas - kal
tintojas sftkė, palaiko^, ne., jau
nimas, bet ginkluota- ir< stipri 
buržuaziją. Jaunimas savą., pri
gimtimi siekia ir kovojąj tik 
užf teisingesnį gyvenimą**.

Bukime tikrį 
jaunimas per didęles 
ir pasišventimą , iškovos tą,- ką 
jisai užsibrėžęs*. Jei jaunuome
nėje ir pasitaiko kokių nenor
malumų, už. tai tenka; kaltinti 
sąlygas, kuriose tenka jai dirb-

nimo, paląidupaąv Cituoją.; kri
minalinių nusikaltimų . ir. pa* 
smęrktahi jaunuoliu, ‘stątisŲ- 
nius; davinius, kurią/ liudiją* 
kad jaunimas mažą! rūpinasi 
dorove.

Prašo- teismą
bausti.

Gynėjas A. Drobnys savo 
kalboje nurodo, kad jaunimas 
kaltinamas tuo*> kuo iš viso tik* 
kaltinti galima. Tuo. tarpu jau
nimas to neužsitąrpavęs. Jo 
yisuma yra sveika.^

Ilgi* metų patyrimas duoda, mums galimybSaipig, 
jusų.piirigu*.paą«.ir..t«lęay^ij31tarpjais^aHjapt 
Bankų* Lietuvoj*.

Meitaipgi pasiuniiąmf, pfnignf Ru9ijon, Vok(etii(3in LenkijonfBrazill 
jon, Kanadon, Argentinonir j kitue. kraittu. ■ '

PINIGŲ. KURSĄ IR BLANKAS- IŠSIŲSIME ANT

Pas mus kas kartą vis eina 
prastyn. Labai daug randasi 
tuščių namų. Kai kurie butai 
jau neišnuomola po metus ir 
daugiau laiko. Rendos be
veik per pusę nupigo. Namų 
savininkams tikra bėda, — jie 
jau baigia viską pražudyti. 
Kurių namai išmokėti, tie 
dar šiaip taip gali stumtis. 
Bet kurie turi morgičių, tai 
tiems mažai vilties tėra atsi
laikyti. Kadangi jie į ujimus

parsiduoda už

MAŽIAUSIAS KAINAS 
visam mieste

Peoples Furniture Co. Krautuvėse!
Atsilankykite su savo šeimyna šiandie ar rytoj 

Krautuvės atviros kas vakarą ir nedėlioms 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietą.

Lėlės, pilnai ir gražiai aprėdy-
tos 22 colių dydžio po K

Jūsų
PATOGUMUI

$5.75
Vežimėliai (Coaster Wag- 

ons) padaryti iš metalo 
tvirti ir gražus, kaina nuo ir 
augščiau.

Pas lietuvius yra visai pa
prastas dalykas rengti viso
kias diskusijas. Kartais tos 
diskusijos išeina gana juokin
gos.. Bet štai‘dabai* ir ameri^ 
konai pradėjo domėtis disku
sijomis, Prieš kiek* laiko taiftJ 
vadinamas forumas surengė 
diskusijas religiniu klausimu. 
Visas pelnąs buvo skiriamas 
bedarbiams 
nemažai, —■ 
kusijų pasiklausyti 
apie 3,000 žmonių, 
religiniais klausimais žmonės 
labai domisi. Žinoma, buvo 
didelis patraukimas dar ir 
tai, kad diskusijose dalyvavo 
ir garsusis Chicagos advoka
tas, Clarence Darrow, kuris 
gynė agnostikų nusistatymą.

Darrow aštriai kritikavo re
ligiją- Jis pareiškė, jog dąr- 
niekuomet ir. niekur malda ne
buvo išklausyta. Visokie die
vai, sakė jis, yra niekas dau
giau, kaip tik nežinojimo ir 
baimės padaras.

Diskusijose dalyvavo taip 
pat katalikas, protestonas ir 
rabinas. Kiekvienas jų teisi
no ir gyrė savo religiją. Dis
kusijoms pirmininkavo miesto 
majoras Murphy.

plėštariš siejo*. viskąs? kas j.aiq 
buvo brangiausia. |

Teisėjų* re?ęliuęija /jaunimas 
iste,įsiūtas. į

Vis taiu didelės svarbos dar
bą^, kupiškėnų.

Na, į darbį? amerikiėčiaf, 
jei- jau mes visi amerikiečiai 
skaitomas apsišvietę, tai nors 
dabar laikas pagelbėti Švies
tis - ir kultūrintis savoi* gimtai 
vietelei — savo bažnytRiemiui, 
kuriame iŠ jaunystės dienų, tiek 
at^iuiiumų^' liko , tavo a^įntyt 
je< — neišdildomai.

Nepakanką gerų norų^r?lttąj 
kėjimų. Reikia dirbti ir pini
gais gelbėti. Gerais norais ir 
širdingais^ linlcejįmais 1 peklos 
stogas dengtas. Darbai gi. neša

štaįt amerikiečiai nei.. nepasį- 
juto* t kaip? sumetė, litus 
($118.50>r kuriais,: kupįškėnai

Duokime tinkamas r sąlygąs. 
tik tada kalbėkime apie jauni
mo nenormalumus. Pav„ Kau
ne, kur yra tinkamos skaityk
los ir bibliotekos, moksleivių 
atsilanko iš bendro lankytųjų 
skaičiaus apie 75%. žinoma, 
provincijoj tų . sąlygų* nėra* 1,to
dėl* ten,* galimas - daiktas,> jau
nimas kiek blogiau laiką pra
leidžia.

A. Drobnys nurodo, kad la-- 
bai didelės reikšmės jaunimo 
veikimui turi ir valstybės val- 
dymosi forma. Jis prašo teis
mą atsižvelgti į visas sąlygas 
ir jaunimą visiškai išteisinti.

Gynėjas A. Tornau sako,, 
kad teisti dabar yra. madą. 
Kas > dažnai teisiamas = ir. kaą 
teisia?. Teisia tie, >kurie patys 
turėtų būti teisiami. Teisia se
nasis pasaulis ateinantį pasau- 
lįy Pažymi, t kad, visa tai, , kas 
dabar yra sukurta, sukurta 
jaunimo* Ar gabmą teisti jaų^ 
nimąs, kad jis nieko nepadarę? 
Ne. Visas blogybes sukurę se
nasis pasaulis. Jis valdė iš tra-. 
dicijų. Jis iššaukė didįjį karą. 
Jaunimas po. prievarta išėjo i 
karą. Jam buvo žadėta nauja 
erą. Jis yra apgautas,. Jain->iš-

Manau, kad tai bus mano pa
skutinis žodis apie ' steigimą 
Lietuvoje Laisvų Kapinių.

Skaitančioji laikraščius vi
suomenė galėjo ganą gerai ap- 
sipąšinti, ko-, norima atsiekei 
besteigiant daugybę* Laisvų Ka
pinių Liętuvpje. Ir čia nėra 
daugiau reikalo pakartoti tiks
lus ir siekius. Apie tai pakaks. 
Nebęvarginsįu daugiau visuo
menės-tuo reikalu^ Lai Lietu
vos bažny.tkiemiąi tuoiu rūpi
nasi; ir musų amerikiečių pa
reiga savo bažnytkiemį pini- 
giškąi šelpti. Tik šelpiant savo 
bažnytkiemį reikia daboti, kad 
neįsiskverbtų apgavysčių ir vi
liojimo pinigų nuo amerikiečių. 
Reikia daboti ir žiūrėti, kad 
pirm tvėrimosi kokiam nors 
bažnytkiemy kapinių, kad pir
miausiai butų sutverta Ętipės 
Kultūros Draugijos) skyrius, — 
ir tik kada, tokis skyrius pasi
ims sau už pareigą steigti Lai
svas Kapines — reikia nuo šir
dies ir iš peties pinigiškai gel
bėti.

Tai yra šventa pareiga ame
rikiečių 
draugijos 
Amerikos 
šydamas 
parągįnti, 
tvertų 
gijos skyrių., Turint draugiją 
galima didelius, našius apšvie- 
tos ir kultūros darbus nuveikti,

štai jums pavyzdys — Ku
piškis. Etinės Kultūros Drau
gijos skyrius užkariavo apšvie- 
tos ir kultūros darbo lauką, 
čia jie steigia Laisvas Kapi? 
nes; čia jie rengia knygyną- 
skaityklą; čia jie rengia pa
skaitas, pakviesdami prelegen*; 
tįį net; iš laikinės sostinės Kau-> 
no; Čia*štai pasiskaitykite iš
traukų iš Lietuvos žinių No. 
274 už lapkričio 30 d. š. m.:

Jaunimo teismas Kupišky

š. m. lapkričio mėn. 27 d. 
Kupiškio L. J. S-gos skyrius 
surengė visuomeninį jaunimo 
teismą. Teismo sąstatą sudarė 
vietos gyventojai: J. Bukėnaą

sekr. ir
• narys. 

Kaltintojais ir gynėjais buvo 
L. J. S. centro valdybos nariai; 
A. Tornan, » V. Cibulskis, M. 
Mackevičius ir A. Drobnys.

Liudininkais iškviesti vietos 
jaunimiečiai: Balytė, Bukėnas 
ir žalnieriunas.

Jaunimas buvo kaltinamas: 
apsileidimu, idėjų mainikavimu^ 
pasaulėžvalgos neturėjimu, kny
gų ir laikraščiu neskaitymu, 
doroviniu iškrikimu, žodžio ne
tesėjimu, girtavimu.

Kaltinam, aktas reikalavo 
griežtos bausmės.

Perskaičius kaltinamąjį ak
tą buvo apklausti liudininkai: 
Balytė, žalnieriunas ir Bukė
nas.

Kaltintojas V. Cibulskis kal
tina jaunimą, kad jis nesisten
gia sukurti tinkamos aplinkos, 
kurioje butų galima pažanga, 
daugiau vadovaujasi upu, o nei 
šaltu kritišku protu. Kaltina* 
jaunuomenę už pornografines 
literatūros skaitymą ir girta
vimą.

Kaltintojas stud. M. Macke
vičius nurodo jaunuolio psichi
kos evoliuciją ir jaunuomenės, 
parejgas naujo, gražesnio gy» 
venimo kūryboj.

Jis konstatuoja, kad musų 
jaunimas nesugeba ir nesisten
gia įvertinti jaunystės laikp^ 
neturi kilnesnių idealų, tobuly
bės troškimų. Trūksta musų 
jaunimui savygarbos, savaran
kiškumo ir gilesnio visuomenės 
gyvavimo suprątimo.

Jaunuomenė esanti be inicia- f f 
tyvos ir nedrąsi.

