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Influenza; siaučia Ang 
Ii jo j; 30 žmonių mirė

Senato komitetas pradės svarstymus sau
sio 5 d. Daugelis samdytojų pritaria, bet 
abejojama apie konstitucingumą biliaus

Filipinų neprikišu 
somybės bilius ga
lutinai priimtas

Skvarnevičius Jonas, Sta- 
km. Obelių vaisė, gyven- 
atvažiavo j turgų. Greta

Klaipėdos krašto 
Seimelio rinkimų 
atgarsiai teisme

Makedoniečių susirėmi 
mas prie Bulgarijos 

karaliaus rūmų

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

Praga, čechijoj, gr. 29. — 
Adam Kocka, garvežio inžinie
rius, nusižudė įšokdamas į u*g- 
nį garvežio krosnyje.

Arklys perplėšė vežime buvusį 
avižų maišų ir šeimininkas už 
užsimokėjo gyvybe

privalomas ir 
džiai.

Rekonstrukcijos finansų korpo 
racija paskolino Illinois vals 
tijai dar $7,255,000.

Gandhi ir 20,000 kitų kalinių 
galbūt bus paliuosuoti Nau
juose Metuose

Negalės apeliuoti 
Insulto bylą

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

Del skurdo nužudė 
žmoną, dukterį ir 

pats nusižudė

Susektas 
suokalbis

Wanatah, Ind., gr. 29. —Ke
turi plėšikai, prisidengę banko 
direktorių Osborne, užpuolė vie
tos bankų ir pastvėrę $3,000 pa
bėgo linkui Illinois valstijos.

Pakėlė asmeniškos 
savasties įkainavi

mą Chicagoj

Francija paskolins Aus 
trijai $14,000,000

Anglija galbūt pa 
liuosuos Indijos poli 

tinius kalinius

Athenai, gr. 29.- 
tfžsienio anarchistų 
prisiųsti savo agentus nužudy
ti Graikijos prezidentų Zaimis

Paryžius, gr. 29
jos Atstovų butas nutarė pri
sidėti prie suteikimo Austrijai 
$14,000,000. Tu paskola bus 
suteikta varde tautų sąjungos.

Teheran, Persijoj, gr. 29. — 
Persijos karo ministerija pada
vė Italijai naujų užsakymų pa
statyti daugiau ir didesnių ka
ro laivų. O Vokietijai paduo
tas užsakymas pagaminti karo- 
aeroplanų.

Greitas šalies ginklavimasis 
stebina kaip užsienį, taip ir pa
čius persus. Persija šiuo laiku 
turi 500,000 išlavintų kareivių 
atsargoje.

Graikijos teismo nuosprendis 
yra galutinas ir Jungt. Vals
tijos apeliuoti nebegali, sako 
valdžios laikraštis

kad jo žmo- 
išvažiavusios 

pas velionį 
pasakęs jis 
Tuoj po to

Persija užsisakė dau 
giau karo laivų ir 

areoplanų

Sofija, gr. 29.— Bulgarijos 
karaliui teko pamatyti savitar
pinį dviejų makedoniečių frak
cijų susišaudymų, kuriame žiū
rėjęs per langų karo ministeri
jos valdininkas ir policistas li
ko užmušti ir 8 žmonės sužeis-

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

Apsiniaukę ir nepastovus, 
tiek pat šilta; pietų vėjas.

Saidė teka 7:18, leidžiasi 4:-

Port au Prince, Haiti, gr. 29. 
— Dvi jaunos poros, apsivedė 
pasažieriniame aeroplane, ae
roplanui skrendant jura iŠ San
to Domingo j Haiti.

ook pavietas gavo 
paskolos šelpimui 

bedarbių

Johannesburg, Pietų Afrikoj, 
gr. 29. .Oficialiai paskelbta, 
kad Pietų Afrika atsimetė nuo 
aukso pagrindo savo pinigams.

Londonas, 
enza, daugiausia švelni, siaučia 
dabar visoje Anglijoje. Labiau
sia paliestas yra Birmingham 
miestas, kur pereitų 
nuo influenzos mirė 30 žmonių 
Susirgo ir turėjo išlikti iš dar
bo 100 policistų, 300 laiškane 
šių ir 600 transportacijos dar
bininkų.

Jacksonville, III., gr. 29. —■ 
Inžinierius ir pečkurys Wabash 
pasažierinio traukinio likd už
mušti ir du traukinio darbinin
kai liko sunkiai sužeisti trau
kiniui susidaužius iš priežas
ties atidarymo bėgių.

Nežinomi piktadariai nuplovė 
svičiaus spynų ir atidarė bė
gius; taipjau užgesino raudonų 
pavojaus lempų, kuri butų j- 
spėjusi inžinierių. Policija pik
tadarių stropiai ieško.,

Yra žinomų, kad jauf kurį lai
kų Šioje apielinkėje, taipgi 
Springfield ir Decatur apylin
kėse, tiltai yra saugomi spe- 
cialės sargybos.

Asmeniška savastis Cook pa 
viete tapo įkainuota $1,105, 
265,680. Reikės daugiau tak 
su mokėti

Herriot veda kampani 
ją už Francijos skolų 

mokėjimą

Du traukinio darbiniu 
kai užsimušė atida

rius bėgius

Londonas, gr. 29. — Daily 
Herald skelbia, kųd jau* beveik 
visai yra sutarta Naujų Metų 
dienų paliuosuoti iš kalėjimo 
Mahatma Gandhi ir kitus Indi- 
jos politinius kalinius, kad pa
rodyti Anglijos palankumą Iri- 
dijai.

Vėliausiais apskaitymais, po
litinių kalinių Indijoj yra apie 
20,000, kiVrie sėdi kalėjime už 
civilį nepaklusnumų Anglijai.

“Naujienos” pirmadieny neiš
eis ir “Naujienų” raštinė bus 
uždaryta visų dienų Sekmadie
ny ir pirmadieny, skusto 14?

Šiandien ir šeštadieny

Pietų Afrika atsime 
tė nuo aukso 

pagrindo

I angliakasių žuvo 
Vengrijos kasykloje
Bonyhard, Vengrijoj, gr. 29. 

—Trylika angliakasių liko už
mušta ir vienas sužeistas gaso 
eksplozijoj Nagmanyok 
kasykloje.

Senatoriai abejoja apie kon- 
stitucingumų tokio biliaus, ku
ris taiko pasiekti netiesioginiai 
tai, ko kongresas netikri kon
stitucinės galios pravesti tiesio-

Washington, gr. 29. Re- 
<onstrukcijos Finansų Korpo
racija paskolino Illinois valsti- 
. ai dar $7,255,000 bedąrbių šel
pimui’. Iš tų pinigų, $6,770,- 
000, yru skiriami Cook pavie-

fis second-class matter Matei 
. und.er. thę'

Teismas nubaudė triukšmavu 
sius vokiškų partijų susirin 
kimuose

Washington, gr. 29. — At
stovų butas šiandie 171 balsu 
prieš 16 priėmė išlygintąjį Fi
lipinų salų nepriklausomybės 
bilių, kuris prižada suteikti Fi
lipinų saloms visiškų nepri
klausomybę už 10 metų.

Tų bilių senatas priėmė ke
lios dienos atgal ir dabar jis 
eina prezidentui pasirašyti.

Washington, gr 
gresas rengiasi rimtai svarsty
ti įvedimų visoje šalyje penkių 
dienų darbo savaitės. Senato 
teisių subkomitetas pradės tuos 
svarstymus sausio ‘ 5 d.

Bilius, kuris tų svarstymų iš
šaukė, yra įneštas gruodžio 21 
d. senatoriaus Hu*go Black, Ala- 
bamos demokrato. Jis siekiasi 
uždrausti gabenti iš vienos vals
tijos į kitų tas prekes, kurios 
yra pagamintos darbininkų, ku
rie dirba ilgiau kaip 6 valan
das į dienų ir 5 dienas į savai-

nariai, kurie Teismas po trumpo pasitari
mo du kaltinamuosius nubaudė 
po ^4 mėnesius kalėjimo, Pus- 
baČkį—300 litų, kitą ūkininką

Kaunas.— Gruzdžio 1 d. 16 
vai. Obeliuose buvo įvykdyta 
nepaprastai žiauri žmogžudys-

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

Lima, Peru, gr. 29. — čii 
tapo areštuotas Eudocio Rabi 
nez, komunistų partijos prezi 
dentas.

Klaipėda. XII. 2. Elta.—Va
kar Šilutės valsčiaus teismas 
nagrinėjo dvi iš seimelio rinki
mų užsilikusias bylas. . Vienoj 
byloj buvo kaltinami 6 asme
nys už triukšmavimą Landvir- 

prieš rinkimus 
įvykusiame susirinkime Miniš- 
k i etose. Iš 6 kaltinamųjų at
vyko tik trys, kiti Klaipėdos 
krašte jau nebegyvena. Kitoj 
byloj buvo kaltinama net 15 
asmenų už Volkspartei susirin
kimo išardymų Dauguose.

Pirma byla buvo nagrinėja
ma labai trumpai. Kaltinamie
ji teisinosi, kad jie tik reika
lavę susirinkime kalbėti lietu
viškai. Apklausinėjus liudinin
kus,, teisinas atvykusiuosius 
nubaudė po 4 savaites kalėji
mo.

Antra byla buvo kiek pla
tesnė. Dauguose Volkspartei 
susirinkime kilo ne tik triukš
mas, bet buvo išdaužyti ir lan-

čiunų 
tojas, 
jo vežimo sustojo pil. Kostas 
Deksnis 68 metų amž., gyv. 
švilpikių km. Obelių vai. Abie
jų vežimų šeimininkams pasi-. 
traukus, Deksnio arklys perplė
šė Skvarnevičiaus vežime buvu
sį avižų maišų. Užtai Skvar
nevičius begalo įširdo.

Nieko nelaukdamas griebė 
baslį ir trimis smūgiais į gal
vų užmušė Deksnį. Valandai 
praslinkus Deksnis pasimirė.

žiau'rus žmogžudys suimtas.

Nužudęs žmonų ir dukterį, 
jis patelefonavo buvusio sam
dytojo sunui Clement Stude- 
baker III ir pasakė jo žmonai, 
kad išvažiuojųs ir 
na ir duktė jau* 
ir kad jie vykstu 
Studebaker. Tai 
uždarė telefonų.
jis pašaukė policijų, kurių pra
šė tuoj aus atvykti į jo namus, 
nes jis nužudęs savo žmona ir 
dukterį ir dabar jis pats misi- 
žudysiųs. Atvykusi policija ra
do visus tris jau negyvus.

Paliktame raštelyje sako, 
kad Studebakeriui miru*s jis 
neturys delko gyventi ir jau 
ilgų laikų nemiegojęs. Jis yra 
praradęs visas savo sutaupąs 
ir dabar jam gręsia skurdas. 
Negalėdamas duoti savo šei
mynai tokio užlaikymo, kokį ji 
turėjo pirmiau, jis todėl jas ir 
nužudęs, kad nereikėtų joms 
[skurdų skursti. Iš apdraudos 
prašo jų lavonus sudeginti ir 
palaidoti Vilią Park kapinėse, 
o likusius pinigus tegul gimi
nės pasidalina.

Chicago.— Assesorius J. L. 
Jacobs paskelbė, kad Cook pa
vieto asmeninė savastis (Per
sonai property) tapo įkainuo
ta pereitiems metams $1,105,- 
265,690. Tai yra beveik šešis 
kartus daugiau*, negu buvo j- 
kainuota pirmiau. Dabartinis j- 
kainavimas yra 36 nuoš. augš- 
tesnis už pereitų metų, nors 
pereitais metais buvo įkainuo
ta pilna vertė, o dabar įkai
navimas dėl taksavimo sudaro 
tik 37 nutoš. tikrosios vertės. 
Pakėlus įkainavimų kelis sy
kius pakils asmeniškos savas
ties taksai.

Vidurmiesčio turtas tapo j- 
kainuotas tik $338,160,951.

Nors makedoniečiai kovoja už 
autonomijų, bet jų frakcijos 
kovoja tarp savęs, šiais me
tais savitarpinėse Bulgarijos 
frakcijų muštynėse žuvo jau 
50 žmonių.

27 žmonai ž žuvo žemės 
drėbė j ji te Meksikoj

Moweaqua, III., gr. 29. — 
Nukritęs akmuo buvo užgriu
vęs 23 gelbėtojus ir jutos at
kirto nuo kitų gelbėtojų. Te- 
čiaus jie išsikasė saugumon.

Kasykloje užtikta dar du la
vonai žuvusių angliakasių. 40 
lavonų išimta, 7 surasti ir 7 dar 
nesurandama. Kadangi gelbė
tojai turi dirbti su kaukėmis ir 
nešiotis 60 svarų oxygeno tan
kus, tai jie negalėjo išnešti 
surastuosius lavonus. Bandoma 
atidaryti plačiau* kelius, kad 
galėtų pradėti veikti ventilia
toriai ir išvalytų kasyklos orų.

Athenai, gr. 29. — Chicagos 
prokuroro pagelbininkas Bel- 
lows jau išvažiavo į Paryžių ir 
gryšta namo. Kitas pagelbi
ninkas, graikas Vlachos, laiki
nai pasilieka Athenuose, pra
šant Amerikos legacijai.

Pasirodžius žinioms iš Chica
gos, kad Jungt. Valstijų val
džia ketina apeliutoti Graikijos 
teismo nuosprendį, kuriuo teis
mas atsisakė išduoti Samuel In- 
sull, valdžios laikraštis Vradini 
paskelbė, kad Graikijos teismo 
nuosprendis yra galutinas ir 
Jungt. Valstijos nebegali ape- 
liutoti. Teismo nuosprendis yra 

Graikijos vai-

Kongresas Svarstysiąs 5 
Dieną Darbo Savaite
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Tie pinigai bus sunaudoti 
šelpimui bedarbių sausio mėne
sy. Už juos Cook pavietas tu
rėjo iržstatyti savo paskolos 
bonus.

Įskaitant šiuos pinigus, Illi
nois valstija iš valdžios yra pa
siskolinusi jau virš $100,000,-

Chicago.—Peter Peterson, 55 
m., kuris po 30 metų buvo ne
senai mirusio Clement Stude
baker, J r., šoferis, vakar savo 
namuose, 715 Brompton PI,, nu
šovė savo žmonų Onų, savęduk- 
terį Paulinų, 20 m., Northwest-

an Daily News
7, 1914 at the Pust Office at Chicago, ID. 
nf Mnrch 8. 1879

reivis nušovė du 
kapitonus ir jų 

žmonas

Paryžius, gr. 29. — Buvęs 
Francijos premieras Edouard 
Herriot dabar veda plačių kam
panijų laikraščiuose ir gyvu žo
džiu, kad Francija užmokėtų tų 
savo skolos dalį Amerikai, ku
rių turėjo sumokėti gruodžio 
15 d. Ta kampanija dutoda pa
sekmių ir priešinimųsis mokė
jimui nuolatos mažėja.
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girnai.
Komiteto pirmininkas Norris 

betgi pritaria svarstymui, kad 
kiekvienas galėtų pareišti sa
vo nuomonę.

