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54 angliakasiai žuvo
Illinois kasykloje

Eksplozija juos uždarė pilnoj gaso kasyk
loj 625 pėdų gilumoje. 12 lavonų jau išim

ta iš Moveaųua kasyklos

yra

gaso

Moweaqux., III., gr. 26. —šis Nors beveik nėra jokios vil-
miestelis turėjo baisias Kalė- ties, kad ir kiti angliakasiai 
das, eksplozijai Moweaqua ko- butų išlikę gyvi, nes po eks- 
operatyvčj kasykloj uždarius 54 plozijos visa kasykla prisipil- 
angliakasius 625 pėdų po že
me gilumoj.

Eksplozija ištiko šeštadienio 
ryte, vos pradėjus angliaka
siams dirbu. Gelbėtojai nusi
leidę į kasyklą, rado didžiąją 
šaftą užverstą akmenų, taip 

. kad jokiu budu negalima buvo 
prieiti prie kasykloj uždarytų 
angliakasių. Pirmieji gelbėto
jai ištraukti be sąmonės, nes 
kasykla buvo pilna gasų. Ma
noma todėl, kad ir visi kasyk
loj uždaryti angliakasiai 
žuvę nuo gasų.

Vėliau gelbėtojai su
kaukėmis ir pumpuojant orą |- 
sileido į kasyklą ir pirmiausia 
stvėrėsi už darbo atidaryti ke
lią. Bekasant akmenis, rasta
15 lovanų, kūnų 12 jau tapo 
iškelta j viršų, o 3 dar pasiliko 
neiškelti, gasui vis dar truk
dant gelbėjimo darbą. - -t

Visas miestelis yra paskendęs 
gilioj gėduloj. žuvusių šeimy
nos stovi prie kasyklos ir lau
kai kokių nors žinių iš gelbėto
jų, nepražudant paskutinės ki
birkštėlės vilties, kad gal kar
tais jų namiškiai ir yra išlikę 
gyvi. Didžioji gatvė pilna žmo
nių. Irgi visi gaudo žinias iš 
nelaimės vietos, šiaip visas 
miestelis tuščias. Net ir pa
maldos dviejose bažnyčiose liko 
atšauktos, kunigams nuėjus 
melstis prie kasyklos.

Pirmas išimtas iš kasyklos la
vonas Andrew Potsick, vieno iš
16 vaikų Mike Potsick, kuris 
taipjau yra uždarytas kasyklo
je. Antras iškeltas lavonas bu
vo David MacDonald, kurio du 
vyresnieji supai taipjau pasili
ko kasykloj, o du jaunesnieji 
sunai liko našlaičiais, nes ir jų 
motina yra mirusi.

Prie kasyklos papludusi aša
rose vaikštinėja senutė Mrs. 
Mary Vavrick, kurios du sunai 
dviejų dukterų vyrai ir vienas 
anūkas randasi užgriauti ka
sykloj.

Įėjimas į kasyklą yra Shelby 
paviete, bet pati pasykla nu
sidriekia toli į Christian pa
vietą. Kaip manoma, nelaimė 
jvyko tuoj po to, kaip nusilei
do į kasyklą angliakasiai. Pir
moji partija jau buvo pasieku
si savo darbo vietą
toj vietoj kur požeminio gele
žinkelio bėgiai išsišakoja, lau
kė gryštančio traukinėlio, kad 
nuvežtų juos į kitą kasyklos 
dalj. Belaukiant ir ištiko ga
so eksplozija. Pirmieji lavonai 
rasti geležinkelio išsišakojimo 
vietoj ir visi jie buvo labai ap
degę.

dė nuodingų diijų. O oro va- 
rytuvai tapo eksplozijos suga
dinti, ir dar ikišiol kaip rei- 

ikiant neveikia. Tečiaus vir 
(dar gaivinama nors menkutė 
viltis, kad gal ir pasisekė toliau 
į kasyklą nuėjusiai daliai ang- 
likasių kaip nors užsidaryti 1Ą0 
gasų ir iš kur nors gauti oro, 
taip kad gal kartais jie tebėra 
gyvi. Gelbėtojai dirba dieną 
ir naktį, kad pasidaryti kelią į 
kasyklą. Bet tokis darbas yra 
lėtas, kadangi yra įgriuvusios 
lubos, reikia išimti akmenis ir 
dėti naujas paspirtis.

Kasykla priklauso tūlam 
Glen Shafer, kuris ją buvo už
daręs kaip neapsimokančią. Te
čiaus ją pasiėmė vesti patys 
darbininkai, kooperaty vinis pa
grindais. ir pardavinėdami iš
kastas anglis savo 
užsidirbdavo nors 
pragyvenimą.

Dar 27 lavonai

apielinkėj, 
ir skurdų

išimti
Moweequa, III., gr. 26.—šian

die iš kasyklos tapo išimti dar 
27 apdegę lavonai. Pirmiau iš
imta 12. Tokiu budu jau yra 
išimta 39 lavonai.

Kasykloj pasiliko dar 15 gy
vų ar jau mirusių žmonių. 10 
jų yra šiaurinėj kasyklos daly, 
kur dabar siaučia gaisras. To
dėl jie jau yra žuvę, ir nebėra 
mažiausios vilties, kad jie butų 
gyvi. Todėl tą kasykląs dalį 
uždarė, kad gelbėti 5 anglia
kasius, esančius pietinėj kasyk
los daly, kurie kartais dar gali 
bu t i gy vi.

Indėnai išplėšė Brazili
jos miestą

0 kita,

Imperatriz, Maranhao, Brar 
zilijoj, gr. 26. — Atvykstantis 
iŠ Conceicao. di Araguaya, 75 
m. nuo čia, pabėgėliai sako, kad 
jų miestą Užpuolė laukiniai Cai- 
pos indėnai, nuožmiausia indė
nų gentis, 7 baltuosius žmones 
nužudė, išvogė 9 vaikus ir iš
plėšė daug maisto, ginklų ir 
amunicijos. Indėnai yra apsi
ginklavę moderniškais ginklais 
ir miestą tebevaldo, pabėgus 
vietos gyventojams, ši valstija 
yra turtinga-, bet gyvena 
puslaukiniu gyvenimu.

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

Giedra ir gal biskj Šilčiau.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:-

dar

7 vaikai sudegė
gr.

ur Cleveland už gasą moka 
$1.10, tai .Chicagos apielinkė 
moka $3.81
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Japonijos kareiviai tranšėjose kariauja prieš sukilusius Mandžurijoj chiniečius.
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44 Šalys atsižadėjo Nužudė ir išmetė iš au- 
tomobilio meraitę

Chicago. -20 mylių nuo Chi
cagos, ties Addison, Du Page 
paviete, ant Grand Avė. kelio, 
rasta išmesta ant kelio ir nu-

aukso pagrindo sa
vo pinigams

Du jaunuoliai užmu 
Še vienas tėvą, 

kitas broli

Gasas, elektra Chica-Prez. Hooveris ve
goj iki 160 nuoš 

brangesni
tuosias alaus lega 

lizavimo bilių

Washington, gr; 26. — Iki 
šio laiko jau 33 šalys yra ofi
cialiai pasitraukusios nuo auk- šauta jauna mergaitė, kuri tuo 
so pagrindo savo pinigams. 11 į tarpu* tapo iridentifikuota kai- 
gi šalių nors oficialiai ir neat
sižadėjo aukso, bet praktiškai 
ir jos nebesilaiko aukso pagrin
do.

Daugiausia šalių pasitraukė 
nuo aukso pagrindo kai Angli-, 
. a pernai panaikino aukso pa
grindą savo stęrlingui.

Tokia padėtis *• labai kliudo 
tarptautinei prekybai, nes pre
kyba daugumoj vis dar remia
si Anglijos sterlingais, kuris 
dabar labai svyruoja. Todėl no
rima prikalbinti Angliją stabi
lizuoti savo pinigus ir sugryšti 
orie aukso pagrindo, kad tarp
tautinė prekyba galėtų įeiti į 
normalesnes vėžes.

Birmingham, Anglijoj,
26.—7 iš 8 bedarbio Luke Weir 
vaikų žuvo gaisre, kuris sunai
kino jų dviejų kambarių namą. 
Vaikai miegojo viršutiniame 
augšte, o kare sužeistas tėvas, 
jo žmona ir 4 mėn. kūdikis 
miegojo apatiniame aUgšte. Jie 
irgi labai apdegė.

Buffalo, N. Y., gr. 26. —Po 
dviejų savaičių ligos pasimirė 
Norman E. Mack, laikraštinin
kas, per 32 metu buvęs demo
kratų naėionalis komitimanas 
ir vedęs paskutinę Wm. Jenn- 
ings Bryan kampaniją.

112 žmonių žuvo per 
šventes

Chicago.— Laikraščių surink
tomis žiniomis, per Kalėdų 
šventę visose Jungt. Valstijose 
žuvo 112 žmonių, neskaitant 
54 žmonių žuvusių Illinois ka
sykloj.

Traukiniai Užmušė 5 žmones, 
automobiliai 80, šautuvai 5, 
gaisruose žuvo 2 žmonės, prigė
rė 8 žmonės, nuo kitų priežas
čių mirė 10 žmonių, jų tarpe 
6 žmonės nusinuodiję alkoho
liu New Yorke.

99 plėšimai į 32 valandas

Chicago.—Kūčių naktį ir Ka
lėdose, per 32 valandas, buvo 
papildyti 99 plėšimai. Plėšimuo
se dalyvavo viso 230 vyrų ir 3 
moterys. Grobis buvo mažas.

Didelis gaisras Barcelonoj

Barcelona, Ispanijoj ,gr. 26 
—Gaisras EI Sigio departamen- 
tinėj sankrovoj, 
Barcelonoj, pridarė nuostolių 
už $3,000,000 ir 1,500 darbinin
kų liko be darbo. 5 žmones li
ko sužeisti.

svarbiausioj

Bankieriiai jprieš darbinitakus

Chicago.—Kučiose Chicagoje 
įvyko dvi žmogžudystes, kurio
se ir prokurorai atsisako kal
tinti užmušėjus ir rekomenduos 
juos paliuosuoti. Abi žmogžu-po Gertie Modrow, 19 m., gy

venusi Belhvood, bet pastaruo- dystes papilde jaunuoliai, vie- 
j u laiku dirbusi Oak Park na- nas itfžmušdama savo tėvą, o 
muose už tarnaitę. Kaip išrodo, 
ji gengsterių buvo paimta “ant 
raido“. Ji buvo nujauta tri
mis šūviais. Priežasties žmog
žudystės nežinoma, nes ir apie 
nužudytąją veik visai nieko ne
žinoma.

Madridas, Ispanijoj, gr. £6.— 
Šiandie įvyko visos šalies'ban- 
kierių konferencija, sušaukta, 
kad užprotestudti prieš naujus 
darbininkus apsaugoj ančius |- 
statymus, kuriuos bankieriai 
skaito perdaug palankiais1 dar
bininkams.

4V. .

Du kunigai, bevary 
darni “velnią”, pa 

smaugė mergaitę
Linden, Tex., gr. 26. —Lai

ke ceremonijų, kad “išvaryti 
velnią“, du kunigai, broliai 
Paul ir Coy Oaks, pasmaugė 5 
metų dalinai paraližuotą mer
gaitę, Clayton dukterį.

Abu kunigai čia lankėsi su 
pamokslais ir “stebuklingu“ 
gydymu. Claytonai irgi pasi
kvietė kunigus išgydyti jų mer
gaitę, kuri delei vaikų parali- 
žiaus kūdikystėj, negalėjo vai
kščioti ir buvo nebylė. Kunigai 
surado, kad ją yra “apsėdęs 
venias“ ir ėmė tą “velnią“ va
ryti lauk. Ir varė taip, iki mer
gaitę visai pasmaugė.

Abu kunigai prisipažino pa
smaugę mergaitę ir tapo areš
tuoti ir laikomi kalėjime po di
dele sargyba, nes apielinkes 
gyventojai ant tų kunigų yra 
labai įširdę ir grūmoja nulinčia- 
vimu.

kitas nušaudamas savo vyres
nįjį brolį.

Donald Vernono Romer, Lanę 
Tech. High School mokinys, 
4537 Sheridan Rd., peiliu nu
dūrė sayo tęvą Gari įbrist Ro
mer, kailių sankrovos savinin
ką. Tėvas atsinešė degtinės, Į 
kurios prisigėręs ėmė mušti sa-1 
vo žmoną. Vaikas bandė mo
tiną gelbėti, bet neįveikdamas 
tėvą ir jo grumojamas, pastvė
rė peilį ir tėvą nudurė.

Kitoj vietoj, Chicago Ridge 
priemiesty, Ilerbert Polchow, 
16 m., mokinys Binte Jsland 
High School, nušovė savo bro
lį Charles, 33 m., gindamas sa
vo tėvą. Pas tėvą įvyko Kū
čių vakare pokilys, į kurį su
važiavo visa, šeimyna. Charles 
atvažiavo girtas ir atsivežė 
šautuvą, kuriuo grūmojo iššau
dyti 9 žmones. Neužilgo iš
ėjęs lauk Herbert rado savo 
tėvą besigrumiantį su sunum 
Charles už šautuvą. Tada Her
bert pastvėrė kitą mažą šautu
vą ir savo brolį vietoj nušovė.

Abiejuose atsitikimuose pro
kurorai rekomenduosią kaltina
muosius jhunUolius paliuosuoti, 
nes jų papidlytos užmušėjystės 
yra pilnai pateisinamos.

Chicago.— Homer J. Byrd, 
pirmininko pavieto tarybos ko
miteto sumažinimui visuome
nės įmonių aptarnavimo kainų, 
tyrimais, gasas, elektra ir te
lefonas Chicagoje kainuoja nuo 
10 iki 160 nUoš. daugiau, ne
gu kituose 50 didesnių Jungt. 
Valstijų miestų.

Chicagos priemiesčiuose kai
nos gi yra 30 nuoš. augštesnės, 
negu pačioje Chicagoje.

Už 2,000 kubinių pėdų gaso 
Chicagoje reikia mokėti $2.81, 
o priemiesčiuose $3.81. Tuo 
[tarpu Cleveland už tiek patga
so moka $1.10, Cincinnati — 
|$1.50, St. Louis $1.60, Phila- 
Įdelphia—$1.80.