Kaltina jaunimą už dorovi
nį pakrikimą, už lytinio gyve-,

Rūkyti LAŠINUKAI su kauliukais, 
svaras 1..................... .............

sųdyTFLašiniai, ................... s
W Lėlių loveles (Doll Bassi- 

nettes) 26 colių ilgio, gra- 
žios ir tvirtos sumažinta 
kaina
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Jonas Šopauskas

Šviesa ir Gyvoji Gamta

WISSIGDaktaras

^«3^«8/Sg^,S5/®ijg/® SrSr iffiiBwįaSR

DEL KALĖDŲ
»M»8RimoaKK»ximKMMft amm&aaoGINTARO ^KAROLIAI vertės $4.00,

KING .BRIKOS, vertės $3.50,

SMOKING STANDS vertės $1.00,
didesnius

VALGIŲ GAMINIMOB SAKSAFONAI vertės $150.00,

SMUIKOS, vertės $15.00,

ACCORDINOS ARMONIKOS

SKALBIMUI MAŠINOS

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

Phone Boulevard 4552

Tuo

4URE 
w*.e

draugių, 
drauges, 
sudėjo j 
Los An-

Specialistas iš 
Rusijos

Kapitonas 
Pasauliniame kare

vai. nakties 
2 ros vai.

augalai akumuliuoja

PORTABLE VICTROLOS, vertės $15.00

žmonijai yra 
kultūros 

sunaudoti

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

ee v. rr’uu bg 
IOCKE0

tiesioginių saulės spin- 
prisideda reflektuoti

srity, 
tik fo- 
chemi- 
augalo

UE'V’ -5EG------IN tAN HKT ’.T
•40-X MlGKT HOT OJfcKKTttKV

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

praeina žemės atmosferų stat
menai. Metų laikai irgi turi 
įtakos saulės spektro sudėčiai. 
Žiemų ultravioletinių spindu
lių esti, mažai, prieš pavasarį yra naudingos

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

saulės spindulių 
pro prizmę, gaunam 

juostelę — saulės 
Pagrindinės spektro 

- raudona, oranžinė,

Švediškas Mankžtinimas ir Elektri 
kinis Masažas.

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Most of our Leading Men, Including 
our Presidonts, ha ve been Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY OO FORWARD. There h always a Great 
Demand for Men and Women wlth Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a tlme. No Time Lošt New Classe* 
formed nlne tlmes a Year. Start Studying and Earn- 
Ing Credits at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degree 
ln Throe Yeart. Day and Evening Classes.

jus. — 
šviesa

(surenka, sutaupo) saulės ki
netinę energijų, žiemų, kūren
dami krosnį malkomis, iš tik
rųjų šildomės saulės šilima, 
nes malkos yra tik konservuo
ti saulės spinduliai. Augalais 
maitinasi gyvuliai ir žmonės. 
Jų gyvenimas be augalų butų 
neįmanomas. Vadinasi, auga
lai yra grandinė, kuri jungia 
mineralų ir gyvulių pasaulį.

Pasikeitimai gyvoje ir negy
voje gamtoje, kaip aukščiau 
matėme, vyksta saulės energi
jos dėka. Vis dėlto dar didelis 
energijos perteklius neatlieka 
jokio darbo, virsta šilima ir 
dykai pražūva.

Musų laikų 
viena iš didžiųjų 
problemų išmokti 
saulės energijų mechaniškam 
dąrbui. Kartkartėmis spaudoj 
paskelbia įvairių projektų, 
kur siūlo su įvairių veidro
džių arba lęšių sistemų pagal
ba sukoncentruoti saulės spin
dulius ir tokiu bildu gautų 
šilimų sunaudoti mašinoms 
varyti.

Taip pat saulės energijų ga
lima pritaikyti cheminėms 

ii fotochemijos 
Šviesos reakci- 

i panaudojamos fo-
- Mokslininkai, ku- 

fotochemijos 
nesitenkina 

Musų laikų

apie 50%, bankos ilgumas pa
siekia ligi 250 milimikronų. 
Tuo tarpu saulės spektro, 
kaip aukščiau matėme, ultra
violetiniai spinduliai sudaro 
tik 1%.

(Bus daugiau)
Giliai 

šviesos

daugiausia ir teks susidurti 
besiaiškinant šviesos įtakų gy
viems padarams.

Kiekvienų spindulių rūšį 
galima išskirti tam tikrais fil
trais. kiliminius spindulius at
skiria praleisdami pro 7% 
geležies sulfato (FcSo4) tirpa
lo 5,4 cm storumo sluoksnį. 
Matomus spindulius sulaiko 
jodas, ištirpytas dvisieriam 
angly (CS2), pagaliau ultra
violetinių spindulių nepralei
džia paprastas baltas stiklas. 
Vadinasi, į kambarį pro už
darų langų ultravioletinių 
spindulių nepatenka. Atskiras 
matomojo spektro dalis gali
ma išskirti spalvotais stiklais. 
Pav., raudonas stiklas pralei
džia tik raudonus, žalias tik 
žalius spindulius.

Saulės spindulys, kol pasie
kia žemę, turi praeiti pro at
mosferų. Oras spindulius ab
sorbuoja (sugeria), todėl, že
mės paviršiuje susidaro spin
dulinės energijos nuostolis. 
Ji virsta kitomis- energijos 
formomis, pav., chemine, šili- 
mine ir t. t. Dėl absorbaci- 
jos susilpnėja ypač infrarau
dona sritis ir palyginamai ne
daug ultravioletine. Be to, 
spindulys atmosferoj nuo pa
sitaikančių dujų molekulų, 
dulkučių ir durnų dalelyčių 
atsispindi ir nukrypsta nuo 
tiesaus kelio. Dėl šio reiškinio 
nukenčia ultravioletinė spek
tro dalis. Taigi, saulės spindu
liai, kol pasiekia žemę, nusto
ja žymių dalį energijos. Kal
nuose tas nuostolis siekia apie 
20%, lygumose — 50%. Ypač 
susilpnėja ultraviol e ti n i ų 
spindulių sritis. Saulės spekt
ras viršuj žemės atmosferos 
(ekstraterestrinis spektras) tu
ri 43% infraraudonų, 52% 
matomų ir 5% ultravioletinių 
spindulių. Žemėj (terestinis 
spektras) prie vidutinio sau
lės aukštumo yra apie 60% 
infraraudonų, apie 40% mato
mų ir tik 1 % ultravioletinių. 
Vadinasi, pastarųjų sumažėjo 
5 kartus. ;Iš čia suprantama, 
kodėl: aukštuose kalnuose yra 
daugiau ultravioletinių spin
dulių. Taip pat aišku, kad vi
durdieny jų daugiau, vakare 
mažiau, nes per pietus saulė 
būna aukštai ir spinduliai

Turkiškos, Rusiš
kos Sulfurines Va
nos Ir Elektrikiniai 

Treatmentai

Rusiška ir Turkiška Pirti
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it druskos vanos, v 
svvimming pool.

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

reakcijoms. Ta 
mokslo sritis 
jos plačiai 
tografijoj. 
rie dirba 
toli gražu 
tografija. : 
kas svajoja įsibrauti į 
narvelio laboratorijų 
dengti didžiulę gamtos pa
slaptį, būtent jis mano, kad su 
spindulių pagalba galima bu
siu sintezuoti cukrus panašiai, 
kaip augalo lapas sintezuoja. 
Nors dar apčiuopamų rezul
tatų nepasiekta, bet nenuils
tamas darbas čia varomas. 
Gal netoli tie laikai, kada 
mokslininkai sugebės be au
galų pagalbos gamintis kai 
kurias maisto medžiagas. Tu
rint galvoje, su kokiu atkak
lumu žmogus nugali gamtų ir 
pritaiko mokslo išradimus sa
vo gerovei pakelti, atrodo, 
kad tokios svajonės neliks tik 
svajonėmis. Turėsime vilties 
ir lauksim. Dabar geriau pa
sižiūrėkime, kaip saulės spin
duliai veikia gyvajų gamtų. Iš 
pradžių susipažinsime su 
spindulių fiziniais savumais.

3. Saulės spindulių fizika.— 
Praleidę 
pluoštelį 
spalvotų 
spektrų, 
spalvos 
geltona, žalia, mėlyna ir vio
letinė. Tai yra matomų spin
dulių sritis, jų bangų ilgumas 
būna nuo 400 milimikronų — 
760 milimikronų. Matoma da
limi saulės spektras nepasi
baigia. į kairę nuo raudono 
ruožo yra nematomų, šilimi- 
nių spindulių, kuriuos vadina
me infraraudonais. Jų banga 
ilgesnė už 760 milimikronus. 
Už violetinio ruožo yra nema
tomų cheminių spindulių. Tai 
ultravioletiniai spinduliai. Jų 
bangos yra trumpesnės už 400 
milimikronus. Ultravioletiniai 
spinduliai pasižymi stipriu 
cheminiu veikimu. Su jais

kiekio užtektu 
rutulio masi
ni e t u dirbant

LAIKRODŽIAI (Wrist Watch) su dei- C 4 Q A A 
mantais, vartės $35, po ................. I Oi U U

$4.50
$8.99

................ ■■■■■■—1 
daugėja ir daugiausia jų va 
sąrą. Rudeniop vėl iš lėto ma 
žėja.

Prie 
dūlių 
nuo žemės paviršiaus spindu-l 
liai. Pasirodo, ne visvien, 
koks tas paviršius, pav., snie
gas reflektuoja 10 kartų ge
riau ultravioletinius spindu
lius, negu pieva. Taip pat 
purvuose irz pajūrio kuror
tuose trumpų bangų spindulių 
yra daug.

Įdomu pasižiūrėti, ar dirb
tinė šviesa turi ultravioletinių Į 
spindulių. Voltos lankas jų 
išspinduliuoja nemažai, net 
dar trumpesnių bangų negu 
saulė. Saulės spektro trum
piausia banga yra gauta 289,6 
milimikronų, o iš Voltos lan
ko — 280 milimikronų. Elek
tros lemputės su anglies siū
lais skleidžia daug ultraviole
tinių spindulių, bet stiklas 
visus sulaiko. Plačiai gydyto
jų vartojama kvarco lempa 
turi trumpų bangų spindulių

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina

Nuo 8 vai. ryto iki 12 
Nedėliomis nuo 8 iki 

po pietų.

Chicago LAW School
-------------------------------- ACCREDITED----- ------------------ ---------

KNYGĄ
(COOK BOOK)

JOSEPH’S DRY GOODS STORE |
O* - JUOZAS PIKELIS, Sav. , S
J 3344 SOUTH HALSTED STREET g

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES
* 14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderson, Presldent Telephona Raglttrar, State 414S
(E«t. Fcb. S. 1896)

$48.00
$4.00

$19.00
$37.00

TO TUE 5AEE .
HIDB IT ASAFB PLACer NND , 
bONT UOHBRS YOU VUT

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

[Acme-P. B A. Photo]

Winnie Ruth Judd, kuri sė
di Arizonos kalėjime ir laukia 
mirties bausmės -— pakorimo 
— vasario 17 d. už nužudymą 
savo dviejų geriausių 
Ji nužudžiusi savo dvi 
jų lavonus supiaustė, 
skrynias ir išsiuntė į 
gėlės.

1. Šviesa mituose. 
žmogaus širdy ghid 
ilgesys, šviesos sąvoka taip 
pat sena, kaip ir pačios die
vybės. Pirmykščiam žmogui 
šviesa yra kažkas stebėtina, 
šviesoj jis mato dievišką kū
rybą, kur atsispindi gražutis 
pasaulis. Tas žymu beveik vi
sų religijų mituose. “Tebūnie 
šviesa“ yra pirmas Kūrėjo žo
dis “Genezio” knygose. Indų 
pasaulio įkūrimo mitas “Ve
dose” sako, — kad visų pirma 
atsiradusi šviesa “tamsybėse 
paskendusioj pradžioj.” Seno
vės tautos garbina šviesos die
vus. Persai Irano plokščiakal
ny garbina ugnį. Graikai au
koja aukas Apolonui, spindu
liuojančiam šviesos dievui ir 
Helios saulės auksinio vežimo 
valdytojui. Egiptiečiai atiduo
da dieviškų pagarbą saulės 
dievui Ra, kuris gyvybę ir 
derlingumą žemei suteikia, 
Senovės lietuvis pareiškia sa
vo sielvartus amžinos ugnies 
ir švesos dievui Perkūnui, žo
džiu, kiek religijų, tiek ir 
šviesos kultų. Mitai gali mums 
atrodyti vaikiški, bet tas gra
žus “pasakų melas“ išreiškia 
skilią tiesą. Šviesa yra vienas 
nuostabiausių gamtos reiški
niu.