Subkomiteto

/6

. j

Pačius gelbėtojus 
užgriuvo

iš Tomatian mies- 
sako, kad 

tapo sugriautas 
imo gruodžio 19 
J , 27 žmonės liko 
lųugiau kaip 50 

Tomatian 
____ _ . , j vietoj, 
kalnuose, žemės drėbė j imo 
miestelyj e įįfcta siausti 'epide-

tį"-

Chicago, III., Penktadienis, (Gruodis-December 30 d., 1932

svarstys tų bilių ir išklausys 
kitų žmonių nuomones, yra — 
senatoriai Norris, Black, Bo- 
rah, Walsh ir Robinson.

Privatiniuose komiteto narių 
svarstymuose pasirodė, kad 
tarp samdytojų yra didelis nuo
monių skirtumas apie tai, ko
kia nauda butų iš darbo va
landų sutrumpinimo ir įnešus 
tų bilių senatoriai susilaukė 
nuo samdytojų įvairiausių pa
reiškimų.

Niekurie samdytojai karštai 
pritaria tam biliiri ir pagei
dauja, kad darbo valandų su
trumpinimas butų pravestas 
visam laikui. Kiti samdytojai 
priešinasi tokiems įstatymams 
visam laikui, bet pritaria, kad 
jie butų pravesti laikinai, esant 
skubiam reikalui. Dalis gi sam
dytojų griežtai priešinasi tam, 
kad kongresas įstatymais re- 
guliutotų darbo laika ir mai
šytus) į vidurinius “normalius” 
biznio reikalus.

ilgio
iręs į dešinę: narūnas Tom Dunbar, išradėjas

William Lake, gamtininkas Wiljixm Beebe ir narūnas William Crilly.

A. Photo |

Mažytė submarina Explorer, kuri pasak išradėjo, gali šliaužti juros dugnu. Ji yra 22 pėdų 
ir 6 pėdų platumo. Apačioje turi ratus. Iš

')■ ‘''i'

Fort Huachuca, Ariz., gr. 29. 
-Negras kareivis Abernathy 
šiandie, be jokios žinomos prie
žasties nušovė vietos armijos 
stovykloje kapitonus Wessely ir 
Palmer ir jų žmonas, taipgi pa
šovė leitenantų Matthews. Pats 
negras irgi tapo nušautas sar
gybos.

Kapt. VVessley privažiavo prie 
armijos gasolino stoties, kur 
negras tarnavo prie gasolino 
pompų. Negras nieko nesakęs 
išsitraukė revolverį ir vietoje 
nušovė kapt. Wessely. Po to 
pasiėmė jo automobilių ir nu
važiavo į kitų stovyklos pusę 
prie namelių ,kuriuose gyveno 
karininkai ir jų šeimynos. Jis 
įėjo į Wessely namų ir nušovė 
jo žmonų. Paskiri įšoko į kapt. 
Palmer namus ir ten nudėjo ka
pitonų ir jo žmonų. Gatvėj 
jis užtiko Įeit. Matthews, kurį 
irgi pašovė. Tuo tarpu pasi
rodė sargyba ir keliais šūviais 
nušovė negrų. Negras pirmiau 
buvęs geras kareivis.

•’:y

Mexico Gr įr,- gr. 29 
vėluota žihih 
telio, Jųįisco yalst 
tas mieįtel' 
žemės 
d. Nelųifh’ 
užmušti > iA 
žmonių Jšįižeista 
randasi labai atokioj

M
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Springfield, III.
Angliakasių kova tęsiasi jau 

devyni menesiai.

Peabody kompanija čia ati
darė savo 4 angliakasyklas ir 
pradėjo darbą su importuotais 
iš kitur streiklaužiais Jpo ap
sauga mušeikų ir policijos. Į 
darbą važiuoja uždarytuose 
dideliuose t rok uore, kad ne
matytų nei kas važiuoja, nei 
kiek jų ten randasi. Apsau
gotąją yra visokių: miesto po
licija, viešųjų kelių policija- 
kazokai ir šerifas su savo de- 
putėmis. Visi apsiginklavę, 
revolveriais, lazdomis ir gazi- 
nėmis bombomis, Ši'J e viso
kie mušeikos nieko prie ang- 
liakasyklų neprisileidžia. Jie 
daugelį žmonių sumušė ir ne 
angliakasių. Jeigu žmogus tik 
atrodo ant darbininko, tai 
griebia ir žvėriškai sumuša. 
Blogiausia tiems, kurie gyvena 
arti angliakasyklų. Tokiems 
net ir iš savo namų išeiti arba 
atgal namo pareiti yra pavo
jinga. Net an'< savo kiemo ne
leidžia iš stubos išeiti. Nepai
so, ar tai vyras ar moteris. 
Nepaklausysi barbaro policis- 
to, tai tuojau ir gausi lazdų. 
Nemažai apdaužė ir lietuvių 
ir dar į kalėjimą įmeta. Iš syk 
streikieriai dideliais pulkais 
pikie^autiį ėjo, bet su tuščio
mis rankomis prieš apsigink
lavusius lazdomis, gilzinėmis 
bombomis ir šautuvais mušei
kas argi atsilaikysi. Vėliau 
ėmėsi pikietuoti nešdami ant 
lentų parašus ir į skebus nie
ko nekalbėjo. Bet policija ir 
dabar piketuojančius sumu
šė ir jų toblyčias ir flages su
draskė. Sąžiniškesni miesto 
gyventojai jau pradeda prieš 
jnies'o ir kauntės valdžias 
protestuoti. Girdi, Peabody 
kompanija atidarė savo mai
nas ir su importuotais iš ki
tur skobais čia bando dirbti. 
Uždarbį tie skebai išsiunčia 
kitur ir mums, miesto biznie
riams, iš 'o nėra jokios nau
dos..

Musų mieste bedarbių tuks
iančiai vaikščioja be darbo. 
Miestas turi juos šelpti ir 
maitinti. Ir už tai turi atsaky
ti šio miesto gyventojai savo 
nuosavybėmis. Pakeliama di
desni taksai. Daugelis ir iš 
nukentėjusių sumuštų streikie- 
rių turi nuosavas grįeiutes,— 
jie irgi kitą metą mokės di
desnes taksas vien už tai, kad 
gavo mušti nuo barbariškos 
miesto ir kauntės valdžių. Mie
sto ir kauntės valdžios uoliai 
gina Peabody kompanijos in
teresus, o už tai gyventojai 
turi didesnėmis taksomis at- 
saky’i.

Sangamon kauntės šerifas 
jau pridavė supravaizeriams 
bilą ant $1,678.37, kad apmo
kėti jo samdytiems mušei- 
koms-deputies algas. Senoji 
unija U. M. XV. of Am. eina iš 
vien su Peabody kompanija. 
Lewis ir VValkeris viską daro, 
kad tik dabartinis streikas su
laužyti. Jau jie pasigarsino, 
kati ir dabartinę, savo apgavi
kišką sutari] (agreementą) 
prailgino. Mat, jie tokiais sa
vo feikiškais blefais mano an
gliakasius atgal po savo ko
manda susigrąžinti. Bet tai yra 
bergždžias diktatorių darbas. 
Naujosios Progressive Miners 
of Am. nariai negali užmiršti 
pavogtųjų balotų. Negali už
miršti West Fra nkf orte kru
vinųjų vaišių, surengtų per 
senuosius diktatorius rugpiu- 
čio 24 dieną, 11)32 m. Wcst 
Frankforte sudaužyta šimtai 
automobilių, atimta drabužiai, 
maistas ir pralieta dideli kla
nai kraujo niekuo neprarikal- 
tusių žmonių.

Kelios dienos atgal Pat 
Ansbury buvo skaudžiai susir
gęs ir atsigulė ligoninėj. Po
licija j ligoninę įsiveržė ir ser
gantį žmogų išlupo iš lovos ir

išsigabeno savotiškiems klau
sinėjimams inkvizicijai. Šito
kių barbariškų darbų anglia
kasiai neužmirš. Ir nei Lewis, 
nei Walkeris, nei jiems tar
naujantieji mušeikos neįstengs 
palaužti angliakasių tvirtą nu
sistatymą — pasiryžimą nusi
kratyti nuo savo sprando des
potus senuosius viršininkus.

Dabar Peabody kompanija 
kam duoda darbą, tai sykiu ir 
šautuvą. Skebai eina dirb'ii ap
siginklavę. štai faktas: Tay- 
lorvilles miestely gruodžio 22 
d. tūlas Herman Lisse, dirbęs 
No. 8 tam, palikdamas mainas 
ir lipdamas į automobilį išme
tė iš savo kišenės automatiš
ką revolverį, kuris susitrenkė 
į žemę ir iššovė. Šūvis skebui 
perėjo per plaučius ir dar ki
tam skebui, Joe Griaudi, įstri
go į koją. Sakoma, kad H. Lis
se, vargiai pasveiks. Negana 
visokių mušimų ir persekioji
mų, — naudojama da ir pro
vokacija. Tai vienur, tai kitur 
prie skebaujančiųjų namų pa
dedama bombos ir dinamitas 
ir vis verčiama kaltė ant nau
jos unijos narių. Bet tos pade
damos bombos tankiausia vis 
tik randama neužsidegusios ir 
neiššovusios. Jeigu ir iššauna 
kaip kur, tai tik taip, kad ne
padaryti dideles žalos. Truputį 
apdrasko porčius. Ot, tai tau 
ir ekspliozija. Naujosios uni
jos nariai panašiais darbais 
neužsiima, šitas darbas tenka 
atlikti provokatoriams. Nau
josios unijos yra nusistaty
mas: taikiu badu Peabody 
kompanijos, Lewiio ir Wal- 
kerio senąją uniją nugalėti. 
Ir nugalės. Prie Naujosios 
Progressive Miners of Am. li
nijos jau priklauso suvirš 31,- 
000 narių Illinojuje. Gruodžio 
22 dieną ir 8-tam subdistrikte 
pietinėje dalyje Illinbjkus pra
laužta Lewiso ir Walkerio 
tvirtovės siena. Du Quion, III., 
lokalar* 3703 Dowell, nubal
savo 305 prieš 7 atsimesti nuo 
Walkerio ir prisidėjo prie 
naujos unijos Progressive ML 
ners of Am. Springficlde ir 
Taylorvillėje suvis mažai ran
dasi iš vietinių angliakasių, 
kurie eina skelianti. Gruodžio 
17-tą dieną aplaikyta $1,100.00 
aukų į naujos unijos streikie- 
riams šelpti fondą iš tų loka
lų, kurie dar prie Levviso ir 
Walkerio senos unijos pri
klauso. Taigi, matyti, kad ir 
tie, kurie dar po Levviso lete
na randasi, jau neilgai Lewiso 
komandos klausys. Seniau 
skaitydavome laikraščiuose, 
kad kitur, kaip ve: Pennsyl- 
vanijoje, W. Virginijoje, Ken- 
tucky valdžios ir policija žiau
riai su streikieriais elgiasi. 
Net nesinorėdavo nei tikėti, 
kad butų tiesa. Betgi- dabar 
savo akimis įoki patys įvy
kiai tenka matyti ir net pa
tiems nukentėti nuo barbariš
kos Illinojuje valdžios ir jos 
visokios rūšies policijos.

— Rankpelnis.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho SLA; darbuotojų 

laiškas Pildomajai Tarybai 
dėl Dr. M. J. Viniko kandi
datūros.
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SUDRIKO RADIO

U0 IŽO IK> |00

THR1LLIRGMYSTERIOŪSFA SCI N ATI N G

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

MĖSOS JISAI VEIKIA

Švieži šolderiukai, svaras

Veršienos kulšis, svaras

Veršiena dėl kepinio, svaras

Netirpinti taukai, svaras

Nedideli pork loins, svaras

Minkštas round stekas, svaras

Jaunos vištos, svaras

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SIUNČIA JUMS ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS NAUJU METU 
Budrike Lietuvių Radio Valanda Nedėlioj per Naujus Metus bus

k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Girdės tolimas pasaulis musų dainas ir muzikų.

The stuoy of iaw deveiofs and equh>s 
LEADERS. Mest of our Leading Men, including 
our Presidents, ha ve been La wyors. TRAINED MINOS 

NATURALLY GO FORWARD. There is always a Great 
Demand for Men and Women with Legal Trainlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a time. No Time lošt. Now dausos 
formed nino tlmės a Year. Start Studylng and Earn- 
Ing C rodi t s at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degree 
in Threo Years. Day and Evenlng Classos. •

Namie darytos dešros, labai 
skanios, svaras .......

Mėsa dėl sriubos, svaras ....

Jonas tPabarčius, 37-to seimo 
delegatas ir 3-čio apsk. valdy
bos narys;

A. Vainorius, 37-to seimo de
legatas ir 3-čio apskr. valdybos 
narys;

Juozas Virbickas, 40 kp. dar
buotojas;

Jonas Balčius, 40 kp. darbuo
tojas;

Juozas Karauskas, 40 kp. dar- 
•Reporteris.

TIKTAI 
PAKLAUSYKITE 

KA JISAI PADARO

Su pagelba Magiško Dial jus ga
lite kontroliuoti standartinius 
programos pastebėtinu realizmu. 
Su jo pagelba jus taipgi galite 
išgirsti visus prietikius ir turėti 
džiaugsmo trelius kurį Trumpų- 
jų-Bangų broadkastinimas jums 
suteikia. Policijos Pašaukimai, 
Orlaivių, Laivų ant jurų, Progra
mai iš Svetimų šalių Stočių — 
Viską tą jus galite turėti su pa
gelba to pastebėtino Magic Dial.

idujines savybės 
du metus pažen-

retoriaus urėdą ir prašome,; 
kad Dr. Vinikas butų išrink
tas Centro sekretorium.

Toliau prašome Pildomosios 
Tarybos, kad renkant Centro 
sekretorių butų prisitaikoma 
SLA. konstitucijos patvarky
mų ir butų atsižvelgiama į 
didžiumos SLA. narių pagei
davimą.

Tikimės, kad Pildomoji Ta
ryba atkreips rimtos atidos j

Gegužių Vincas — Tenoras
3—Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestras 

Pirma ir Antra Dalis.

Dabar... prie Standartinių Ban
gų programų, Stewart-Warncr 
padarė sujudinančią ir sužavė- 
jančią Viso Pasaulio priėmimą 
galimu dėl visų. Pasilinksmini
mai iš Naujojo Pasaulio bus Jū
sų su pagalba Magiško Dial-ste- 
buklingiausia radio derinimo 
kontrolė kada nors išvystyta.

tiesioginės pareigos yra palai-< 
kyti artimiausj kontaktą su 
kuopomis ir nariais. Nuo Cent
ro sekretoriaus gabumų pri
klauso visos organizacijos atei
tis ir gerovė.