Už elektrą, 100 kilowatto va
landų Chicago moka $4.20, o 
Chicagos priemiesčiai— $5.20. 
Tuo tarpu Cleveland už tiek 
elektros moka $3.50, Baltimore 
—$3.50, Memphis—$3.36, Wa- 
shington—$3.85.

Pagrindinės telefono kainos 
Chicagoje yra irgi augštesnės, 
negu kituose miestuose, ypač 
brangus yra susisiekimas tele
fonu su priemiesčiais.

Chicagos apielinkes buriasi 
kovai su tokiomis aukštomis 
kainomis. Jau gautas 50mies* 

Į telių pritarimas ir dar 40 mies
telių bus įtraukta ton kovom 
kuri prasidės sausio mėn. Tą 
kovą taipjau įremia Illinois 
Darbo Federacija ir Cook pa
vieto Farm Bureau.

Jis vetuosiąs alaus bilių, ne
žiūrint kokio stiprumo alus 
bus legalizuotas, sako prezi
dento draugas

$25 už Kalėdų eglaitę 
Rusijoje

Maskva, gr. 26.—Už Kalėdų 
eglaitę reikia Rusijoje mokėti 
$25 ir tai dar sunku gauti. Dar 
sunkiau gauti eglaitei papuo
šalų. Bet ir tai tik svetimtau
čiams, nes piltiems rusams eg
laitė yra griežtai uždrausta.

Washington, gr. 26. — Pre
zidentas Hooveris vetuos bile 
kurį alaus legalizavimo bilių, 
kokį tik kongresas priims. Ve
tuos jį nežiūrint kokio stipru
mo alus butų legalizuotas. Taip 
pareiškė vienas iš artimiausių 
prezidento draugų. Tas drau
gas laike pietų Baltą j ame Na
me pastatęs prezidentui klau
simą:

“Ai ;ųs pasirašysi t alaus bi
lių?“

Prezidentas atsakęs:
“Ne ,aš nepasirašysiu alaus 

biliaus, nežiūrint kokio stipru
mo alus butų ir tegul kongres- 
manai tai dabar žino”.

Tokiu budu nėra vilties susi
laukti alaife iki persimainys 
administracija kovo 4 d. Tiki- 
mąsi, kad naujasis prezidentas 
Rooseveltas tuojaus sušauks 
speciali kongreso posėdį, kuria
me pirmiasia bus svarstoma 
prohibicijos atšaukimas. Taigi 
alaus negalima tikėtis iki po 
ateinačių velykų.

Senatas betgi pravesiąs alaus 
legalizavimo bilių ,nors jį pre
zidentas ir nepasirašytų. Betgi 
biliu'š negalės praeiti virš pre
zidento Veto# nes tada ^kalin
ga surinkti du trečdalius bal
sų. Dabartiniame kongrese 
alaus bilius tiek balsų negali 
gauti.

Prezidentas vis dar tiki, kad 
prohibicija yra “kilnusis eks
perimentas“ ir mano, kad pa
čios valstijos turi atšaukti pro- 
hibiciją, pirm negu galima bus 
ją nors kiek pakeisti.

Vera Cruz, gr. 26.— Jalapa 
politiniuose rateliuose eina gan
dai, kad greitai bus pasiekta 
taika tarp gubernatoriaus ir 
kunigų, kuri leis atnaujinti pa
maldas Vera Cruz valstijos 
bažnyčiose.

Nusižudė 17 metų vaikas

New York, gr. 26. — John 
Phillips, 17 metų ,del nežinomos 
priežasties, nusižudė iššokdamas 
per 17 augšto langą iŠ savo tė
vų apartmento. Tėvų tuo laiku 
nebuvo namie', Pirmiausia jis 
bandė nusitroškinti gasu, bet 
tarnaitė pajuto ir jj išgelbėjo. 
Tada jis šoko per langą.

Santiago, čili, gr. 26.—Ofi
cialiai paskelbta, kad čili auk
so laukuose dabar dirba 34,041 
darbininkas, bet greitu laiku 
skaičius darbininkų bus padi
dintas iki 40,000.

Belleville, III., gr. £6. -i jaenevme, iu„ gr. — 
Dvi jaunos moterys liko užmuš
tos, o trečU sužeista, atftomo- 
biilui užgavus Hitą,

: ■ •
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Gaisrai

Pound, Va., gr. 26. — Trys 
jaunuoliai žuvo liepsnose, užsi
degus automibiliui besiritant 
15 pėdų pakalnėn.

Nubaudė kapelioną

Jurbarkas,—šios vasaros tū
lą šventadienį vietos ir iš kitur 
atvykę krikščioniški veikėjai 
surengė savų organizacijų na
rių bendrą susirinkimą. Polici
ja dėl tam tikrų priežasčių su
sirinkimą nutraukė. Susirinki
mo dalyviai pasisamdė garlaivį 
ir pasivažinėjo Nemunu. Ata
tinkami organai sužinoję, buk 
važinėdamies krikščionys mi
tingavę. Už tai Raseinių ko
mendantas to susirinkimo da
lyvi kun. Bikiną nubaudė 1,000 
litų arb 1 mėnesi kalėti.
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Svilonėlių km., Jonavos v., 
Kaunot apskr. š. m. lapkričio 
mėn. 17 d. vakare sudegė Svi- 
lonelių km. Zakarauskienės gy
venamas imamas, tvartas ir dar* 
žinė. Visi trobesiai buvo po 
vienu stogu, tad trobas ir tur
tą gelbėti nuo ugnies buvo la
bai sunku ir viskas sudegė.

Bąrbaripolio vienk., Jonavos 
vals., Kauno apskr. lapkričio 21 
d. vakare sudegė Barbaripolio, 
vienk. savininko NasvyČio' dar
žinė su visais ūkio padargais, 
javais, šiaUdaiš ir 1.1. Nuostolių 
padaryta nemaža. Gaisro prie
žastis nežinoma.

Atidarė skaityklą
Jurbarkas.—Vietos tautinin

kų organizacijos čiurlio ną- 
muose atidarė bendrą skaityk
lą, a Skaitykloje yra visi laik
raščiai, radio ir bilijardas.
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Naujų Metų
Pasiųskite Saviems Lietuvon Pinigų

— Telegrama Jie Dar Nueis** 
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo » iki i val.
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Ką Am. Studentas Patyri Sov. Rusijoj?
(“Naujienų” korespondento pa 
sikalbėjimas su p. W. S. Bard)

(Tęsinys)
“Didžiausia valgykla“

“Pasiimu portfelį, išeinu į 
gatvę ir galvojų, kas daryti. 
Na, eisiu, sakau sau, kur- nors 

^pavalgyti, o jau paskui susi
rasiu kambarį. Patraukiau 
gatvę į rytžiemius. Einu greit 
ir vis dairausi, kur čia val
gykla. Teko klampo*i apie 
penkioliką amerikoniškų blo
kų pirm nei pamačiau iškabų 
‘Didžiausia valgykla*. Įeinu. į 
vidų. Žiūriu, tik trys stalai. 
Po šimts pypkių, tai tau ir 
‘didžiausia valgykla’. Jeigu ta 
‘didžiausi,’ tai kaip jau beat- 
rodo mažiausios-? Numetu 
portfelį ant suolą ir atsisėdęs 
laukiu. Ateina suveltais plau
kais ir apdriskusiais, drabu
žiais moteriškė. Jos žiurstas 
aplipęs maisto liekanomis. 
‘Na, o ko čio tamsta atėjai?’ 
— gana grubijoniškai paklau
sė ji manęs. Aš pamaniau, 
kad jis iš manęs tyčiojasi, ir 
gana šiurkščiai atsakiau: ‘Atė
jau į valgyklą ne barzdos skų
sti, bet valgyti’, ‘Suprantu, 
bet čia yra kooperatyviška val
gykla ir lik tie gauna paval
gyti, kurie turi korteles. O 
tamsta nešdinkis ir susirask 
kitą valgyklą*. Ir ji riebia run
ka parodė man į duris. Pra
dėjau protestuoti: ‘Bet aš dy
kai nieko nenoriu, — aš už
mokėsiu*. Rusė su šypsena 
veide atsako: ‘Mes su niais'u 
galime pinigus pirkti, bet ne 
visada už pinigus maistą’. Su
pratau, kad nieko nelaimėsiu. 
Einu toliam
Duona brangesnė, negu dantys

“Palauk“, įsimaišė korespon- 
tas. “Man atrodo, kad tams
ia Rusijoj daugiausiai laiko 
praleidai besirūpindamas mai
stu ir butu, tai kada gi beturė
jai progos kolegijas apžiūrė
ti?“

“Ką gi darysi, kad žmogus 
yra tokis sutvėrimas, jog be 
maisto ir pastogės negali ap
sieiti. Jeigu tų dalykų jis ne
turi, tai ir kiti nelabai jam te
rūpi. Štai dar vienas rusiškas 
papirosas”, pasiūlė jis kores
pondentui. “Rūkyk, kad ne- 
užinigtumei besiklausydamas, 
o aš tęsiu savo pasakojimą.

“Paėjęs apie penkis blokus, 
suradau kitą valgyklą. Tarp
dury] mane pasitiko sena mo
teris, kuri tuoj pareiškė, jog 
pietus kainuosią pusantro rub- 
rio (75 centus amerikoniš
kais pinigais). Tikri komedi- 
jantai tie rusai, galvoju sau. 
Paskui sakau rusei, jog aš dar
nieko neužsisakiau, tai kaip 
ji gali žinoti, ką aš valgysiu. 
‘Mums tai nesvarbu’, a’sakė ji. 
‘Mums tik reikia žinoti, ar no
ri valgyti’. Ir ji nuėjo savo ke
liais.

“Atsisėdau prie stalo. Lau
kiu pusėtinai ilgai. Pagalios, 
atnešė viename bliuduke sriu
bos, o kitame košės ir dai; duo
nos gabaliuką. įžvalgiau sriu
bą ir bandau duoną kąsti. Be*, 
ji taip sudžiūvusi, kad jokiu 
budu nepajėgiu. Tiir būt, tas 
duonos gabaliukas dar užsili
kęs nuo caro laikų, — galvo
ju sau. Košė irgi nekaip kve
pia. Tokį maistą duoti tikrai 
biauru. Na, kas bus, kas ne, 
bet kelsiu ir čia peklą. ‘Klau
syk tamsta*, darau sarkastišką 
pastabą,ar tamsta šia duoną su
kramtai savo kostumeriams?** 
Rusė nusišypsojo ir atkirto: 
‘Juk matai, kad dantų neturiu, 
su kuo gi kramtysiu?’ ‘Nieko 
stebėtino, — ?okią duoną be- 
kramtant labai lengva dantis 
išsilaužyti. Rusė susiraukė ir 
atkirto: ‘Jeigu nepatinka, tai 
nevalgyk, — pas mus yra to
kių, kuriems duona brangesnė, 
negu dantys: jie suvalgys*. 
Netekau kantrybės ir piktai 
pastebėjau: ‘Bet kad ir košė 
nekaip kvepia*. ‘Aš gi ne uosr 

tyti padėjau, bet valgyti’, at
sikirto rusė.

“Vadinasi, pralaimėjai deba
tus su ruse”, — juokaudamas 
pastebėjo korespondentas.

“Nevisai”, atsakę studentas, 
“tik baigiau juos ‘ savotišku 
budu: pasiėmiau kepurę ir iš
ėjau lauk”.

Ir dėl buto klausimas
“Ir vėl išėjau į gatvę klajo

ti. Nei buto, nei žmoniško 
valgio. Jaučiausi nuvargus ir 
alkanas, — jau dvi dienos, 
kaip neturėjau progos žmoniš
kai pavalgyti. Pradėjau gal
voti, koks didelis skirtumas 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Vo
kietijoj mane visur vaišino, 
kvietė į visokias paskaitas, da
vė progos susipažinti su muzie
jais ir zoologijos institutu. 0 
kur Rusijos mokslo įstaigos ir 
visokios įdomybės? Tiek su
simąsčiau, kad nei juste nepa
jutau, kaip atsidūriau į šali- 
gatvyj žydo pastatytą veži
mėlį.

“Pribėgo žydas prie manęs 
ir piktai suriko: ‘Po velnių, ar 
žlibas, kad nematai, kur eini?’ 
Pradėjau teisintis, kad kelią 
aš gerai matau. ‘Taip gerai, 
kad net nei vežimo nepastebė
jai’, ■— dau švelniau atkirto 
žydas.

“Nėra kas daryti, — vėl einu 
į G. P. U. prašyti buto. Su
teikė man adresą, o priegtam 
dar davė leidimą aplankyti 
Leningrado mokslo įstaigas. 
Pirmiausiai, žinoma, pasirupi- 
nyu susirasti sau kambarį. Lyg 
sunki našta nukrito nuo pečių, 
kai gavau kambarį.

“Leninrade visi didesnieji 
namai yra valdžios konfiskuoti. 
Ten gyvena visokie valdinin
kai, karininkai ir šnipai, ku
rių Rusijoj yra devynios ga
lybės. Yra ir viešbučių, ku
riais naudojasi beveik išimti
nai turistai. Praščiausi namai, 
tiesiog laužai, kur nėra nei 
baldų nei kitų parankumų, pa
vedama darbininkams. Ten 
jie turi gyventi susikimšę, kaip 
silkės statinėj. Labai dažnai 
viename kambaryj sutalpina
ma ligi 20 žmonių.

“Tai tokia ‘lygybė* darbinin
kų tėvynėj. Operos, geresni 
teatrai tai tik valdininkams. 
Darbininkai turi pasitenkinti 
visokiais judžiais ir propagan
da. Jiems diena iš dienos ka
lama į galvą apie ‘revoliucijos 
laimėjimus’.

“Na, o turiu pasakyti, jog 
Rusijoj darbininkai labiau 
skiriasi nuo valdininko, negu 
Amerikoj darbininkas nuo ka
pitalisto. Žinoma, nėra reika
lo aiškinti, kad Amerikoj taip 
vadinama kapitalistinė valdžia
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Prezidentas Herbert Hoover deda kertinį akmenį naujiems Darbo departamento rūmams, Wa- 
shington, D. G.

nesirūpina žmonių gerove, ne
sirūpina darbininkų reika
lais. Bet ir ‘darbininkų tėvy
nėj’ tas pat biesas, — ne, daug 
aršiau. Žmonės ten jokios lai
svės neturi: jie negali nei lai
svai rašyti, nei laisvai kalbė
ti, nei laisvai susirinkimų lai
kyti. Juos slegia blausiausios 
ruses komisarų despotizmas. 
Ateis laikas, kada rusų liaudis 
tiems engėjams parodys, kur 
pipirai auga.
Žiurkė suardė visus planus
“Nepranašauk apie komisa

rų ateitį“, pastebėjo kores
pondentas. “Aš manau, kad 
jie patys jau pradeda suprasti, 
jog gražiais žodžiais negalima 
paslėpti blogų darbų. Ta
čiau šiame momente man la
biau butų įdomu išgirsti apie 
Rusijos darbininkų gyvenimo 
sąlygas”.