* !: • ■ ! • ‘di:; i ■■ •

šiandien be indų, gal nie
kas saulei himnų nebegieda. 
Musų laikų žmogus, stebėda
mas gamtos reiškinius ne tik 
stengiasi atjausti ir išreikšti 
nusistebėjimą, bet ieško prie
žasties sąsajos, tiria, mokosi. 
Religija čia užleidžia vieta 
mokslui.

2. Saulė — energijos salli- 
Be abejo ir šiandien 
tikriau pasakius, spin

duliuojanti Saulės energija 
yra didžiausia dangaus dova
na. Saulė yra ne tik musų pla
netos motina, bet jį mus šildo 
ir maitina.

Žemė pagal prof. Kothner’io 
skaičiavimus gauna iš saulės 
spindulių pavidale apie 48,- 
000 bilijonų kalorijų, kurios 
galėtų duoti apie 20,000 bilijo
nų kilogrammetrų darbo. To
kio energijos 
visoms žemės 
noms apie 700 
dieną ir naktį.

Saulės šilimos dėka garuo
ja vanduo jurų paviršiuje. 
Ore atšalę garai sudaro debe
sis. Debesyse a ty ėsdamas 
vanduo susitelkia 
lašelius. Pagaliau krinta že
mėn lietaus pavidale. Dėl ne
vienodumo žemės paviršiaus 
įšlimo susidaro oro srovės — 
vejas. Beveik visos oro atmai
nos pareina nuo Saulės.

Žiemą ledas aižo kalnų uo
las. Pavasarį betirpstant snie
gui staigiai atsiranda daug 
vandens. Tarpekliais ir šlai
tais besivingiuodami upeliai 
neša viską, kas pakliūva, į 
lygumas. Tuo Hudu saulė nors 
ir netiesioginiai keičia žemės 
paviršiaus išvaizdą.

Žemėj auga augalai, žaliųjų 
augalų narvelis yra didžiau
sia gamtos laboratorija. Čia iš 
neorganinių medžiagų gauna
me organines, kurių svarbes
nės yra šios: angliavandžiai, 
baltymai ir riebalai. Tas pro
cesas, schematiškai jį aiški
nant, vyksta taip: lapuose 
chlorofilas iš oro angliarūgš
ties ir iš šaknų pričiulpiamo 
vandens, saulės šviesai vei
kiant, sintezuoja angliavand- 
žius. Angliavandžių dalis 
transformuojama virsta rie
balais, kita dalis sujungiama 
su azotu ir gaunama balty
mai. Didžioji angliavandžių 
dalis palieka pavidalu krak
molo (skarbylo), celulozos, 
vaisinio cukraus ir t. t. Vi
soms Šioms painioms reakci
joms reikalinga energij 
energijos šaltiniu čia yra sau
lės šviesa, todėl tas procesas 
vadinamas fotosintezių. Vadi
nasi,

Treatmentai visokių' ligų, reuma
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

Kalėdinis Išpardavimas
... PUIKI LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

gįHbu Vyrišky, Moteriškų, Vaikų ir
i Mergaičių Aprėdalų
L y , -JKčia galėsite ginti pasirinkti visokių reikalingų aprėdalų

*cmas kainas.
L. Užkviečiamc visus lietuvius darbininkus ateiti ir

persitikrinti musų žemom kainom__ __ ______

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

MIDGET RADIOS, vertSs $18.00, 
už . ..... ................... ................

LIAMPŲ SHADF.S, vertės $3.00,
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TURTINGŲJŲ SAUŽUDYBĖS

Amerikoje depresija atnešė saužudybių epidemiją, 
žudosi ne tik išbadėję bedarbiai, bet ir buvę pirmiaus 
labai turtingi kapitalistai. Labai praplitęs žudymosi 
būdas tai — šokti pro langą iš kokios aukštos trobos.

Užvakar Chicagoje nusižudė, iššokęs iš 20-to tro
bos aukšto rūbų dirbtuvės savininkas Max Menacker. 
Vakar tokiu pat būdų padarė sau galą kitas Chicagos 
turtuolis — buvęs skalbyklos savininkas, Otto M. Rice. 
Jisai nukrito nuo 14-to aukšto.

Tos mirtys atrodo simboliškos. Jos tartum vaiz
duoja staigų Amerikos “prosperity” kritimą, užėjus 
depresijai. Biznio nepasisekimai, žinoma, yra jų prie
žastis.

AR NEREIKĖS MOKINTIS IŠ KINŲ?

Kinijos valdžia subalansavo savo biudžetą. Tai, sa
ko, esąs pirmas toks atsitikimas per paskutinius 21 me
tus.

O turtingiausio ji pasaulyje šalis, Jungtinės Valsti
jos, savo biudžeto nesubalansuoja. Prezidentas ir kon
gresas galvoja, kaip sumažinti valdžios išlaidas ir pa
didinti pajamas, kad bent ateinančiais metais nebūtų 
deficito.

BADO KILPA RUSIJOS ŽMONĖMS

kia pirmiausia kaltinti buvusį
jį Amerikos tautininkų šulą, 
Dr. Joną šliupą, ir jo padėjė
jus bei mokinius. Tiek įtūžimo 
kovoje su tikyba ir kunigija, 
kiek jo .pasireįkšdavo pas šliu
pą ir jo sekėjus (flšliuptar- 
nius”), niekuomet nebuvo pas 
socialistus. Socialistai skleidė 
laisvamanybę pusėtinai rimto 
švietimo keliu.

Bet, žinoma, yra nesąmonė 
sakyti, kad ateizmas turįs ką 
nors bendro su “rusiška kpL 
tara”. Jeigu v tas ^Vien.” tam
suolio tvirtinimas butų teisin
gas, . tai, visa musų senesniųjų 
tautininkų . karta butų rusiškos 
kultūros padaras. Bet jie, ži
noma, mokinosi ateizmo, ne iš 
rusų, o iš Vakarų 1 Europos ir 
Amerikos laisvamanių. Jie ver
tė lietuvių kalbon arba popu- 
lerizavo anglų ir vokiečių raš
tus ir pasemtas iš tų raštų min
tis skleisdavo savo prakalbose.

Iš' tikrai rusiškos kultūros 
lietuviai butų galėję išmokti 
carą garbinti, o ne kritikuoti jau seniai. Daug skurdo dar- 
tikybą. IPatys rusai susipažino 
su laisvamanybe tiktai tuomet, 
kai juos pasiekė svetimų šalių 
mokslas.

Dar didesnis absurdas yra 
įsivaizduoti, kad iš “rusiškos 
kultūros” kilęs socializmas.; 
Kur tas “Vien.” tamsuolis ši-* 
tokį dalyką girdėjo? i

Kada antroje pusėje pereito 
šimtmečio Vakarų Europos ša
lyse jau gyvavo socialistų orį 
ganizacijos ir net stambios po
litiškos partijos (kaip, pav. 
Vokietijoje), tai Rusijoje so-! 
cializmo idėja interesavosi dar 
tik slapti inteligentų būreliai. 
Ji pasiekė juos iš užsienių, ir 
kiekvienas rusas socialistas,: 
kuris norėdavo soeializmo te
oriją studijuoti, mokindavosi 
vokiečių, f raneuzų, arba t anglą 
kalbos ir, jei galėdavo, važiuo
davo į užsienį. Iki Rusijos re-* 
voliucijos beveik visi rusų so
cialistų vadai gyveno svetimo
se šalyse.

Suprantama, kad daug-maž 
iš tą pačių 1 šaltįnią sėme ži
nias apie socialižmą ir lietu
viai. Tiesa, dažnai jie skaity
davo vokiečių, anglų arba fran- 
euzų socialistų raštus ne orį-, 
ginale, bet rusiškuose verti
muose; bet knygos turinys juk 
nepasikeičia mio to, kad ji bu^ 
na .išversta j kitą kalbą.. Dai
giausia, rusų kalboje mokslus1 
ėjo visa senesnioji Lietuvos in
teligentų karta, neišimant ne 
dabartinių “tautos vadų”, ku- 
rie šiandie turi aukštas vietas 
įKaųne. Socialistai skyrėsi, nuo 
ją tuo; kad jie studijuodavo ne 
tiktai tą, kas buvo caro vaį-( 
džios leista,' bet ir tuos raštuš, 
kuriuos carizmas drausdavo. 
' ‘^Rusiškos kultūros” produk
tai yra ne;:socializmas,, bet des
potų garbinimas,, cenzūra, lais
vos j minties persekiojimas, ver
giškas -žmonių nuolankumas 
valdžiai, *1 liaudies tamsumas, 
^religiniai prietarai, ir tat. Dau
gel; tų dalykų paveldėjo nuo 
Carizmo dabartiniai bolševikai. 
jBet bolševikus pamėgdžioja

■ kiek galėdami ii* ‘‘naujosios
^eros” tautininkai. Todėl be rei
kalo “Vien.” bendradarbis kra
mtosi “rusiškos* kultūros”. Jeigu

Rusijos diktatorius Stalinas išleido naują dekretą 
apie maisto paskirstymą žmonėms, šis dekretas nusta
to, kad visi fabrikų darbininkai turi gauti iš savo fab
riko administracijos knygeles, pagal kurias kiekvienas 
turės pirkti maistą ir kitas gyvenimo reikmenas. Tų 
prekių pardavinėjimas pavedamas į fabrikų adminis
traciją rankas.

Todėl, kas nedirba fabrike, tas maisto arba kokio 
kito daikto nusipirkti valdžios krautuvėse dabar nebe
galės. Jisai turės eiti i “atdarą rinką”, t. y. pas speku
liantus, kurie už visą ima dešimtį kartų brangiau.

Fabriko administracija, pirma negu duos knygelę, 
darbininkui, privalo, sulig dekretu, peržiūrėti jo doku
mentus ir įsitikinti, ar jisai nebuvo už kokį prasikalti-* 
mą atleistas iš pirmesni© darbo. Kas yra, pašalintas iš 
darbo arba pasišalina iš jo sauvališkai, tas netenka, 
maisto knygelės.

Nors sovietų Rusijoje jau ir iki šiol buvo nežmo
niška tvarka maisto skirstyme, bet šis naujas Stalino 
dekretas dar labiaus pablogino padėtį. Nuo dabar yra1 
pasmerkti nuolatiniam badavimui visi miestų gyven
tojai, kurie nedirba fabrikuose arba nepriklauso fab
rikų darbininkų šeimoms (komisarai valdžios įstaigose," 
žinoma, yra išimtis). Rusijoje yra dar nemažai buvu
sių senosios valdžios valdininkų, krautuvių savininkų, 
ir kitokių klasių žmonių. Vieni jų fabriko darbui ne^ 
tinka, kitų valdžia į fabrikus nepriima. Jie, vadinasi^ 
turi badauti.

Antra vertus, ir fabrikų darbininkai dabar pasi-> 
daro visiški savo bosų vergai. Pirmiaus skriaudžiamas^ 
darbininkas galėdavo mesti darbą vienoje vietoje ir ei-: 
ti j kitą fabriką. Bet dabar skriaudžiamam darbinan-į 
kui nebėra išeities. Net žiauriausiais kapitalizmo lai-njisai jos kiek turi, tai vargiai 
kais bosai neturėjo tokios galios ant darbininkų.