Todėl mes, Pittsburgho ir 
apylinkes SLA. kuopų darbuo
tojai, seimo delegatai, .atsi
žvelgdami j didžiumos Pitts
burgho ir apylinkės SLA. kuo
pų ir narių pageidavimą, reko
menduojame, kad Dr. M. J. Vi- 
nikas butų išrinktas Centro 
sekretorium, nes jis yra tin
kamiausias ir , turi visas reika
lingas kvalifikacijas ir narių 
pasitikėjimą, kadangi yra ga
vęs daugiausia balsų nomina
cijose.

šiuo varde Pittsburgho ir 
apylinkės SLA. kuopų ir 3-čio 
apskričio rekomenduojame 'Pil
domąją! Tarybai Dr. M. J. Vi
niko kandidatūrą į Centro sek-

suteikia 
barzdaskuty kloa 
mm komfortą 
■ skutimos

namie

Vyrų Oktetas

— V. Dineika ir J. Petrauskas.

I VESTUVĖS — Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestras.
LINIAI PAMATAI.

I — Stasys Pauras, Baritonas.

- Mahanojaus Liet'uviška Mainierių Orkestrą. 
Fokstrotas.

Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestrą.

Mahanojaus Lietuviškas Mainierių Orkestras.

Stasys Pauras ir Jonas Giraitis

Jonas Giraitis — Tenoras.

Fokstrotas — Liet. Viešbučio Metr. Orkestras.

geidavimu.
Su gilia pagarba,
(Pasirašo) : S. Bakanas, 37 

seimo delegatas ir 3-čio apsk. 
valdybos narys;

Paul P. Dargia, 37-to seimo 
delegatas ir 8 apskr. valdybos 
t-................ . . j

tLllA. I-Tl f *•

Kazys Maltom, apskri
čio valdybos

X K. Mažutei, 87-to seimo | buotojas

TRUMPŲJŲ BANGŲ RECEIVERIS $5.00 

įsigykite tuos vėliausius Rekordus Budriko Krautuvėje ir jums 
bus daug geresni Nauji Metai.

—DAILI TETA 
ŽIRGELIS — r

—KAUKAZO VAIZDELIS 
KAUKAZO VAIZDELIS

—••Namo” 
OI KAD IŠAUSTŲ — 

’ —“MISS LIETUVA”
AR TU ŽINAI RROLI 

—RYTŲ DAINA.
TURKŲ VESTUVĖS - 

—aržuo: '
MOKSLAS DARBO ŽYGIŲ ŠUOLIAI 

—LINK MERGELE.
NEMUNIEČIŲ POLKA 

—Kariškas vaizdelis 
SUDIEK SUDIEV 

—PLIKIŲ polka.
TOKS VAIKINAS, Polka 

—VASAROS GRAŽYBĖ.
ATSISKYRUS su MYLIMĄJĄ 

—SVETIMA PADANGĖ, 
t STŲDETO SAPNAS 

—GEGUŽINĖ POLKA.
SU HARMONIKA j BRAZILIJA

Buruįstke
W0RL0 T0YŪU 

withtkje.
SmudkliMnnM PerUUmM 
ra Nebrangia VgbMi

Expelleriu *u «WVM aliejum Jo tar 
tinę Ir pečius. Sekanti rytą peria 
maa buvo jau vijikai mšąnrittfcJ 
rekomenduoju Inkaro. fam-Rapdl 
ri gydymui nuo perallajdynio, aka 
damų muakulų, suatlruaių Mnartų 
geuamų kojų pČdų.**

S. D
Travia, Staten ItlauJ.

musų rekomendacijas bei pra- delegatas ir 8-čio apsk. pirm 
šynaą ir pasielgs Centre sekre
toriaus rinkime sulig didžiu

..PAŽIŪRĖKITE

Puikus periodiniai consoles yra matomu įrodymu 
naujojo Stcwarl-Warncr Round the-World Radios 

gę pirmyn bet apkainuoti taip žemai kaip
AUGŠČIAUSIA KAINA

[Acme-P. $ A. Photo.]

Kapitonas Vorenin (kairėj) ir prof. Otto SchnMdt, direktorius 
Visos Rusijos Instituto Leningrade, kurie ledlaužiu Sibmakov 
pirmą kartą be žiemavojimo leduose, pervažiavo šiaurrytiniu 

keliu iš Archangelsko į Vladivostoką

MEAT MARKET
3631 S. Halsted St. — 1949 j

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

A. A. Andorson, Proridcnt Tolephone Roglstrar, State 6145
(Ėst. Eeb. 5, 1896)

Chicago LAW School
------------ ------------------ACCREOITED------------- t-----------------

SU NAUJAIS METAIS

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 S. HALSTED STREET TeL Boulevard 4705-8167

( * Ataąl^kę į Budrik-ę krautuvu gausiu gražų kalendorių dykai.

PROBAK

(PROBAK bLADE)

SLA. Pildomajai Tarybai 
per prezidentą p. St. Gegužį, 
807 W. 30th St., 
New York, N. Y.
Gerbiami Tamstos:

Rezignavus ger. SLA. Centro 
Sekretorei p-lei P. Jurgeliutei 
ir žinant, kad šiame Pildomo
sios Tarybos suvažiavime bus 
renkamas Centro sekretorius, 
SLA. nariams ir kuopų -dar
buotojams yra labai svarini, 
kad butų išrinktas tinkamas 
ir pilnai kvalifikuotas Centro 
sekretorius, kuris atitiktų di- 
džiurnos SLA. narių pageida
vimui, ir turėtų nariuose pasi
tikėjimą. Centro sekretoriaus



2 8 unc. pak. 15c

nuo
PRETZELIAI “Midwest” Dideles mieros

CHILI SAUCE “Midwest Didelės bonkos 15c

*Midwest” "f II.fi, 
2 sv. pak.£ už g

TOILET TISSUE “Thriftissue” 1000 lapuku rolė 5c

4 25cALUS

sv.

PORLESy
kai-

bu‘ii

įvairių 
dirbtino

“Bo^emian Special” 
ŠVIESUS AR TAMSUS

DRUSKA

Kinietėms mergai- 
pat užgimimo kojos 
j medinius” aptai-

Liemens drabužiai turi 
laisvi, be jokių suvaržymų ir 
šniuravimų. Drabužių srovis 
turi gulti ant viso kūno vieno-

OBUOLIAI Virimui u s No 1

R°ot ^eer ' “Midwest O 
mvUA „’ Ginger Ale n bonkosO fcnSJC

QPTPi?n TJ A IVf r “M1DWEST”OITAVIIiLF nAlVL PUIKIAUSIAI PRIRENGTA Sv

Sv. 29c

. M
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Dr. A. Garmus

Drabužiai ir Sveikata
(Tęsinys)

Juo labiau kūdikio oda pri
pranta prie oro, juo jis daro
si ištvermingesnis 
nis susirgimams.

Mums reikėtų 
vilnonių audinių 
neužmiršti įvairiausių niegsti- 
nių marškinių. Musų miesto 
darbininkams ypač tiktų ru
dens ir žiemos metu vilnonės 
jakės, megstos iš musą ūki
ninkų avių vilnų.

Baltiniams reikia 
savo linų išdirbinius ir veng
ti bovelnos išdirbiniu.

Higieniškos svarbos turi ir 
drabužio spalva. Juoda spalva 
saulės šiltus spindulius trau
kia į save, balta spalva tuo 
pačiu spindulius atmuša. Mu
sų vyrai paprastai vasaros 
karštomis dienomis, iškilmin
gai norėdami pasirodyti, apsi
velka juodą švarką ir prakai
tuodami ko ne uždusta, By 
tik fasonas išlaikytas!

Vasarą higieniška dėvėti pa
prasti marškiniai. Spalva jų 
turi pareiti nuo oro. Saulėtą 
dieną tinka balta arba dar ge
riau prie darbo švesiai pilka 
medžiaga. Žiemos metu tinka 
pilki megstiniai marškiniai. 
Svarbu, kad drabužiai pralei
stų orą ir kad susirinkęs pra
kaitas galėtų išgaruoti, o ne 
rinktųsi ani nugaros po drabu
žiais. Prakaitas yra labai ža
lingas odai ir visam kūnui.

Kaip daryli drabužius.
Svarbu drabužį pritaikinti 

taip, kad jis nekenktų sveika
tai. Jau buvo minėta, kaip 
nehigieniški vyrų drabužiai.

neatitinka dar- 
Karas parodė, 
moterų ilgi si- 
darbui, ir jos 

apkarpė, pa-

ir atsparos

plėsti savo
pramonę ir

vartoti

kaip jie dažnai 
bo sąlygoms, 
sakysime, kad 
jonai netinka 
proitai sijonus

•darė trumpesnius/^tinkames
ni us darbui.

Kad lengviau suprastume 
drabužių trukumus ir jų pato
gumus, pagvildenkime atski
rai kiekvieną kimo dalį. Pra
dėkime nuo galvos.

Galvos plaukai beveik vie
nintelė žmogaus tolimos pra
eities liekana, kuomet visas jo 
kūnas buvo apaugęs plaukais. 
Plaukai pridengia svarbiau
sią kūno dalį — smegenis, ap
saugodami juos nuo karščio ir 
šalčio. Nėra bjauresnio daly
ko, kaip sutepti plaukus įvai
riomis pomadomis. Sutepti 
plaukai — blogas šilumos lai
das. Jie lengvai gali smegenis 
užšaldyti arba vasarą perkai- 
tinti. Pliki saulės tiesioginių 
spindulių turi vengti. Be plau
kų apsaugos smegenys greitai 
gali būti taip suerzinti, kad 
galima gauti apsvaigimą arba 
net ir sąmonės nustojimą. 
Kiekviena darbo rūšis yra rei
kalinga ir specialaus galvos 
aptaiso: kepėjai ir virėjai turi 
turėti baltas kepuraites, mo
terys — skepetaites, kad plau
kai butų surišti ir nekristų į 
maistą. Fabrikų darbininkams 
tinka paprastos kepurės, bet 
jos neturi veržti galvos ir plau
kų. Pro kepurės šonus turi 
praeiti oras, kuris vėdintų 
galvą. Aukštos kepurės kie
tais šonais yra žalingos. D-ras 
Grinius nurodo pavyzdžius iš 
savo praktikos, kaip aukšta 
kepurė pakenkė plaukams, o 
ligonis nupliko ir susirgo gal
vos skaudėjimais. D-ro Gri
niaus pacientai greitai pagijo, 
pakeikę kepurę; o galvos 
skaudėjimai praėjo be vaisių. 
Svarbu, kad galva butų ap
saugota nuo drėgnumo, nes 
šlapi plaukai greitai atšąla.

Darbininkai, kurie dirbda
mi turi reikalo su švinu 
(spaustuvininkai, bronzos dar
bininkai) turi daboti galvą, 
kad švino dalelės nepakliūtų 
per plaukus į kūną, švino da
lelės per plaukus lengvai pra
siskverbia kūno gilumon ir iš
šaukia sunkų užnuodijimą

Tai atsitinka labai dažnai. 
Pav., pereitais melais keliolika 
darbininkų, dirbdami Kaune 
prie tilto dažymo, buvo sun
kiai užsinuodiją. Ligoniai ilgai 
sirgo, o ligonių kasai padarė 
daug išlaidų, 
prie statybos,

Darbininkams 
kanalizacijos 

darbų tinka minkštos kepures, 
laisvai pridengiančios galvą ir 
apsaugojančios nuo dulkių ir 
oro j takos.

Vasarą tinka 
dines skrybėlės, 
ninkams, kurie 
Tokia šiaudinė 
dengia ne tik 
akis, veidą ir

nešioti šiau- 
ypač darbi- 

dirba lauke, 
skrybėlė pri- 

galvą, bet ir 
pakaušj nuo

ros metu trumpi drabužiai 
moterims labai tinka, žinoma, 
trumpinimas turėtų būti iki 
tam tikro laipsnio. Trumpos 
suknelės ir dirbtino šilko plo-

uos kojinės žiemos metu visai 
netinka. Dėvinčios tokias ko
jines, dažnai suserga reuma
tizmu, mažakraujyste ir 11. 

(Bus daugiau)

NAUJAS IŠPARDAVIMAS
DEL NAUJU METU

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!NAUJOS ŠVIEŽIOS PREKES.

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Gruod. 30 ir 31
■ “Pillsbnry’s” 24'/2

Miltai5^
*(inos kietos skrybėlės, jos 
nehigieniškos.

Vaikams vasaros metu tinka 
baltos, minkštos, lengvai skal
biamos skrvbėlaitės.

Žiemos metu, kaip keputes, 
taip ir skrybėlės tinka tik to
kios, kurios blogai praleidžia 
šilumą. Darbui žiemos metu 
’.uri būti atitinkamai pritaikin
tos kepurės. Tas pareina nuo 
darbo rūšies, žodžiu, galvos 
apdaras turi būti erdvus, len
gvas ir padarytas iš medžia
gos, kuri nepraleidžia drėg
numo ir šalčio. Sportui geriau 
šiai tinka vilnonės megstinės 
kepuraitės. Higieniškai pritai
kintas kaip darbui, t 
laisvu laikri — gatvėj 
apdaras apsaugo mus

Kaklo ciptaisai.
Kaklas tjuri būti laisvas nuo 

drabužių, kad netrukdytų lais
vai galvai judėti. Moterys šia
me atsitikime pažangesnės. 
Jų drabužiai neapdengia • kak
lo, ir todėl gali kaklo oda lai
svai alsuoti.

Vyrai— vergai. Jų kaklas su
varžytas aukštais kietais ’kal- 
nieriukais ir brangiais kakla
raiščiais perrištas. Nuo nešva
rių kalnieriukų kaklo liaukos 
užsiteršia ir atsiranda gera 
dirva šunvotėms ir karbunku
lams. Kaklo aptaisai dažnai 
reikia plauti. Darbui tinka tik 
minkšti kalnieriukai. Vasaros 
metu geriau tinka atlapi 
nieriukai, kad galima 
laisvai alsuoti.

gai didelės reikšmės turi dra
bužiai krutinės srity: jie turi 
būti taip sutvarkyki, kad ne
kenktų kvėpavimui. Vengtina 
diržu smarkiai suvaržyti pil
vų, korsetai moterims ir kt. 
Taip pat vengtina dėvėti kele
tas eilių drabužių vienas po 
ki’io.

Nėščioms moterims ypatin
gai patariama vengti ankštų, 
varžančių kūno judesius dra
bužių. Po gimdymui, kad pil
vo raumens greičiau susitvar
kytų, patartina nešioti tam 
tikras pritaikintas bandažas.