“Darbininkų gyvenimo sąly
gos”, pareiškė studenas, “vy
riausiai priklauso nuo to, ko
kia tvarka šalyj. Tačiau daug 
apie tai aš negaliu pasakyti, to
dėl aš geriau kalbėsiu apie sa
vo patyrimus, — tuo budu aš 
išvengsiu klaidingų pareiški
mu,

“Kaip pirma minėjau, iš G. 
P. U. aš gavau leidimą penkta
dienį aplankyti zoologijos in
stitutą. Tačiau dalykai taip 
susidėjo, jog, vietoj instituto, 
teko aplankyti ligoninę. Aš 
buvau baisiai nuvargęs, lak 
kritau į lovą ir miegojau, kaip 
negyvas. Nak’į staiga išbil
da u, nes pajutau, kad kažkas 
man už nosies pagriebė. Pa
šokau iš lovos ir uždegiau 
šviesą. Žiūriu, nosis apdars- 
kyta, o kambaryj nieko nėra. 
Nubėgau prie sargo ir klau
siu, kame dalykas, — ar kar

tais nebuvo kas įsigavęs į ma
no kambarį. ‘Ar tu manai, 
kad aš esu katinas ir turiu 
tave saugoti nuo žiurkių ir pe
lių, kurioms tavo nosis pasi« 
dabojo?’ Nieko neliko dary
ti, kaip tik paprašyti sargo, 
kad pašauktų gydytoją. Mat, 
bijojausi kraujo užsinuodiji- 
nio. ‘Dabar naktis’, ir visi gy
dytojai miega. Rytoj apie de
šimtą valandą galėsi į ligoni
nę nuvažiuoti’.

“Ryto ine’.ą apie dešimtą va
landą nuvažiavau į ligoninę. 
Gydytojas pareiškė, jog dabar 
neturįs laiko ir liepė už dviejų 
dienų ateiti. į>'

“Už dviejų dienų mano no
sis sugijo, — nebegrįžau į li
goninę. Bet už tai pasiėmiau 
pirmą traukinį ir apleidau 
Rusiją”.

Taip užbaigė savo pasakoji
mą studentas. . '

(Galąs)
‘v 4* •

[kobeŠpondenČimĮ 
Pittsburgh, Pa.

Klaidingas aprašymas “N.” apie 
“N. Aušrą” ir kas yr,a “Nau
joji Aušrą” ir ko ji siekia^

Pittsburgho lietuviai turi iš
tisą eilę įvairiausių organizaci
jų, tačiau pažangaus jaunimo 
organizacijos, kuri galėtų su
traukti laisvesnį jaunimą orga
nizaciniam visuomeniniam-kul- 
turiniam darbui nėra. Tiesa, 
turime “Dainos” chorą, bet jo 
sritis jungti krūvon gražiais 
balsais jaunimą, sudarymui cho
ro.

“Naujosios Aušros” jaunimo

organizacija, kaip aukščiai! 
minėta, turi platesnę sritį, šią 
organizaciją išimtinai sudaro 
Amerikoje gimęs jaunimas. Vi
si nariai yra baigę aukštesnią
sias mokyklas (high schools), 
kolegijas, muzikos ir dailės in
stitutus.

Ateinančių metų programoje 
nustatyta surengti eilę paskai
tų , ir diskusijų meno ir visuo
meniniais bei dienos- klausimais, 
platinti pažangiąją spaudą ir 
jai bendradarbiauti. Kadangi 
organizacijos tarpe yra narių, 
kurie bendradarbiauja ameri
kiečių spaudoje, todėl bus pro
ga supažindinti Amerikos vi
suomenę su lietuvių veikimu 
Pittsburgh’e. Kadangi organi
zacijoje randasi asmenų, išla
vintų muzikoje, todėl dr-jos na
riai dalyvauja lietuvių parengi
muose ir lietuvių radio progra
mos išpildyme.

Vardą — “Naujoji Aušra” 
pasirinko dėl to, kad pirmieji 
“Aušros” tvėrėjai buvo laisvų 
pažiūrų asmens, kuriems, rūpė
jo lavinti ir laisvinti musų 
liaudį, to pat siekia ir “N. A.” 
nariai — lavinti ir laisvinti 
Amerikoj gimusį jaunimą. Qai- 
la, kad musų suaugusiųjų tar
pe yra asmenų, kurie save ti
tuluojasi pažangiais veikėjais 
ir smarkiais korespondentais, 
kurie vietoj save lavinti ir ieš
koti teisingų žinių aprašymui 
laikraščiuose, vaikšto pašaliais, 
lyg davatka ir ieško ne realių 
žinių, bet pliotkų, o vėliau tais 
pliotkais vadovaudamiesi klai
dina visuomenę apie šią kilnią 
jaunimo organizaciją.

Tuo pliotkiniu korespondentu 
pasirodė esąs “Naujienų” ko
respondentas “Radio Klausyto
jas” iš Pittsburgh’o, kuris

pittsburghiečiams yra žinomas 
iš korespondencijų po įvairiais 
pasirašymais (slapyvardžiais). 
R. K. “Naujienose” iš gruodžio 
21 dienos, rašydamas apie “N. 
A.” apsilenkia su tiesa. Pir
miausia “R. Klausytojui” ne
patinkąs vardas ir kodėl “N. 
A.” rengiąs “swimming party”. 
Gaila. Tur būt “Nauj. Aušros” 
kliubas padarė “klaidą”, nepa
siklausęs visa žinančio kores
pondento. Toliau rašydamas 
mini, jog ir pranešimai apie 
“N. A.” neatatinka jo skoniui. 
Nieko stebėtino, — mums yra 
suprantama kodėl; mat, kol p. 
“R. K.” buvo Radio Kliubo “či- 
novninku” viskas jam patikda
vo, o ypatingai jo paties pasa
kyta kalba. Mums labai nuo
stabu, iš kur korespondentas
prisisapnavo kabaretinių šokių 
rengimą, nes nei “N. Aušros” 
Kliubo kom., nei nariams nėra 
žinoma ir dar nėra daromi jo
kie prisirengimai baliams. Ar 
nebūtų geriau minėtam kores
pondentui nors kartą surimtė
ti, nes juk jau vaikystės perio
dą senai praleidęs. Pagaliau, 

Chrysler Iššaukia Palyginimui su 
Plymouth Kainų Nupiginimu

Sako Naujasai Plymouth Six ir toliaus “Nustatys eiseną” pigesnių karų srityj.

Naujasai Plymouth šešių cylinderių keturių durų Sedanas rodo labai gracioziš- 
kos išvaizdos kontūras. Šis modelis parduodamas už $545—nupigintas ant $90. 
negu pirmesni modeliai.

Walter P. Chrysler vėl padarė visai nelaukiamą ir iškilmingą žygį su savo nu
statytos eisenos Plymouth Six numušdamas kainas tiesia linija. Kainos nupigintos 
ant $20. iki $30. ant visokių modelių, kurie dabar išstatyti. Naujos, kainos viso
kių modelių yra: Business Coupe, $495. Su Rumble sėdynė coupe $525; keturių 
durų .sedanas, $545; ir Convertible Coupe. $565. '

Pažymėdami, kad Plymouth ^asidarė dominuojančiu. faktorių žemesnių karų 
srityj du metai atgal ir nuo to laiko savo poziciją vis pagerino kaip indus
trijoj taip ir kiekybėj parduotų karų, taipgi, jisai yra atsakomėngas už duotą nau
ją krypsnį pigiųjų karų srytyj, sako p. Chrysler “Plymouth nustato eiseną kaip 
kainoje taip, ir išpildyme, kokybėje kartu itf jo pabudavojime.

“Plymouth yra vienintelė Motoru kompanija, kuri pabodavo jo ir išgabeno 1932 
metais daugiaus karų negu 1931 pagal paskiausius nurodymus išduotus National 
Automobile Chamber of Commerce. Nežiūrint į blogas ekonomines sąlygas kuops 
siaučia per paskutinius keletą metų Plymouth išgabeno 150% karų 1931 metais 
negu metais prieš tai, ir musų 1932 metai viršija 114%t Plymouth nuošimtis 
žemesniųjų karų srityj viršija nuo 3.65%. 1930 metais iki 14.65% 1932 me
tais. Sulig musu išskaitliavimo gruodžio mėnesy išgabenimas Plymouth karų šiais 
paskutiniais trejais mėnesiais bus 237 nuošimčiai tuo pačiu laiku praėjusiais me
tais.

“Mes manome palaikyti tokį pat stovį kokį Plymouth yra užėmęs pigiųjų kirų 
srytyj. Mes išleidome daugiaus negu $9,000.000.00 deztninimui šio naujojo Ply
mouth karo ir priruošimui musų Plymouth Planto su moderniškiausiomis ir dau
giausia gaminančiomis mašinomis; tikslu, pagaminti didžiausią kokybf žemų kainų 
srytyje. . '. ,

“Mpsų padarytas progresas šioj srytyj pilnai įvertinamas visuomenės, ką pilnai 
parodo paduotos skaitlinės. Tą musų žygį įvertina ir tie tukstąnčiai darbininkų, 
kurie dirba prie gaminimo šioj industrijoj dėl visokių šioj šalies miesto dalių.

šis kainų nupiginimas yra b; abejo giras įrodymas musų pasiryžimo palaikyti 
musų padėties pasigerinimą žemų žainų srytyj, ir musų. patyrimas šiandien mums 
įrodo, kad ir šiuose laikuose atitinkanti vertybė ir pritraukiančios kainos, veiklu
mas, kokybė ir stylius yra įvertinami.

“Mes irgi įsitikinę esame, jog musų gerai prasilavinusios ir gabios atstovybės 
išvystys ir praplės rinką dėl šių automobilių.“ t
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ar nė Verta i pagalvoti, ar at
neš naudos panašios korespon
dencijos ir ar nepakenks pažan
gaus jaunimo organizacijos dar
bui.

“Naujosios Aušros” valdyba: 
(Pirm. Paul P. Dargia 
Sek. Joseph D. Mitchell.

PAiNEKPELLER
SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai
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Rašo Senas Petras

Radio programasneteko automobilo

DEL NAUJŲ METU

MIDGET RADIOS, vertės $18.00,

LIAMPŲ SHADES, vertės $3.00,

Plymouthdarykim
SMOKING STANDS vertės $1.00,

B SAKSAFONAI vertės $150.00,

SMUIKOS, vertės $15.00,

Eisena!Nustato ACCORDINOS ARMONIKOS

SKALBIMUI MAŠINOS

30 Nuolaida Pareisiu
fflalterP. Chrysler

Plymouth Six Keturių Durų Sedanas Dabar *545

iki trisdešimts

NAUJOS ŽEMOS KAINOS

net

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
Elektri

Violetiniai Saulės Spindulių

fcpoo

19 Chicagos lietuvių 
nukentėjo nelaimėse 
laike Kalėdų švenčių

$545
565

Turėtų 
komiai- 
O. Bal-

Nekokią dovaną nuo 
Kalėdų Dieduko gavo 
detektyvas McKenly

Kuomet 
kas jam

Lietuvoje užmuštas 
viešįs chicagietis 
Antanas Petrauskas

Kaip darbo žmonės 
praleido Kalėdas

$48.00fe 
$4.00 g 

$19.00 fe

OP A B>OX OP 
'FILUS TMAT W/V

TOOK EM 
k fcLU.bOSS

4-Durų Sedanas . . . .
Convertible Coupe ....
K T ( ' ; 'i ■< .■? J . ' <’ TT:'; i

Coupe su Rumble Sėdyne . .
Biznio Coupe . . . . • •

Visos kainos F. O. B. iš dirbtuvės

GINTARO KAROLIAI vertės $4.00 
už .......... ............. ........... ..............

ĘING BRITVOS, vertės $3.50, $1.50
$1.75

$18.00

Jo dienų gimimo visi atsimin
kim,

Ir vienas kitam tų jo mokslų 
priminkim;

Kuris dievo sunais visus pava
dino, —

Vargdienį ir turčių lygiais pri
pažino.

BIG BEN ALARM laikrodis vertės $3.50, 
už .......................................................

LAIKRODŽIAI (Wrist Watch) su dei 
mantais, vertės $35, po ..................

PORTABLE VICTROLOS, vertes $15.00

Devyniolika Chiėagos lietu
vių nukentėjo automobilių ko
lizijose ir įvairiose kitose nelai
mėse, Kūčių vakarų ir Kalėdų 
dienų, sekmadienį.

Laike Kalėdų kiekvienais me
tais žymiai paauga nelaimių, 
ypataingai, automobilių susidū
rimų skaičius. Priežastys tam 
yra įvairios ir bene daugiau
siai prie tragingų įvykių pri
sideda prasižengimai prieš aš
tuonioliktų Jungtinių Valstijų 
konstituteijos pataisymų.

Sunkiau sužeisti aštuoni

FIT IAM 
BEAH-5HOOTER.

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

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.
* *

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties.
Nedėliotais nuo 8 iki 2ros vai. 

po pietų.

Phons Boulsvard 4552

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
, swimming pool.

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

Šimtai tūkstantių bedarbių 
Kalėdų naktį praleido “flapau- 
zese” ir pigiuose viešbučiuose, 
kur visoki gyviai nedavė jiems 
ramybės. Kiti vėl keliavo į 
pietus, kad apsiginti nuo žie
mos šalčių. Buvo nemažai ir 
tokių, kurie susilaukė Kalėdų 
kur nors priemiestyj iš viso
kių baksų padarytose bude
lėse. \

šventas raštas sako, jog ka
da Kristus gimė, tai jautis ir 
asilas savo kvapu apsaugojo jį 
nuo šalčio. Bet daugelis Ame
rikos bedarbių atsidūrė dar

Plymouth nėra tiktai DIDELIS, pilno didžio šei 
mynos 
mui. .

Sustojęs pas draugų lietuvį Ka 
linauskų

Policijos žiniomis, Kalėdų die
nų, ypatingai vakare ir naktį, 
labai didelį skaičių automobilių 
“šoferuoja” įsigėrę “šoferiai”. 
Nekreipdami domės į šviesas, 
ir kitus persergėjimo ženklus, 
jie priveda prie įvykių, kurių 
pasekmės tankiai būna labai 
rimtos ir apgailėtinos. Be to, 
gana tankiai nelaimės įvyksta

pLYMOUTH nustato eiseną pigių automobilių 
x rinkoje prezentuodamas naujus modelius ir toli 
pralenkdamas kompcticiją kokybėje.

Atsiminkite, taipgi, j šią naują kainą įeina safety 
-—steel body, hydraulic brėkiaii ir FLOATING 
POWER . . . patentuoti irižino mountingai, kurių 
vienas kitas automobilius ne gali vartoti išskyriant su 
laisniu. Ne paprasti guminiai kušionai... bet nuo
dugnus pagerinimai padarantieji galą vibracijai.

Sužeisti automobilių kolizijoje 
ir kitose nalaimėse; vienas 
užpultas, kuomet laukė gat- 
viakario

Užpuolė belaukiant gatviakario
Kiti sunkiau nukentėjusieji 

auto kolizijose ir kitose nelai
mėse yra, K. Mikolaiskis, 28 
metų, 2803 South Kolin Avė., 
Jurgis Kuba, 1426 Newberry 
Avė., Antanas Stainas, 36 m„ 
745 W. 55th Street., Petras 
AniAis, 48 m., 548 W. 36th St., 
S. Deboskis, 3014 Kelley St., 
ir P. Ambrozas, 48 m., 712 W. 
17tli Place. Ambrozą smarkiai 
sumušė nežinomi užpuolikai jį 
užklupę, kitom e t Kalėdų vakarų 
laukė gatviakario prie kampo 
Halsted ir Archer gatviųi

Turkiškos, Rusiš
kos Sulfurinės Va
nos Ir Elektrikiniai 

Treatmentai
švediškas Mankitinimas ir 

kirtis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma 
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ii 
taip toliau*, su elektrikiniais prietai 
sala 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinėe 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.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 padarytu 
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 1 vaL 
4200 Weat 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Kalėdos — tai žiemos šven
tė. Krikščionims Kalėdos reiš
kia Kristaus gimimo dienų. 
Religiniuose ir kitokiuose raš
tuose labai daug yra prirašy
tu apie Kalėdų šventę ir jos 
reikšmę. Daugelis istorikų 
tvirtina, jog ta šventė buvo 
apvaikščiojama ir prieš Kris
taus laikus 
sigilinsiu. 
musų poeto Jovaro eiles 
Kalėdas.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties W. G. E. S. 
1860 kilocycles, pastangomis 
Peoples Furniturc Co. bus trans
liuojama oro bangomis graži ir 
įdomi lietuvių radio programa.

Dainuos garsusis “Peoples 
Parlor Kvartetas ir duetas”, K. 
Sabonis, p-lė A. AnČiute, L. 
Sabonienė, A. čiapas ir kiti. 
Kalbės Dr. St. Biežis M. D., 
ir kiti, o prie to bus gražios 
muzikos ir kitokių įdomių ir 
žingeidžių įvairybių. Todėl ma
lonėkite nepamiršti užstatyti 
savo radio.- XXX.

kias 
nės, 
savo 
tiems turtus, buvo užmiršti ne 
vien tik “dieduko”...

Ir jų niekas neprisimins tol, 
kol gyvuos dabartinė santvar
ka, kuri leidžia žmonėms ba
du mirti, kuomet maisto ir ki
tokių gėrybių yra daugiau, 
negu Amerikos žmonėms rei
kalinga.

Antanas Petrauskas gyvenęs 
3825 S. Kedzie avė., Chicagoje, 
liepos 30 dienų per Naujienų 
laivakorčių skyriaus patarnavi
mų išvažiavo Lietuvon pavie
šėti, čion palikdamas savo mo
terį. Parvažiavęs j Blaudžių 
kaimų Airiogalos valsčiuj, Ke- 
dainų apskrityj apsigyveno pas 
savo seserį. Ten ir gyvasties 
neteko. Yra nužiūrėti sesers 
vaikai, kurie yra suareštuoti. 
Matomai manė rasti daug do
lerių. Naujienų laivakorčių 
skyrius rūpinasi atgauti pini
gus tfž nesunaudotų dalį jo 
laivakortės, nes jis turėjo lai
vakortę išsipirkęs į abi puses.

ir dėl pačių praeivių neblaivu- 
mo.

Iš sunkiau suže’stų yra aš
tuoni. Kiti, panešė lengvas 
žaizdas, kurios nesudaro jokio 
pavojaus jų gyvybėms. /
Suvažinėjo žmogų ir susidūrė 

su automobiliu, norėdamas 
išvengti nelaimės

Bronius Botautas, 4414 South 
California Avė., Kūčių dieną 
važiavo “Peerless” automobiliu' 
Fairfield gatve. Prie 47-tos 
ir Fairfield kampo priešais pa
simaišė vyriškis. Norėdamas iš
vengti nelaimės, smarkiai suko 
į šalį, bet vyriškį visgi kliudė ir, 
be to, įvažiavo į kitų. Chrysler 
automobil. Vyriškį, lietuvį Juo
zų Maslauskų, 47 m., 4739 So. 
Laflin Street, gerokai, apdras
kė. Botautas bu‘vo smarkiai 
sukrėstas. 41

Jovaro eilėraštyj 
mintis, 
lygiais pripažino 
šiandien yra toji lygybė 
bus ketvirtos Kalėdos, 
siaučia nedarbas 
Jungtinėse Valstijose gal ran
dasi ligi penkiolikos milionų 
bedarbių, kurie pusbadžiu gy
vena. Daugelis jų pasilaiko 
lik iš labdarihgų įstaigų, ar 
šiaip geros širdies žmonės 
juos šelpia.

Kokių Kalėdų šiais metais 
tie milionai žmonių galėjo tikė
tis? Jokie “diedukai” neap
lankė jų namų. Jų vaikai, 
atsikėlę Kalėdų rytų, nerado 
pančiakų su dovanomis. Tė
vams buvo nemalonu-aiškinti, 
kad “diedukas” juos užmiršo 
ir nieko neatnešė.

Atdara kandieji nuo K Iki O vai. vak. Ketvertai* ir fieftta<li<*niai* iki 8:3<» vak

vagilis pasisavina 
nepriklauso nuo pa- 
ečio, tame nėra nie

ko ypatingo. *Bet kuomet var 
gilis įsėda j detektyvo ai.’iomo- 
bilj ir juo nuvažiuoja savais 
keliais, tai jau čia žinia. Taip 
atsitiko vienam “dikiui” Aštuo
nioliktoje apylinkėje.

Kūčių vakarą, gruodžio 24 
d., apie šeštą valandų, Tom 
McKenly, detektyvas sustojo 
pas savo draugų lietuvį P. Ko- 
lin-Kalinauskų, 1810 S. Halsted 
Street, cigarų krautuvėje.

Vagilis buvęs profesionalas
Kadangi Tom McKenly tan

kiai sustodavo pas P. Kolin, 
kaipo artima draugą, tai ir Kū
čių vakarą užsikalbėjo apie pu
sę valandos laiko. Kitomet iš
ėjo iš krautuvės pamate, kad 
Kalėdų Diedukas iškirto jam 
visai nepageidaujamų šposą. 
Matomai norėjo kam nors pa
dovanoti automobilį ir neilgai 
ieškodamas, įsėdo į T. McKenly 
automobilį ir nuvažiavo.

Karas buvo užrakintas, todėl

Ir atsiminkite* tą . . . jūsų sutaupos 
nėra vien kainoje. Plymouth yra ant

Nužiūrėti velionio sesers vai
kai, kaipo mirties kaltininkai; 
suimti; Lietuvon išvažiavo 
liepos mėn. 1932

Penktadienio “N.” numeryje 
žinioje apie Joniškiečių L. K. 
Kliuba įsibrovė klaida, 
būti “Į knygų revizijos 
ją išrinkti R. Šniukas, 
tienė ir Kaz. Laucius.

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

Naujasai Plymouth nustato greitesnę eiseną negu 
kada pirmiaus ... su nuolaida kainoje 
dolerių . . . kuri tuojaus įeina galion!

yra graži 
vargdienį ir turčių 

Bet kur 
Jau 

kaip 
Vien tik

blogesnėj padėtyj, kadangi 
iš gyvulių jie nesusilaukė 
galbos...

Taip, per Kalėdas keli 
setkai tūkstančių turčių sėdėjo 
prie stalų, apkrautų visokiais 
gardžiais gėrimais ir valgiais 
ir džiaugėsi “dieduko” dova
nomis, kuomet, milionai be
darbių neturėjo nei ko paval- 

nekalbant jau apie ko- 
nors dovanas. Tie žmo- 

kurie savo rankomis ir 
prakaitu pagamina ki-

ant Plymouth 
moksliško pa

mato pabudavotas, kad būti ekonomiškiausiu Šešių 
pigiųjų automobilių kainų srityje... Jisai ne turi 
bereikalingo svarumo padauginančio eisenos išlaidas.

Bet į tai aš lie
čia tik pakartosiu 

apie

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

matomai, jį pavogė patyręs 
profesionalas vagilis.

Galime bi?ti tikri, kad detek
tyvas nelabai gerai pasijautė, 
kuomet nuvažiavo 
nuovadą pranešti apie pavogi 
ma.—Senas Petras,

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

karas... ir SAUGUS karas pasivažineji- 
bet pastebėtinas karas pasivažinėjimui. . . 

su' 70-arklių jėgos ihžinu, kas padaro Plymouth vie
nu iš puikiausiai važiuojančių Six karų srityje.

Plymouth vėl kartoja . . . pažiūrėkite į visus 
tris... palyginkite su pristatymu kainas visų trijų ir 
tegul geriausias karas išlošia.

Didelis su Nuolaidomis išpardavimas
ATEIKITE! OAVKITE HARGENCR IR PATĮS MRTATYKITE KAINAS. 
Aliutui vlHolch) dalykų Rliiloma Alam<* OL’TI.ETE ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Ki<k- 
vIpiiiih dalykriH unpIglĮitaR. Taigi. atnllankyklt« ir gaukite navo <lul| Moae paKt<b«.- 
tinuoHe barirnniiOMt.
Mbk panililonie fiviemioniBnflj nepnpraRtų drealų Išpardavimų. DrenffR. Mlk'.nė« ir išiį. 
jlmni. McuhIoh ir vilnonr-n drenom. Fiat Cropo, dei viaoklų progų.

4 nnn extra special n r _l OUlI VILNONIŲ re silkiniu J 5 C

DEL .MOTERV IR MERO1NV
Alo« ilrcflAii parduodamo* žeminu jų kainos. Gcriau.ias pirkini* Šiais metais. Vor 
t*s ik! Pa*'naudoki to Šiais nepaprastais special*. Ateikite
KAUTAI dėl Moterų Ir Mergini). Su kailiniais padabinti! Naujoviško materijolo 
Naujausio* jezono spalvos. filiui pamušalu tarpeliuose. Vertas tki 
Outleto kaina ...... ...........—. ............ ........ ............................ .............................
KAUTAI dr) Moterų ir Merginų. si grupA kaulų irgi kailiniais padabinti 
pamušalu tarpeliuose, parsidinsla Siu nepaprastai žema Outleto kaina —

NOU TOOK
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Ir tautos, tauteles po visą šią 
žemę.

Ir kas tik pasaulyj gyvastį 
semia —

Mylėkimės, eikime 
draugiją,

Ant viso pasaulio
broliją**...

“Kalėdos — štai Kristaus 
gingas gimimas;

Ant svieto garbingo sūnaus
atėjimas,

Kuris šiam pasauliui tik skelbė 
brolybę,

Liuosybę, lygybę ir meilės ga
lybę.
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Aišku, kas tą straipsnio sudarkymą atliko ir kas 
neleidžia jį pataisyti: cenzūra!

“Socialdemokratas” apie spaudos šimtmečio minė
jimą savo gruodžio 10 d. numeryje praneša:

“Praeitam numeryj norėjom ir mes paminėti,
bet nepasisekė.”
Cenzūra neleidžia net pasakyti, kodėl laikraštis 

negalėjo pakalbėti apie spaudos sukaktuves!
■ K IVMM»

i Apžvalgą
MMMMMBM

OPOZICIJA STALINUI VĖL 
PASIDARĖ PAVOJINGA

gavo visos kartu 279,348 b.

padaryta generalinė 
— valymas.
“čistkos” bolševikų 
yra daromos laiks

Dar tik dabar paskelbta galutiniai lapkričio 8 die
nos balsavimų rezultatai. Jie rodo, kad Jungtinių Val
stijų prezidento rinkimuose dalyvavo viso 39,734,351 
asmuo. Iš šito skaičiaus Rooseveltas gavo 22,813,786 
balsus, Hooveris 15,759,266, o visi mažesniųjų partijų 
kandidatai 1,161,299.

Tarpe mažesniųjų partijų pirmą vietą užima so
cialistai. Už jų kandidatą Norman Thomasą paduota 
881,951 balsas. Keturios likusios smulkios partijos — 
komunistai, prohibicionistai, socialistų darbo partija ir 
laisvės partija

Iš tų rezultatų yra aišku, kad kraštas balsavo prieš 
Hooverį, nedaug tepaisydamas, kas užims jo vietą. Tiek 
demokratų, kiek paduota balsų už Rooseveltą, Ameri
koje nėra. Už jį balsavo daugelis republikonų ir didelis 
skaičius tokių žmonių, kurie nėra nei republikonai, nei 
demokratai. Daugumai rūpėjo, kad ir čia dar taip, nu
sikratyti Hooverio. Ir tik dėlto, kad Rooseveltas buvo 
stipriausias Hooverio oponentas, tai milionai žmonių, 
kurie nėra demokratų šalininkai, balsavo už jų kan
didatą.

Balsuotojų baimė, kad Hooveris nebūtų vėl išrink
tas, pakenkė socialistų kandidatui. Norman Thomas, 
tiesa, padidino savo balsų skaičių, palyginant šų 1928 
metų rinkimais, daugiau negu tris kartus. Bet jeigu 
ne ta “anti-hooverizmo” banga, kuri balsuotojų mases 
nunešė į Roosevelto pusę, tai socialistų kandidatas bu
tų gavęs gal kokį dvejetą milionų balsų.