Tai mat, prie ko privedė bolševikų diktatūra ir eko 
nominis Rusijos bankrotas. O Maskvos davatkos kle 
gedavo, kaip žąsys, kada mes pasakydavome, kad bol 
šivikai veda Rusiją^ į bankrotą!. 
. ...... ............ ................. ..... .................. ........ III ■—■I—1 ■■ W| Įi

jįą butų galima atskirti nuo ru 
siškos.

“BENDRO FRONTO” 
MANIEVRAI

[Apžvalga
TAMSUOLIO PASAKA

“Vienybėje’’ /rašo,. matyt,,toks 
pat ignorantas, kaip, jos re
daktorius, vienas. pasislčpęsi .po« 
pseudonimu asmuo,, kaimam rm- 
pi pateisinti p. Un^Liutkaus-. 
ko kunigystę. ‘ Ažuot parodęs, 
kodėl tar naująs- “dvasiškas tė
velis” iš. šltapiijio “bedievio” 
staįga pavirto dužią ganytoju,.

--------------------- ----------------- ----- ---------

jisai / kvailai atakuoja socialis
tus. Sako:

“čia, Amerikoj, tarpe, lie
tuvių jau ouo keliolikoskme- 
tų siaubia savotiškas .ate
izmas^. kurį skleidžia rusiš
kos (<? “N.” Red,) kul~

..taros socialistai 4r jų aukis*‘rašo,:
“N^J^Jaota 

ševikataJie per savo laikraš
čius, tarpe tampaus elemen
to, skdepiga paniaką viskam, 
kas turi ryšioi sm tikyba.” 
Jeigu* yra,inp^dėjimas Skie

pyta (?:). ^paniekąviską, kas ta
ri ryšio- su <■ tikybų-,- • tar-tao* rei-

mas, o musų .netikėjimas. 
Svarbiausias klausimas įne 
tas, kad jus tikite, mes ne
tikime; ne tas, kad ginčytis 
delei religinių pažiūrų tarp 
savęs,
bjBti jįuo pražūties, ^tate, 
jau dabar*4 ,<kadau- 
ja, o neužilgo m nai. ba-

, 4- ,. . I • . . . . . ■

ši Bimbos deklamacija vi^ai 
yra nesutaikoma sus taonusi- 
aftatymu, kurio.iki šiol teikėsi 
jitai-ir jo partija. Aklai pa- 
m^Modami vRuąijos bolšęvi- 
kus,jie laikė viena svarbiau
siųjųsavo pareigų ‘^bedievybės” 
skleidimą j ir Ritoje propagando- 
je jie neretai pralenkdavo net 
senąjį “šliupizmą”.. Bet dabar 
staiga jisai surado, kad tikėji
mo klausimai visai neprivalą 
būt .nė keliami. Girdi, jau ate- 
jo badas ir visiems reikia gel
bėtis.

Lyg tas badas butų, netikė* 
tai iš kažin kur nukritęs! Ba
dą kenčia bedarbiai Amerikoje

* •

R. Kalnietis. ’

TIKSLAS
(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

* ....
Liko viena išeitis. Nežiūrint 

priespaudos dr nusiminimo, 
griebtis* mokslo, skatinti jau-

buvo skaitęs šv. Krisiaus gy
venimą ir mokėjo atmintinai 
dvi litanijas. Visas tas jo 
išsilavinimas ir gera kunigo 
protekcija, pas kurį jis buvo 
keletą metų zakristijonu, iš
aukštino jį ir jis labai lengvai 
tapo priimtas, kaipo prieglau
dos vedėjas.

Daug mažesnio išsilavinimo 
buvo jo pagelbininkas Raudo
nikis. šis ne per pus liek ne
mokėjo ir nežinojo, kiek Ci- 
niuiuis. Bet Raudonikis turėjo 
daugiau gudrumo, šešius me- 

paprastas

Turėdamas v kartais laisvą 
valandėlę laiko, mėgstu pa- 
#W©rti ^praeityje, ieškodamas nnoimnę prie knygos, platin
au .nors malonaus, smagaus, ^o ti gerą spaudą tarp žmonių, 
.daugiausiai — įdomaus, d r,
kiek sykių grįžtu i mintimis į 
praeitį, tiek sykių randą be- 
igalės padarytų klaidų, kiurių šų, be kurių geriausi norai [darbininkas džauliuose *ir per

skleisti susipratimą. Naujų 
apaštalų greit atsirado, nebū
vu tik kur gauti visam tam iė tas dirbo kaipo

bininkų masėse buvo da ir prieš 
tai, kai atėjo depresija. Bet 
seniaus bimbininkai nenorėdavo 
ne girdėti apie darbinikų vie
nijimą, neatsižvelgiant į jų pa- 
žvalgų skirtumą. Kiekvieną 
platesnę darbininkų organizaci
ją, į kurią jie, tik gaudavo įsi
skverbti, jie stengdavosi suskal
dyti ir suardyti.

Kodėl gi Bimbai susyk pa
rupo katalikų “gelbėjimas” da
bar? Todėl, kad jisai nori iš
gelbėti savo kromelj. Komu
nistai bandė pasipinigauti, 
“gelbėdami” kiniečius, bet kai 
Maskva ėmė tartis su ( Japoni
ja, tai šis biznis turėjo susto
ti. Jie “gelbėjo” negrus, tikę- 
damiesi susilaukti iš jų. daug 
pasekėjų; bet lapkričio 8 d- 
rinkimai) parodė, kad čia pro
spektai blogi. Jie, bandė prisi
plakti prie karo veteranų, ap
simesdami karštais tėvynės 
gynėjų šalininkais; jie organi
zavo “maršavimus” J Washing- ( 
Joną, bet viskas pasibaigė i be 
pasėkų. Na, tai dabar planuo- . 
jama užtiesti tinklą ant para- 
pijonų

šis naujas komunistų ma
nevras yra toks pat bergž
džias, kaip ir visi pirmesnieji. 
Nes seniai visi žino, kad nei 
katalikų, nei juodukų, nei ki
niečių, nei bedarbių gerovė ko
munistams nerupi. Jiems rupi 
ne jų gerovę pakelti, bet ttfc 
jų, negerove pasinaudoti. Ką gi 
jie galėtų katalikams arba ki
tiems bedarbiams duoti ? Pa
mokinti, kaip iškovoti duonos? 
Bet kur jie yra iškovoję žmo
nėms, duonos?
. Imkime Rusiją, kurią komu* 
nistai valdo ir kurią bimbinin- 
kai garbina, kaip kokį rojų.; 
Ta Rusija badauja! Dalis gy
ventojų tenai gauna korteles, 
su kuriomis jie gali nusipirkti 
maisto i valdžios krautuvėse, 
bet kol jie nusiperka, tai išsto
vi ilgas yalandks eilėse, po -atn 
daru dangum, šaltyje ir lietu- 
ije. iO daugelis Rusijos gyven- 
jtpjų nė: tą kortelių negauna. 
Kuris nusikalto valdžiai arba 
fabriko bosui (visi fabrikai te- 
,nai priklauso valdžiai), iš to 
kortelę atima, ir jisai gali stip
ti; badu! Tai šitaip dabar yra

V

. ĘaętąuuAHi laiku Bimįja ėmė4 
labai rūpintis katalikų jišgąuyį- 
mu. Kai kuriosę savd t prakal
bose- nupeikė laisvamany*- 
bę‘\(paiuišįai, kaip “Vienybės” 
Viįtelįi#rir dabar jisąį bando 
savo* ,/^istątymą ... išdėstyti 

Tarp ko kita jisai
" -S

. Ww«istai darbi-
; idnLai, .sakom katalikams 
' darbininkams: Susivienyki

me ii’ ’kovoldh|eįužj’duba^ < 
savo| gyvybę, įkyrią plėkai Jš' 
musų. Jdasčs. .4 žįaur jo>

’ taliatą ■kim': WUT peštoj 
mums ant-keHo *ju«ųH tikėjv'

tuomet nemačiau. O nema
čiau ir o nepastebėjau , todėl, 
kad buvau ; j aunas, nepatyręs 
gyvenimo, nepamokytas. Ko 
tuomet nesvajota,, apie ką ne
svarstyta? Apie viską. Norė
josi vienu kartai ir studijuoti, 
ir linksmais praleisti laiką, ir 
nusidailinti, ir simpatiją susi
rasti..,Ieškota svajonių pasau
lyje idealo, siekta prie jo* 
daug apie jį kalbėta kitiems, 
kuo plačiausiai,aiškinta,ir ga
lop — atsidurta po viso to 
tuštumoje, be fdraugo, ,be 
žmogaus. Ir kai visą tai paė
mus krūvon ir dar pridėjus 
skurdžiai praleistas jaunas 
dienas, gauni jaunystės gyve
nimo vaizdą, pamatai; tą gy
venimą visoje pilnumoje. No
rėtųsi grįžti atgąl, norėtųsi 
sučiupti tas gražias valandas, 
kurių tuomet nematyta. Bet, 
deja, laikas nesustoj a. Lekia 
valandos, bėga dienos, slen
ka metai, ir vis praeitin, ir 
vis Juodon, tamsion amžių 
užmaršon. .Klaidžiodamas: po 
miglotą; praeities klonį sutin- 

į ku. štai daug, daug pažįstamų 
draugų ir. draugių, kurie, taip, 
kaip ir aš,,buvo, kadaise jau
ni...

...Metų prabėgo daug,.. Kiek 
persiskyrė, žmonių, su. šiuo pa
sauliu nesuradę jauni laimės, 
kiek užgimė naujų sielų, kiek 
praliejo viens kito kraujo, 
kiek išgėrė vyno, kas hesu- 
skaitys. Tarp kitų mano gerai 

■ pažįstamų draugų buvo ir gal 
dar dabar yra .draugė Julė.

Julė Baniulytė. Ir kas jas 
tuomet nepažinojo, kam ji bu- 
vo svetima.