Kojos ir rankos mažiau rei
kalingos drabužių. Kaip jau 
minėta, musų senos moterys 
ikišiol dar nenešioja kelnių.

[Acme-P. « A. Photo]

Bose Gendler, 22 m. iš Rock Island, III., kuri buvo išvogta arti savo namų, naktj nuvežta ant 
Rock upės tilto, Moline, III., ir ten brutaliai primušta, įkišta j maišą ir gal dar pusgyvė nu
mesta nuo tilto ant ledo, turbūt taikant į vandenį, nes toj vietoj ledas nuo tilto naktj atrodė 

kaip i vanduo.

A nauji pakeliai 
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nešiojimui tinka tik 
orą praleidžiančios

Taip pat rankos prie dabarti
nės mados yra nuogos. Tai 
yra geras ir sveikas dalykas.

Odinės pirštinės tinka lik 
prie sunkaus darbo. Žinoma, 
jos neturi būti ankštos. Kas
dieniniam 
minkštos, 
pirštinės.

Kojos.
lems nuo 
įdedamos
sus, kad jos pasiliktų mažos, 
keturkampos. Nėra ko ir kal
bėti, kad toks kojų suvaržy
mas yra labai blogas papro
tys ir stačiai neleistinas. To
kios keturkampės kojos labai 
blogai atsiliepia į sveikatą.

Musų kojų pėdos 
tvarkytos, kad jos 
viso kimo lygsvarą, 
kaulai taip išgaubti, 
lėtų geriau 
svorį.

niais padais. Jie labai blogai 
veikia į kojas: kojos prakai
tuoja, išeiti per gumą prakai
tas negali ir tuo bildu nuodija 
kojas.

Jį - ' /

Nuo blogų ankštų batų pas 
jaunas mergaites iškrypsta iš 
savo linijos duobens kaulai. 
Duobens anga, kaulams iškry- 
j)us, pasidaro ankštesnė, siau
resnė keliais centimetrais. 
Vargas tokiai mergaitei, kuo
met ji t/apusi moterimi turės 
gimdyti. Jos gimdymas sun
kus. Dažnai priseina šauktis 
daktarą ir operaciją .daryti. 
Čia vien tik mada kalta. No
rint kojas atitaisyti, reikia 
vasaros metu vaikščioti ba
sam po pliažą. Be tp, kojos, 
kaip ir rankos, reikia kasdien 
plauti j u muilu.

Taip pat vengtina 
šilkinių, ypatingai
šilko kojini^, kurias labai mė- 

ir PaDe,ė»‘ 
Žiemos metu geriausia dėvėti 
plonos vilnonės šiltos kojinės.

Labai gerai batus kasdien 
keisti. Tam tikslui reikia tu
rėti bent dvi 'poros batų. Grį
žus iŠ nešvaraus darbo, batus 
būtinai reikia pakeisti kitais. 
Turėti dvi popas batų apseina 
pigiau, nes feičiant jie ilgiau 
išlaiko. »•

Bendrai apie vyrų drabužius.
Maistas ir drabužis — svar

biausi musų kasdieninio gyve
nimo reiškiniai. Kaip jau mi
nėta, musų drabužiai neatitin-j 
ka gyvenimo ir darbo reikalą-i 
vimams. Drabužiai kaip dar-i

je, namuose, bažnyčioje, susi
rinkime — <uri būti taip su
tvarkyti, kad leistų musų są
nariams ir raumenims laisvai 
judėti. Musų darbininkų “ba- 
lakonai”, — netinka darbui,— 
juos reikia pakeisti pilkos 
spalvos, darbui pritaikytais 
marškiniais ar bTIuzemis. Fab
rikų darbininkai jau nešioja 
vokiškos mados melsvus t r u m 
pus švarkus. Jie jau kiek' pri
sitaikę savo drabužiais prie

ŠPAGETAI 'VrirengtT

RAUG. AGURKAI
2 svarų 4 7a 

___________ tenai I ■
KVORTOS

DŽIARAS 13c
PINEAPPLE '•KAPA” Didelis No. 2’^ C a

RIEKUTES Kenai &

PIMIENTOS “Spanish Trail

DŽIOVINTOS GRUŠIOS “Lake County

4 unc. kenas 2 už 15c
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NAPLE FILBERT EXR™SV£ Rinl“inisiva„. 17C
MARSHMALLOWS “Puritan

taip su- 
išlaikytų

Pėdos 
kad ga- 

atlaiky'ji kūno 
":Z-'C. Kuomet pėdos kaulai 
pasiduodi žemyn ir pasidarp 
pėda lygi su plokštuma, tuo 
syk kimo lygsvara išlaikyti 
yra sunkiau. Tokios kojos, ne
galėdamos išlaikyti kūno lyg
svaros ir kūno svorio spaudi
mo, greitai pavargsta ir ima 
skaudėti, ypač, jei daug rei
kia laiptais aukštai vaikščioti. 
Turingoji plokščias pėdas va
dinami pilna pėdžiai. Pilnapė- 
džiams galima padėti padė
jus pado vidun metalines plo
kšteles, kurios leidžia pėdą iš
gaubti. Ankšti batai su smai
liais galais iškreipia kojos 
kaulus ir trukdo odos kraujo 
apytaką. Kojoms kenkia taip 
pat ir aukšti apsocai.

Ypač vengtini batai gilini- bui, taip ir pilsiui — gatvė

Pilkų švarkų ar bluzių med
žiaga pageidaujama tokia, 
kad butų galima jų skalbti.

Kelines $uri ■ nevaržyti kūno 
judesių ir pačios turi laikytis 
ant liemens kaulų. Reikia ven-

- I

Kaip reikia pertvarkyti mote
rų drabužiai.

Motetų drabužiai reforma
vusi patys ‘savaime. Neper- 
daug" tritrhpi * drabužiai, koki 
buvo pereitais metais, gal yra 
patys geriausi, šiais metais 
mada jau velka moteris į ne
patogiai ilgas sukneles, kurios 
darbui visai netinka. Vasa-

PASTABA —- Dauguma “Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną it tt. ui žemiausias kainas!
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigyti, ateikite tčia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

A FUIVMER. TRteb 
T* RUN A

CNL
MUCTH THE TOP 

UP U



I r NAUJIENOS, OHčSffi, UI. Penktadienis, gr. 30, 1932

NAUJIENOS
The LittemlMi Daily Newi 

Pvblished Daily Except Sunday by 
Dm Lithuanian New» Pub. Co.» Ine.

1739 South Hateted Street 
Telepbone Roooovelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subaeription Rateli
18.00 per yaar in C&nada
87.00 per year outeido of C&taaco
88.00 per year in Chleago 
8e per eopy

VMaakyaut kalnai
Ghicagoje — paltui

Metams ..... -...... ..... .
Pusei metu ........... -......
Trims minesiams . 
Dviem minėsiant ______
Vienam mtneritd ? , -

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija į

Savaitei ——,.................
Mlnesiui ......

Suvienytose Valstijose, ns Chicagoj 
paltui

88.00 
4.00 
B.00 
1.50 

.75

18c 
75c

87.00

Snterad ag Seeond Claaa Matter 
tfareh 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, 111 nnder the art of 
Ifarch 8rd 1879.

Naojienoe eina kaedien. lUditent 
sekmadieniu*. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1789 & Halrtod SU Chieaco, 
DL TOtefonaa Rooeevelt 8500.

Matam* .. ■ —
Pusei metu ____
Trims minesiams ..
Dviem minesiams .......___  1.25
Vienam mlnesiui . ...... .......... .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
^Atpiginta)

Metams ........................   ... . 88.00
Pusei metu - 4.00
Trims minėdama - - ------  8.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“TECHNOKRATIJA” MOKSLININKŲ KONGRESE

Tas naujas dalykas, kur j pastaruoju laiku ėmė pla
čiai gvildenti Amerikos spauda, — “technokratija”, 
buvo svarstomas ir mokslininkų kongrese Atlantic 
City. Jos idėjas ginti išėjo prof. Walter Rautenstrauch, 
Columbia universiteto industrinės inžinierystės depar
tamento galva. Ją kritikavo žinomas inžinierius Charles 
F. Kettering, General Motors tyrinėjimo departamento 
viršininkas. Keletas kitų profesorių ir inžinierių pa
reiškė palankių “technokratijai” ir nepalankių minčių.

Tose diskusijose paaiškėjo šiek-tiek labiau pama
tinė “technokratų” teorijos yda. Prof. Rautenstrauch, 
pa v. davė šitokį palyginimą: padaryti automobilių 1932 
metais reikia tik 90 žmogaus darbo valandų; bet 1904 
metais tokio pat automobiliaus pagaminimui reikėjo 
1,300 valandų žmogaus darbo. Iš šito palyginimo “tech
nokratuos’’ skelbėjas daro išvadą, kad reikšmė žmo
gaus, kaipo gamybos jėgos, sparčiai eina mažyh ir, lai
kui bėgant, visai išnyks.

Aišku, kad čia yra sąvokų sumaišymas. Jeigu ma
šinos užima rankų darbo vietą, tai tatai visai nereiš
kia, kad žmogus darosi nereikalingas gamybai, nes 
žmogus susideda ne tik iš rankų. Daug svarbesnė žmo
gaus jėga yra ne jo raumenyse, bet jo smegenyse. Prof. 
Rautenstrauch o pavyzdys rodo, kad technikos progre
sas mažina žmogaus fizines jėgos reikšmę gamyboje, o 
ne protinės jėgos.

Mašinas gamina žmogaus protas. Be žmogaus pro
to nebūtų nė paprasčiausio darbo įrankio, žmogaus 
protas yra reikalingas ne tik mašinos padarymui, bet 
ir jos užlaikymui ir vartojimui. Paduok taukiniems 
žmonėms tobuliausias mašinas, kurios šiandie yra var
tojamos pramoninguose kraštuose, ir jie nežinos ką 
su jomis daryti. Ims daug gentkarčių, iki taukiniai 
žmonės išmoks suprasti, kaip tos mašinos yra padary
tos, ir išmoks patys jas daryti.

Mašinos yra ilgo žmogaus proto vystymosi vai
sius. Jas daro inžinieriai, kurie gyvena šiandie, bet pir
ma negu jie ėmė jas daryti, turėjo per ilgą taiką vys
tytis įvairus mokslai. Taigi turėjo būt statomos ir už
laikomos mokyklos, turėjo tam tikra žmonių dalis pa
švęsti laiką tiems mokslams; tie mokslu užsiimą žmo
nės turėjo gauti išlaikymą iš visuomenės. Visuomenė 
gi juos galėjo išlaikyti, aprūpindama juos ne tik mais
tu, rubu ir pastoge, bet taip pat ir laboratorijomis ir 
įvairiomis mokslo prietaisomis, tiktai dėlto, kad ji tu
rėjo sutaupytą tam tikrą turto išteklių.

“Technokratijos” skelbėjai į šitą klausimo pusę vi
sai nekreipia dėmesio. Jie siūlo prekių vertę saikuoti 
ne žmogaus darbu, bet “energijos” vienetais, turėdami 
galvoje tiktai tą energiją, kuri suka motorus ir varo 
mašinas. Bet ta energija juk yra niekas kita, kaip 
tam tikru budu sutaupyta žmogaus jėga. Tiesa, mecha
niškoji, energija, kurią reprezentuoja moderniškai 
įrengta dirbtuvė, yra ne vien fizinės, bet ir protinės 
jėgos vaisius, ir ne vieno asmens, bet visuomenės. Ta
čiau žmogaus jėga, galų gale, yra šaltinis viso to tur
to, kurį žmonija yra pasigaminusi.

Mįslė, kurios “technokratai” neišriša, tai — žmo
gaus darbo visuomeniškumas. Prekių vertę šiandie nu
stato ne individualis žmogaus darbas, bet “visuomeniš
kai reikalingas darbas”. Jeigu tinginiui arba nugrub
nagiui ims dvigubai laiko padaryti tam tikrą daiktą, 
negu vidutiniškai sparčiam darbininkui, tai nereiškia, 
kad tinginio padaryta prekė bus dvigubai brangesnė. 
Tokio pat gerumo prekės turi vienodą vertę, bet tie, 
kurie gamina ją ilgesnį taiką, gauna mažesnį atlygini
mą. O jeigu darbo spartumas didėja, tai ir atlyginimas 
Už darbą eina didyn.

Tuo budu "technokratų” nurodytas (ne jų pirmų 
betgi pastebėtas!) darbo našumo augimas ačiū techni
kos progresui veda ne prie to, kad mažėja “žmogaus 
reikšmė”, bet prie to, kad darbininkai gali reikalauti 
didesnio atlyginimo. Didesnis atlyginimas už trumpes
nes darbo valandas — ve kame yra išeitis iš tų keblu
mų, kuriuos piešia "technokratai”.

Darbo produktai tačiau savo esme yra visuomeniš
ki produktai. Jų paskirstymas dabartinėje kapitalizmo 
tvarkoje eina formoje pelnų ir algų. Nuo to, kas vi
suomenę vaido, priklauso, kam daugiau tenka: tiems, 
kurie ima pelnus, ar tiems, kurie ima algas. Kad gau

tų daugiaus algų ėmėjai (t. y. darbininkai), jiems rei
kia turėti galią visuomenėje,

Todėl klausimas, kurį bando išspręsti “technokra
tai”, yra ne technikos, bet politikos. Apeidami politiką, 
jie piekuomet jo neišspręs.
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“Draugas” kartoja Telšių 
vyskupo žodžius apie spaudą, 
būtent:

“Kai dėl antireliginių laik
raščių, tai aišku, kad gany
tojas turi stengtis nuo jų 
apsaugoti aveles. Tai pat rei
kia pasakyti ir kai dėl Vadi
namų neutralių laikraščių. 
Jau tatai yra bloga, kad tos 
rųšies laikraščiai pratina 
žmones į visą ką žiūrėti tik 
šios žemės akimis, kai geras 
katalikas į gyvenimą turi 
žiūrėti sub specie aeternita- 
tis (iš amžinybės taškaregio. 
— “N.” Red.). Tai viena. 
Antra. Išganytojas ne be 
reikalo yra pasakęs: ‘Kas 
nėra su manim, prieš mane 
yra.’ (Mat. XII, 30). Tiky
bos dalykuose neutralumo 
būti negali.”
Visai panašiai kalba apie 

spaudą ir šių dienų vadinamie
ji komunistai. Bimba ir kiti 
komunistiški obskurantai ly
giai tokiu pat budu, kaip Tel
šių vyskupas, įrodinėja, kad 
jų pasekėjai privalą skaityti 
tik bolševikiškus laikraščius. 
Nekomunistišką spaudą jie 
plusta susiriesdami ir keikia 
tuos žmones, kurie ją skaito. 
Kaip Telšių vyskupas cituoja 
“Išganytojo” žodžius įrodymui, 
jogei “geras katalikas” negali 
skaityti nekatalikiškus laikraš
čius, taip bimbininkai vartoja 
citatas iš savo pranašo Lenino 
raštų kovai prieš nekomunistiš
ką spaudą. :

Katalikų dvasiškiai ir ko
munistų agitatoriai yra lygus 
fanatizmo skelbėjai ir tamsy
bės palaikytojai. Bet spausdin
tas žodis yra už juos galinges
nis.