Amerikos prezidento rinkimo tvarka yra tokia, 
kad būti išrinktam yra progos tiktai vienos iš dviejų 
didžiausiųjų partijų kandidatui. Trečios partijos kan
didatas progos neturi. Jos dalyvavimas rinkimuose tar
nauja tiktai švietimo tikslui ir tam, kad nepatenkintie
ji piliečiai galėtų pareikšti savo protestą.

Kada trečiosios partijos kandidatas važinėja su 
prakalbomis, tai jisai yra priverstas sakyti žmonėms, 
kad jisai visai nesitiki būt išrinktas. Tai sakė savo pra
kalbose ir Norman Thomas. Aišku, kad kandidatas, 
kuris iš anksto viešai prisipažįsta, jogei jisai nebus iš
rinktas, labai daug balsų negali gauti. Amerikos bal
suotojai toli į ateit; nežiūri. Jie nori “rezultatų^ tuo- 
jaus, todėl jie balsuoja už tas partijas, kurioms yra 
vilties laimėti, — nors, išrinkę “laimėtojus”, jie paskui 
juos dažnai keikia susiriesdami!

Taigi socialistai galės pravesti savo kandidatą j 
prezidentus tiktai tuomet, kai arba viena iš didžiųjų 
kapitalistinių partijų pakriks, arba pirm rinkimų so
cialistams pasiseks susitarti su galingomis masinėmis 
organizacijomis — sakysime, darbininkų unijomis.

Kuri iš šitų dviejų sąlygų įvyks greičiaus, šiandie 
sunku atspėti. Suskilti gali ir republikonai, ir demokra
tai. Lapkričio 8 dienos balsavimuose faktinai jau pasi
reiškė didelis skilimas republikonų partijoje: vadina
mieji progresyviai republikonai nuėjo pas Rooseveltą ir 
nusivedė su savim kokius 6 ar 7 milionus balsuotojų. 
Galimas daiktas taip pat, kad ir Amerikos darbininkų 
unijos netolimoje ateityje pakeis savo “nepartinį” nu- 
sistatymą politikoje.

Bet vienas dalykas yra aiškus: jeigu iki šiol ne
galėjo pritraukti prie savęs balsuotojų mases socialis
tai, tai kitoms, mažesnėms grupėms nėra ko apie tai nė 
svajoti. Ko pasiekė komunistai savo triukšmingu riks
mu ir veidmainingu pataikavimu karo veteranams? 
Galima sakyti, nieko. Jie gavo tik apie dešimtą dalį to 
skaičiaus balsų, kuria buvo paduotas už socialistus. Sa
vo šmeižtais ir demagogija jie tiktai demoralizavo 
skaldė radikališkai nusiteikusius balsuotojus.

Rusijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė, kad 
per ateinančius metus partijo
je butų 
“Čistka”

Tokios 
partijoje
nuo laiko. Kai partijos nariuo
se prasideda brhzdėjimas prieš 
vadus, tai daroma visiems na
riams ištikimybės kvotimai, ty
rinėjama jų gyvenimas ir jų 
praeitis ir visi nužiūrėtieji, 
kaipo neištikimi būna pašalin
ti. Vieni už “partinių pareigų 
neatlikimą”, kiti už “buržuazi
nį gyvenimo būdą”, treti už 
tai, kad jų tėvai buvę “kenks
mingi”, ir t. t. Norint mušti, 
visuomet galima surasti lazdą.

Pirmą tokį “valymą” pada
rė dar Leninas, 1921 metais. 
Nuo to laiko iki 1930 metų 
buvo “išvalyta” iš komunistų 
partijos viso apie 260,000 na
rių.

Naujoji “čistka”, kurią da
bar paskelbė centro komitetas, 
bus taikoma daugiausia prieš 
tuos opozicinius elementus, ku
rie simpatizuoja valstiečiams. 
CJentralinis bolševikų organas 
“Pravda” sako, kad Rusijos 
sodžiuje “klasių kova” reiškia
si naujoje formoje. Pasiprieši
nimas “kolchozams” (ūkio ko
lektyvams) dabar einąs ne iš 
oro, bet iš vidaus. Sovietų prie
šai, prisiplakę prie- kolektyvų, 
girdi, varą sabotažą, kurstyda
mi kolektyvų narius priešintis 
valdžios patvarkymams. Tie 
sabotažninkai esą labai gudrus 
ir moką vadžioti už nosies par
tijos organizacijas. Jie esą pa
vojingesni, negu atviri prie
šai.

žodžiu, ir vienaip bloga, ir 
kitaip negera. Kada Stalinas 
sutriuškina “atvirus priešus”, 
tai atsiranda “slapti priešai”, 
ir niekaip tų “priešų” jisai ne
stengia išnaikinti.

sios spaudos pionieriams ir 
darbuotojams.”
Koktu yra matyti, kad ne

priklausomoje Lietuvoje dar 
reikia statyti tokius reikalavi
mus. Kada Lietuvą valdė Ru
sijos caras, lietuviški raštai tu
rėjo būt spausdinami užsieniuo
se ir slaptai gabenami į Lie
tuvą. Daug žmonių pasišventė, 
kovodami už spaudos laisvę. 
Daugeliui teko atsidurti trė
mime ir kalėjime.

Bet dabar, kada Lietuva 
jau turi savo nepriklausomą 
valstybę, lietuvių spauda ir 
vėl pateko po cenzorių ir ka
ro komendantų letena. Ir val
džia, kuri atgaivino Lietuvoje 
šitą carišką priespaudą, vadi
na save “tautiška”!

VALSTYBĖS IŠNAUDOJIMAS

Lietuvos žmonės velka sun
kią mokesnių naštą, ne tik 
mokėdami algas kunigams, 
kurie, žinoma, jokio valstybi
nio darbo nedirba. Iškotektuo- 
tus iš žmonių mokesnius da
bartinė valdžia ‘ eikvoja ir ki
tokiems bereikalingiems tiks
lams. Štai ką rašo klerikališ- 
koji “N. Romuva” savo 49-am 
numeryje:

“Kai kurios ministerijos 
savo valdininkams ligos ir 
kitais nelaimingais atsitiki
mais teikia visokeriopos pa
šalpos ir paramos. Ir tai

šelpiami valdininkai ne tik 
ligai ištikus. Yra buvę atsi
tikimų, kad aukšto valdinin
ko (tarp kitko, labai turtin
go) x mirus žmonos motinai, 
valstybė ne tik apmokėjo 
laidotuvių išlaidas, bet taip, 
pat net žvakės namuose prie 
karsto sudegintos buvo pa
šalpos prašyme paminėtos ir 
apmokėtos.

“Kito aukšto valdininko 
žmona, besi važinėdama po: 
užsienių kurortus, apsivalgė 
žuvim. Padarytos ligoninėj 
išlaidos buvo taip pat ati
tinkamos ministerijos pa
dengtos.

“Dar kito valdininko žmo
na važiuodama per Šveicari
ją sugalvojo, kad jai reikia 
duoti padaryti apendicito 
operaciją. Apendicito joje 
nerado, tačiau šį nemalo
numą valstybė turėjo apmo
kėti.

“Vienos ministerijos aukš
tesnis valdininkas, mažinant 
algas, padavė pareiškimą 
savo ministeriui, kad jis, dėl 
tam tikrų priežasčių negalė
damas gyventu privačiam 
kambary, gyvenąs viešbuty. 
Tačiau gyvenimas viešbuty 
esąs brangesnis, ir todėl jis 
prašęs algos nemažinti. Pra
šymas buvo patenkintas.”
O bedarbiai turi badauti, ka

dangi valstybė “neturi lėšų’C 
juos fšelpti. Kai ūkininkas nėr 
stengia užmokėti mokesnius, 
tai valdžia konfiskuoja jo ark
lius ir karves ir parduoda iš 
licitacijos.

Tai dabar matote, kam 1926 
metų gruodžio 17-tą buvo nu
versta žmonių išrinkta valdžia 
ir paskelbta “tautos vadų” dik
tatūra.

R. Kalnietis.

TIKSLAS
(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

SPAUDOS PADĖTIS LIETUVOJE

ir

M. Sleževičius “Lietuvos žiniose” nusiskundžia, kad 
galas jo straipsnio, pašvęsto lietuvių spaudos 100 me
tų sukaktuvėms paminėti “išėjo taip apkarpytas, kad ir 
sakinio prasmės neliko.” Jisai prašo atitaisyti tų straip
snio sudarkymą, paskelbiant praleistas jo vietas. Bet 
redakcija jam atsako:

“Deja, redakcija tuo tarpu p. Sleževičiaus pa
geidavimo išpildyti negali.”

REIKALAUJA SPAUDOS 
LAISVĖS

liaudininkų iniciatyva* 
buvo surengtas viekas 

lietuvių spaudos

Vai. 
Kaune 
susirinkimas 
šimto metų sukaktuvėms pa
minėti. Susirinkimas, išklau
sęs keleto paskaitų, priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalaujama 
sugrąžinti laisvę spaudai Lie
tuvoje.

. Rezoliucija nurodo, kad 
spauda daugiausia prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės iškovojimo, ir kad tik lais
va spauda gali tinkamai’ at
likti savo kilnų tautos švieti
mo ir kultūrinimo uždavinį: 
“spauda turi būti laisva, ne
priklausoma ir savarankiška, 
kaip ir mes patys Nepriklauso
mos Valstybės piliečiai.”

Rezoliucija baigiasi tokiais 
žodžiais:

‘‘reikalauti paliuosuoti lietu
viškąją spaudą nuo įvairių 
suvaržytai? — cenzūros, ypa
tingų įstatymų ir įsakymų 
ir leisti musų spaudai lais
vai ir savarankiškai dirbti 
savo naudingą darbą, kvies
ti visus, susipratusius pilie
čius prisidėti prie iškovoji
mo laisvos ir nepriklausomoj 
sios lietuviškos spaudos ir 
visomis išgalėmis remti to* 
bulinti ir platinti muąų lie
tuviškąją spaudą ir pareikš’ 
ti pagarbą ir padėką visiems 

I laisvos, idėjinės lietuviško-

(Tęsinys)
Reikia čia pridurti, kad 

prieglaudoje buvo užlaikomi 
ir berniukai ir mergaitės. Die
nos darbai ėjo viename name, 
kuriame miegojo’ mergaites. 
Antras namas buvo užimtas 
berniukų miegamaisiais, prie
glaudos šeimininko kamba
riais, kuris nei žodžio lietu
viškai nemokėjo, o kurio sū
nūs tarnavo legijonuose. Ta
me name buvo visas gyvas 
inventorius, keletas karvių ir 
pora arklių. Net kiemsargiai, 
o jų buvo trys, buvo visi ne 
lietuviai. Vienintėlė aukščiau
sioji valdyba susidėjo iš tikrų 
patrijotų veikėjų, kurie nesi
gailėjo triūso tam aukštam 
tikslui. Ypatingai darbavosi 
smarkiai generalinis valdy
bos kasininkas, bet nuolatinis 
sunkus darbas taip jį nuvargi
no, kad padirbėjęs trejus me
tus pasidavė dimisijon ir nu
sipirkęs dvejų aukštų namą, 
visai pasišalino nuo to sūku
rio nesikišdamas į jokius vie
šus reikalus. Kiek striukiau 
ėjosi tame dalyke kitiems 
valdybos nariams, kuriems 
netaip šypsojosi laime.

O laikai mainėsi...

Pasirašius ‘Lietuvių Brastoje 
taiką, pasipylė ilgiausios ei
lės emigrantų iš Rusijos. Ta
po įsteigti tam tikri biurai, 
kurič priiminėjo tautiečius, 
nukentėjusius nuo bolševikų. 
Vieni jų grįždavo apiplyšę, 
sumenkėję, ligoti ir kunu ir 
įiėla, grįžo todėl, kad dar nors 
prieš mirtį pamėtyti savo kra
štą ir jame anlj amžių užmig
ti j/kitį: gr$o^pri^Į)ešęper; re
voliuciją, tu|tų, ■ visokių bran
genybių, grįžo pilni revoliu
cinės dvasios, bet Čia jų no* 
rąins dirva dar nebuvo paruo
šta, čia Azijos barbarų nuodai 
dar nepasiekė, jei bent grįž
tantieji galėją.-užkrėsti.

Senyvo amžiaus pabėgėliai 
skubėjo į savo tėviškę, many
dami ten atrasti nors triobas 
ir pūdymais užžėlusį lauką, 
vaikus gi stengėsi palikti įvai
riose prieglaudose, prižadėda
mi kuogreičiausiai juos atsi
imti. Kiek našlaičių grįžo be 
tėvo, be motinos. Ir visi šitie 
pabėgėliai tapo priimti į prie
glaudas.

Buvo rudeniop, bet saulė su 
visu sinarkuiųu kepino gamtą. 
Ypač buvo karšta mieste, jo
kio vėjalįo, sukeltos dulkes 
graužė akis, buvo nepakenčia
ma. Medžiai stovėjo nejudėda
mi, lapai nuvyto. Lietaus jau 
nebuvo kelinta savaitė.

Atsimenu lyg tai butų buvę 
vakar. Vaikai bėgiojo po kie
mą, kiti gulėdami ant žolės 
skaitė ar mokinosi, dar kiti 
susėdę žaidė akmenėliais.

Tuo tarpu atsidarė vartai ir 
būrys pabėgėlių apsikabinę 
našuliais įėjo į kiemą. Visi jie 
atrodė keistai. Keisti drabu
žiai, keistai ir elgėsi.

Matomai buvo pailsę, nes 
vos sustojus prie darželio, 
daugumas jų susėdo, vienas, gi 
berniukas, metų 18-19,, atsirė
mė prie paramčiaus. Turėjo 
malonią išvaizdą, pailgaus vei
do, rusvų plaukų1, kurie kyšojo 
iš po jo rusiškos kailio kepu-
rėš.

Buvo tai Norkūnas Juozas 
ir kilimo iŠ Suvalkijos; trupu
tį Dzukavo. Tėvai abudu mi
rė Rusijoj, jis gi su broliu A* 
domu prisiplakė prie grįž
tančių jų ir parvyko į Lietuvą. 
Neturėjo jokio plano gyveni
me, niekuomet nepagalvojo 
kas jo čia laukia, ir grįžo sū
kurio- pagautas.

Nors dabar atrodė nuvar
gęs, bet budrios jo akys pasie
kė kiekvieną kiemo kertelę, 
permetė kiekvieną nuo galvos 
iki kojų ir jau turėjo suprati
mų apie padėtį.

Tuo tarpu suskambino skam-

būtis ir visi vaikai galvatrūk
čiais spruko iš kiemo. Buvo 
ženklas pietų. Nepakenčiamų 
kopusių ir morkvų kvapas pa
sklido po visą kiemą ir sukė
lė visiems apetitą.

Julė išbėgo iš siuvyklos ir 
taipogi skubinasi pietų. Pa
mačiusi būrį pabėgėlių, |i su 
mažino žingsnius ir ėjo pa
mažu.

Praeidama pro juos pažiu 
rejo kiekvienam į akis ir ga 
lop Juozo ir jos žvilgsnis su 
sikryžiavojo. Ji susigėdino ir nu 
leido akis, bet Juozas nenusi
leido ir ramiu skambančiu 
balsu prakalbino:

—Kur taip panele skubini?
Jule dar labiau susigėdino, 

bet neatsakyti negalėjo.
atsakė trumpai, 

lyg norėdama kad nepažįsta
mas dar ką nors paklaustų.

—Kodėl taip anksti?
—Nežinau, mat, jau tokih 

pas mus tvarka. Julė sustojo 
ir žodis po žodžio tapo pažįs- 
stamu, žinojo viens kito vardą 
ir pavardę. Tuo pat laiku ant
rame aukšte žiurėjo iškišęs 
galvą per langą p. Raudoni
kis. Jis besidairydamas dre- 
serėjo į pabėgėlius ir čia su
stojo.

Kraujas jam metėsi į galvą, 
norėjo sušukti “Jule,” bet kaž
kaip susilaikė. Nuo to laiko 
jis be pertraukos sekiojo kiek
vieną Julės žingsnį, norėda
mas sugauti ją peržengiant įs- 
statymus. Jis buvo gudrus, bet 
nemažiau gudrumo turėjo ir 
Julė su Juozu. Juodu iš sykio 
suprato su kuo turi reikalą. 
Arfimliaušiame posėdyje p. 

Raudonikis iškėlė šį klausimą 
forumam bet negalėdamas to 
kitu kuo paremti kaip tik 
Juozo su Jule pasikalbėjimu, 
pritarimo nerado ir tas klau
symas nuėjo “ad acta.”

Juozas liko priimtas į tą 
pačią prieglaudą ir paskirtas 
prie spaustuvės, kaipo raidžių 
rinkikas. Uždarbis tuo laiku 
spaustuvėje palyginus su ki
tais darbais buvo didelis. Bu
vo tai istorijos persilaužimo 
laikas į naują erą ir todėl visi 
karštuoliai girdami kiekvienas 
savo prekes, spausdino lenk-- 
tynėmis visokius raštapalai- 
kius, dergdami savo priešus 
ir girdami save.

Jxiozui Spaustuvėj buvo ge
ra. Darbas jam patiko ir jis 
su visu atsidavimu pasišventė 
tai profesijai. Metams praslin
kus jis liko pakeltas į antrą 
rinkikų klasę ir uždarbis dar 
daugiau padidėjo. Julė tuo 
tarpu mokėsi gimnazijoje ir 
mokslas ėjo gana gerai, juo la
biau, kad jai netruko nei kny- 
gų> nri sąsiuvinių* net nie
kam nežinoma buvo iš kur ji 
galėtų gauti tiek lėšų.

Lėšų šaltinis buvo Juozas. 
Jis sutikęs ją pirmą kartą bė
gant pietų, tapo sužavėtas jos 
kilnia figūra* gyva išvaizda. 
Jis tuomet norėjo pulti jai pp 
kojų ir išreikšti meilę, bet su
laikė jį nuo to aplinkybės,, 
kurios tam visai buvo neatsa
kančios. Nusidžiaugė jis tik 
tuomet* kai tapo paliktas toje 
prieglaudoje. Gavęs vietą spau
stuvėje jis metasi žul-but už* 
kariauti Julės širdį, įgyti jos 
meilę. Ir jam tai pasisekė. Bu
dri p. Raudonikio akis nepa
stebėjo, kad čia dalykai eina 
nesulig jo noro.

Juozas įsimylėjęs į Julę. Bet 
kokia buvo meilė jų tarpe? 
Juk meilė tik tuomet apsireiš
kia visoje pilnumoje ir pra
žįsta visame skaistume, kai 
abidvi pusės yra visai laisvos* 
kai jų nepasiekia juodo pavy
do liežuviai, kai jie yra nesu
varžyti. Tuomet ir saulė juos 
laimina, ir žemė džiaugiasi ir 
dangus jiems pasidaro akais- 
testus ir žmonės geresni. Bet 
tuomet, kai kiekviename žing
snyje juodu persekioja, tai 
meilę Jampa greičiau kančių 
ir sūsigraužunų šaltiniu, negu, 
smagumų malonumas. Bet 
nežiuriųtr aštrios disciplinos, 
Juozas- rasdavo progą su Jule 
pasikalbėti ir tos trumpos, 
pasikalltejimo valandos bųvoi 
maloniausios viso gj'venimo.

Pietų

v

Kaip jis, taip lygiai ir ji sva
jojo ilgai kokiu budU rasti 
progą, kad butų galima ilgiau 
ir laisvai pasikalbėti. Jis siūlė 
įvairiausius projektus, bet ji 
kai kuriuos atmetė, į kitus gi 
visai neatsakė. Liko viena iš
eitis — kinas. Ten gali žmo
gus laisvai pasikalbėti, taip 
bent jie sąprotavo. Bet juk ki
nas tuo laiku buvo didžiausias 
prasižengimas, už kurio lanky
mą pakliuvo ne vienas p. Ci- 
niuno juodon knygom 
reikėjo 
gurno.

kuo didžiausio
Taigi 
atsar-

Dar šeštadienyje
kas kur lošiama ir nu-

Juozas
suuostė 
tarė eiti į “Helios’ą” Tai ne- 
pavojingiausia. Turėdamas pa
kankamai pinigų, nupirko vie
ną ložą, kad jų nieks nema
tytų. Ryto metą po ilgo pra
šymo Jute išėjo pas savo tetą, 
Juozui gi leidimo nereikėjo.

Julei ložoje susyk buvo ne
jauku, net gudu, bet įdomu
mas paėmė viršų. Ekrane sce
nos mainėsi viena po kitos, 
bet juodu to nematė. Juozas 
labai atsargiai priglaudė prie 
savęs Julę. Jautė jos kūno ar
timumą, jautė svaiginantį jos 
kvapą, jaute karštį. Ji net ne
sipriešino, kai jis spaudė ją 
apkabinęs prie savęs. Ji jautė, 
kad Juozas darosi baisesnis, 
žvėriškesnis, kad veltui ji da
bar prašytų paleisti ją iš glė
bio, jis nei nenorėtų klausytų. 
Bet jai buvo gera, malonu. Ji 
lyg Per sapną jautė, kai susi
tiko jų dviejų lupos, jaute, 
kad jis ją spaudžia vis labiau 
ir labiau, kad jai darosi silp
na, priešintis nėra jėgų.

—Julyte — kalbėjo Juozas 
tyliu maloniu balsu — nejaugi 
mes negalime pasinaudoti 
meile, nejaugi dabar Julyte 
nesijauti laiminga? Ko mums 
trūksta?

—Laisves — ištarė silpnu 
mieguistu balsu Julė ir pati 
priglaudė savo galvą prie Juo
zo krutinės.

Saulė artinosi į vakarus ir 
karštis .nuslūgo, „bet dulkių 
debesys gatvėse nesumažėjo. 
Žmonių minios traukė šaly- 
gatviais, lyg vanduo upe. Lėkė 
automobiliai, * galvatrūkčiais 
plakdami arklius ir vienas 
kitą lenkdami šukavo vežikai, 
kryžgatvėse drypsojo su me
dinėm buožėmis rankose mili
cininkai. Tuo laiku Juozas lyg 
niekur-nieko nebuvę susitiko

bet dulkių

tos dienos įvykius. Julė gi, lyg 
visų sekama skubo prieglau
dos linkui bijodama pasivė
luoti vakarienės, nes kitą kar
tų panelė neleistų “pas tetą.”

Nuo tos dienos gyvenimas 
dkr labiau pakrypo į kitą pu
sę, į pusę negeistiną, kurios 
blogumų ne p. Ciniunaa su 
Raudonikiu nepastebėjo, nė 
prieglaudų vaidybai neatėjo į 
galvą, kad jų “auklėjimas”, 
koks dabar yra, vertas nuliui.

Juo tolyn,, juo Juozas už
dirbdavo daugiau ir daugiau. 
Tuo tarpu kai kitibesimoki
nantieji jo. draugai stūmė die
nas skurde, jis kasdieną valgė 
pietus valgykloje. Pagerėjo 
ir Julės medžiaginė padėtis, 
bet mokslas pradėjo šlubuoti. 
Rodosi ir mokinosi ir stengė
si, tačiau dvejukė dvejukę vi
jo ir Julė viena šeštadienį per
vertus! dienyną nusigando.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdoihus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p; M, 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston* Mass.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangipių lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose*. 
Kaina tik 5 centai.

Garsinkitės “N-nose’
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4645 S. Ashland Avė., 
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Ofiso Tel.: Boulevard-7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

Buy gloves whh whot 
it savos

Mera reikalo možėti BOo ar 
tauriau, kad rauti serą dantų 
kolele. Lletonne Tootb Pašte. 
dldeUa tūbas parsiduoda ui

Žl valo ir apeaneo dan
tie Be to raute •utenpintl 
fU, ui kuriuos raute naaipirb- 
u plrlUnnltes ar ta kita- 
vambert Pbartaacak Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Antradienis, gh 27, 1932
...........N.

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Oak Forest prieglau 
dos įnamiai mušasi 

dėl “Naujienų”
Taip pasakoja “N.” atsilankęs 

Jurgis Ješkevičia, vienas įna
mių iš prieglaudos.

Svečias iš Oak Forest Jurgis 
Ješkevičia, Kilčių vakare at
lankė “Naujienas” ir papasako
jo gana įdomių dalykų apie 
savo gyvenimų prieglaudoje.

Sako, valgyti duoda tiek, kad 
nepersi valgytiem, ir kad badu 
nenumirtum. Laikraščių ateina 
—“Naujienų” 15 num., “Drau
go”, apie 8, “Keleivio” 5, “Dir
vos” 3. Prašė, kad “Naujienų” 
butų siuntinėjama daugiau, nes 
tankiai ui jas iškyla muštynės. 
Esą, iš 100 lietuvių įnamių apie 
75 nori skaityti “Naujienas”, o 
yra tokių, kurie perskaitę, ki
tam neduoda, bet įsidėję j ki
šenių nešiojasi, taip kad vi
siems neištenka. Dėlto ir
kyla nesusipratimai. Apie ki
tus laikračius Oak Forest gy
ventojai taip nepaiso, bet 
“Naujienas” visi mėgsta skai
tyti.
Jurgis Ješkevičia yra labai se

nas lietuviškas zeceris. 
mokinęsis “SaiAėje”, o 
dirbo prie “Kataliko”, 
vos’’ ir dar keletą kitų 
čių.

1S

vėliaus 
“Lietu- 
laikraš-

[Acm«-P. »

Chicago. — Austin High School beno vedėjas Ędwin. O; 
Schildhauer, 2.8 m., kuris nežinomų piktadarių buvo pastvertas 
prie namų ir nužudytas. Vėliau jo lavonas rastas gatvėje prie 
58 Ct. ir Pershing Rd., Cicero.: Ir jo žmona Frances, kuri ma
tė kaip jos vyras buvo pastvertas gatvėje, sumuštas ir išveža 
tas piktadarių. (Priežasties tos žmogžudystės dar nežinoma.

N0T SO GOOD
Bernard; The Qtiiet, who is 

actually related to our Cleo,- 
The Boisteroua, was seen at. 
rehearsal wi th a t pįpe in his 
mouth. Immediately, one of the 
many sergeant+at*arms* špoke' 
up,. “Say, you ean-t smoke dur- 
ing rehearsaL”

With hiis> pipe štili in his 
mouth, Benny snarled, “Who's 
smoktng?”

“You are. You’ve got your 
pipe ih your mouth”, was the 
ųuick reply.

“Yes> I have and I’ve got 
my shoes on my. feet, būt I’m 
not walking,”

As told by M. S>..

hearsal of the entire chorus* 
To all those who are bargain 
hunters, we wish to announce 
that. the tiekėte fdr “Laima’.’ 
wiil be distributed- next Fri- 
day at redueed prices.

stiek- 
to tHem, and; forever after be 
hoble man or a noble woman. 
You wilt be an awfulpešt for 
a while, būt anyhow> . it’lT be 
all over by the middle of the 
week. -r—Berniey.

tems. Laikinai užmiršę, “ka makey your resolutions> 
čia nupirkti motinėlei beii tė
veliui”, choras išmoko dar ke
letą dainų operetės “Laima”;.ir 
dabar mažai telieka. Valdyba 
praneša, kad po Naujų Melų 
jau prasidės lošimo- repetici
jos. Šios repeticijos įvyks kas 
trečiadienio bei penktadienio 
vakarų. Žinoma, rytoj repeti
cija bus vieniems vyrams. Kas 
repeticų aiškėja, kad operetė 
bus labai įdomi, ir nariai visi 
interesuojasi, kad ji gerai pa-

TIDBITS
The philosopihy of the mar* 

iried: every normai manu has 
goti two ambitions, first, to 
own his own horne, and second, 
to own a car to get away from 
bis home... <

FINIS
į This afteivthe-holiday column 
wa» made up aimost in entire- 
ly. of contributions received 
Christmas Eve, If you intend 
to send a New Year’s contri- 
bution to The Singing Fool at 
6406 S, Francisco Avė., please 
don’t. wait until .the stroke of 
twelve New Year’s Eve. It 
might hurt the eyes to read it 
then.

You ' have heard
The Singing Fool 

who wishes all of his readers 
a Happier and more Prosperous 
New Year.

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

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mulatu M. 

kampas 67tb ir Artelia  n Ars, 
Telefonas Grovebill 1595 

landos nuo 9 iki 11 ryto* nuo 2*4 
7-9 po pietą, seredoms po pietą it 

nedėliotas pagal susitarimą.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARfiERIO 
PRANEŠIMAS

Pcmkėlian į erdvesnę ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Į 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomb 

1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niai! pagal rasitarimą.