Štai sunkus karo laikai. Vi-t 
są kraštą suspaudė savo na- 

, gaiš skurdas ir badas ir gy
ventojai pradėjo aimanuoti. 
Žiaurus priešininkas, įsiveržęs 
į kraštą, torio j o ugnimi ir 
kardu, be jokios atodairos, be 
jokio pasigailėjimo žmonių 
turtą... <Kur pirma nuėstai sto
vėjo besididžiuodami savp 
puikumu, iš ten nuskurusių 
miestiečių minios traukė J 
sodžius ieškodamos duonoj 
kąsnio ar svaro' kito bulviui 
Bet už ką pirkti, kuo užmo
kėti! Pinigų kursas nupuolu 
jie nustojo paskutinės vertėj 
Lįko viena išeitis — arba maL 
nyti valgį už baldus ir braus 
genybes ,ar atvirai sodžiuose 
vagiliauti. Už menkiausį prąn 
sižengimą, krašto valdovai 
baudė smarkiai su-visu žiaiM 
rumiiį o juo labiau, kad už^-į 
mus kraštą ir jį nuterioju^ 
atsirado pilna vagių, plėšikiį, 
kurie dieną ateidavo gaujO-i 
mis į turtingesnius ukinink'us 
ir jų akivaizdoje grobdavę 
durtą. Nusiminimas, priespaų4 
da, užgulė visą kraštą; atsi- 
■rado > begalės visokių * žmonių 
išnaudotojų, kurie vaikščioda
mi po sodžius visokiais bu- 
(luis„. apgamlinejo .žmones,• a^j- 
simesdOmi žinovais, t /Didelei 
dąugybe, švilpiant kulkoms '■1 ' 1 1 ' * 1 • “• • M ’l

pavirsta niekais.
?Bet uuo ko prądėti? Būrelis _. .

ideąluitų jau kelintas kartas 
apie, tai, bet iš tuščio, 

Jkąįp sako, ir Saliamonas ne- 
prįpfis. Laužė kiekvienas gaL 
vą, naktį negalėjo užmigti ir 
galop, žodis po žodžio, buvo 
surasta būdas. Visų pirmą, 
suredagavę karštą atsišauki- 
jną, išsiuntė į Ameriką mal
daudami pašalpos taip aukš
tam tikslui. Nepamiršo: kreipi 
tis ir į nualintą visuomenę, 
kuri irgi sulig savo išgalės ne
sigailėjo skatiko. Tai buvo 
pradžia. Surinko būrelį vaikų 
ir nu^amdę namą, atidengė 
prieglaudą. “Prieglauda.” Tas 
žodis, suelęktriząvo badaujan- 
čją masę ir kiekvienas stengė
si) ten* .įkišti nors vieną savo 
vaiką, kad tuo bud u sumaži
nus šeimyną tokiame didelia
me varge.. Ir taip . netrukus 
prieglaudoje vaikų .skaičius 
žymiai ugterėjo. Vaikai buvo 
priimti visokios tautybės, nes 
steigėjai ..prieglaudos tikėjosi 
•vis tik susilaukti gerų levynės 
sūnų. Plačiai apie tai. nemi
nint, reikia pasakyti, kad toji 
nušri tautybė dalinai. .sudergė 
prieglaądos .tikslą ir .steigėjų 
svajonės padaryti iš kitatau
čių savo krašto suims, subyrė
jo, lyg smėlio namai. Laikui 
bėganj, prie visų blogumų pri
sidėjo įraivųs klebonėliai ir 
davatkos, kurie prieglaudą už
valdė..

Mažą, pamažu sužinojo apie 
šią įstaigą ir provincija. Atsi
rado ir čia norinčių įstoti į 
prieglaudą. Ir kai vienam so
diečiui per klebono protekci
ją pasisekė patalpinti savo sū
nų t prięglaudęje, nebuvo galo 
panašiems prašymams. Visi 
jam pavydėjo, kad išaugins 
jąunų, ponu, kuris , netgi - kuni
gu galėsiąs tapti. Klebonas 
daugiau prašymų peužganė- 
dindavo, nes buvo gavęs iŠ 
.Vilniaus instrukcijų, kad iš 

: sodžiaus bus priimamas mini-J 
mas nuošimtis, nes prieglau
doje ir taip esą, neturtingųjų 
kiemsargių ir kitų pagailėti 
jjų. žpionių- vaikų*. j

Prabėgus kuriam laikui 
prięgjlauda žymiai išsiplėtė, 
,įst įgė, keletą, nuėsto jskyrių ir 
pet pravineij oje buvo perkelta, 
kelios dešimtys vaikų. Visos 
Los; prieglaudos, turėjo vardus 
ikukio nors švento, ir pats aukJ 
įėjimas buvo, paremtas vien* 
.tikybos, pąmatais. Su kuni-į

.jyibKMMfiank ■žnwn»luiw>,LrflJ stiurfpsnię.ir avyaoh*. B«- 
.tautybės ,vaikai nematė.ir ne^ *
girdęjio. Viskas buvo šveptav 
Kasdieną keldavo ..penktą .va^ 
Japdą. I?usę: .po; penkių—mi- 
:šios^ į, kurias uicuiėjmuis skai- 
.tėsi didžiausiu prasižengimu 
ir jap doks., mokinys (daugu
mas lankė mokyklas) pakliū
davo į “juodą knygą.” Nieks 
tuomet negelbėdavo. Buvai 
.stumdomas . ir varinėjamas, 

^lyg didžiausis prasikaltėlis, 
p .Gęptralines^ prieglaudos vc- 

. jkaro ilankc ir' l)aimčje< kaaoi«u ^lėjąs buvo> S. Giniunas, jo pa- 
♦gglbĮpipkasi—- Raudonikis. Į- 
dmnw -ners-paviršutiniškai pa
žinti; jų^išsilavįnimas, būdas. 
'Pįrpiąs buvo paprastas kai- 
miątis, baigęs gjas “darakta- 
^ių”‘iįnokyklą įr tris syk per
manytas per ąficinkas, savo 
pavardę paairt^ydavo beveik 
negalvodamas^ įTai ir buvo vi
sas, r jo: Jteįlavi4imas. ž i nom a, 
tarėjo..darjurj daugiau ypaty- 
^d^^^Rol^jo^taiiptinai minis- 

e __ ;.j, ’taaliiirąK,n«sukUipdamas tarna-
elgėsi taip kai0*>vo»ninišieim siu visomis graci

jomis, niok'ūjb porą dainelių, / i; ■ '' - • ,' « ' “ I. 1 ■ . < r ’ ■ '

tų laiką, daug ko išmoko. Jį 
išaukštino prieglaudos stei-

mas. Nieks tiek nesibiaurėjo 
moterimis, kaip Raudonikis, 
nors jaunas mergaites begalo 
mylėjo rr labai noriai su jo
mis praleisdavo laiką. Bet 
čia jo negulima nė truputį į- 
tarti, nes jis 
vaikų, o ne gražiosios lyties 
meile vadovaudamasis.

•II.
Tokiose tai sąlygose ir tokių 

auklėtojų , prižiūrimi augo 
“ateities sūnus.”

Giniunas sykį beviešėdamas 
savo parapijoje užtiko tryli
kos < metų našlaitę. Mergaite 
buvo truputį pamokinta: skai
tė ir šiek tiek mėgino rašyti. 
Bet Giniupo akyse tas dar ne
reiškė,, kad iš jos galima pa
daryti žmogų. Jam be galo pa
tiko jos būdas ir išvaizda. Ne
didelio ūgio simetrinio sudėji
mo, pailgaus veido ir rimtos 
išraiškos, Julė susyk krito į 
akį prieglaudos vedėjui. Tu
rėjo be galo gyvą būdą, nega
lėjo ilgai vietoje išstovėti, 
dažnai be reikalo sukinėjosi, 
juokėsi. Tai buvo viena jos 
blogų pusių, bet Ciniunas į tai 
nekreipė domės ir pasitikėda
mas savo auklėjimo princi
pais, nutarė ją paimti į prie
glaudą. Tuo tikslu užsuko 
pas kleboną pasiteirauti žinių 
apie Julę ir jos tėvus. Klebo
nas davė gerą opiniją^ kiek jis 
ją pažiboj o. Kol Ciniunas 
kalbėjosi apie Julę su klebonu 
arbatą gerdamas, ji laukė 
prieangyje kas bus toliau. 
.Kertėje stovėjo ant vienos ko
jos, mažo stalelio pavidalo 
Skrynia su keturkampiu už- 
voščiu, ant kurio tupėjo pri
lipintas apskritas kryželis. 
Prie vieno lango stovėjo sta
lelis, ant kurio gulėjo atiden
gta knyga,, o- šalę jos išdžiu
vusi rašalinė ir surūdijusi 
plunksna. Po langu siūbavo 
obelys (ir kriaušės, o po jų še
šėliais noko žemuogės, tirpo 
serbentai, šen-ten po obelimis 
stovėjo suoleliai, primesti laik- 
raščūb

(Bus daugiau)

tai darė vien

Kalėdinis ‘’Naujįeaą”nume-

tent^Dr. AL Maugerio “Kalėdų

(bėjimas su sugrįžusiu ištritasi- 
Jono Ji Hentmana-

raštą

do’ jau šešiolikti1 metai/‘O-Ru
sija juk ne pramonės, bet žem
dirbystės šalis. Seniaus ji tu-- 

♦ dėdavo’„duonos dauginus,’ negir 
j galėdavo suvagoti.’ Komunistų 
$ įvaldomoje Rusijoj a i tik komisą* 
i soįųsį

‘ 1' ■ f • J. .

Taigi: yra. tuščia šneka, ka$ 
komunistei ’paįęs žmonėms is$ 
sigelbėttvinųd>įbįdo. Jie ne iŠk<r 
vos duąąą, bet atims
iš ‘kąšnj, jeigu #
ji0( lte^4W^ tgVė^alią! 

f

jas įdamn& numeris. Kaina

nose.

gam 
etųAm«*»

jięh kada npr® tųrčs< falią!
.....; ' ■ yw>-’iiyQ.... .. , į '! ■] j

Ž"į
Kaina 5c kiekvieno.

■ < • • ‘ *• •» . ■ • I ' ' lf J .

Įišyažiavo į Bfttisijps/gįtamą pdt 
įlBę visus* savo | trųpjn^is 
/Dievo gtebai. Kiti, paailifcię 
vietoj c,t. pašinam! o j o kaimynų 
tįš^čgi^u*.: ir lavinosi jų turtą 

sielos gilumoj^. 
Kąd.ikada nors,jtamsv sugrįžus* 
^atlygins.

išguita ipriešo, kuris per*tiek 
dąug amžių vergė Lietuvą, jue- 
biįvo. Jo ( vietą ,pžėnie nauji 
'atėjūnui* kurie iš pradžią vii 
sai tĮięąis}taif5 ;su gyventojų 
valia, .bet <
'jiems- buvo inmtHngiau.

Šiandie at6jo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina Iffc.

“NAUJOM, BANGA” 
Atėjo ,,pirmas, numeris

___„ U, gauti “Nsujienasa”. 
Kaina tik 5 centai.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien, pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 

iRnston.Mass.
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Dar vienas, turtuolis 
užsimušė iššokda
mas iš dangoraižio-
Ot*o M. Rice, turtingas skal

byklų savininkas, vakar nusi
žudė iššokdamas iš keturiolik
to apartmento aukšto, 3740 
Lake- Shore Drive. Jo kūnas 
buvo< rastas namų.kieme. Buvo 
64 metų amžiaus. Kaip kitų 
turtuolių, ir Otto Rice’o mirti 
aiškina, “neišgydoma” liga.

šeši: uždaryti bankai 
išmokės depozito- 

riams $400,000
Cicero Trust and Savings 

Bank išmokės--$34,300

* -

A.[Acmc-

Patvinusios Chagres upės sunaikintas baigiamas statyti Madden tvenkinys* Darbas prie šio 
tvenkinio tęsėsi jau kelinti metai ir turėjo būti baigtas 1934 m., bet potvinys, kokio nebuvo 

per 20 metų, visą atliktąjį darbą sunaikino.

Mockus perduoda visiems Na- 
makščiečiams kalėdinius ir nau
jų metų linkėjimus; nuo savęs 
ir nuo jų giminių Lietuvoje. 
“Jeigu kurie norėtų gauti ži
nių apie gimines Lietuvoje, ra? 
ginami šit manim susižinoti/ 
sako p. J. Mockus.

Laiškai Pašte
laiškai vra atėję iš • Europou* 
jie priklauso, tegul nueina. I

šie
Kam . _________  .... ......
vyriausįjį paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padšta iškaba “Adver< 
tised Window” lobSj nuo Adams gat> 
ves, pasakant laiško NUMERI, kali

kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
naštas laiko tam tikri laika, o pas* 
kui sunaikina.