Katalikų vyskupai ir kuni
gai per šimtus metų valdė va
dinamą krikščionišką pasaulį, 
drausdami žmonėms protauti ir 
ieškoti tiesos. Tenai, kur dva
siški ja buvo ypatingai įsigalė
jusi, kaip, pav. Ispanijoje, žino-.

reiškia “žiūrėti iš amžinybės 
taškaregio”.

Jeigu Žmonija butų skaičiusi 
tik tą, ką leidžia skaityti ku
nigai, tai ji dn ir šiandie butų 
paskendusi tamsybėje ir prie
taruose, kaip kad ji buvo vi
duramžių laikais. 

> ........ ................................................................................................... ..

Sveikatos Dalykai j
INFLUENZA IR PA

SEKMES.

(Iš radio kalbos, pasakytos 
dr. Tį Dundulio Peoples 
Furnituije Kompanijos 

programe).
Mes gyvenam -skubos perio

de. Viskas pasauly: technika, 
mokslas ir įvairus išradimai 
bėga visu smarkumu. 20 metų 
atgal, rodosi, trumpas laikas. 
Kas galėjo sakyti, kad oro 
bangomis atplauks muzika ar 
kalba į musų namus sėdint 
prie ugniakurio. Šis išradimas, 
tai mokslo ir pašvęsto triūso 
vaisiai. ; Bet to neužtenka. 
Nors oro bangos yra pilnos 
muzikos ir kalbų, yra ir sto
tys, kurios perduoda tas ban
gas, bet dar reikalingas tam 
tikras tarpininkas, kuris žino 
kam perduoti tas bangas. Pa 
našiai ir pasauly: yra rašyto
jų, bet reikia spaudos, arba 
laikraščių, kad tas žinias per
duotų.

Dabar keletas žodžių sveika
tos klausimu.; Šiame skubos 
periode mokslo naujienos kas
dien apsireiškia viesulo grei
tumu. Todėl ii* medicinos pro
greso greitumas, taipgi iššau
kė įvairias atmainas ir svei
katos klausima. Padėkim sau, 
daug ligų, kurios tūkstančius 
•žmonių išpiove per ilgas metų 
eiles tapo prašalintos. Tuo 
pačiu tarpu surasta daug ir 
naujų ligų, kurios buvo visai 
nepatėmytos 'ir. nežinomos. 
Medicinos mokslas eina ranka 
rafikon su mbdernišku gyve
nimu. Prie dabartinių .moder
niškų patogumų, kaip tai sku
bios ir parankios transpOrta- 
cijos, sykiu su keliauninkais 
yra plačiau ir greičiau išne
šiojama, arba užkrečiama, li
gos, negu pinhiau. Ir .ve, šia
me atsitikinie' priscina kreip-

nės būdavo baudžiami mirtimi 
už laisvą protavimą. Tuo tiks
lu buvo įsteigtas specialis In
kvizicijos teismas, kuris kuni
gų “mokslo” priešus pasmerk
davo sudeginimui ant laužo ir 
baisioms kančioms. Bet nors 
jiems pasisekė sulaikyti min
ties progresą ilgam laikui, vis
gi ji, galų gale, .paėmė viršų. 
Net pačioje Ispanijoje šiandie 
kunigų galybe jau yra sugriau
ta ir mokslas yra paliuosuotas 
nuo bažnyčios kontrolės. To-j 
kio pat negarbingo galo susi
laukė dvasiški jos viešpatavi-i 
mas ir Meksikoje, kurią per 
ilgus laikus buvo apsėdę Ispa
nijos kunigai.

Kunigų skelbiamas fanatiz
mas, paremtas Weva Kristaus 
pasakytais žodžiais “Kas nėra 
su manim, prieš mane yra”/ 
perdaug prieštarauja šios ga
dynės gyvenimo sąlygoms, kad 
žmonės, net ir tikėdami - j 
“šventą evangeliją”, galėtų jo 
laikytis. Juk iš katalikiškų 
laikraščių, kurie rašo daugiau
sia apie poterius, švėhtųjų gy
venimus ir “dvasiškų tėvelių” 
žygius, žmogus negali nieko 
naudingo pasimokinti. Tie laik
raščiai nepasaką tiesos net 
apie kunigus, kurių aprašy
mais ir paveikslais yra užpildo
mi jų puslapiai, nes kuomėt 
koks kunigas padaro šelmystę, 
apgaudamas savo parapijonus 
arba suardydamas geram ka
talikui šeimynišką (gyvenimą, 
tai tie laikraščiai apie tai tyli 
arba net bando tokius šelmius 
pateisinti. Tai ve ką pas juos

vimas ausų, pagadinimas akių, 
galvos svaigimas, ir net nere
tai nuplikimas galvos, manda
giau sakant, nuslinkimas plau
kų nuo galvos. TodSl gerbiami 
skaitytojai, ypatingai dabarti
niu taiku, kada influenza žy-

miai siaučia, rimtai apsisau- 
gokit. Turėdami nors ir pa
prastą šaltį tėmykite, kaip 
jausitės sekančią dieną ir jei
gu padėtis neina geryn, ge
riau pasitarkit su savo šeimy
nos gydytoju.

ina visai tautai kerštą už nu 
vertimą kruvino titano. Sali

(Tęsinys)

Ji galop pramerkė akis, ištiesė

Į R. Kalnietis.
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T1 Iv o L Al S

(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

ti daugiau dėmesio nors ir j 
paprastas ligas, kuriomis daž
niausia žmonės užsikrečia. Pa
prasta liga, kaip tai šaltis, 
nors pati savaimi ir nepavo
jinga, bet neretai išvysto pa
vojingas komplikacijas. Pa
imkim, pav., inTluenžą, kurią 
žmonės laiko už paprastą šal
tį. O ką ji padarė 1918 metais? 
Įšpiovė ne tūkstančius, bet mi
lijonus žmonių po visą pasali* 
lį. Šios paprastos ligos epide
mijoje, geriau sakant pande- 
mijoje, t,ai yra siaučiant per 
visą kontinentą, nuo influen
zos komplikacijų išmirė dau
giau, žmonių, negu nuo pačios 
influenzos. čta jau neužtenka 
naminių arba*' patentuotų vai
stų, bet reikia sąžiningo gydy
tojo, kad atatįhkamai prižiū
rėtų ligonį, kad išvengus di
desnio pavojaus, komplikaci
jų. Influenzos komplikacijų 
yra gana daug. Čia paminėsiu 
tiktai keletą. Viena iš pavo
jingiausių ir (jažmausių influ
enzos komplikacijų yra plau
čių uždegimas, Kada ligonis^ 
sirgdamas influenza, išvysta 
plaučių uždegfiną, reikia labai 
didelio atsargumo ir jau abe
jotina apie ligonio padėtį. To
kiame atsitikime patartina ge
rbiamiems skaitytojams neat
sidėti ant ■'^ąlbmpetėhti^kų 
patarimų, bet griebtis rimtos 
priemones. Toliau seka irgi 
nemažos svarbos ir negeistinos 
influenzos pasekėjos, kaip tai 
^legimąst širdies raumenų, 
smegenų plėvelių, vidurių plė
vės aitrą perltnuitis, įdegimas 
aklosios žarn(O|, inkstų, pulia-

rankas, pagriebė į savo glėbį 
Juozą ir susipynė jų rankos į 
neatmezgamą vainiką susilie
jo širdys, užviešpatavo vienas 
ilgas, ilgos bučkis, pilnas ais
tros pilnas meilės, pilnas troš
kimo tos meilės smagumų, 
kurių šaltinis yra tur būt ne
išsemiamas. Bet Juozui ir to 
pasidarė maža. Jis pagriebė 
bluzę, degančia jos krutinę ir 
norėjo nuplėšti. Bet čia Julė 
pašoko su visu smarkumu ir 
viename akimirksnyje išsiliuo- 
savo iš Juozo.

—Einam namon — tarė ji
nai —- ir Juozas pirmas, o pas. 
k ui jinai perlipo kapo užtva
rą ir leidosi miesto linkui.

Mieste viešpatavo tas pats 
ūžesys, sukinėjosi tie patys 
dulkių debesys.
, Juozas ėjo namon, lyg per
kūno trenktas. Jam buvo ir 
gėda ir gaila, kad taip bruta- 
lišku pasielgimu sunaikino 
smagumo džiaugsmą. — Juk 
kažin—galvojo jisai — ar pa
siseks daugiau išvilioti ją į 
kapus, o gal jau paskutinis 
kartas. Bet taį niekis — rami
no vėl save — juk ne ji viena 
yra pasaulyje,, jų yra šimtai, 
tik reikia mokėti prie jų pri
eiti.

Taip galvojo tuomet Juozas 
ir taip jis tą valandą suprato 
savo meilę prie Julės. Reikia 
pasakyti, kęcį.jrą įki tos,dienps 
visai kitokios ‘ buvo nuomonės 
apie meilę. Ir kas jį vienu lai
ku išmušė iš kelio ir pastūmė
jo taip toli, kad net supratę 
meilę mergaičių pasinaudoji
me, sunku pasakyti. Galvoti 
galima visaip. Juozas po to 
atsitikimo labai dažnai galvo
davo apie meilę, stengdavosi 
ją idealizuoti kaipo šventeny
bę, bet truko jam argumen
tų ir po kiekvieno galvojimo 
prieidavo galutinai prie išva
dos, kad meilės amžinos pa
saulyje nebuvo, nėra ir nebus. 
Ir juo daugiau apie tai sten
gėsi įgyti žinių, juo tas klau
simas aiškėjo pastoviosios 
meiles nenaudai.

Nuo tos valandos, kai Juo
zas aistrą deginamas norėjo; 
apnuoginti Julės krutinę, jų 
dviejų meilė pradėjo svyruoti 
kas kart vis labiau ir labiau, 
kol galų gale ji visai išnyko, 
lyg nebuvusi, ir jos vietą Užė
mė tuštuma. f

Bet nesiskubinkime užbėgti 
musų apysakai už akių, o grįž
kime prie jos bėgio ir pažiūrė
kime kas dėjosi toliau.

Viskas pasaulyje mainosi 
keičiasi. Vieni miršta, kiti ge
ma. Randasi ir tveriasi nattjl 
dalykai, seni nyksta be pėdsa
ko, grimsta amžių užuomar-, 
šon nepalikdami jokio ženk* 
lo. Tas keitimasis kartais yra 
labai palengvas, lėtas; o kar
tais milžiniškos atmainos vie
name akimirksiiyje. Joks ma
žiausias sutvėrimėlis nebeiš- 
vengš keitimosi, nepasiliks 
amžinas, bet sykiu su visuma 
mainysis.

Virš šimto metų išsilaikiusi 
rusų galybė sutrupėjo, nugrim
zdo į praeitį lydima prakeiki
mo, kraujo ir ašarų bangomis; 
tas "galybės rūmas buvo i su
griautas, suardytas, išnaikin
tas, pasiliks tik griuvėsiai, pe
lenų ir plytų krūvos, ant ku
rių rusų tauta triumfavo nu
galėjusi Uraniją, naikindama 
paskutines jos liekanas be jo
kio pasigailėjimo, menkutė gi 
helnimingds tautos dalelė ap
leido tuos .griuvėsius grąsinda- 
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mis tų milžiniškų griuvėsių 
pasigirdo pirmieji laisvės žo
džiai, nors juos pridūrė krau
ju apsišlakštę vakarų kultūr
tregeriai, kurie pastatę savo 
kojas ant, dalies griuvėsių lie
pė pavergtiems lenktis prieš 
juos ir aukoti jiems paskuti
nį duonos kąsnį. Jie irgi skel
bė savo galybę, kuri tačiau 
tvėre neilgai. Sunaikino kraš
tą .sugriovė jo ekonominį sto
vį, iššaudė visus krašto šunis 
ir negalėdami išmisti ėmė 
trauktis į vakarus: Buvo tai 
pabaiga 1918 metų.

Sausio pradžioje 1919 me
tais pasirodė būrelis pusber
nių su ereliais prie kepurių, 
bet ir jie neilgai *tešilo kojas. 
Bolševikai apsiginklavę šim
tais obalsių veržėsi į Lietuvą, 
lyg pavasarį potvinio laiku 
upes.

Vedė juos savo žmogus — 
lietuvis, manydamas tur būt 
likti krašto valdovu.

Užėmus bolševikams Vilnių, 
gyvenimo Sąlygos pasunkėjo 
nepaprastai. Maisto kainos pa
kilo, duonos mieste pritruko, 
ir visa Rusija kentė badą...

Daugumas lietuvių, o sykiu 
ir laikinoji valdžia, 30-ties ka
reivių saugoma apleido Vilnių 
traukdama į vakarus. Pame
nu dar ir šiandien, kai karei
vių būrys įvairiai aprėdyti su 
Šautuvais ant pečių, žingsnia
vo apleisdami Vilnių. Jų skai
čiuje buvo du mano jaunystės 
draugai: Pranas Bamaška ir 
Anicas Bičkauskas. Padaviau 
jiems ranką, paspaudžiau prie 
širdies vieną ir antrą ir dau
giau jau jų nemačiau.

—Už tėvynę — ištarė per 
ašaras Pranas.

—Už Vilnių — pakartojo 
Anicas.

—Tegyvuoja Lietuva ir još 
sostinė Vilnius— sušuko Pra
nas.

—Tegyvuoja — pakartojo 
visas kareivių būrys.

—Sudiev!
—Sttdievu....
Tie žodžiai dar ir šiandien 

skamba mano ausyse, dar ir 
šiandien jaučiu širdyje jų ga
lybę ir jie iki šios dienos gai
vina manyje viltį. Bet grįžki
me i prie temos.