3335 So. Halsted St 
T<1. BOULEVARD 9199

1 . . ■

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart , loentadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefone* Republic 7868

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2130 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St

Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso-valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutattj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 į

DR.NAIKEl’S
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, ilpatueiat 
blauzdą gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343' South, Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną t nuo 9 iki 
12 ryto, (išskyros seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarpiskab it 
Kttvergais.
1 Rez, Tel. HYDB PARK 3395

DRtTDMEBr 
. GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th StreetOh where, oh wherey can our 

altos be.,. Gene G. Another 
spiečiai i rehearsal for men only, 
this next Wednesday,. tomor- 
row. Ali men are urged, ta, at- 
tend., Friday, a. general re?*

.■p i
Gr&boriai

Graboriai
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

nedaliomis pagal sutarti. 
4847 West 14tb Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phone Cicero I26O

kachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABOIIIUS K tarnauja laiodtuvėse kuopigiausia.

įkals meldžiame atsišaukti, o> musą 
- darbu busią užganėdinti., 

Tek Roossvek 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd BU Chicago
SKYRIUS: ’

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

Way Back When
We used to wonder before 

the great day rolled around 
vvhether Christmas would be 
vvhite or green. Now we won- 
der vvhether. it will. be wei or 
dry. —Bettina of Kalamazoo^

Telefonas Yards 1139’.

Stanley P; Mažeika
Ofiso tel. Lafayette 7031 

Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue.

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Kopįyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiem* etika 

lama. Kaina prieinama
3319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS- IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TeL Roosevelt 7532

Kų jie norėjo:
Gal jau pervėlu, bet paaiš

kėjo kų keletas iš choro tarpo 
daugiausiai norėjo Kalėdoms: 
P-nas Steponavičius — koletų 
tenorų; pirmininkas Jokubaus- 
kas — visiems linksmų Kalė
dų; J. Gura (Singing Fool) — 

rašinėlių į Sharps and 
jūsų korespondentas — 
Betgi dar nepervėlu su

Įvairus Gydytojai

DB.HERZMA.N
— I§ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma
tus kaipo patyrp gydytojas chirurgas ii 
akušeria.

Gydo staigias ir chroniškas ligar vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
takus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 Wj 18th 5r., netoli Morton St 

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

Tel. Cana! 3110 
t, , 14 it,. Rezidencijos, telefonai

Hyde Park 6755 «r Central 7464—i.

1646 W. 46th St-

Pirmyn aidai

Lietuves Akušeres

Advokatai

Laidotuvėse patarnauja grabe 
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

Rez. 6600 South Attnian Avinas 
Phone Prospect 6659. 

Ofiso TeL Ganai 0257

Telefonai

Boulevard- 5203

Boulevard 8413' 
■?
1327 Sov 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIH.IS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316; S; Halsted St. te® Boulevard 7314

1 ' 4.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physkal Therapy 

& Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patąrnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
mene ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Nelaimė lietuvių J 
Loreiizų šeimynoj
Kalėdų dienų lietuvių J. Lo- 

renz šeimyna, 4519 South Tal- 
inan Avė., ištiko labai skaudi 
nelaimė. Trumpai pasirgusi, 
mirė jų vieno mėnesio am
žiaus dukrelė Virdžinija. Ji bus 
palaidota šiandien šv. Kazimie
ro kapinėse? Kūnas iš namų 
bus išgabentas į Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčių, o iš ten j 
kapines. Eudeikis patarnauja.

Flats; 
raštu., 
tais rašiniais.

Naujiems Metams choras pa
darė rezoliucijų — nors ma
žiau žodžiais ir daugiau dar
bais. Ta rezoliucija yi’a — 
patikti visiems apielinkės lie
tuvių muzikos mėgėjams ir 
iškelti muzikos menų j aukš
čiausias padanges lietuvių kul
tūros srityje. Operete “Lai
ma” bus pirmutinis choro pa
sijodini as Na u juose Metuose. 
Ištikimas, nenuilstantis darbas 
parodo, kad* ji pasiseks....

in one’s hands,,' būt, yet 
one of these many has 

or heard “kiek”.

“LAIMA”
(People talk of Lady Luck, 

others speak of Miss Fortune, 
and štili others say that. fate 
lies 
not 
seen

Pirmyn chorus on the 29th 
of January will open the eyes 
of the Lithuanian public and 
show them what “Laima” > or 
luck really. is. Luck will not 
defall the chorus, būt the - cho
rus will hand out loads of 
“Laima” to its large audience. 
This “Laima” will come in- the 
way of songs, humor, • pathos, 
dances, and drama. Everyone- 
įs invited to get his or . her 
share of “Laima” at this most 
memorable . occasion.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

lERADZItiS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie. gta? 

bą išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
1 3238 S. Halsted St. 
' ‘ Tel. Victory 4088l

I ............... I. .... I... . .... ......... .

Phone Boulevard 413? 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to» 
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

, n-- ■1 i 4 ..i m-.... f.,.. .i į, ■» ,

I, J. ZOLP
Graborius Chicagoj

Vyrų, narių, alydai. 
valdyba pageidauja, 
trečiadienio vakare į vyrų re
peticijų atvyktų bent keturio
lika nedailiosios lyties dai
nininkų. Tada bus truputį 
linksmiau. Neužmirškite: vie
ta* Paliulio salė; laikas 8 v. v.

Repeticija penktadienį, pa
rodė, kad nariai gali ištikimai 
darbuotis ir artinanties šven-

Choro 
kad šio

skilusių Naujų 1933 Metų!
Jacyucs (1933) ’ Grdndmesnil

PIRMYN
SHARPS and FLATS

m

DR. CHARLES SI 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Acte, 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką, ligą 
OFISO VALANDOS: 

Nnp 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 ild 8»3O vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieni- 

Phone Midtvay 2880

Telefonas Yards 0994.

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Averso*- 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3-pą pirt

7 iki vak Nedek nuo.lU iki,12
Rez. Telephone Plaza 3200

• r .

PETRAS GEČAS

1933
Get ready for the New Yeai\ 

the big year of 1933. Think 
over your past life, thįnk of 
the things you do which pre- 
vent you from being a truly 
noble man or woman. At the 
break of New Year’s morn Seniausia ir Didžiausia

LI'E ■

Akiu Gydytojai

Ofiso: Tel. Vktory 6899’ 
Rez, TeL Drezel 9191 

Jei neatsiliepia, šaukite Central 7464

DR. A.A. ROTH
Rusa*. Gydytojas if Gbkurgp

Specialistas odos ligų ir veneriikų ugų

3102 So. Halsted St 
kampas. 3 Irt Strese- 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Ncdėliomie ir šventadieniais. 16—X

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 dieną, 5:25 valandą 
vakare 1932 m., netikėta mirčia, 
sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Pa jūrės parap., 
Nadojų kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Julijoną po tėvais Šeputikė. 
brolį ir brolienę Stanislovą ir Ma
rijoną Gečius, seserį ir švogerį Zo
fiją ir Antaną Marčiukaičiai, pus
broliai, pusseserės ir giminės, o 
Lietuvoj motiną Oną, tėvą Anta- 

j ną, dvi seseris Domicėlę ir Petro- 
. nėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5656 
y So, Wells St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 30 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namą į Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią,, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu- 

* lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a, a. Petro Gečo gimi

nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą*

Nuliūdę liekame,

Moteris, Brolis, Brolienė, 
Sesuo, Švogeris, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

KAZIMIERAS YONCZAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 9:20 valandą 

. vakaro 1932 m. sulaukęs apie 
47 metų amžiaus, gimęs Zigačių 
parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 

anūką Juozapą Rakauską, o Lie
tuvoj brolį Antaną ir dvi seseris 
Oną ir Marijoną ir du švogerius 

, ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi I. J. 

Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 St.
Laidotuvės įvyks seredoj, gruo

džio 28 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, 6 iš ten bus 

. nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Kazimiero Yonczaus. 

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

Nubudęs lieka ■ . ,

Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja glabo
ti us I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

G RA BORUI ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto 
mis kainomis už> aukštos rųšies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kūno | musų
Įstaigą jš bile kokios miesto dalies*

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jusų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsit© pamatyti‘dh, 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitu reikmenų ir ui tą,ppe
tarnavimą, jums visai nieko nereikės mokėti, nežiurtai
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių; gmboritMį kttrfs 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios* Dėti 
šermenų. Pašaukite EŲDEIKl pjrmJkM
kitur

IDE1KIS
GRABOmUSr

Didysis Ofisas

4605-07 South HermitageAvenoe
W Teteforad: YAI&Santir<174f1

DR. VAITUSH,”OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo' 
akią aptemimo,' nervuotumo, skaudamą 
akią karštį, ntfima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visubse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sū elektra, paro
dančią mažiausias klaidas.. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos; nuo. 10 iki 8 : v. Nedaliomis • pagal 
Ištart j. Akinią kainos, per pusg, pigians, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
. ■ m .>i .ibini.iwiten     ...... Wįiii I

Tel. Yards 1829.

DR. G. SERNEK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas- 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinią Dirbtuvė

AA. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Roem 985 TcL Deasbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais:'<Jtam». ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Aesfc- Avė. 7V& Lafaft^ 7W9

Namą T«L” Hyde Park 3595

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

PaneU&Uo, Serwk>» ir Patartos vate
Telefonas Boosevelt GODO

Namai: 6459 S. Rockvell Street
Telefonas Repu

Lietuvis Advokatas 
443 L South Ashland Aoe. 

Tel. Boulevard 2800 
Re* 6515 So. Roe*we/I SL 

Tek Repubiie. 972)

ADVOKATAS

kampu HaUted St.
; Valandos nuo 10**4, nuo 6 iki 

fihdėliomii nuo 10 iki U

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sp. Hatsted Stctet 

CHICAGO; ILL.

i 4600 So. Wood ,8|»i i WW>i||į 
Tel. Lafayetts 6593 

16Q N. LaSalle St. —. t J

«*WgO V>L 

pagal sutartį



NAUJIENOS, ChlcagO, UI. 'Antradienis, gr. 27, 1932

S. ADOMAIČIO IR A. ADOMAITIENĖS 
LIUDIJIMAI A. GIRSKIO BYLOJE

I

Rado A. Girskį kieme, 811W. 37 Place, 
su įpiautu kaklu, visą kraujuose

A. Girskis padaręs gerą įspūdį į teisėją P. L. Sullivan

(Tąsa)
Vos spėjo Antano Girskio 

advokatas F. J. Ferlic jį pa
šaukti liudyti, visų teisino sa
lėje susirinkusių žmonių akys 
sužiuro jo pusėn. Kai kuriuo
se matėsi užuojauta, įbet dau
gumoje smalsumas, 
kusieji greičiausiai 
“žmogžudžio” ir todėl

Amerikon

Susirin- 
nemafč 

pasi
naudodami pirma proga, atė
jo pažiurėti kaip žmogus, tuo 
pasižymėjęs, atrodo.

Nustebina teisėją
Jie. greičiausiai įsivaizdavo, 

kad pamatys plaukais apžė
lusį, nesiskutusį žmogų, kuris 
iš pasalų, žiauriomis laukinė
mis akimis dairysis ir žiūrės 
kur jo sekanti auka. Bet jie 
nustebo. Ne vien jie. Ir tei
sėjas Sullivan ilgai į Antaną 
Girskį pažiurėjo, lyg netikėda- 
damas, kad prieš jį teisiama
sis. Vėliau, teisėjas pažymėjo 
faktą kalbėdamas su “N.” re
porteriu.

Bet pirm negu liudijo Girs
kis, liudininko kėdę užėmė p. 
Alice Adams-Adomaitienė ir 
Stasys Adani-Adomaitis, 811 
Fest 37tli Place.

P. Adomaitiene pasakė teis
mui, kad Antanas 
veno jos namuose 
tinius du metu, 
per dešimtį metų.

Rastas kieme pasriuvęs 
kraujuose

Spalių 27 d., kuomet Wal- 
keris buvo nudurtas, Girskis 
atėjęs vakarieniauti apie sep
tintą valandą vakare ir buvo

Girskis gy- 
per pasku- 
Pažinojo jį

Po to, jo nematė iki dešim
tos ar kiek vėliau tą pačią 
naktį. Girskis gulėjęs kieme, 
ant žemės, visas pasriuvęs 
kraujuose. Jo gerklė, kaklas

Bendrai jis buvęs labai ra
mus žmogus, bet laike vaka
rienės tą vakarą ji pastebėjusi, 
kad jis buvęs labai nervuotas.

St. Adomaičio liudijimas
Tuo Adomaitienės liudi jimas 

pasibaigė ir advokato Ferlic’o 
pašauktas jos vyras Stasys 
Adomaitis.

Atkartojęs kai kuriuos daly
kus, kuriuos liudijo jo žmo
na, p. Adomaitiene, p. Ado
maitis pridūrė, kad A. Girskis 
gerdavęs. Toliau advokato 
Ferlic’o kvočiamas pridūrė, 
kad Girskis, nežiūrint, kad 
gerdavo, niekuomet nepasi- 
gerdavęs prieš eidamas į dar
bą. Gerdavęs tik parėjęs na
mo.

Spalių 27 d., matęs Girskį 
apie 8:30 vakare ir apie 10:00, 
kuomet jis buvo rastas krau
juose, kieme.

Girskis buvęs geras in teisini 
gas žmogus.

A. Girskis prisiegdintas
S. Adonfaičiui pabaigus, An

tanas Girskis priėjo prie liudi
ninko kėdės ir kiek susiner
vavęs, visas išbalęs, sunkiai 
atsisėdo. Bet tuojau vėl at
sistojo ir iškėlęs dešinę ran
ką, priėmė priesaiką.

Žymiai nervavosi ir išplėš
tomis akimis dairėsi tai į tei
sėją, tai į advokatą Ferlic, tai 
į prokurorą Ross Laird, kuris 
prieš jį sėdėjo. Aplink, pri- 
siegdintųjų suole, buvo keli 
advokatai ir laikraštininkai, 
atydžiai šėką kiekvieną Girs
kio judesį. Tas matomai į 
Girskį ypatingai veikė. Jis 
nenorėjo būti smalsumo ob
jektu.

Kadangi A. Girskis tegalėjo 
kalbėti tik laužyta anglų kal
ba, vertėju pašauktas “Naujie
nų” redakcijos narys A. Vai- 
yada. —* .

atvykęs 1912 m.
tyla. “Kaip tavo 

vardas?” paklausė advokatas 
F. J. Ferlic, pradėdamas tar
dymą . Atsako, “Antliony 
Gcrski”. Gyveno Chicagoje. 
Užsiėmimu esąs “bučeris”. 
Dirbąs Illinois skerdyklose 
apie dvejus — trejus metus.

Advokatas Ferlic, 
atvažiavai j J. V.?” 
“1912 metais”.

Kl. “Pasakyk kas 
spalių 27 d., naktį, 
Packing Coinpany 
losc?”

(Bus daugiau)

“Kuomet
Atsako,

a'sitiko
Illinois

skerdvk-

Tūkstančiai atšilau 
kė “Naujienų” Kalė 
dinėj vaikų parėj
Vaikai suvažiavo iš visų Chi

cagos dalių; užpildė “Mildos” 
ir “Ramovos” teatrus

Nei lietus, nei tolumas šeš
tadienį nesulaikė dvejų tūks
tančių lietuvių vaikų nuo at
silankymo j “Naujienų” kalėdi
nę parę, kuri įvyko “Ramovos” 
ir “Mildos” teatruose, Bridgc- 
porte.

“Naujienų” skaitytojų ir lie
tuvių bedarbių vaikai suvažia
vo iš visų kolonijų ir užpildė 
kiekvieną abejų didžiulių teat
rų kėdę. Iš Roselando, iš North- 
side, iš Marquette Park ir kiek
vieno lietuvio apgyvento kam
po, Chicagoje, gatvekariais, au- 
tomobilais atvažiavo jaunieji 
svečiai atsiimti kalėdinę dova
ną, kurią “Naujienos” pasiry
žo jiems suteikti.
“Viskas nusilenkia prieš jėgą”

Nors lietus pylė kaip iš ki
biro, apie dešimtą valandą šeš
tadienio rytą būriai vaikų ap
spito teatrų dtfris ir nekantriai 
laukė, kad kuo greičiausiai įsi
gauti į vidų ir gauti “best 
seats”, anot jų terminologijos. 
Stumdymasis, susigrūdimas ne
apsakomas.

Dasigavę prie durų ir būdami 
tikri, kad toji pozicija garan
tuoja “good seat” gavimą vai
kai smarkiai laikėsi prieš ki- 
ti/s, kurie atkakliai “kovojo”, 
kad juos iš ten išgauti ir nors 
trumpam laikui tomis pozici
jomis prie durų pasidžiaugti. 
Ir čia, kaip visur pasaulyje, 
viskas turėjo nusilenkti prieš 
jėgą. Mergaitės stovinėjo pa
kraščiais, o kandidatai į “vy
riškius” prie durų.
Arabijos šachų gyvenimas, ma

tyt, buvo nepavydėtinas
O koks klikimas, triukšmas, 

kuomet visi galvatrūkčiais su
bėgo į teatrus ir užėmę vietas 
lauke “show” prasidedant. Vi
si juda-, trypsi, šūkauja. Gy
venimas tų Arabijos karalių- 
šachų, kurie turėjo po šimtus 
žmonių, buvo visai 
tinas, sprendžiant iš 
sukelto sumišimo.

nepavydė-
teatruose

TŪKSTANČIAI VAIKŲ “NAUJIENŲ” KALĖDINĖSE PARĖSE “MILDOJE” IR “ROMOVOJE”

NAUJIENOS

Ui«

Didžiulė minia lietuvių, “Naujienų” skaitytojų, vaikų, šeštadienį atsilankė j kalėdinės teatrines pares, kurias “Nau
jienos” jiems surengė “Mildos” ir Ramovos” teatruose. Paveiksle atvaizduojama vaikai, susirinkę prie “Ramovos” 
teatro durų. /

Bet tie, kuriems šįmet Ka- 
ledos .nebuvo tokios liūdnos, 
kaip šiai mažai lietuvaitei ir 
gausios dovanomis, turėtų at
minti, kad tokių mažų Elenų 
tarp Chicagos lietuvių yra la
bai daug. —A.

PRANEŠIMAI
Utarninke 27 d. gruodžio š. m. 8 

vai. vak.. Chicagos Lietuvių Auditorijos 
salėje 3133 So. Halsted St. įvyks visų 
pirmininkų ir atsovų prigulinčių draugi
jų ir kliubų prie susivienijmo labai svar
bus susirinkimas. Ant šio susirinkimo 
visi privalote pribūti, nes dalykas labai 
svarbus dėl apsvarstimo Auditorijos da
bartinio padėjimo ir išgelbėjimo draugi
jų ir kliubų turto.

l'amat Janulis prez. 
M. Kadziauskas sekr.

CLASSiHED ADS.
Financial

Finansai-Paskoloa

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

Help VVanted—Femau 
Darbininkių Reikia 

-WWVM*^"»*«****A*»*^Wfc-d^^<i*WWWM***W**^*' ,

REIKALINGA senyva moteris nuo 
40 iki 50 metų, kuri galėtų gerai pa
gaminti valgį ir prižiūrėti 5 metų vai
ką. Turi mokėti angliškai atsakyti te
lefoną. Turi turėti liudysimus. 10201 
So. Peorla. Tel. Cedercrest 3913.

REIKALINGA patyrus moteris sor- 
tavimui skudurų. North-W«sem Wool, 
638 Wil!ow St. Vienas blokas į Nor
ius nuo North Avė.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo. Nėra vaikų. Klauskite 
Mrs. Kade. 2-ros lubos iš užpakalio. 
2956 S. Emerald Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

norėjo išreikšti savo pasitenki
nimą, kad bus rodomas “Mic- 
cey Mousc”, “comedy” ir “cow- 
bojai”. Per visą seansą tie 
periodiniai riksmai kartojosi ir 
iš jų buvo galima spėti, kad 
vaikai džiąugiasi, jog “didvy
ris” paveiksje smaugia “vileną”, 
<ad keliomis kulkomis nudėjo 
jo sėbrus, kad išgelbėjo gražią 
merginą nuo pražūties ir vė
liau, įsimylėjęs, ją vedė ir gy
veno laimingai per amžių am
žius. “Ir aš ten buvau, midų 
alų geriau...”

Taip per dvi valandas jau
nieji svečiai gyveno ekrano 
didvyrių gyvenimu, kartu su 
jais kovojo su “vilcnais” ir 
švaistėsi po vaizduotės .pasaulį, 
kurį sukūrė Hollywoodo studi
jos. ■

Pabaigai, saldainiai
Nepatenkinti jie buvo, kuo- 

net paveikslai baigė mirgoję 
ekrane, bet įsijuosę, karštai su
dainavo kalėdinę dainą, kuri 
priminė jiems kad ryt švęsime 
Kalėdas, ir kad paveikslai, ir 
“cowbojai”, ir “Mickey Mouse”, 
ir saldainiai, kuriuos gavo prieš 
išsiskirstydami namo, yra jų 
visų kalėdinė dovana nuo “Nau
jienų”.

Gengsterio brolis 17 
metų lietuvės mir

ties kaltininkas
Automobilio nelaimėj užmušta 

jauna Marija Petkevičienė; 
vienuoliką sužeistų.

kad 
ilgą

sun-

prie 55-tos ir Cicero 
Kiekviename automo- 

buvo < šeši keleiviai.

sužeistieji buvo nelaimės kal
tininko S. O’Donnell giminai- 
v • _ • ciai.
Nelaimė įvyko prie 55-tos ir 

Cicero Avė.
Nelaimė įvyko sekmadienį 

vakare, 
Avenue 
bilyje
O’Donnell’ui staigiai pasukus j 
kairiąją pusę, vos neįvažiavo į 
Petkevičiaus automobilį. Tas, 
norėdamas nelaimės išvengti, 
irgi smarkiai suko ir jo auto
mobilis tuojau apvirto, pri
spausdamas prie kelio iškritu
sią Mariją Petkevičienę.

Jos kūnas nugabentas į Eu- 
deikio lavoninę,' 4605 South 
Hermitage Avė., iš kur 
laidojamas į šv. Kazimiero 
pines ketvirtadienį rytą.

sakyti. Aš turiu mamą ir du 
brolius, bet neturiu papos. Ma
no mama jau nedirbo per ilgą, 
ilgą laiką. Mano papa mirė la
bai senai. Gal jums bus sun
ku ir negalėsite pasakyti ‘San
ta Claus’ui’ apie. mane. Aš no
riu nueiti pas jus, Mrs. Gugis, 
bet aš

VAŽIUOKITE BUŠU-—NES PIGIAU
St. Louis .................
Kansas City
Dctroit .....................
Los Angeles
New Yorfk ............
Philadelpbia ............ .
Wasbington, D. C.

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Cbicago

. $2.00
$5.00
$2.50

$20.00
$8.00
$8.00
$8.00

bus 
ka-

Ši mažoji Elena pa
rodo liūdnąją Kalėdų 

švenčių pusę
Ne visiems Kalėdos šįmet buvo 

linksmos ir ne visas Elenu- 
tes Kalėdų Diedukas atsimi
nė.

Maža, tik apie dešimties me
tų lietuvaitė, Elena Beinarytė, 
821 West 35th Place, nuliūdo 
susilaukusi Kalėdų, ir supratu
si, kaip tuščios ir nelinksmos 
tos šventės bus. Ji pajuto kaip

reprezentuoja 
lietuvių vai- 

šventes skau- 
ir neatnešė

skaudu jai ir jos broliams, 
“mama nedirba jau per 
laiką.

Ji gerai parodo kokioje
kioj padėtyje yra šimtai lietu
vių šeimynų, kurias palietė ne
darbas ir vargas.
Jai Kalėdos neatnešė džiaugsmo

Toji Elena 
šimtus bedarbių 
kų, kuriuos šios 
džiai nuslėgė
džiaugsmo, nors jie išsiilgę jo 
lauke. Bet lai mažoji Elena 
pasakoja apie save.

Kelias dienas prieš Kalėdas 
ji prisiuntė laiškelį p. Norai 
Gugienei, Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo pirmininkei. Ta
me laiškelyje Elena angliškai 

į pirmininkę su pra-kreipėsi 
šymu:
“Mama nedirba jau ilgą laiką, 

o papos nė^a”
“Aš prašau, kad jus atiduo- 

tųmėte, šitą laišką ‘Santa 
Claus’ui’ (Kalėdų Diedukui). 
Aš esu neturtinga mergaitė ir 
pas mane šimet nebus ‘Christ* 
mas’. Mano draugės mokyklo
je sako, kad jos gaus daug 
gražių daiktų dėl ‘Christmas’, 
bet aš negaliu joms nieko pa-

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

sarmatinuosi...
Elena Beinarytė.”

Elenų yra labai daug
Gugis išpildė mažosios 
prašymą. “Nunešė” jos

Tokiu
Mrs. 

Elenos 
laiškelį pas “Santa Claus”, ku
ris ją ir broliukus ir “ilgai il
gai nedirbusią mamą” aprū
pino daugeliu gražių daiktų. 
“Santa Claus” neužmiršo Ele- 
nutčs ir išpildė jos prašymą.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančiu* 60 dienų! 
t. y. iki gruodžio 31 dienos. 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. M?s 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 Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OP CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

SUSTOK KENTe-JĘS!
PASVEIK S<T ŽOI.RMIS DYKAI!

Kokios gal but Kalėdos ir Nauji Metai 
be sveikatos?

Kurie kenčiate nuo gazų. išpustų vidurių, 
skausmų, nuovargio, nervifikumo. vidurių 
užkietėjimo, rheumatizmo, pūslės ir moterų 
ligų, homorroidų ir kronikų ligų dabar gali 
pasveikti. Nežiūrint nuo ko uekentčtumete ir 
ką ne vartojote pirmiaus. išvalykite savo 
kraujų ir vartokite ftj pastebėtinų Žolių 
Tonikų No. 1 ar S-M-S Žolių Nu Tonikų 
Motinos Helena Šimanskis 70 metų Žolių 
specialistės ir Dr. P. B. Šimanskis.

Atsinešk skelbimų ir ateik tuojaus doJ 
Speclalio Žolių Gydymo pasitarimo ir pagel
tos dykai, taipgi specialisto daktaro erzami- 
nacija Dykai, specialia pasiulljimas $1.00 
butelis už 50c. Rašyk dėl sampelio Dykai 
Motina Helena ir Dr. P. S. Šimanskis, 1800 
N. Dantei! Avė., Chlcago, III. Nau. 12-24-32.

STOGDENGYSTfi
Bite 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

.Business Chances
Paidavimui Bizniai___

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

0
Visi turėjo “lotta fun”

Būdami tikri, kad artimumas 
prie ekrano kinomotografe už
tikrina vietos gerumą, “galin
gesnieji” subėgo į pryšakj, o 
mažus nustūmė į teatro užpa
kalį. Bet nei vienas nepyko, 
nei vienas nebuvo nepatenkin
tas tokiu dalykų 
Visi turėjo “lotta 
gėsi, linksminosi 
tegali linksmintis.

“Ir taš ten buvau
Ir tik kuomet pirmi paveiks

lai sumirgėjo ekrane, teatrai 
kiek aptilo, kad vėl sudrebėti 

‘nuo riksmo, kuriuo-žiūrėtojai

išsivystumu.
fun”,
kaip

džiau- 
vaikai

17 metų lietuvė Marija (Pet
kevičienė, 815 W%st 64th St., 
Kalėdų vakare žuvo baisioje 
automobilio nelaimėj, kurios 
kaltininku buvo Ste,ve O’Don
nell, 1754 West Garfiėld Bou- 
levard, garsaus Chicagos geng
sterio ir butlegerio Edward 
“Spike” O’Donnell brolis.
žuvo automobilio sutriuškinta

Jaunoji moteriškė žuvo vie
toje, kuomet apvirtęs automo
bilis ją užgulė. Be jos, nelai
mėje buvo sužeisti vienuolika 
žmonių, tarp jų lietuviai, Ka
zimieras Petkevičius, 21 metų, 
užmuštosios vyras, jo brolis 
Aleksas, Ona Guinavičius, 19 
m., 5710 64th Place ir A. Neal, 
16 m., ir Adelina Ružis, 18 m., 
6136 South Mąson Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs lltikro iveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per 
Lambert Pharmacal 
Loris, U. S. A.

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

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų 
7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 g. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

ir nuo j

v

Taip,
Čia NAUJIENŲ
smulkiųjų skel-

k ♦

bimų skyrius 
kalba!

Kiti

savo _ aptiekoriu.
Saint

GERIAUSIA KALfiDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaites už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840

P.CONRAD
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVfiS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSallę St. priehis City Hali 

Kambarys 610

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus 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 aj)ie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

\ Telefonas yra

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