504 Bagdonas Albina
506 Brazas John
511 Gogą Jonas
513 Graiciunas Dr. A L
517 Januška Mrs A
518 Jensen Chr
520 Kamanauskis Andanos
522 Kiedainis Gosparas
533 Petrauskaite Stella

537 Saisauskai Juozapas Morta
549 Valuckis Pranas
550 Vaitekūnas Cazimera
551 Vesevich John
555 Zararenei Mortai.

K Lietuviai Gydytojai

drmt. strikoe’is
GYDYTOJAIS IK CHIRURGĄ* 

OFISAS;

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo « Iki 4 ir nuo 0 iki

8 vai. vak. NedSUomls pagal sutarti
• Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930
.H ns nnusu mm ■■■■■■■■ .........     —i ..........

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

oratoriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale i meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W; 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

lietuviai Gydytoja* * ,

DU MARGERIO1
PRANEŠIMAS

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

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8485-

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

kampas 67th ir Artesian Avė..
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliotos pagal susitarimą.

Dr. Vincenta C. Steele 
Dentistas .

4180 Archer • Avenue

šešių užsidariusių bankų de- 
pozitoriai, gaus $400,000 Kalė
doms.

Pinigus išmokės šie bankai, 
Division State Bank — $06;- 
000, Cicero Trust and Savings 
Bank^ — $34,300, Hubbard 
AVoods Trust and Savings 
Bank; $38,400, Baliau Trust 
and Savings Bank — $67,300, 
Adams State Bank — $28,900, 
Forest Park Trust and Sav
ings —- $145,600.

Mėgins užareštuoti 
Stevensų šeimynos 

turtą
15-ka nusibankrutijusios 

Illinois Life Insurance Com- 
pany “policy holderių” žada 
eiti į teismą, užareštuoti * Ste
vensų šeimynos turtą ir praša
linti apdraudos bendrovės re- 
ceiverj. Tuo reikalu federa- 
liame teisme, prieš teisėją 
AVilkersan daromi žygiai. Ste
vensų šeimyna, kuri kontrolia
vo apdraudos bendrovę, taipgi 
valdo LaSalle ir Stevens vieš
bučius.

Mokytojai vakar gavo 
$2,000,000 algomis

Vakar mokyklų mokytojai ir 
kiti mokyklų tarybos tarnau
tojai gavo $2,370,000 algomis. 
Be to, $127,000 buvo išmokėta 
sanitarinio distfikto tarnauto
jams. šiandien algas gaus ir 
apskričio valdininkai.

Negali žmogus, praeiki. Taip 
tavo širdis ir traukia į vidų, 
kad ką nors nusipirkti. O krau
tuvėje pilna? žmonių,? Lyg ker-* 
mošiuje; Visi linksmi* Vieni de
ra didžiulę akordinąę kiti ra- 
dius, treti “fornišius”. įvairiau
sios muzikos garsai taip> ir ver
čia kojas trepsėti...

p.. Mockus- pastebėjo, kad - teir 
siaučia smąrkus ekonominis 
krizis, kurį ypatingai jaučia 
ūkininkai. Jiį. ūkiai nuolat li
cituojami./ Pa.V;v Skaudvilės 
valsčiuje, tik į vieną dieną iš 
varžytinių parduota * 50 uukiųu

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel.5 Roosevelt 7532-

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Ut ar n inkais, Ket vergais it Subatomis.
2420 W. Marąuette Rd. arti Wsetem Av 

Pbone Hemlock-7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomisr

1821' So, Halsted Street'

Pbone Boulevard 70V2

DR. C.Z. VEZELIS
Dėntistas.

4645. So. Ashland- Ava
arti 47th Street

Lietuvis rastas negy- Lietuvoj-siaučia sun- 
vas, su sutriuškin 

ta galva
kus krizis, sako grį

žęs amerikietis

Namakščiečiai norėtų susižinoti 
su giminėmis

Be to, prisiminė, kad Nama
kščių apylinkes gyventojai, ku
rie turi giminių Amerikoje, ne
gauna jokių žinių ir labai no
rėtų ką nors iš jų išgirsti. P.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307; Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR; C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo ii Europos» ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj, 

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

ntais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOULEVARD 9199

dr; a. j. gussen
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos; nno 9 ryto iki 9 vakaro 
nediliomb-'pagal sutartį. 
4847> Weet 14th: Street 

CICERO. ILL.
X-Ray. . . Pbone Cicero 126©;

Matomai skaudžiai sumuštas 
su geležgaliu, vakar lietuvis 
Pranas Pupa buvo rastas ne
gyvas antrame, aukšte namų, 
724 South Clark St. Jo galva 
buvo biauriai sutriuškinta. Pra
nas Pupa, spėjama, buvo apie 
55 metų amžiaus.

Praleidęs Lietuvoje trejus me
tus, Chicagon grįžo J. Moc
kus

L L ZOLP
Graborius Chicagoj

A. MONTVID, M. D.
West Town State • Bank Bldj. 

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

Tel. Seeley 7330 , 
Namų telefonas^ Brunsvick -0597

Ofisortel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Famcisco Avenue

P. Antonina Budovi 
čaite, atsiliepkite

Septyni žmones sunkiai 
sužeisti restoranto 

sprogime
Septyni žmones sunkiai nu

kentėjo, kuomet vakar anksti 
rytą, 2534 West Division St., 
įvyko sprogimas išgriovęs be
veik visą dviejų aukštų namų 
vidų . Sprogimas kilęs dėl ga- 
zo, kuris sunkėsi iš restoranto 
pirmame namų aukšte.

P-lė Antanina Budovičaitč, 
kuri gyveno kiek laiko atgal 
1530 So. 49th Avė., Cicero, III., 
prašoma atsišaukti, yra labai 
svarbus reikalas. Pamatykite 
Maria Jurgelonis Naujienose 
nuo 1 vai. iki 8 vai. vak. —MJ

Praleidęs arti trejus metus 
Lietuvoje, Chicagon nesenai 
grįžo Jurgis Mockus, 4601 So. 
Fairfield Avė. Pirmiau gyve
no Roselancįe. Ameriką pasie
kė gruodžio 6 d., ląivu “Paris”.

Iš, LietųvoSpp, J, Mpckųs iš
važiavo lapkričio 8 d. Būdamas 
Lietuvoje, gyveno Namakščių 
miestelyje, Melžavėnų kaime 
pas gimines.
I vieną dieną varžytinėse, par

duota 50 ūkių
Prisimindamas apie Lietuvą

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir> 

BalzMittdtoją^
Moderniška . Koplyčia « Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAįo, ILL.

________________ u-U—LU...................... ............. . .....

Tel. Rėptibliti 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 52031

Boulevard 8413 *

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytės 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Didelis sujudimas
Budriko krautuvėj

, Lietwvė8' Akušerės
Mis. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
U Midwife 

Naujoj vietoj
109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas* 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic

Pbone Canal 6122<

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Lcavitt St, 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šventadieniais pagal susitarimo

{vairus Gydytojai

DR. H E R Z M A N
— IŠ RUSUOS—

Gerai lietuviams žinomas per- 25 me«: 
tus kaipo patyręs gydytojas durufgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ■ ligM/vyt*, > 
moterų it vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokios elektros' prie- ■ 
taisos-» 

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 18t6 St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park -6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS *
4729 South Ashland Ave„ 2- luboo 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po , pietą ir nuo 7 iki 8«30'(val 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Pbone Midway 2880

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Ana diena eidamas Halsted 
gatve, Bridgeporte, visai neti
kėtai buvau priverstas sustoti 
prie Juozo Budriko radio krau
tuvės, 3417 S. Halsted St.

Langai išpuošti įvairiausiais 
gražuminais, kalėdinių dovanų 
pasirinkimais, deimantais, laik
rodėlių ,rašomų plunksnų, smo- 
king standų, o pačioje krautu
vėje šimtai gražiausių ir nau
jausių radio, parlor setų, kar- 
petų, skalbiamų mašinų ir 1.1.

SIŲSKITE GĖLES.TELEGRAMA?

>LO VE Iltį S
KVIETKININKAS

NUSKINTOS. KVIETKOS-
Pristatom į Visas ' Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankhta’msv<it Pagrabams i Vainikai r

3316 S. Halsted StJ Tel; Boulevard 7314
♦ *■ • . •’« • *

j.J.

- įsu ei **’*‘*4‘-
---- a----—ax------ 1-------------—X-----‘.■J1* y.'-

vanat.

Antonina Shusho

VERONIKA STRAZDIENĖ 
po tėvais Kairiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 23 dieną 
gruodžio mėn., 1931 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Panevėžio apskr., 
Velikių parapijos. Kuodžių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime vyrą An
taną Strazdą, sūnų Povilą šešių dienų, 
broli ir seserį, pusbrolius ir pusseseres, 
o Lietuvoj dvi seseris.

Liūdnai atminčiai mano brangios 
prisiegos bus laikomos Šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčioje 23 dieną gruodžio 
mėn, 1932 m. 8 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįstamus at
silankyt į pamaldas.

Mes Tave Musų brangiausioji nie
kuomet neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes ankščiau ar vėliaus 
pas Tave .ateisime. Lauk mus atei
nant! Nuliūdę lieka
Vyras, Sūnūs, Seserys, broliai ir Giminės

PETRONĖLĖ PASZKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 dieną, 1:30 valandą 
po piet 1932 m., sulaukus apie 
46 metų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Raulą. 2 dukteris, Jadvygą ir 
Pauliną, sūnų Mikolą. 2 žentus 
Stanislovą Petkus ir Kazimierą 
Lauraitis ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3029 
So. Emerald Avė. Tel. Victory 
4342.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj 
gruodžio 23 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus ■ gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petronėlės Paszkie- 
wicz giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir .suteikti > jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.  \ ‘

Nubudę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

^niau^a ir Didžiausia
LilETU'V'I' '

GRABORIUĮSTAIGA
, EUDEIKIS ir vėl nustebino publik^ 8ii savdi.nupigint0- 
rmis kainomis.už aukštos rųšies palaidonieko) 

nerokuojame už atvežimą, mirusio^mbgatis^fcuno į
< |staigą iš bile> kokios miesto dalie*^

Reikalui esant, musų iautomobiliUk°atvaduos*| jusų 
n namus ir atveš j musų įstaigą,4 kur gąlėsitei'pąmatyŪ di- 

džiausj. pasirinkimą grabų U kitį'Tfeikiienų ♦
tarnavimą, jums visai nieko nereikė mokėti, nežiūrint■*' 

f tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių , graborius, kuris 

' teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios i Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu? kreipsitės kur 
kitur.

■iri '

tv

s

. JŪSŲ GRABORIUS ,
> •; ' ■■■■< - ■■

’ ■ ; '■ Didysis Ofisai
'1, ••*> 

t •- '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais TARPS 1741 ir 174S

Akušėrka
16 metų prakti- 

,kuoja Chicagoj li- 
gpninčse ir priva- 

tiškai.
(Atidžiai, patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 

,;nuo 7 iki 9 v. vak. 
102 W. 72 gatvė 

e Telefonas
Raddiffc 2740

Aklą Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT” 
JLIETU VIS. AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
> LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St ,

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

Bedšlįomlą šuo 10 iki 11

Office Valandos. 2-4 s 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną* 2 iki 3 pu pitr

7-iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plasta 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DUBERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 33th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

NedėldieniatS' pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard .5914

DR:NAIM2S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th £1 Halsted -Sts}. 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal“sutartį.

Daktaras V.' A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų < gyslas;

Valandos, nuo 1. iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
33431 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dn Suzana A Slakis
Moterų ir Valktį ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai* kiekvieną : dieną nuo • 9 iki 
12 ry;o (išskyrus seredomis}. Taipgi 
nuo 4' iki 8 vai vakare, Utarninkaie u 
Ketvergais.. .

Rez. Tel. HYDB .PARK 3395

DU T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer > Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Re» 6600 South Artesian Avenue- 
Phonei Prospect 6659 * 

Ofiso, Tel. Canat 0257_

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS? 
1821 So. Halsted Stceek 

CHIGAGO,1LL.

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

Jei neatsiliepia šaukite Centtd ' 7464

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpecialutM odos ligą ir veneritką ligą 
O f i s a s <

311)2 So.' Halsted: St
kšmpaav lįst i Street

Vai.: 10——11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.y *. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Advokatai

A A; SLAKIS*
Advokatas-^

Miesto Ofisas • 77 W. Washington 
Room 905 ' Tel. Dearbom 7966;

VaiMdosn<9.«ryto ik! 4 po -pietą«>

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai ‘ 
4145 Arobee Tek Lafetgette^ 7337 •

Namą

JOHN B> BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ’ 

105 W. Montoe St., prie Clark 
Telefonas • State 7000: • Valandos 0—6 *

PanoMUo, Sorodos ir PMnytNoa vak. <J Ud 9 
Telefonas Booseyelt 0090 ■

Narnai! 6459 S. RockvreU Stroet a 
UtArnlbkO. KetVertfo 4r Sutaloa-<v«ik. 7 U» 9 

Telefonas Republiė 9000
*■»■**—«u « i , -

JOSEPH' J. GRISH
. Lietuvis Advokatas

4631 South Ashlami Ave» 
Tel* Boulevard 2800 

Rez. 6515 So, RockuteU

Tolofonas Rooseyelt 9000 •

ADVOKATAS * 
107A'St.—prie-Miehi»n i 

TsL PuUmaų. 595G-<*6377: 
4600 So. Wood Sts^-Ketvergo n 

Til. Lafayvttu 6393
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‘AnthonyWilson’esąs 
kun. Antanas Briška

—........ .... Į -.................................■ ■«■■■■............

S. Lauraitienė savo skunde įvardija Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios kleboną 

kaipo “Anthony Wilson”
Tai jos atsakymas j B. Lauraičio bylą dėl 

•divorso
Paslaptingas asmuo 

ny Wilson”, kurį Bruno Lau
raitis mini savo byloje dėl di
vorso ir kurį kaltina dėl palai
kymo santykių su žmona Stella 
Lauraitiene, esąs kunigas An
tanas Briška, Nekalto Prasidė
jimo parapijos, Brighton Park, 
klebonas.

Taip pareiškė pati Stella 
Lauraitiene, atsakydama į vy
ro Bruno Lauraičio bylą skun
du, kuriame ji reikalauja di
vorso.

Lauraitis turi užvedęs dvi 
bylas

Kuomet “Naujienos” pirmą 
kartą rašė apie dvi Bruno 
Lauraičio bylas, vieną prieš 
žmoną Stellą Lauraitienę, ir 
kitą prie kunigą Brišką, buvo 
pastebėta, kad “Anthony 
Wilson” yra nežinomas, pas
laptingas asmuo ir kad nežinia 
ar buvo koks nors ryšys tarp 
tų dviejų bylų. Vienoje, kaip 
jau minėjome, B. Lauraitis 
reikalauja divorso nuo žmo
nos, o kitoje reikalauja iš ku
nigo Briskos $15,000 už “nuo
stolius”. Kokie tie nuostoliai 
— tuo laiku dar nebuvo pasa
kyta ir tik pereitą savaitę B. 
Lauraitis pasakė, kad jie yra 
už “šeimyninio gyvenimo su
ardymą.

Anthony Wilson ir Ogden 
Dunes, Ind.

Divorso bylos deklaracijoje 
“Anthony Wilson” figūruoja 
štai kaip: B. Lauraitis kaltina 
žmona Stellą Lauraitienę, kad 
ji balandžio 10 d., 1932 metais 
Ogden Dunes, Indiana valsti
joje paniekinusi savo, kaipo 
žmonos pareigas, ir turėjusi 
santykius su “Anthony Wilso- 
nų”. Panašus dalykai su tuo 
“Anthony Wilson” pasikartoję 
gegužės, birželio, liepos ir rug-

DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI RAGINAMI EITI 
A. GIRSKIU! Į PAGALBI

Ryt prasidės galutinas jo bylos svarsty
mas; teisiamas už B. Walkerio nudurimą

Prašo A. Girskio draugų atsišaukti ir liudyti 
teisme apie jo būdą

Lietuvio Antano Girskio by
la penktadienį, gruodžio 23 d., 
bus svarstoma prieš krimina
lio teismo teisėją Philip L. 
Su 11 i va n.

Teismo dienai besiartinant 
įvairiose lietuvių visuomenės 
dalyse pradėjo reikštis didelis 
susiinteresavimas Girskio li
kimu ir kai kurie sutiko eiti 
nelaimingam asmeniui į pagal
bą. Kaip daugumas žino, jis 
bus teisiamas už Illinois Pack- 
ing Company skerdyklų f Ur
mono Bert Burton Walkerio 
nudurimą.

Yra vilties Girskį išgelbėti
Advokatas F. .1. Ferlic, vi

suomeninio gynėjo Benjamin 
B. Bachrach asistnetas, kuris 
Girskį gins, pareiškė, kad yra 
vilties Girskį išgelbėti, jei jo 
draugai sutiks ateiti į teismą 
ir liudyti apie jo būdą, — cha
rakterį.

“Aš pageidauju, kad visi 
Girskio draugai ir pažįstami 
atsišauktų”, išsireiškė, adv. 
Ferlic* “ir gelbėtų jį nuo skau
džios bausmės. Kiekvienas ži
no, kad Girskis nėra krimina
listas, kad jis žmogžudystę 
papildė tik laikinai sumišęs. 
Bet teismas tam patikės tik 
tuomet, kuomet liudininkai

Antho- piučio menesį, Ogden Dunes ir 
įvairiose kitose vietose.

Deklaracijoje, byloje prieš 
kunigą Brišką, Bruno Laurai
tis kaltina Brišką panašiais 
prasižengimais ir priduria, 
kati jis suardė jo šeimyninį
gyvęnimą.
Anthony Wilson ir kun. Briš

ka vienas tas pats asmuo 
♦

Ir dabar iš Stellos Lauraitie- 
nės skundo (cross-bill) prieš 
Bruno Lauraitį pasirodo, kad 
“Anthony Wilson” ir kunigas 
Briška yra vienas ir tas pats 
asmuo.

Tame skunde, Stella Laurai
tienė, užginčydama B. Laurai
čio kaltinimus ir primesdama 
įvairius kaltinimus nuo sav4s, 
vienoje dalyje įterpė šiuos žo
džius :

Ištrauka iš p. Laiiraitienės 
skundo

“Your Oratrix (p. S. Laurai
tienė)... represents that ofi the 
21 st. Day of September, 1932 
the cross-defendant (Bruno 
Lauraitis) filed bis bill in this 
coiirt, as aforesaid, and that 

v 

he did charge the priest with 
having Čommittcd adultery 
and having carnal knowledge 
with your Oratrix and naines 
the priest as one Anthony Wil- 
son, who in reality is Fathcr 
Briszko.”

Išversta, ši ištrauka iš p. S. 
Lauraitienės skundo štai kaip: 
“P. S. Lauraitienė pripažįsta, 
kad rugsėjo 21 d., 1932 m., 
Bruno Lauraitis įteikė šiam 
teismui (Circuit Court of 
Cook County) skundą, kuria
me kaltina kunigą dėl svetim- 
moteriavimo su p. Lauraitienę 
ir įvardija jį kaipo “Anthony 
Wilson”, kuris tikrenybėje yra 
kunigas Briška”.

pajėgs įrodyti, kad Gwskis 
yra geras žmogus, o neĮpri- 
gimtas kriminalistas.
Girskio draugai ir. pažįstami 

Maginami atsišaukti
Tuo tikslu į “Naujienas” 

kreipėsi kai kurie Girskio li
kimu susirūpinę asmenys, ieš
kodami platesnių informacijų 
apie bylą ir kur reikia. eiti 
liudyti.

Asmenys, kurie norės Girs
kiu! pagelbėti, turi atsišaukti 
pas advokatą F. J. Ferlic, 
kriminalio teismo rūmuose, 
prie 26-tos ir California Avė., 
šeštame aukšte, “Public De- 
fender” kambaryje.
Ragina eiti Girskiai į pagelbą

Kiti gali atsišaukti ir pas 
p. Barborą Pocienę, 7136 So. 
Rockwell St., telefonas, Hem- 
lock, 5727, arba pas St. Ado
maitį — Adams, 3738 South 
Halsted St., tcl. Boulevard 
9880.

P. B. Pocienė, gerai pažįs* 
tantį Antaną Girskį per eilę 
metų stengiasi kuo daugiausiai 
jam padėti ir todėl nuo savęs 
prašo visų lietuvių, kurie bent 
kiek pažįsta Girskį ateiti į 
teismą , ir parodyti teisėjui, 
koks jis iŠtikro yra žmogus. 

P. Adomaitis irgi yra užinte- 
resuotas Girskio likimu, nes 
pas jį kaltinamasis gyveno.

Bylos svarstymas įvyks 
penktadienį, teisėjo Sullivan 
kambaryje, septintam aukšte, 
kriminalio teismo ritmuose.

Kaip P. Šolomskas 
komunistas, atsiver
tė prie dv. šventos
Nuo “Laisvės” ir Lenino prie 
Užugosčių bažnyčios altoriaus

Laikraščių skaitytojai dar at
simena apie P. šolomską, ko
munistą, kuris dirbo “Laisvė
je” Brooklyn, N. Y. Gyvenda
mas Amerikoje šolomskas bu
vo didelis bedievis ir išsijuo
sęs keikė visus dievus ir jų 
Šventuosius.

Rašydavo “Laisvėje”. Smer
kė visus žmones, kurie nėjo su 
Bimba ir Andriuliu. Jis vienas 
buvo neklaidingas ir garbino 
matušką Rusiją, nors buvo dzū
kų tėvų sūnūs. Per ilgus me
tus nenorėjo girdėti apie tė
vynę. Nuolat svajojo apie pro
letarų rojų.

Nuo Lenino prie Jehovos
Bet praeitą pavasarį Petras 

spiove į matuškos Rusijos vei
dą ir išvažiavęs i Lietuvą ap
sigyveno Dzūkijoje, Užugostije, 
Alytaus apskrityje. Tuojau ap
siversdamas ėmė keikti Ameri
koj paliktus “Laisvės” ir “Vil
nies” tavorščius, kiekvieną sek
madienį ėjo į Užugasčio ir 
Stakliškių bažnyčią ir atsiklau
pęs prieš altorių maždaug šiais 
žodžiais meldėsi į dievo motiną 
ir patį Jehovą:

“Aš, .sūnūs palaidūnas”
“štai puolu prieš tave, mie- 

laširdingiausia dievo motina, aš, 
sūnūs palaidūnas, atsiduodu 
tau kunu ir dūšia iš savo liuo- 
so noro. Nuo tavęs, motina 
dievo, reikalauja atleidimo tik
tai dėl dvejų smertelnų griekų. 
Maldauju, kad tu man dovano
tum už tai, kad aš būdamas lie
tuviu garbinau Rusiją ir, kad 
Amerikoje, biznio išrokavimais 
ėjau ranka rankon su Bimba 
ir jo ščyriausiais draugais, kei
kiau dievąz ir visus žmones, ku
rie nepūtė į Bimbos dūdą, šian
dien manau apsigyventi Lietu
voje ir vesti jauną panelę.