Nuo minėto pereitame sky
riuje Juozo su Jule rendete- 
vous praėjo virš puses meh|; 
iki perversmų, kurie dėjos luti 
laiku Vilniuje. Juozo su Ju
le santykiai atšalo meile ;sUl 
mažėjo. Laikui bėgant iš besi
mylinčių pasiliko tik gerais ir 
artimais draugais, palaikė 
draugiškumo santykius. Juo-’ 
zas gi senovės papratimu šel
pė kiek galėdamas Julę, nors 
jo įplaukos žymiai sumažėjo] 
nes užėmus bolševikams Vil
nių, spausdinimas agitacines 
literatūros visiškai nustojo. 
“Laisvoji Lietuva” kiek paė
jusi nustojo, p. Krupavičiui 
išdūmė į Kauną, naujų gi spali- 
sdinių nebuvo taip daug ir iš 
Čia visai sliprantama, kodėl’ 
Juozo uždarbis sunyko. Laimė 
buvo ta, kad jis per metus 
mokėjo sutaupyti atsargą ii4 
tuo budu kuirį laiką dar galėjo 
šelpti Julę. \

Bet tas tverė neilgai. O čia 
kaip tyčia ir užlaikymas prie
glaudoje pasidarė tiesiog ne
pakenčiamas. Tiesa, “ponų” 
persondtas, kurio skaičius dar 
nesenai siekė 25 asmenis, per 
pus sumažėjo, bet nežiūrint to, 
valgis buvo visai menkas, o 
kartais ištisomis savaitėmis

neduodavo ne kąsnelio duo
nos, kuri tapo retenybe.

Juozas visą tai matė, jautė 
kad taip ilgiau gyventi nega
lima, ir, kad reikia ieškoti ko
kio nors galo.

—Į Lietuvą — dingtelėjo
jam mintis.

—O Julė?
—Jule? — Ji dabar jam vi

sai nerūpėjo, — ir gaivos ji
sai jos likimii nedžiovino. —> 
šelpiau, kiek galėjau, — aiš
kindavosi pats sau Juozas, o 
dabar tegu pati sau gelbsti.

Ir žodis “į Lietuvą” giliau ir 
giliau skverbėsi Juozo galvon 
ir jis apsvarstęs kelioliką sy
kių tą klausimą, nusprendė 
galop sprūsti į aną pusę, nes 
senai jo supratimu ,darbo jam 
kaipo zeceriui netruks. Ir jis 
neapsiriko. Jo ten laukė link
smas nevaržomas gyvenimas 
ir, gal būti, nauja “meilė.”

Neilgai trukus apleido Juo
zas Vilnių net neatsisveikinęs 
su Jule, o paliko jai tik laiš
ką, kuriame įdėjo 200 rusiškų 
rublių, ir kaip rašo pats tame 
laiške, sau pasiliko daug ma
žiau. Laiškas neilgas ir čia jį 
paduodu ištisai:

Vilnius, 1919 kovo 15 d. 
“Mylimoji!

Musų keliai persiskyrė Die
vas žino kuriam laikui, o gal 
ir amžinai. Julyte! nekaltink 
manęs už tai, jeigu mane my
lėjai, o jeigu nemylėjai, busi 
tuo mano nelauktu išvažiavi
mu patenkinta. Aš gi tave my
lėjau, ir kasžin, gal ir dabar 
myliu. Bet„. esu priverstas ap
leisti tave. Julyte, su did
žiausiu širdies skausmu. Taip 
susidėjo nelemtos aplinkybės, 
taip patarnavo man likimas ir 
aš skiriuosi su tavimi. Nemi
nėk manęs blogumu, jkaip ir 
aš tavęs neminėsiu. Čia įdedu 
200 rublių dalindamasis su 
Tavimi paskutiniu mano tur
tu, ir jeigu žinočiau, kad man 
kelionė bus lengva, tai palik
čiau tau visus pinigus, bet šių 
dienų gyvenimas verčia pasi
rūpinti ir apie save. Dovanok, 
Julyte, už viską, gyvenk siek
dama idealo, ieškok meiles, aš 
gi einu sulig mano išrokavi- 
mo. Buk sveika, Juozas.'*

—Tai tiek iš visos mano 
meilės pasiliko —- sušnabždė
jo jos drebančios lupos ir iš 
akių pasipylė ašaros. Kamba
ryje, buvo ji viena, nes vedėja 
išvedė visas į mišparus, ji gi 
pasiliko didžiuruotoja.

—Dieve! Dieve! — išsiveržė 
griaudus iš krutinės balsas ir 
ji nupuolė ant lovos. Paslėpė 
veidą į priegalvį ir griaudžiai 
pravirko.

Verkė, veikė ašaromis gai
liomis atsimindama netolimą 
praeitį. Ir ko jai buvo gaila? 
Ar Juozo, kurį taip mylėjo, ar 
tų saldžių glamonėjimų, kurių 
jai jisai nesigailėjo, ar sudru
msto mokslo. To ji negalėjo 
apibrėžti. Ir juo labiau verkė, 
juo gausesnės, lyg perlai aša
ros riedėjo per degančius, rau
donus jos veidus, j uo buvo len
gviau jai širdyje. Tos ašaros 
palengvino jai širdies skaus
mą, sumažino <ą žaizdą, kurią 
uždavė jai Juozo elgesys.

—Dieve, —- kalbėjo per aša
ras—tai tokia berniukų meilė, 
tai taip trumpai ji tveria.

Kiekvienas laiško žodis de
gino jos veidus, lyg įkaitintos 
geležies karštis, ji jautė skai
tydama laišką, kad jos veidai 
dega, kad visas kraujas su
plaukė į galvą, kad jai darosi 
bloga...

Nustojo veikti ir atsisėdo 
ant lovos. Urnai pajuto silpnu
mą, akyse pasidarė tamsu, ir 
vos spėjo paslėpti laišką, kai 
atsišliejo -ant lovos be jokios 
sąmonės...

— O čia kas do komedijos— 
sušuko Kazė pirma įėjusi į 
kambarį.

**-Kas lokio naujo —•pakar
tojo Marytė.

—Uždegk elektrą.
<Bus daugiau)

Šiandie KOVA 
No. 7. OaHma CMrtl 1a 
Naujienose. Kaina Kta,
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gerai įspyrė, kitam nei kiek'ti “Krismas przentų” klausimą, 
nemažiau ir pašaukusi poli 
ciją vieną padėjo areštuoti.

Kandidatai j miesto ta* 
rybą šiandien gali įteik* 

ti peticijas
$183,362,180 perėjo per 

apskričio iždą 1932 
metais

H apskričio iždo raporto 
paaiškėjo, kad per iždininko 
McDonough rankas 1932 me
tais perėjo $183,362,180 mo
kesčių, 
mos 
mokesčiai, $24,000,000 
metų asmeninio turto mokes
čiai $9,000,000 specialiai mies
to asesmentai.

Aldernianai, kurie vėl kan 
didatuos į urėdus, ir kiti, ku 
rie norėtų įsigauti į miesto ta 
rybą, šiandien gali įteikti rin 
kinių koinisionieriams petioi 
jas 
šio
rio 28 d

Pasku'ine diena yra sau 
24. Rinkimai įvyks vasn

$125,758,037 tos su- 
sudarė 1930 real estate 

1930
Suimtas banko receive 

ris už pinigų išeik
vojimą

Naujas planas sukelti 
pinigu valdinniku 

a liroms

Piliečių komitetas sudary
tas viešų išlaidų klaišimų stu
dijavimui, turi išdirbę planą, 
sulig kuriuo valdininkai per 
kelius 1933 metų mėnesius 
gaus dviejų savaičių algas. 
Komiteto planas yra štai koks. 
Visi valdžios departamentai 
sudės į tam tikrą parinktą 
banką 1932 mokesčių varan- 
tus. O didieji mokesčių mokė
tojai bus pakviesti sudėti į tą 
patį banką sumą pinigų, pa
dengti 1932 metų mokesčius. 
Už pinigus mokesčių mokėto
jai gaus varantus, o pinigai 
bus perduoti valdžios depar
tamentams algoms apmokėti.

Fclony teismo teisėjas Pad- 
<lcn užvakar išleido varantą 
areštuoti politikierių ir buvu
sį valdininką E. Wentzlaff,, 
kuris kaltinamas išeikvojimu 
$9,000 užsidariusio Boulevard 
State Savings banko pinigų. 
Jis buvo to banko receiverht. j

Ekranas
“Faremell to Arms

“Farcwell to

Užbaigia 52 metų ban 
kinę karjerą; G. M. 
Reynolds rezignavo

Continental Illinois Natio
nal banko direktorių tarybos 
pirmininkas George M. Ray- 
nolds įteikė rezignaciją. Pasi
trauks iš vietos sausio 7 d., 
užbaigdamas bankinę karjerą, 
kuri nusitęsė per virš 50 nie-

ORIENTAL;
Arms” — filmas pagamintas 
iš to paties vardo apysakos*, 
kurią paraše žymus autorius 
Ernest Hemingway, vaizduoja 
karo laikus. Gentralinis as
muo veikale yra J. V. armijos 
leitenantas (Gary Cooper), ti
pingas kareivis, ir anglė, gai
lestingoji seselė, Catherinc 
Barklcy, (Helcn Ilayes). Abu 
sujungia italas chirurgas (A. 
Menjou) ir duoda pradžią mei
lei, kurią filmas mėgina at-( 
vaizduoti.

Filmas yra geras, įtikinantis 
ir atsiminus, kad rolėms pa
rinkti geri artistai, ypatingai 
Helen Hayes, kuri buvo pripa
žinta viena geriausių 1932 
metų filmų artisčių, kinema-, 
tografii lankytojai gali būti 
tikri, kad neaapsigaus nuėję 
“Farewell to Arms” pamatyti.

Gražina federalius mo
kesčius daugeliui 

chicagiečių
Stambios Chicagos bendro

Šie vyrai ieško žinių 
apie skirtumą tarp 
“Fordų” ir “Fjordų”

būtent kas butų tinkamiausia 
namų šeimininkei. Vienas reko
menduoja “dresę”, kitas “šiu
šius” ir taip toliau, pasirodo, 
kad klausimas gana keblus.

Maikis patarė užmiršti “Kris
mas prezentus”, kadangi laikai 
yra sunkus, tegul šios Kalėdos 
praeina be prezentų. 
pavasarį 
Lietuvą.
ga.

Geriau
“Ja..! butų gerai, kad tik tų 

pinigų butų, “sušukome net 
trys vienu kartu. “Vos tik 
gauni čekį, išmainai pas Mai- 
kj ir net nepamatai ,kaip jo 
ir nebėra! Tai ką jau kalbėti 
•apie Lietuvą!”

“Raulai, tu galėtum ‘izi’ pa
daryti ‘tripą’ į Lietuvą, jeigu 
tik manęs klausytum,” sako 
Maikis. “Jeigu kiekvieno čekio' 
pusę pas mane palieki, tai už 
pusės metų aš tave ‘šiu‘r’ ‘išši- 
pinčiau’ į Lietuvą”.

“Fcmdiai” ir “Fjordaf”
“Tai kas iš to, kad jį “iššip- 

intum’ į Lietuvą, kam iš to 
nauda?” įsimaišė Maikio žmo
na, stovėdama gale baro. Oi 
kas kita, kad koksai mokytas 
žmogus padaro ‘tripą’. Net ir 
‘Naujienas’ pilnas prirašo iš 
kelionės įspūdžių. Kai kurie iš 
jų ir svetimas šalis aplanko.

“Aš skaičiai? ‘Naujienose’, 
kad Dr. C. Kasputis į Daniją 
su Fordu važiavęs”, išsitarė 
vienas šalę manęs stovinčių.

“Eik tu juras! įiežimai ką 
skaitai. Ten buvo rašyta, kad 
laivu važiavo ‘Fjordais’ —siau
ra, aukštais krantais jurų įlan
ka”.

Ir prasidėjo ginčas. Per dvi
dešimtį minučių riejomės kas- 
link tų “Fordų” <ar “Fjordų”, 
o kad nei vienas nesame gerai 
susipažinę su geografija, tai ir 
ginčo negalėjome užbaigti. No
rėdami jį galutinai “susetlyti”, 
nutarėme kreiptis pas Dr. C. 
Kasputį ,kad jis mums paaiš
kintų kaip ten ištikrųjų buvo 

tas žodis reiškia.
— Raulas.

Susirinkusieji šiose dviejose 
iškilmėse linksmai praleido lai
ką ir neišsiskirstė iki gaidžių.

■..................................... i

Marąuette Park
Kučių vakariene pas 

Moneikus
pp. P. o.

ir ką

Geriau 
padarykite “tripą” į 
Tai bent bus naudin-

“tripas” j Lietuvą

Cicero

O. Monei- 
Street, po 

valgyklą,

Kūčių vakarą, P. 
kai, 2417 West 69th 
tuo adresu užlaiką 
sūrenge vakarienę visiems sa
vo kostumeriams ir draugams. 
Labai jaukioje ir šeimyniškoje 
atmosferoje didelis būrys su
sirinkusiųjų praleido laiką. Po 
skanios vakarienes, neužmirš
dami lietuviškų dainų visi 
linksminosi - iki antros valan
dos ryto.

P. Moneika, kaipo gabus vi
rėjas, pats valgius pagamino, 
o patarnavo Moneikiene 
p-dės S. Smalkevičiutė 
Rys. —J. B.

SPORTAS

ir
H’

ŠU-

REN-
PASI-

LIETUVIŲ RISTIKAI
CIASI SAVOTIŠKAI

TIKTI NAUJUS METUS

Rytoj bus Naujų Metų išva
karės. Ir štai imu j ame Lietu
vių Atletikos Kliube, kurį į-

nys gauna atgal iš federalės 
valdžios permokėtus metinių 
pajamų mokesčius. Stam
biausią sumą gaus O. Lehman 
ir E. Behr, “Fa i r” departa- 
mentinės krautuvės šėrų triis- 
to globėjai. Taipgi stambias 
sumas, virš $100,000 gauna ke
lios traukinių linijos, ir Elgin 
Watch Company, Elgin, III.

Stebuklų gadynė dar nepraėju
si Dr. Kasputis su 
važiavęs į Daniją iš

“Fordu”

Moteriškės koja nubai
dė du vagilius

26 metų moteriškė B. John
son vakar užpulta dviejų va
gilių, kurie norėjo pasisavinti 
jos autonioblį, apsigynė vien 
su dešiniąją koja. Vienam

šeštadienį vakare, 
dienos darbą 
kiūtinu namo
mas sustingusias kojas.

Pakeliui užeinu* pas “Maikį”, 
kuris užlaiko minkštų gėrimų 
krautuvę, išmainyti čekį už še
šių dienų darbą, po dvyliką va
landų į dieną.
“Krismas prezentų” klausimas 

pasirodo gana ♦ keblus
Atlikus čekio keitimo ceremo

niją, kuri nusitęsė apie dešim
tį minučių, pradėjome gvilden-

užbaigęs 
stock jarduose, 

vos bepavilkda-

PADĖKAVONĖ

rengė St. Bagdonas, vakare j- 
vyks’ pirmos šiais metais dide
lės ristynės. Mat, lietuviai ris- 
tikai nori tinkamai sensu me- 
tu's užbaigti. Risis Dan Blo- 
Žis su Ačium. Ačius yra se
nas lietuvių veteranas ristikas. 
Bložis priklauso naujai ristikų 
gentkartei. Vienok, nors am
žiumi jis tebėra ir visai jau
nas, bet jau spėjo pasižymėti. 
Per pastaruosius dvejetą metų 
jis, kaip yra sakoma, iš risty- 
nių duoną valgė. Vadinasi, yra 
profesionalis ristikas. Daugelis 
pranašauja, jog neužilgo jis

jus vienas geriausių Amerikos 
ristiktį.

“Drapiežnas dzūkas” Bance- 
vičius irgi dar skiautuTę stato. 
Jis laikas nuo laiko iškrečia 
jaunesniems įristikams tokių 
šposų, kurių jie ilgai negali už
miršti. šį kartą jis susikibs 
su Demetralu, kuris Chicagos 
sporto mėgėjams yra plačiai ži
nomas. Tai tikrai bite įdomus 
susirėmimas.

Bus ir daugiau ristikų.^Ris- 
tynės įvyks Lietuvių Atletikos 
Kliube, 3236 S. Halsetd St. Pra
džia 8:30 vai. vakaro.—N.

Lietuviai Gydytojai

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nae B iki * ir nuo 6 iki 
• vaL vak. NedCUomls p«*al nutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tek Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rooievelt 7532

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdveinę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

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

kampai 67th ir Artesian Avė. 
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 1! ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 70<2

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir S ubą tom ii
2420 W. Marųuette Rd. arti V/utern Av

Phone Hemlock 7828 . • w

DR- A. J. GUSSEN

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

VAROSE GYSLOS
Užgydomoo Nauju Metodu

Bo operacijos ar (Čirškimu. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulOti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil velkiu taip greitai, kad 
užgydyti jusu kotu žaizdas, sumažinti suti
nimus ir naAallntl visus skausmus, kad Jus 
į trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykite lengvu nurodymu ir jums tikrai pa
gelbės. Jusu aptiokininkaa •nepasilalkys jusu 
pinigų, jeigu nenorėsite

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio 3 Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULfeVARD 9199

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West \4th Street 

CICERO. DLL.
X-Ray . . . Pbone Cicero 1260

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

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

2400 Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 va k. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonai Brunswick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlmškis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Įvairus Gydytojai

Didelis būrys giminių ir drau
ge ų pp. Bemadišių suaaus Į 
krikštynose

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Baleamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

...................... .......................................... ai MI 1.166 Irt  ....................  t.-,..—■ II,

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Kalėdų Dieną didelis btarysj 
pažįstamų ir giminių atsilankė 
pp. A. Berwadiši% Gr-ant Wwks i 
Coal saiuMio savimiltų, Wth 
and 49th Ct., Cicero sunaius 
krikštynose.

Tarp susirinkusių iškilmėse 
buvo nemažas skaičius vieti
nių ir Chicagos biznierių ir 
šiaip plačiau? žinomų asmenų* 
Viso arti šimtas, f

1646 W. 46th

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

i

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Pbysical Therapy 
S Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.1 F. RADZIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau-
Ju geriau ir pigiau 
ne^u 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Td. Canal 6174 

SKYRIUS:
W 3238 S. Halsted St.

HBF Td. Victory 4088
■» ......... .«■*»«**•—

Antanina Shusho

I*

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ėventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal ratartį.
Rezidencija 6628 So. Richmord Street 

Telefonai Republic 7868

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 V. 1 Sth St., netoli Morgan St- 

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijai telefonai

Hyde Park 6755 ar Centrdl 7484

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midvay 2880

BENEDIKTAS PUIDOKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 dieną, 8 valandą ryto 
1932 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Gruzdžių 
parap. Dargaičių kaimo, Šiaulių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime pus

brolį' Julijoną Barzdą, pusseserę 
šniatfkšcienę, Robey, 
nes.

Kūnas pašarvotas 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a .a. Benedikto Puidoko 
giminės,A draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai tkviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Rudžius, Tel. Victory 4088.

Ind. ir ginai* 

randasi 3238

gruodžio 31

BEN. LUBINAS

Kuris mirė gruodžio 22 dieną, 
1932 m. ir palaidotas tapo gruo
džio 26 dieną, o dabar ilsis Tau
tiškose kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jam pasktinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausi) padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame graboriui Eudeikiui 
kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį j 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame kalbėtojui p. Abėkui 
ir p. Stankevičiui, pirm; Liet. 
Tautiškų kapinių ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms: o tau musų 
mylimas brolis ir švogeris sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Sesuo,. Švogeris ir Anūkai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRAB9RIII ĮSTAIGA
EUD0EIKIS ir vėl įsistebino publiką «u savo nupiginto
mis kainomis nž aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojam toMHrną mirusio žmogaus kūno fj muoą 
įstaigą iš hRo Staktos miesto dalies.

Reikalui esstat, musų SMtomokiliug atafttaoft | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grotoj ir Mti| reikmenų ir ui tą pa- 
tamtvimą jums visai nieko nereikto mokyti, nežiūrint 
| taii er tos ką pukšite,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia nmbulanoe patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DW 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur*

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

DUiįA OHm i

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1741
- ' ■■■ i ' ' " ' : . • . ? . •' • . s

.......... . . ......... ...............................  r ...................... .. .......... ..........................

Akušerka
16 metų prakti
kuoja Cbicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas* 

Radcliffe 2740

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo* svaigimo 
akių aptemimo* nervuotumo* skaudamą 
'akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
Trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra* paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikds. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
'sutartį. Akinių kainos per puse pigiam, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

.1

7,

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tek Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pisi 

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb & Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutartį*

Ofiio: Ttl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Cbitorgas 

Specialistas odos ligų ir venerikų figų

3102 So. Halsted St
kampas 3 Irt Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 19——2.

i

Advokatai

■

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusiai, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

9 ▼.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tek Hyde Park 3395

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė,
Ofiso Te1. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ilri 
12 ryto (išskyras seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. UtarninkaU it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas Stale 7660; Valandos 0—4 

Weat Side: 2151 W. 22nd St.
Panedfllio. Serodos ir Pčtnyčios vak. 6 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 0090 ‘ 
Namai: G459 S. RockvreH Street 

■Utaruinho. Ketverto ir Snbatos vak. 7 Iki ■
Telefonas Republic 9600

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
1IETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

, Patyrimu 
Komplikuotuose 

19^ Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. . 

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

N«dėliomią nuo 10 ikį L?
8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISR 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. * 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Rez. 6600 South Artosian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1321 So. UaUted Street 
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb 5t.*—$>rie Micbigaa Avi. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—-Ketverge vile* 
T«L Lafayette 6393

16Q N. LaSalIe St. —< pagal lutartį
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P. Baltutis Atsisakė Nuo
PrisiegdintųjųTeismo

Pasitenkinsiąs teisėjo J. Prystalskio nuo
sprendžiu; byla atidėta iki sausio 11 dienai 
Lietuvis Pranas Gerulis teisiamas už suklaąta-

vimą parašo ant Monarch Refrigerating 
Co. čekio

Povilas Baltutis vakar prieš 
vyriausi kriminalio teismo tei
sėją John JPrystalskį atsisakė 
nuo “jury teismo” ir sutiko 
pasitenkinti vien teisėjo nuo
sprendžiu.

Teisiamasis turi privilegiją 
reikalauti prisiegdintųjų suo
lo bylos svarstymui, jeigu ma
no, kad jis išneš nuosprendį, 
kuris bus teisingesnis ar prie
lankesnis.
Byla esanti atidėta paskutinį 

kartą
Povilo Baltučio bylos svars

tymas vakar turėjo įvykti prieš 
teisėją Prystalskį, bet jo ad
vokatas Thomas B. McCabe 
pareikalavo atidėjimo, nes dar 
nesąs prisiruošęs gynimui. Pra
šė teismo tolimesnį svarstymą 
atidėti bent dvejoms savai
tėms. Teisėjas Prystalski, at
sižvelgęs į faktą, kad praeity
je Baltučio gynėjas nuolat 
naudojosi atidėjimais ir jais 
vilkino nuosprendžio išnešimą, 
sutiko bylą atidėti iki sausio 
11 d., bet pareiškė, kad tai 
bus “paskutinį kartą“.

Teisme daug liudininkų ir 
advokatų

Teisme buvo susirinkę visi 
liudininkai A. Jučius, A. Jonu
šas, B. Shukis, W. Alexander,

užsidariusio Universal State 
Banko receiveris C. E. Her- 
rod ir keli kiti. Be to, matėsi 
buvo p. Baltutienė ir teisiamo
jo brolis p. Baltutis, kuris už
laikąs gazolino stotį. Buvo ir 
nemažas skaičius advokatų, at
stovaują kai kuriuos skundėjus 
ir teisiamąjį Baltutį giną du 
advokatai T. R. McCabe ir A. 
A. Peters.

Dar kartą atidėta ir Prano 
Gerulio byla

Iki sausio 6 d. atidėta ir by
la prieš lietuvį Praną Gerulį, 
kuris buvo areštuotas už para
šų padirbinėjimą. Byla prieš jį 
pradėta rugsėjo mėnesį ir iki- 
šiol neprieita prie nuosprendžio.

Ji turėjo būti svarstoma 
prieš kriminalio teismo teisė
ją Lynch, bet dėl techniškų 
kliūčių advokatas C. A. Briggs 
išgavo atidėjimą.

Pranas Gerulis buvo suim
tas, kuomet iškilo aikštėn fak
tas, kad jis pasisavino tūlo C. 
McGee čekį ir padirbęs to as
mens parašą, čekį išmainė.

Jis buvo išrašytas nuo Mo
narch Refrigerating Company. 
P. Gerulis paleistas už kauciją. 
Baltutis tebėra sulaikytas Cook 
apskričio kalėjime, prie 26-tos 
ir California Avc.

“Daugumas galėtų tuo pasi
naudoti,” sako W. Waldo laiš
ke, kurį prisiuntė “N.” “Kaip 
ir aš, ne vienas galėtų surasti 
knygų, kurios jam patiks.”

“Ypatingai tie lietuviai, ku
rie mėgsta knygas skaityti, 
bet dėl nedarbo neturi pinigų 
jų pirkti, rastų daug ką nau
dingo knygyne.”

“Birute” kaupia ge
riausias jėgas 26-to 
sezono atidarymui

Programo sudarymu ir priruo- 
šimu rūpinasi Mikas Yoziavi- 
tas ir Kleofas Jurgelionis

Marąuette Bark
SLA. 260 kp. susirinkimas 

Naujų Metų dieną ;

SLA. 260 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 1 d.,
2 vnl. po pietų K. J. Mačiuko 
raktinėje, 6812 South Western 
Avė.

Visi nariai ir nares esate 
kviečiami skaitlingai atsilanky
ti, nes yra daug svarbių Rei
kalų, kurie neatbūtinai turi bu*- 
ti aptarti 
dykos ir
tų rinkimai 193<J metams. Tat, 
gerbiamieji nariai, turime visi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes nuo naujės' valdybos pri
klausys visa tvarka ir gerbūvis 
SLA. ir kuopos.

Sekr. M. Pallock.

. Įvyks kuopos vai 
6-to apskričio delega

3926 We«t lllth Street. Mount 
Greeinvoodo lietuviai pasiryžę 
sutikti naujuosius metus bend
romis jėgomis ir žada įvykį pa
daryti neužmirštinu*. Neužmirš
kite atsilankyti.—Kor.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

(Penktadienis, gr. -30, 1932

Business Chances
________Patdavimui Bizniai

GROSERNĖ, delicatessen su vieno 
aukščio mūriniu namu, 4 kambariai, 
maudyne, uždaryti porčiai, 2 karų ga
udžius, parsiduoda pigiai, apleidžiu mie
stą. Savininkas 2640 W. 47th St.

“Pranašas Stenlis” 
‘komiteto’ informuo
tas lemia “N.” blogą
Vanagaitis jau gavęs $50,000; 

ateisiąs laikas sumokėti ir 
kun. Brinkai kitą tiek!

Antrad’ mį, penktą valandą 
ryto, keliaudamas į darbą į 
“polską cukiernią” — (taip va
dinama fertilizer — trąšų — 
“works” Town of Lake, užė
jau įsigerti vieną nuo “šaknų” 
ir stiklą alaus, kad “polskos 
cukernios” atmosferą padarius 
kiek švelnesne ir pakenčiames- 
ne. Negėręs jokiu budu negali 
pakęsti kvapsnio, kurį paga
mina puvantieji mėsgaliai ir 
kitokios iš miesto ielų surink
tos išmatos.

Man bestovint prie baro, įei
na “Stenlis” tos pačios dirbtu
vės darbininkas ir tuo pačiu 
tikslu užėjęs ištraukė vieną 
nuo “šaknų”. Paskui Stenlį įei
na laikraščių išnešiotojas, ir 
pametęs ant baro kelias kopi
jas “Naujienų” išeina.

“Pranašas”
“Ar visada taip anksti gau

nate ‘Naujienas’?” paklausiau 
bartenderio.

“O, yes... tas vyras netingi- 
nys.”

“Neilgai jis jums jas ne
šios,” įsimaišė Stenlis.

“Ja.! O kas jam užgins?” 
klausia bartenderis.

“Kas užgins... pamatysite — 
žinoma, ne aš ir ne jus, bet 
atsiras tokių, -kurie gali užgin
ti. Ar senai Vanagaičiui užmo
kėjo penkiasdešimts tūkstan
čių dolerių? O dabar...”

“Komitetas” jam taip sakęs
“Daco ?...” čia bartenderis 

pertraukė Stenlį, “koks man- 
drapipkius jums sakė, kad 
‘Naujienos’ sumokėjo Vanagai
čiui $50,000?”

“Man Brighton Parko baž- 
nyčįps komitetas įsakė, kad 
‘Naujienos’ neišsisuks. Jeigu

nesumokėjo, tai vistiek sumo
kės. O komitetas gerai įsipa- 
žįsta su advokatu, kuris provą 
užvedė.”

“Eik, jau, eik, ne vienam 
nesumokėjo ir nei vienam ne
sumokės”, atkirto bartenderis.

“Kalbėk kaip sau nori, o ku
nigas Briška jau mat už dyką 
nepaleis, turės užmokėti. O 
kad ne, duris uždarys ir tada 
galėsite pasidžiaugti,” piktai 
atsakė Stenlis.

“O kam kunigui reikalingi 
pinigai? šeimynos neturi, algą 
gauna iš parapijos ir jam už
tenka,” pridūrė bartenderis.

“Nugi bažnyčios skolas at
mokės”, atsako Stenlis.

“Bažnyčios skolos neišmoka
mos, nors jus po $50,000 mo
kėtumėte kas dieną,” atkirto 
bartenderis.

Supykęs ir nebaigęs savo 
stikliuko Stenlis išėjo. Paskui 
jį ir aš. Ir taip šis klausimas 
palieka neužbaigtas vien dėl 
to, kad bartenderis nelabai 
kiek įvertino Stenlio pranaša
vimo gabumus. —Rautas.