P. šolomskas, gavęs išrišimą, 
kreipės prie vyskupo, reikalau
damas leidimo be užsakų apsi
vesti su 16 metų panele J. K.
Vakar Maskva, šiandien Roma

Šią žinią apie P. šolomsko 
atsivertimą prie dvasios šven
tos ir savo tavorščių Amerikoj 
prakekimą, rašo “Naujoji Ga
dyne”, sklokininkų organas.

Well, Senam Petrui nėra nuo
stabu, kad taip įvyko. Vakar 
keikė bažnyčią ir jos dievus, o 
šiandien puola ant kelių ir mal
dauja išrišimo iŠ nuodėmių ir 
vėl grįžta į Užugasčio bažnyčią.

Iš tokių žmonių, kaip Petras 
Šolomskas dar neišgaravo fa
natizmo raugas. Vakar buvo 
Maskvos fanatikai, o šiandien 
vėl—Romos.

—Senas Petras.

Bridgeportas
A. Ambrozevičius turi lietu
viškų kalendorių ir laikraščių

A. Ambrozevičiaus knygyne, 
8210 South Halsted Street, ga
lima pasipirkti pavienių nume
rių “Naujienų” ir kitų lietuviš
kų laikraščių.

Taippat yra didelis pasirin
kimas ir įvairių lietuviškų ka- 
lendorių ir gintarų.

P. A. Ambrozevičius yra se
nas kalendorių ir laikraščiij 
agentas, draugiškas Žmogus ir 
geras naujienietis. Norintieji 
laikraščių ar kalendorių, neuž
mirškite Ambrozevičiaus kny
gyno.

—Senas Petras,

Ketvirtadienis, gr. 22, 1932
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(Vardas ir pavardė)

(Adresas) Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

(Miestas ir valstija)

1,000 Kalėdinių krep
šiukų 21-mo vardo 
bedarbių šeimynoms

Rimkus ir kiti. 
Muzikantas — 
palinksmins vi- 

dolerių vertės

Financial 
Finansai-Paskolos

Krepšius dalina vardo demo- 
kratų organizacija, 1715 So. 
Ashland Avė.

3224 
rium

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimu skyrius 
kalba!

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Malonu girdė’i, kad Tamsta

PARDAVIMUI saldainių, 
eiga retų krautuvė lietuviais apgyventoje 
kol io n i joj. 2451 W. 69th St. TeL 
Prospect 10070.

dženito-
savo laiku priklausė

šį vakarą nuo 7:30 visą va
landą bus gražus dainų ir mu
zikos programas iš stoties WH 

kurį duoda Jos. 
radio

C. Krasneckė, T. Bago

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Krautuvė 

4171 Archer Avė.

Jonas
rius, kuris užvakar, antradienį 
rytą, mirė'German Evangclical 
Deaconess ligoninėje. Sulaukė 
46 metų amžiaus. Buvo plačiai 
žinomas tarp Chicagos lietuvių. 
Laidotuvės įvyks penktadienį.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia idedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No,_____
Mieros

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

šiuomi pranešame, kad J. Ke
mėšis nėra Naujienų Bendrovės 
įgaliotas agentas ir neturi jo
kios teisės
ir abelnai daryti kokį nors biz
nį Naujienų vardu.

Jeigu viršminėtas asmuo pas 
ką nors atsikreiptų musų var
du, busime dėkingi, jeigu mums 
apie tai pranešite.

Naujienų Administracija.

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS

M.Walavičta
Grobles, A. Michelt, J. Ramoš 
ka, J. Sla vi nekas, M. Krauču 
nas, C. Krasneckė, " ~

arba pri- 
pažymėti

.... , , _. , _____•

ir adresų. Kiekvieno pa-
V

sfųsti pinigus arba pašto_ ženkleliais

adresuoti:
Naujienų Pattern Dept, 1789 So 

Halsted St„ Chicago. III.

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

Barbora Šeštokienė, 5654 W. 
64 Place urnai susirgo. Dr. 
Juška gruodžio 13 <1., perkėlė 
ją į švento Kryžiaus ligoninę. 
Už dviejų dienų buvo padary
ta operacija. Ligonė dabar 
jaučiasi daug geriau. Ji yra 
po dviejų daktarų priežiūra, 
Dr. Juškos ir Dr. S. Biežio. 
P. B. Šeštokienė norėtų, kad

Buehinskas, inžinie

Barborai Seštakienei padaryta 
operacija Švento Kryžiaus 

ligoninėje

Tautiškose kapinėse 
palaidotas Antanas 

Jokubauskas

Suknelė su nuimamu kalnie- 
kuris dabar yra labai madoje ir 

labai praktiškas, nes galima prie 
kiekvienos sukneleės dėvėti. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar s daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri- 

mietų ir aiškiai parašyti savo' var-

ROOSEVELT ggQQ

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerj. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

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

Dvidešimts pirmo vardo de
mokratų organizacija, kurios 
priešakyje stovi kongresmonas 
A. J. Sabath ir aldermonas J. J. 
Lagodny išdalins 1,000 Kalėdi
nių krepšiukų neturtingoms 21- 
mo vardo šeimynoms, sako kon- 
gresmono sekr. J. J. Drucher. 
Krepšiukai dalinami partijos 
bute, 1715 South Ashland Avė.

Kiekviename krepšiuke busią 
ganėtinai maistu1 užtikrinti ge
rus kalėdinius pietus penkių as
menų šeimynai hfbe to, užtek
tinai maisto dar dvejoms die
noms.

Sustok kentėjęs! Pasveik!
Kokios gal bus Kalėdos be sveikatos? 

Kurie kenčiate nuo gazų, išpustų vidurių, 
skausmų, nuovargio, nerviškumo, vidu
rių užkietėjimo, rheuriiatizmo, pūslės ir 
moterų ligų, hemorroidų ir kroniškų li
gų dabar gali pasveikti. Nežiūrint nuo 
ko nekentėtumete ir ką ne vartojote pir- 
miaus. Išvalykite savo kraują ir Vartoki
te šį pastebėtiną Žolių Toniką No. 1 ar 
S-M-S Žolių Nu Toniką Motinos. Hele
na Šimanskis 70 metų Žolių specialistės 
ir Dr. P. B. Šimanskis. Specialis pasiū
lijamas $1 supažindinimui butelis už 50c 
taipgi dykai daktaro egzaminacija 
neškite skelbimą arba rašykite Motina 
Helena Šimanskis ir D r. P. B. Šimanskis 
1869 N.Damen Av. Chicago, Ill.N-12-21 Personai 

Asmenų Ieško
“Naujienų” laikraščio 296 numeryje, 

gruožio 16 dieną, 1932 metų, tilpo ko
respondencija iš Carnegte, Pa., kurioj 
buvo rašyta apie Joną Vaišnį, pasirodo, 
kad tai gali būti mano brolis, kurio aš 
per' daug metų nežinau kur gyvena.

Jonas Vaišnis paeina iŠ Kvedarų kai
mo, Pakruojo valsč., Šiaulių apskr., 
pirmiaus gyveno McKees Rocks, Pa.

- .<Nau_ 
skaitytojų iš

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams teiksis nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, I0’’! 
metų. Metinė < narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

TeL Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 meru

Todėl aš meldžiu gerbiamųjų 
jienų” korespondentų 
Carpegie, Pa. ir aplelinkės pranešti, man 
kur Jonas Vaišnis gyvena ir prisiųsti 
man jo antrašą per laišką, žemiaus pa
duotu “Naujienų“ antrąja, už ką aš 
busiu labai dėkingas sužinoti ar tas žmo
gus tikrai yra mano brolis 

J. VAIŠNIS, 
1739 So. Halsted St,

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER'S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

MAINYSIU namą ant krautuvės, gro- 
sernės. Namas yra gražioje apielinkėje, 
neperdidelis. 3362 So. Halsted St.

I?Af TI? IjAvLE
TEATRE 

3324 S. Morgan St 
3 DIENAS

Pradedant

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

čius, B. Bugy, M. Kcenoy ir T. 
Burba.
e Ilsėkis Antanai! Neužilgo 
ir mes visi nueisime pas Tave!

Povilas.

Gruodžio 17 d., Tautiškose 
Kapinėse palaidotas Antanas 
Jokubauskas, 5537 Indiana 
Avė. Gražus būrelis draugų 
ir giminių suteikė velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Graborius Eudeikis pasakė 
atsisveikinimo kalbą, St. Rim
kus pagiedojo porą liūdnų 
giesmių, pritaikintų įvykiui.

Velionio žmona ir artimiau
sios giminės labai patenkinti 
Savitarpinės Pašalpos draugi
jos patarnavimu, Draugija su
teikė garbės vainiką ir parū
pino grabnešius.
Velionis — buvo laisvų pažiū

rų žmogus
Antanas Jokubauskas buvo 

laisvų pažiūrų žmogus, pri
klausė Savitarpinei ir S. L. A. 
Iš užsiėmimo buvo 
rium 
džęnitorių kliube.

Kaimynai dženitoriai tinka
mai pagerbė draugą. Nupir
ko vainiką ir visi, kurie galė
jo, dalyvavo laidotuvėse, Prie

Pirmą Kartą 
SOUTH SIDEJ

GRANE
TEATRE 

4236 Archer Avė, 
4 DIENAS

Pradedant ---------------

Treč., Gruodžio 21 d. 
RUSIJOS PASTEBĖTINA DRAMA 
^MILIJONAS LAUKINIŲ VAIKŲ"

“ROAD TO LIFE”■ • ■
Kalbama Filmą sų, Anglišku tekstu.

JoAfo PaauMtinimo Kitinotei

FC, 1420 k 
F. Budrkio 
krautuvė, 3417 S. Halsted St 
Dalyvaus visų mėgiamas daini
ninkas Stasys 
Taipgi jaunas 
Alex Schemett 
sus savo $700 
akordina. Bus daug ir kito 
kių įvairumų. Tad nepraleis 
kitę šio programo.

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

"Autrot" Knygyne, iki Kalėdų kny
gos ir gintarai už pusę kainos 

“ORAKULAS“
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas“, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvi- 
liką daugaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingęs ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių , Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

“ŽINYNAS“
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— “Žinyną _ _ 
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.

Gražus būrelis draugų ir gimi 
nių suteikė velioniui pas

kutinį patarnavimą

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

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

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, biznis išdirbtas gerai, pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.

6818 So. Ashland Avė.

giminės ir draugai ją aplan
kytų. Kambario numeris 

P. Daub.

Tikietai jį “Naujienų 
teatrinę parę 

dalinami—
1. “Naujienų” raštinėje, 1739 

South Halsted Street.
2. “Aušros” Knygyne, 3653 

South Halsted Street, ir
3. P. Ambrozevičiaus Knygy

ne, 3210 South Halsted Street.

. Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ........................... $2.00
Kansas City ------------  $5.00
Detroit ............................. $2.50
Los Angeles ------------ $20.00
New Yorfk .....................  $8.00
Pbiladelphia ..................   $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearbom 9765. Chicago

blankui
pavyzdžio nume:

•avardę‘1 ... - -
lio kaina 16 centų. Galima pri

tartų su 'užsakymu. Laiškus reikia

■'V''
fe)' VJi 'j

į;