Ragina naudotis vie
šojo knygyno lietu
viškomis knygomis

Knygas galima skolinti veltui 
dviems savaitėms; jos ran
dasi knygyne prie Randolph 
ir Michigan.

“Birutės” choras sukaupė ge
riausias jėgas ir talentus 26-to 
sezono atidarymui Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje Naujų 
Metų vakarą, sausio pirmą die
ną.

Choro vedėjas Mikas Yozavi- 
tas ir Kleofas Jurgelionis, ži
nomas, kaipo vienas geriausių 
Chicagos Lietuvių režisorių, su
jungė jėgas, kad išvien paruoš
ti programą, kuris tinkamai at
vaizduotų per 25 metu's su 
“Birutės” vardu surištą tikros, 
kilnios dailės tradiciją.

Choras , pirmame šių metų 
koncerte danuos dainas įvairių 
lietuvių kompozitorių, kaip tai, 
J. Naujalio, N. Martinonio,. S. 
Šimkaus, M. K. Čiurlionio, VI. 
Paulausko, O. Sasnausko ir A. 
Vanagaičio. Publikai ypatin
gai patiks N. Martinonio kūri
nys “Šunes loja”, kurio tinka
mu perdavimu publikai rūpinasi 
ir darbuojasi Kleofas Jurgelio
nis.

Atsilankiusioji publika turės 
progos daug ko naujo pamaty
ti sekmadienį, sausio 1 d., 1933 
m. “Birutė” nuoširdžiai kvie
čia visus koncerte atsilankyti.

—P. M.

Brighton Bark
SLA. 122 kuopa* rengia Naujų 

Metų pramogą

SLA. 122 kuopa Naujų, Me
tų vakare rengia vakarėlį 
Town of Lake J. Dimbelio sve
tainėje, 4523 South Wood St. 
Vakarėlis įvyks sekmadienį, 
sausio 1 d. Į jį įeis šokiai, pra
kalbos ir dainos. Prie užkan
džių, gėrimų ir skardžios or
kestro muzikos susirinkusieji 
linksmai pasveikins 1933.

Šokiai prasidės 7:30 ir tęsis 
iki “nušvilps dirbtuvės”.

Kuopa kviečia publiką skait
lingai atsilankyti. '

Motinos sūnūs.

“Naujienų” skaitytojas W. 
Waldo, 2520 Prairie Avė., di
deliai nudžiugo patyręs, kad 
Chicagos viešame knygyne, 
“Public Library”, prie Ran- 
dolph ir Michigan gatvių, ga
lima gauti lietuviškų knygų.

Knygos yra trečiame kny
gyno aukšte, “Fpreign Books 
iDepartmente”, Washington 
gatvės pusėje. Pasirinkimas 
nėra perdaug didelis, bet kny
gų mėgėjas rastų .daug ką 
įdomaus ir instruktyvaus. Kny
gas galima.pasiimti namo dve
joms savaitėms perskaitymui.

North Side. SLA. 226 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks antradieny, 
sausio 3 d., 1933, Association House, 
2150 W. North Avė. Pradžia 7:30 v. 
v. Bus daug svarbių reikalų apsvarsty
ti. Knygų peržiūrėjimo komisija iš
duos raportą. Bus renkami 6-to apskri
čio delegatai ir naujoji valdyba užims 
senosios valdybos vietas Todėl visi na
riai yra kviečiami skaitlingai susirinkti ir 
nesivėluo'ti

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

ileikis, sekt.

Farms For Sale 
_______ Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 15 akerių vištų far- 
ma arti Willow Springs, garantuojame 
kad padarysite $3000 į metus uždar
bio. Charles Rosentrater, 8 3-čia ir Cook 
County Road, du blokai į pietus.

č ____

Gatviakario sužeista 
p-lė L. Martusevi- 

Čiute
GnVodžio 26 d., gatviakario 

tapo sužeista Lyda Martusevi- 
čiute, 21 m., 6818 South Ash
land Avė. Ji lipo iš gatviaka
rio. Nespėjus pan. Matruse- 
vičiutei nulipti, gatviakaris pra
dėjo eiti ir ją parmetė antgąt- 

abi kojas irvės, sužeizdamas 
šoną.

Nelaimė įvyko 
ir Ashland Avė.
žeistąją gydo Dr. A 
gėris.—Senas Petras.

netoli 68-tos 
kampo. Su-

M a r

Mt. Greenvvood
Vietiniai lietuviai urmu ren
giasi sutikti Naujuosius Metus

Seni ir jaimi mountgreen- 
woodiečiai urmu rengiasi da
lyvauti Naujų Metų sutiktuvė
se, kurias ruošia vietines SLA. 
178 kuopa. Sutiktuvės įvyks 
Adomo Mazrita svetainėje,

Amerikon Lietuvių Daktarų Draugijos 
priešmetinis susirinkimas įvyks penkta
dieny gruodžio 30 d., 9 vai. vakare. 
Susirinkimas bus pono A. N. Masiulio 
Real Estate raštinėj, (564 1 So. Western 
Avė. Šiame susirinkime bus renkama val
dyba sekantiems metams 1933

Dr. G. /. Bložis, rašt.

Sutikimui Naujų Metų Illinois Lie
tuvių Pašelpos Kliubas rengia Šokius ir 
balių gruodžio 31 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c. Visus 
širdingai kviečia. Komitetas.

Simano Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimą sekmadienį sausio 1 
dieną, 1933 m., 12 vai. dienos, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas yra svarbus to
dėl kiekvienas narys privalo būtinai at
vykti ir apsvarstyti draugijos reikalus 

P» K., nut. rašt.

Pullmano Lietuvių Namų Sa- 
Sąjungos metinis susirinkimas 

sausio, 2 vai. po 
valdyba kviečia vi- 

ir viso 
ypač

West 
vininkų 
įvyks nedėlioj 1 d 
pietų parapijos svet. 
sus, ne tik Sąjungos narius, bet 
West Pullmano namų savininkus 
kuriems rupi ateitis. Valdybos Narys

Lietuvių 
Amerikoj metinis susirinkimas įvyks 
dėlioj, sausio 1 d, 1933 
pietų .naujoj vietoj, J.
3 749 S. Halsted St. 
dalyvauti, nes 
pamirškite, kad 
mainyti iš antradienio į pirmą sekmadie 
nį, po pietų, virš minetoj svetainėj.

A. Zalagėnas, rast.

Piliečių Brolybės Kliubo

m., 1 vai. po 
Garbuž svet., 

Malonėkite visi 
yra svarbių tarimų. Ne- 

susirinkimai yra per-

KUOMET aparvKHito vartoję visokius vai 
stus, kuomet pasekmes bus menkos ii 
nepatenkinančios 
toti LEOPILL8 - 
tai yra geriausias liūosūotojas jie ka
da nors i “ ' 
taipgi dėl rheumatizmo. 
hermorrhoidų ir t. t. .... . 
galinsite tų 25c už 35 pilikes. 
ir siųskite pinigus r~z 
034 Fullerton Avė.

- tada bus laikas var- 
Gydytojai sutinka, kad 

____—_ . —i jie ka- 
matS dėl sukietGj tįsių vidurių 

podagros, gazų, 
Jus niekad nesi- 

Rąžykite 
... ______i ,

LEO LABORATORIES, Innc., 
— .Z. j., Chicogo,

MADOS MADOS MADOS

Financial
Finansai-Paskolo*

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

REIKALINGA $1,800 dėl pirmų 
morgičių. Ant 120 akrų geros ūkės. 
Su dideliu staku, norintieji atsikreipkite 
į Naujienas, banko užtikrintas invest- 
mentas. Galima matyti ūkį. Jeigu no
rite galės gauti pragyvenimą už procentą. 
Atsišaukite greitai į Naujienas laišku.

Box 1519, 
1739 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU-—NES PIGIAU
$2.00
$5.00
$2.50

$20.00
$8.00
$8.00
$8.00

St. Louis ................
Kansas City ........
Detroit ....................
Los Angeles ..........
New York ............
Philadelphia ........... .
Wasbington, D. C

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

ei. Dearborn 9765. Cbicago

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendanninkais. Per ateinančius 60 dienų, 

dienos, 1932 
narystes mokestis

t. y. iki gruodžio 31 
metų. Metinė 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nno 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2051-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa 

taisome ir perdekoruojame 
Cash. Darbą pilnai garantuojame.
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348

už $40

50 W. Harrison St. 
Kedzie 8463 — 

Naktinis Telefonas Columbas 7741

CONCERTINAS naujas ir vartotas 
labai žemomis kainomis. Mes taipgi 
pataisome. W. Alex, 2003 W. Culler- 
ton St., 1 lubos, užpakalyj.

Situation Wanted

IEŠKAU prie namų darbo, 
tyrusi ir moku valgį gamintj. 
metų amžiaus. 
Hemlock 2225

esu pa- 
Esu 40 

7141 So. Rockvvell St..

Furnished Rooms

PARDAVIMUI 
Lake Road No. 5 
cagos, su 
mašinerija 
m ui

176 akerių farma 
65 mylios nuo Chi- 

gerais budinkais, gyvuliais, 
ir visu inventorium. Mainy- 

ant Chicagos prapertes ar mortgi-

A. MARGIS, 
Savininkas 

1303 W. 69th St

Exchange—Mainai
IŠMAINYSIU savo 4-4 medinį i 

mūrinį namą ant nuosavybės 5-5 dvie 
jų arba 3 flatų mūrinį 
smulkmenas, agentai 
Box 1518, 1739 So. Halsted St

Praneškite 
teneatsišaukia.

PARDUOSIU arba mainysiu namu 
ką su rubežiuojančiu tuščiu lotu. Mai 
nysiu ant gero biznio.

4424 So. Mozart St.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemČ Pardavimui
VISUOMENĖS ATYDAI

Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir aritrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

PAUL M. SMITH 8 COMPANY 
Real Estate - 

4425 So

Apdraudos

InsuranceLoans 
Fairfield Avenue

Lafayette 0455

PRIVERSTAS 
kambarių ' cottage, 
furnace šildomas.

6046 So. Kolin Avė,

parduoti pigiai 5 
eonerete basementas,

SOUTH-WEST SIDĖJ
Liga ir bedarbi verčia manę par

duoti mano 5 kambarių murini bunga- 
low — aržuolo trimingai, puikus ug- 
niakuris, knygoms spintos, uždaryti por
čiai, 2 karų garadžius, 30 pėdų lotas, 
be assessmentų, tarp Westem ir Kedzie 
arti 5 5-tos gatvės, kaina $4,700. Pa
matykite X

. VACEK « CO.
1751 W. 47th St.

aržuolo trimingai, puikų* ug

DIDELIS BARGENAS
Biznio namas — Storas ir 4 kambariai.
2 automobilių garadžius ir visi Butcber 
Shop ir Grocery (fixtures) rakandai.

Cash kaina $3500, įnešti $1000.
Likusius $2500 atmokėti mėnesiniais 

mokesčiais kaip renda, po $40.
Du metai atgal namas kaihavo_$9500.
Apielinkė

Parke.
Atsišaukite

PAUL M. SMITH 
4425 So. Fairfield Avė.

Lafayette 0455

įnešti $1000

labai gera Brighton

Naujiems Metams 
ateinant

Šiuo laiku daugelis musų daro nau
jus nutarimus dėl ateinančių Naujų Me
tų. Štai yra geras patarimas dėl tau
pių namų šeimininkių... Nusitariu pir
kinėti maistą ir grosernės reikmenis sa
vo apielinkės “Midvvest” krautuvėj.

Jeigu tikrai išpildysite šią rezoliuci
ją. tai jos pasakoje visi, ne tik pati šei
mininkė bet ir visa jos šeimina bus 
užganėdinti' — sutaupydami ir gauda
mi geresnį maistą.

“Midvvest” organizacija jau tuojaus 
pradės savo trečius gyvenimo metus. Del 
jų labai gero patarnavimo, gerų prekių, 
ir žemų kainų, jie susilaukė/ geros repu
tacijos. Tūkstančiai namų šeimininkių 
kurios per visą tą laiką plikinėdavo 
“Midvvest” krautuvėse, gerai žino, apie 
šios organizacijos patarnavimo budus. 
Jos taipgi žino, kad kiekvienas “Mid
vvest” krautuvės savininkas teisingai it 
sąžiningai veda savo, bizpį.

“Midvvest” krautuvių savininkai taip
gi daro Naujų Metų nutarimus. Jie pri
žada pavartoti visus galimus budus, kad 
pagerinus patarnavimą, visuomet ieš
koti geresnius ir naujesnius maisto pro
duktus, ir suteikti savo kostumeriams 
žemesnes kainas, kad tuo budu jie, galė
tų daugiaus sutaupyti.

Seni kostumeriai randa “Midvvest” 
krautuves gera maistui ir produktams 
pirkinėjimui vietą. Nauji kostumeriai ir
gi bus tos nuomones, kaip tik jie su 
ja susipažins. Kaip jie patirs apie 
produktų gerumą ir apie tai, kad už 
mažą pinigą jie gali čia nusipirkti ge
resnės rūšies produktus negu kur kitur.

Labai gera proga dėl abiejų, naujų 
ir senų kostumerių sutaupyti pinigų, yra 
šis specialis išpardavimas šią savaitę. 
Čia jus rasite didelį pasirinkimą laba 
gerų grosernes reikmenų labai nužeminta 
kaina. Šis išpardavimas plačiau apra
šomas šios dienos laikraščio laidoje. At
raskite skelbimą ir palyginkite rūšis ir 
kainas, o paskui nueikite į “Midvvest” 
krautuvę kuri randasi jūsų apielinkėj ir 
pasirinkite kas patinka,

Margo materiolo viršus, 
Tokia suknelė dabar labai madoj.

taipgi 36 ir 38.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

Jaunai panelei mokyklon eiti suknelė.2558 .
o apačia iš tamsesnes materijos, 
mieros 12

I. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus teikia adresuoti:

Sukirpto*

per kratinę

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St, Chicago, BĮ,

- ’• •’
Čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieroi

(Vardas ir pavardė)

*«*<■><

• ••••■■••I

(Adresas)
••••••S

!<'iC A. :

ir vaht

RENDON furnišiuotas kambarys ant 
j — karštu vandeniu apšildomas. 

2542 W. 46th Place
viškų

PARDUOSIU arba išrenduosiu pigiai 
5 kambarių namą, lotas 60x125. Kas 
norėtų gyventi ant tyro oro atsišaukite 
greitai. 
Englewood

lotas 60x125

1021 
2116

60 S t. Telefonas

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

—Ačiū už komplimentus — pasakykite 
miems apie geras pasekmes gautas 
mirškite, kad NAUJIENŲ

savo pažįsta 
iš skelbimo ir, neuž

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro




