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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 308

Lietuvos Naujienos

Naujienos
Latvi

Tik penkios šalys pa- Japonai pradeda vei

Lietuvos bekono

Svarstymas pra Lietuvos banko stovis

Geležinkeliečiai žudosi

Šiauliai

Du studentai užsimušė

10 žmonių

Nauji Metai busią šalti
JBerlyno

Vasara irgi .buVo

Lietuva išveš Angli 
jon 45,000 bekonų

Apkaltino turtuoli kaipo 
dalyvi žmogžudystėj

Latvijoj legalizuoja 
gimdymų kontrolę

Lietuvą Pabalti jo j užima pirmą 
vietą ir yra penktoje bekonų 
eksporto valstybių eilėj

Visi žuvusieji jau iš 
imti iš kasyklos

Atstovų buto finansų komitetas 
pradės ' svarstymą ateinantį 
trečiadienį

Anglijos piniginė politika trium
fuoja ir diktuos ekonominę 
konferenciją

Harbin, 
12,000

Wellington, Naujojo Zelandi 
joj, gruod. 30 
prigėrė kada valtis, kurioj va
žiavo 30 darbininkų, paskendo 
po susidūrimo su mažu laivu. 
Visi kiti liko išgelbėti.'

,Iįew York, gr. 80
Jsabelle Dudley, 55 r 
piano mokytoja, bet po susi 
žeidimo pter tiri

visų 
kad ir

Oro biuras sako

Kongresas svarstys 
įvedimą pardavi

mo taksų

Moteris nusižudė 
kaimyno radio

Peršovė merginą įy pats 
likp Peršautas

Chicago, šeštadienis, Gruodis-December 31 d., 1932

Ispanijoj susektas 
naujas sukilimo 

suokalbis

10 žmonių prigėrė vai 
čiai paskendus

Net ir šeimininkės neteks mais
to kortelių ir turi eiti dirbti 
dirbtuvėse

Berlynas išvaro svetim 
taucius komunistus

Rusija visas moteris 
varo dirbti j 

dirbtuves

Naujienų. yašfinė ątdąrą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
ro, Nedėldienįais, ųųo 9 rytų iki 1 vai. po pietų.

Vytautas Petrulis 
jau kalėjime

Barcelona, Ispanijoj, gr. 30. 
—Policija paskelbė, kad tapo 
susektas visą šalį apimantis 
kraštutinių jų elementų (sindi- 
kalistų ir anarchistų) suokal
bis sukilimui, j kurį tapo įvėl-

12,000 japopų prieš 10, 
> 000 chinieėių

kepaliukas Maskvoje 
penktadalį mažesnis 

5c parduodamas Chi- 
duonos kepalidkas).

žeidimo pter tirs metus s invali
dė, negalėdama tolinus pakęsti 
nuolatinio džiazinimo per radio 
pas kaimynus, privažiavo su ve
žimuku prie lango ir iš špšto 
ąiigšto pitoJė gatvėn, užsimuš
damaant vietos.

mynų Cook paviete

Rushville, Ind., gr. 30., — 
Roscoe Beagel, 26 m., prie šo
kių salės Milroy miestely pašo
vė ir sunkiai sužeidė p-lę Mary 
Eilėn Gooper, 19 m., Hąnovęr 
kolegijos studeptę, prie kurios 
jis meilinosi 
kų jis pats sudribo bolinėje, 
peršautas į kru^ip^ Kąs jJ per
šovė nė jis pats nedali pasakyti.

Suokalbi rengė ^raštutiųieji 
elementai. Į jį įmaišyta ir 
armijos karininkai

tuvės sausio men 
dąrbininkų 10 die-

kainuoja 10c ar ma

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažfuojąnt ir kada pradėti jų ieškoti. \

“Naujienos” pirmadieny neiš
eis ir “Naujienų” raštinė bus 
uždaryta yįąą
ny |r pirm^diepy, kaĮašio i

10 metų kalėjimo už pavogimą 
10 dol.

nuo kartuvių išdavimu 
kąltininkų. Spėjama 
vienas daktaras padėjęs Judd 
draugių lavonus supiaustyti, bei 
tas daktaras esąs jaif nusišo-

Chicago.—Illinois . Emėrgency 
Relief komisija paskelbė, .kad 
ta komisija lapkričio < hiėnėsj 
COok paviete šelpė 160,000 šei
mynų. Grynai šelpimui kiek
vienai šeimynai išleista viduti
niškai po $27.87, j mėnesį, ne
skaitant administracijos ir ofi
so išlaidų.

' Pavieto šelpimo biuro direk
torius Moss sako, kad ateityje 
bus stengimąsi sumažinti Šel
piamųjų šeimynų skaičių. Tuo 
tiksli? bus pasitarta su buvu
siais tų šeimynų samdytąja^, 
kad jos galėtų dirbti nors dalį 
laiko.

Chicago
kad po kelių šiltų dienų* ateina 
iš šiaurvakarių nauja šalta ban
ga, kuri pasieks Chicago šįryt. 
Ateisianti ji su sniegu ir Nau
jų metų dieną nors ii* busianti 
giedra, bet diena bus šalta. Bet 
visgi ne tiek šalta,kaip buvč 
pereitais šalčiais.

šie metai, oro biuro pareiški
mų, buvo vieni šilčjįausių ir 
gausiausių Chicagęs istorijoj. 
Sausis ir vasaris buvę laba 
švelnus, tik kovas ir balandis 
buvo šalti 
šilta. Sniego irgi buvo mažai.

Tokio, gr.
Manchukuo, gr 
rinktinių Japonijos kareivių ei
na palei rytinę dalį Chinijos 
Rytų geležinkelio, kad sunai
kinti 10,0(10 sukilusių chiniečių, 
Jtatrie veikia daugiausia tarp 
Hailin ir Ppgranįčnaja, kur jie 
kontroliuoja gele^įųkeĮj;

Jąii buyo rašyta, 
nusišovė Šiaulių geležink. sto
ties tarnautojas konduktorius 
Ipolitas Kybartas. Jo kūnas iš
vežtas palaidoti į Kauną, iš 
kur Kybartas yra. kilęs. Dabar 
vėl antras geležinkelietis, Jonas 
Vertelka, nusižudė. Nuvažiavo 
į Baisogalą ir ten netoli stoties 
esančiame miškely pasikorė. 
Žudėsi buk tai dėlto, kad ne- 
sygyveno su žmona. Buvo jau 
pagyvenęs 52 metų amžiaus.

Užsidarė Emmersono 
bankas

Ir ten prasideda “nepriklauso 
mybės judėjimas”, kad su 
kurti antrą Manchukuo

Kaunas, gr. 10. — Lietuvos 
Banko valiutų fondas per pas
kutinę savaitę padidėjo nuo 16 
iki 17 mil. litų. Aukso fondas 
liko nepasikeitęs—49 mil. litų. 
Banknotų apyvarta dabar sie
kio 99 mil. litų,, diskontas ir 
paskolos—90 mil. Itių, Tokiu 
bildu banknotų padengimas 
auksu siekia 49,5%, o ąųksp 
ir valiuta

Mėras Cermak ir JHorner 
gryšta namo

Išimtinais atsitikimais laike 
pirmų 3Z mėnesių abortai lei
džiami /

iMiami, Fla., gr. 30., — Po 
šešių dienų poilsio, mėras Cer- 
mąk ir išrinktasis gubernato
rius Horner šiandie išvyko Chi- 
cagon.

Kaip spėjama, čia jie tarėsi 
apie tai, kaip padalinti tarp 
demokratų tuos naujus džiabus, 
kurie atsirado Hornerį išrinkus 
gubernatorium.

Ryga. XII. 10. Elta 
jos seimas vakardienos posėdy 
po ilgų diskusijų 50 balsų prieš 
33 priėmė antru skaitymu j- 
statymo projektą dėl abortų 
legalizavimo. šiuo įstatymo 
projektu pirmų trijų mėnesių 
laikotarpy abortai nėra laiko
mi nusižengimu šiaiš atvejais: 
1) jei norima išvengti kūdikio 
gimimo su sunkiais dvasiniais 
arba kūno defektais, 2) jei gim
dymas motiną arba šeimą pa
statytų į labai sunkią padėtį. 
Socialdemokratų frakcija buvo 
įnešusi pasiūlymą leisti be jo
kių apribojimų pirmų trijų 
mėnesių laikotarpy abortus, bet 
jų paisulymas buvo atmestas.

Washington*ogr. 30, ~ Sena
to Sekretoriaus < paskelbtas ra
portas rodo, kad pereitais fis-: 
kaliniais metaią,,. Jungt. Valsti
jų senatas taksų mokėtojams 
tainavo $4,116,455.

Į šią sumą įeina senatorių 
važinėjimai, užlaikymas jiems 
restorano, barzdaskutyklos ir 
visko, kas tik gali būti reikalin
ga senatorių patogumui senato 
rūmuose. .Pheonix, Ariz., gr. 30. —Tur

tingas lentpjūvių savininkas 
John J. Halloran tapo areštuo
tas ir yra kaltinamas kaipo da
lyvis žmogžudystės, kurioj Win- 
nie Ruth Judd nušovė dvi savo 
drauges, paskui jų lavonus su
pjaustė ir išgabeno į Los An
geles, Cal. Ji yra nuteista pa
korimui vasario 27 d. Halloran 
tapo apkaltintas, kad jis padė
jo moterei nusikratyti lavonų. 
Halloran tapo paliųosuotas už- 
sistačius $3,000 kaucijos.

Prieš grand jtfry liudijo pa-

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

prie, 
miš-

Rusai nori chiniečius 
pristatyti prie darbo

Washington, gr. 30. — Pirmi
ninkas Collier paskelbė, kad 
atstovų buto finansų komitetas 
svarstys įvedimą visuotinų par
davimo taksų 
sidės ateinantį trečiadienį.

Bilių uždedantį visuotinus 
pardavimo taksus, kurie siekia 
1% nuoš., •įnešė atstovas Mc- 
Leod, Michigano republikonas.

Collier biilui pritaria ir sa
ko, kad tai yra vienatinis bū
das subalansuoti biudžetą. Te- 
čiaus tokios rūšies visuotiniems 
taksams priešinasi išrinktasis 
prezidentas- > RoOsevelt, kuris 
pritaria Uždėjimui taksų , tik 
ąntf hi^urių prekių. Roosevelto 
nusistatymas* veikiausia nulems 
biliaus likimą* nes deftioktatai 
vargiai panorės eiti prieš savo 
vadą.'

- Mrs. 
buvusi

Londonas. XII. 12. Elta. — 
Atsakydamas į paklausimą Rė
musiuose rūmuose, anglų že
mės ūkio ministeris pareiškė, 
kad į Angliją bekonus ir kum
pius eksportuojančios valstybės 
sutiko apriboti savo eksportą 
per 2 mėnesius prasidėjusius 
lapkričio 23 d., šiais kiekiais: 
Danija—506.000 centn., Švedi
ją—3$,600, Olandija— 82.400, 
Lenkija—80.000, Lietuva—45.- 
000, Estija—7.200, Latvija —— 
4.00, Suomija—4.400.

Kaunas 
ūkis yra išaugęs ligi to, kad 
sekančiais metais buvo numa
tyta eksportuoti nemažiau 900.- 
000 bekonų, šiemet tas eks
portas turėjo būti virš 600,000. 
Tuo tarpu paskirtasis 45.000 
bekonų per mėnesį (ligi sausio 
22 dienos) per metus tesuda
rytų tik 540.000, t. y. —apie 
pusę to, kiek Lietuva pasiruo
šusi eksportuoti.

Nahant, Mass., gr. 30. — 
Harvardo studentai, Edwąrd 
Mallinęrodt III ir Dpnąld Mę- 
Kay Frost, Jr., užsimušė jų 
aeroplanui nukritus į Lynų į* 
lanką.

Springfield, III., gr. 30. — 
Vakar užsidarė Ridgely-Far 
mers State bankas, kurio di
rektorių tarybos 
yra gubernatorius 
merson. Užsidarė
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pirmininku 
Louis Em- 

neat laikęs 
penkių dienų antplūdžio.

Tokio, gr. 30. — Gauta ži
nių, kad Jehol provincijoj, į va
karus nuo Maužlfrijos, plečiasi 
judėjimas u£ nepriklausomybę. 
Mongolai darosi vis priešinges- 
ni Chinijos valdžiai ir tikimą- 
si, kad neužilgo ten bus suda
ryta tokia pat valdžia, kokia 
yra Manchukuo valstybėje.

(Tai patvirtina pirmesnes 
chinų žinias, kad Japonija, po 
priedanga ^nepriklausomybės”, 
stengsis atplėšti iš Chinijos ir 
Mongoliją, kaip tapo atplėšta 
Manžurija ir sukurta “nepri
klausoma” Manchukuo Valsty
bė). Ak’ • " * 'iT

Moweąqua, III., gr. 30. —Va
kar tapo išimti iš kasyklos pas
kutiniai lavonai žuvusiųjų gasų 
eksplozijoje 54 angliakasių. Iš 
to kaip rasta lavonus, matyt, 
kad visi jie žuvo urnai, ten 
kur stovėjo ar ėjo ir kad nė 
vienam nebuvo mažiausios pro
gos gelbėtis.

Pirmadieny įvyks koronerio 
tyrimai eksplozijos priežasties.

Sukilimas turėjo prasidėti sauk
si© mėn., kilus generaliniam ge
ležinkeliečių streikui. Surasta 
nemažai ir bombų.

Tai turėjo būti anarchistų- 
sindikalistų suokalbis, vadovau
jamas Juan Matias Casero, ku*- 
ris tapo areštuotas. Pas jį ras
ta daug bombų, ginklų, amuni
cijos, smulkmeniški sukilimo 
pienai ir dokumentai. Iš tų do
kumentų patirta, kad suokalbi
ninkai ruošėsi nužudyti 54 ar
mijos ir policijos viršininkus. 
Taipgi pridėtas buvo sąrašas 
ištikimų sukilėliams karininkų 
ir Barcelonos kareivinių pie
nai. Sukilėliai turėjo gauti 
ginklus ir amuniciją už 3 va
landų prieš prasidedant sukili
mui. d ,

Keletas kitų žinomų sindika- 
listų vadų irgi tapo areštuoti. 
Valdžia sako, kad padėtis yra 
pilnai jos kontrolėje.

Seville, Ispanijoj, gr. 30..
,Policija Tablada aviacijos - lau
ke areštavo aviatorių Maaero, 
3 seržantus ir 3 korporalus už 
ruošimą aviatorių maišto. Taip
jau esą areštuota ir civilių 
žmonių.

Laimingu Naujų Metų 
Linki Visiems Savo Draugams

■ ■ •' • ■ "■ f■ • ■ ■■

Shąnghai,, gr. 30 
są ’ mėnesį, maitinę ir priglu
dę 3,000 chiniečių sukilėlių, va
dovaujamų gen. Štf Ping-v^en, 
kurie gelbėdamies nuo japonų 
pabėgo Rusijon, rusai dabar no
ri, kad kas nors su jais butų 
daroma. Rusai nori, kad jubs 
atsiimtų Chinija ir grąžintų į 
savo šalį, arba r.tfsai turės juos 
pristatyti, prie darbo — 
kirtimo medžių Siberijos 
kuošę.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir daug šalčiau. 
Sekmadieny ir pirmadieny bus 
giedru, bet Šaltą, nes užeiną 
nau‘ją Šalčių griovė.

. Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:-

; m., tąpp nu
teistas 10 mętų kąlejimąn iš
plėšimą, kuriame jis ląimėjo 
tik $10.

Paryžius, gr. 30.—Pietų Af
rikos, svarbiausios aukso gami
nimo šalies pasitraukimas nuo 
aukso pagrindo pinigams yra 
naujas triumfas Anglijos pini
ginės politikos ir naujas smū
gis toms šalims, kurios ikišiol 
aikosi aukso, kurių vyriausios 
yra Jungt. Valstijos ir Fran- 
cija. ;

Francirzai sako, kąd tai yra 
savotiškas Anglijos rengimasis 
>rie pasaulio ekonomines kon- 
’erencijos. Dabar tik penkios 
šalys liko, kurios laikosi aukso 
lagrindo (jų tarpe ir Lietuva), 
)et iki konferencijos gali nųS 
smukti rįiio aufcšo ir daugiau 
šalių/ * Kada kopferehbiją ■’ pri
eis prie pinigų klaifeimo,' tai 
“prastieji” pinigai diktdos 
auksiniams pinigams.

Francija akylai sekė Angli- 
os. pastangas suorganizuoti tas 

šalis, kurios pasitraukė nuo 
aukso ir kuodaugiairsia šalių 
nuo to aukso atitraukti. Buvo 
tikimąsi, laike buvusio premie- 
ro Lavai apsilankymo Washing- 
tone, bus prieita prie susitari
mo tarp šių dviejų aukso pi
liorių. Ne tik prie susitarimo 
neprieita, bet dagi išsivystė 
barnis dėl Francijos ištrauki
mo iš Jungt. Valstijų savo auk
so. Buvo net kaltinama, kad 
Francija norinti nupuldyti do
lerio vertę. Tikrenybėje gi 
Franci j ai ruiri*jo dolerio vertę 
išlaikyti, nes doleriui nusmu
kus tą pačią dieną butų nusmu
kęs ir Francijos frankas. Auk
sas gi tapo ištrauktas todėl, kad 
jis nenešė pelno, be to Francija 
turėjo didelių nuostolių Angli
joj ir nenorėjo susilaukti nau
jų nuostolių. Dabar Francijos 
auksas vėl plaukiąs j Ameriką 
ir beveik kiekvienu 1 laivu yra 
išgabenama dideli kiekiai auk-

Maskva ,gr. 30. — Rusijos 
šeimininkes, kurios ikišiol ga
lėdavo nusipirkti sau nedideles 
maisto porcijas valdžiosz san
krovose, tos teisės neteks nuo 
sausio 1 d. Ir nito to laiko jos 
turės eiti dirbti į dirbtuves, kad 
užsidirbti sau duonos kąsnį.

Valdžios dekretas sako, kad 
visos šeimininkės, jaunesnės 
56 m. amžiaus, neteks maisto 
kortelių, su kuriomis jos galė^ 
jo pirkti truputį duonos ir cuk
raus. Prie šeimininkių kate
gorijos yra priskaitytos visos 
sveikos moterys, kurios neužsi
ima “socialiai naudingi?” dar
bu. Prie tos kategorijos turė
tų priklausyti ir visos augštų- 
jų komisarų žmonos.

Naujasis dekretas dar aiš
kiau parodo maisto stoką ir 
plėtimą valdžios politikos “ne
dirbsi—nevalgysi”. Jo tikslas, 
matyt, yra moteris įtraukti į 
industrinį gyvenimą ir panai
kinti šeimyninį namų gvenimą.

Pabaigoj 1931 m. Maskvoje 
bi.Vo apie 100,000 šeimininkių, 
18 nuoš. jų virš 60 m. amžiaus.

Ikišiol kiekviena šeimininkė 
galėjo gauti iš' valdžios sankro
vų į mėnesį 400 gramų duonos 
ir 800 gramų cukraus. Po sau
sio 1 d., jei norės ir\ toliau 
gauti duonos ir Cukraus, turės 
eiti dirbti } dirbtuvę. Arba ga
lės pirktis ihaistą atviroje rin
koje, kur 400 gramų duonos 
kainuoja $3.50, kuomet val
džios kepkloje tokis duonos ke
paliukas 
žiaif.

($3.50 
yra apie 
negu už 
cagoje

siliko prie aukso 
pinigą

NĄIĮJIĘNOS
1739 So. StreetŠiąndięp rą^tįpė

bus ątidiąrytą įįcį 8 y. 
’ ■ “NĄlMlSpŲ” ADM.

Berlynas, gr. 80. — Berlyno 
policija stvėrėsi grięžtų prie
monių kovai su komunistų pro
paganda. Keli svetimtaučiai ko
munistai gavo iš policijos pra
nešimą, kad jie turi apleisti 
Vokietiją dėl jų vedamos pro
pagandas ir delęį neturėjimo 
lėžų pragyvenimai. Juos įspė
ta, ; kad : j ei * j ie gerųoj u neišva
žiuos, tai hus dępoįtųoti.

gįiicagp.^-Rock ^land geJe- 
žįnkelįo^........... '
priims |į5i 
nų laikui taisyti garvežius

Vyriausioj? Tribu- 
==== oolo n išteistas buvęs finansų mi

nisteris Vytautas Petrulis, 
gruodžio 2 d* buvo sulafk^tbf ir 
ątgabehtas į Kauno sunk. darb. 
kalėjimą atlikti bausmės— vie- 
neriems metams paprasto ka- 

lėjim. ./
J Jam duota -atskirą kamera, 
lovą. įr dvi kędės. Surašant vi
sas žinias kalėjimo raštinėj V. 
Petrulis apsiverkęs, tačiau bu
dintis valdininkas jį nuraminęs 
sakydamas, kad kalėjime nesą 
taip bloga, kaip daugumas ma-

Kaina 3c
.|I l.l ............................ .......................
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Detroit, Midi
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THRILLING
to namo

Ban

du metus pažen

JISAI VEIKIA

jau

Stasys Pa u ras, Baritonas

Chicago, Jll
Liet. Viešbučio Metę. .Orkestras

SU NAUJAIS METAIS

uopoj ge.

buyo na 
kartą* aia’O

reikalas 
tris die-

YORKAS IR 
YPATYBĖS

varr 
nega- 
o be

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

nesimato
5 Ncw Yorkas yra

Musu laikraščiai

Tenoras, 
. . ' r.'

Fokstrotas —

kartą intm aplankius 
centrą, 
nejau-

kadangi ji 
o kiti tik liežu-

NAŲJIĘNŲ. KONCERTAS 
Vas. 26 Ęiet. Auditorijoj

skaitlinga lietuvių laikraštija 
mažai rūpinasi lietuvių kultu- 
rinimu. Kiekvienas čia leidžia
mų laikraščių tik savo krome- 
lį garsina. Esu minėjęs, kad 
New Yorkas Uiri.be galo keis.- 
tas ypatybes, tur būt, dėl to, 
kad jis yra surištas su pasau
liu įvairiais gyvenimo ryšiais 
daugiau nei bile kokis kitas 
Amerikos miestas. Čia randa
si skiepai apie 74 pėdos že
mės gilumoje, po vandeniu. 
Kąs visa tai sugebės aprašyti?

— Rytietis.

šiame namelyje viešpatauja 
begaline neapykanta ir užyy- 
das, nusiskųiidimąi, kitaip 
kaltės primetimai, ųęt, i£ gapą 
jauslus atsiduksėjiinai veržiasi 
iš gilios, pilnos jausmų krūtie 
nes. Kur suraski to visko prie
žastis, kaip jas sau išsiaiškinti,

Teko, vėl aplankyti draugą 
Joną Strazdą. Jis vis, tebėra Ii* 
gonipėj, bet jau žymiai page
rėjęs. Atrodo, jog neužilgo ga
lės grjžti namo pas savo brolį 
Antąną, Tenka pasakyti, jog 
ir Antano reikalai visai ne* 
kokie. Kaip ir visus kitus, j j 
kamuoja nedarbas. Jis jau bai
gia prarasti stubą, j kurią bu
vo sudėjęs tiek daug sąvo sun
kiai uždirbtų centų.

mies- 
daug 

Svarbiau- 
- tai automobi- 
Išdirbama viso-

WŪR LU TU YDŲ 
vvUJtiJie.

Daugelis bedarbių vis dar te
belaukia alaus. Jie mano, jog 
su alaus legalizavimu visi rei
kalai pasitaisys. Bet tai tik 
tuščios. svajonėj

I I II 111 I I,'J

LAIMINGŲ 'NAUJŲ METŲ
Linkį Vilemu 

ria/nę.. ir Dr augam v

r A - .......TT11 VĮH.1..

i Lm/n ingų. Naujifa Mąlų -
Linkime Visiems 

.Draugams, ir KosiŲųueiiaĮąSi

Boston Shoe Store
Gepi Čeverykai dėl Visos Šeimynos 

3435 -So. HaW Sk

Nėra, tur Jiut, žmogaus ne 
tik Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje, kuris nebūtų ką 
nors girdėjęs apie New Yorką. 
Tai yra <lidmies'Ais, kuris savo 
didumu ne tik Amerikos did
miesčius pralenkia, bet ir viso 
pasaulio. Anglijos Londonas 
bei Frandijos Paryžius yra 
garsus pasaulio didmiesčiai, 
vienok toli gražu negali susi
lyginti su Amerikos Ncw Yoę- 
ku. Tačiau tarpe musų lietu
vių New Yorkas yra kaip ir 
užmirštas miestas. Musų laik
raštija labai dažnai paima 
paprastas dienos žinias iš šio 
metropolio, bet apie jo ypaty
bes nieko niekas .neparašo. 
Net paprastos korespondenci
jos iš lietuvių gyvenimo, jų 
darbuotės, pašalinėje lietuvių 
spaudoje nesimato. Atrodo, 
kad didys 
užmirštas mieštąjį m yra 
tas New Yorkas wkaįp3į ga4 
lima^Jup^ašJiP Ypatybes 
aprašyti be galo Butlf’ 'Štuiku. 
Tik dėl to gal būt ir musų lie
tuvių korespondentai neturi 
drąsos kabintis prie tokio ne
visai lengvo darbo, kaip ap
rašymas New Yorko ypatybių. 
Lietuvių čia įuretų rastis gero
kas būrys. Vienok miesto ru- 
bežiąi ant tiek yra platus, kad 
ima gerą laiką, jeigu panori 
pasiekti kitą miesto dalį. Pa- 
tysi lietuviai yra pakrikę po į- 
vairias miesto dalis, kas, sup
rantama, daug pakenkė subu- 
davoti vieną lietuvių kultūri
nį centrą, kaip kad yra daro
ma kitose lietuvių kolonijose, 
kur miestų rubežiai yra daug 
siauresni.

Naujiems Metams pasitikti 
visų tautų socialistai rengia 
bendrą vakarą, kuris įvyks 
lenkų svetainėj prie Harper 
gatvės. Visi draugai esate kvie
čiami į tą vakarą.

F. Lavinskas,

drabsto socialistus purvais. 
Prieš p. Ambrozą jis irgi grę
žia. dantis, kadangi tasai jo 
vietą, laimėjo. ' l

Jonas Strazdas sveiksta
“Naujienose” jau buvo minė

ta, kad nervų liga susirgo drau. 
gas Jonas Strazdas. Jis tapo 
išgabentas į miesto ligoninę ir 
randasi varde 1 ir kambaryj 
1. Kiek galima spręsti, jis pra
dėjo taisytis ir eina geryn, 
Lįnkiu jam kuogreičiausio pa
sveikimo. —F. Lavinskas.

Pats lietuvių kultūrinis jib 
dėjimas yra gana suiręs. Nors 
čia randasi kelios lietuvių 
laikraščių spaustuvės, vienok 
jos daug domės nekreipia į 
vietos lietuvių reikalus. Susi
sukę sau lizdus vieni kitiems 
liežuvius rodo, girdami savo 
kromelj. “Laisvė,” “Naujoji 
Gadynė” ginčijasi dėl rusų 
matuškos, Stalino nudėvėtų 
batų ir negali jais pasidalinti. 
Tąsynės eina be galo. Bimba 
su savo raudonąja armija ap
sikasė Ten Eyck’o pakalnėje 
ir “Laisvės” botagu smarkiai 
plaka raudoposių vadą Leoną 
Pruseiką. Pastarasis apsikasęs 
Naujoje Klampynėje be. galo 
demorąlizuoja Bimbos armi
ją. Likimas kaip vienų, taip 
ki‘<ų. yra nepavydėtinas, Kova 
tęsiau. Pemoralizącija mora
liai ir materialiai vis plačiau 
pasireiškia. Kas dėl to nuken
čia, laį sprendžia palys skai
tytojai.

šita dalįs miestu yra vadina
ma Brooklyn, bet vis gi yra 
dalįs didžiojo New Yorko.

Čia pat netoli koipunisjinip 
kovos lauko, randasi ir kita 
tvirtovė *—■ tai fašistų “Vieny
bės” lizdan, snietonos laidyto-, 
j.ų nepribrendusi behdrpvė. 
Sija sinetonįaižių bendrovė 
leidžia patentuotus įsakymus 
ir kaišo jais musų tautinįn-'

tiems, esantiems toliau, nuo’ 
šio daugelio musų spėkomis 
sukurto ir palaįįpmo SįA. 
centro. Pagyvenus čią. a ta tin
kamą laikotarpį, gąjĮįmą be 
didelių kliūčių pastebėti, to 
visko priežąstis. j Vienoku tai. 
yra liūdni apsireiškimai,' lęų- 
rių čia neaiškinsiu, nes kaltė,

Dą^ar... prie Standartinių 
gų prograę4ų> StewartrWąrner 
padarė, sujudinančią ir \užavė- 
jančią Viso Pasaulio priėmimą 
galimu dėl visų. Pasilinksmini
mai iŠ Nąų joj o Pasaulio bus Ju- 
sų, ,sų pągalba Magiško pial-ste- 
huklingįąusią, radip derinimo 
kontrolė kada nors, išvystyta.

tuvių šeimon. Taip sakant, ke
li bei keliolika tūkstančių lie
tuvių tarp apie 8,000,000 gy
ventojų yra tik lašas juroje. 
New Yorkas savo ribose talpi
na visų pasaulio tauįų išeivi
jos nuotrupas ir sektų lieka
nas. New Yorkas, galima sa
kyti, yra atskira pasaulio tau
tų tauta, tarpe kurių ir mes 
lietuviai esame mažumoje. To
dėl iš lietuvių čia daug ko ti
kėtis nėra galima, nes sulig 
gyventojų skaičiaus* lietuviai 
mažai reikšmės teturi. Taip

kus. Pas juos yra be galo ta
škus egoizmas, jie net viępį 
Hitiijs nepapitĮki,, Kjnfaį 
jjm»s,ąr*lojų norvus. F»as jups 
dabar rišama gana opus klau
simas — 1 
tas* Raide 
jiems nedųęda 
nori tas dvi raides, išmesti iš 
lietuvių rašliavos, nes abi yra 
“Kudėmičiptoą”. Bet vėl 
gas, kad be raidės, “c” 
Ii parašyti “cicilikas,” 
raidės “s” socialistas. Jau nuo 
senesnio laiko lietuviai yra iš
metę raidę “w”, nes ana pasi
rodė bereikalinga. Jos vietą 
užpildo raidė, “v”, bet dąbąr 
ta raide pasirodo gana keistą, 
nes su ja. prirašo, “Vienybė” 
ir galų gale Vitaiįis, kurio 
“Vienybes” redaktorius Valai
tis be galo neapkenčia ir visa
da jį savo “Vienybėje” paizo- 
ja. Taigi kas bus su tomis tri
mis raidėmis? *

Tai tokį progresą galima pa
stebėti Brooklyno apylinkėje. 
Pačiame New. Yorke dalis mie
sto yra žinoma kaipo Manhat
tan, kur s<ovj debesius, parė
mę akmenio namai, po. kelias 
dešimtis ląįptų aukščio, įleis
ti giliai į žemę, kad viesulai iš 
kilus galėtų atsįjaikyji nepar- 
blokš|i. Tarpė tų taip aukštų 
namų randasi ir musų Susiv. 
Lieii, Amerikoje centro namas, 
gatvės. 30, vakarinėje miesto 
dalyje, šitas, namelis: yra daug, 
visko pergyvenęs, nes atrodo, 
jau ganu sena&prikląusaųtis, 
dar prie senovės namų šejinos> 
—neaukštas, vos, apie trijų hb 
bų, aukščių. Rund^si izraelitų 
apgyventoje inksto dalyje. 
Pastaraisiais laikais, ši’ęas, ma
žas jiamukas? susiląuke naujų 
rūbų — tapo papultas lygiai 
iš lauko ir iš vidaus; moder
nizuotas, jis šybjSoši, lyg kūdi
kis sulaukęs nąujos kepures. 
Pirmą 
šįą lietuvių kt 
jis man atrodė 
kus, nes buvo visas suiręs, ap 
rūkęs, voratink 
mo papubšalai.
do visŠj ^kitaip , > 
švards Ir ne gėdh W‘ečiųi bar 
sisakyti, kad jis yra tos ar tos 
SLA, kuopos narys ir kąd jis 
jaučiasi ' esąs;
savininkas. Nėgąlįu pasakyti 
ar šitas namukas galinia pą- 
vadiųti musų lietuvių išeįvijps 
kul'jur°s eentru. f Jeigu j taip, 
tai mes neper.daugiąusiai esą- 
me sukūrę ir pasigirti tuo np-

tai lietuvių alfabe- 
‘ rąidft 
rmn^bę/L Jie

p. Motuzas buvo 
savotišką “tary

bą”, prie kurios prisidėjo ke
lios organizacijos. Toji “tary
ba” jau baigia pakrikti, ka
dangi pažangesnės organizaci
jos iš jos traukiasi. Pasitraukė 
ir SLA. 352 kuopa. Tai baisiai, 
žinoma, nepatiko p. Motuzui, 
kuris greit pasliką generolas 
be armijos.

Kaip ten nebūtų, bet draugė 
Budvjdienė, manomai, vįsųs p. 
Motuzo planus suardė. Ji. at
virai sako, jog kaųdidatavųsi 
todėl, kąd norėjusi 
resnės tvarkos. O tos tvarkos 
tikrai trūkstą: nei knygos per
žiūrėtos, nei atskaitos, tinkamai 
išduodamos. Kada nariai išreiš
kė savo nepasitikėjimą, ^tai Mo
tuzas, kaip kaizeris Vilius, at
sisakė nuo sosto. O dabar. ji&

Kai kurios dirbtuves 
pradėjo judėti. Dirbama naujų 
modelių automobiliai. Tai vie
nur, tai kitur kviečiama dar
bininkai dirbti. Bet, žinoma, 
su jais ceremonijų nebedaroma. 
Jei nori dirbti apie 12 valandų 
per dieną, tai gerai, o jeigu ne, 
—• well, ieškokis darbo kitur. 
O darbo dabar reikia ieškoti 
su šviesa dienos laiku ir tai jo 
niekur nerasi. Atlyginimas ir
gi visiškai susitraukė, — 30 
centų per valandą arba 24 cen
tai ir bonusas. I^ąi kurie suti
ko su antrąją sąlyga, manyda
mi, jog su bonusais jie pada
rys daugiau. Tačiau pasirodė, 
jog\ nieko daug negalima pą-^

TIKTAI
PAKLAUSYKITE 

KAJ^AIA’ADARO

yrą: įpusu, vjįų 
gebime sąvų reikąlų sutvarky
ti. >i tięk gąlima trumpai 
pasakyti apie didžiojo New 
Yorko lietuvių kul'ąiringumą.

Mąžesniųf! lietuviais ąpgyven- 
'tų, kolftiųjų, lietuviai ii dange- 
lįų atvejų yrą toliau nužengę 
progrese už tokį didmiestį, 
kaip New Yorkas, Galimas 
dąiktaą, kąd, tąm kaltos susi
dariusios aplinkybės, kaip kad 
jau esu minėjęs 
krikimas plačiose miesto ribo 
se nesujungia jų vienon lie

Vincas — Tenoras
►—Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestras
— Pirma ir Aątra PaJĮis. \

Vyrų Oktetas -

— V. Dineika ir J. Petrauskas.

— Lietuvos Viešbučio Metropplio Orkestras.
AI '
ŠIŲ ŠUOLIAI

— Mahanojaus Lietuviška Mainierių Orkestrą. 
—Fokstrotas.

Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestrą.

Maban&jaus Lietuviškas Mainiėpų Orkestras.

Stasys Pauras ir Jpn?s Giraitis

Jpnąs Giraitis

Savo laiku p. Motuzas pasi
žymėjo istorijos rašymu iš at
bulos pusės. Dabar jis ir vėl 
ieško naujų priekabių. Mato
mai, jis turi kažkokį komplek
są ir socialistai neduoda jam 
ramybės. “Sandaros” No. "5Q 
jis rašo, jog socialistai rengėsi 
SLA, 352 kuopoj pakelti, “re
voliuciją”. Tiesiog reikia stebė
tis, kaip žmogus ir nesisąriną^ 
tija tokį aiškų melą rašyti.

Aš su socialistais veikiu vi
są laiką. Jų tarpe niekuomet 
nebuvo nei užsiminta apie kan
didatavimą į kuopos- pirminin
kus. O kad draugė Budvidiene 
kandidatavo, tai jos reikalas. 
Juk ji priklauso kuopai, todėl 
turi tokias jau teises, kaip ir 
kiti nariai. Tai tokis paprastas 
dalykas, kurio, rodosi, nėra rei
kalo aiškinti.

Bet, p. Motuzaą. ir, čia įžiųr 
rėjo kažkokią “revoliuciją”. So
cialistai, matomai, jam yra 
kaulas gerklėj, kurio jis jokiu 
budu negali nuryti, štai kodėl 
jis prie kiekvienos, progos sten
gia^ socialistus, purvais ap* 
drabstyti. Kas tik. neatsitiktų, 
— tai socialistai vis kalti. Tuo 
tarpu niekas tiek nepasižymėjo 
intrigomis, kaip p. Motuzas ir 
jo keli geri draugučiai. (Pakan- 
k:a tik prisiminti delegatų 
skundimą. Tai buvo tikrai bjau
rus darbas.

Štai p. Motuzas tvirtina, jog 
Budvidiene tegavusi keturis 
balsus. Nejaugi tas ponas ne
gali be melo žengti nei vieno 
žingsnio? Faktas juk yra tas, 
kad rinkimuose drauge Bud-, 
vidienė gavo ne 4, o 21 balsą.. 
Tenka dar pasakyti, jog buvo 
nominuotas ir draugas GaįeC!i 
kas,‘kuris yra pažangus žmo
gus ir todėl daugelis narių už 
jį padavė savo balsus. Jeigu 
nebūtų įvykęs tas balsų susi
skaldymas, tai visai galimas 
daiktas, jog Budvidiene butų 
laimėjusi. Pats Motuzas tik 
42 balsu tegavo nominacijose 
ir pamatė, jog nariai jo nebe
nori. Todėl jis “garbingai” pa
sitraukė iš pirmininko vietos, 
o išrinktas liko p. Ambrozas.

žinoma, tatai labai nepatiko 
p. Motuzui. Tačiau keistas da
lykas tas, kad susirinkime, tik 
trys socialistai tedalyvavo, o 
vienok jie tiek Motuzui baimės 
įvarė, kad jis net iš pirminin
ko vietos pasitraukė. Dar įsta
biau atrodo tai, kad susirinki
me tik 3 socialistai tebuvo, o 
vienok už Budvidienę liko pa
duota 21 balsas. Kaip tai atsi
tiko? Aišku, kad socialistai tu
ri nemažai pritarėjų.

Gal bus vietoj čia pakartoti, 
jog savo laiku p. Motuzo geri 
prieteliai susirinkime pasakė, 
kad Budvidiene ir kiti esą “tuš
čios sėdynės”. Tačiau kai koks 
parengimas, tai be Budvidienės 
negalima apsieiti 
moka dirbti, 
vjais mala.

Savo laiku 
suorganizavęs

Miestas
—Maskuos garbintojų riete
nos. — Lietuviai gyvena pa
krikę. — Susiu i e n i j i m o 
centras. — Pasaulio tautų 
miestas.
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Atsilankę į Budriko krautuvę gausite gražų kalendorių dykais1. x .

Detroitas yra didelis 
tas. čia dirbtuvių labai 
daug ir milionierių 
šia pramonė 
lių išdirbimas 
klausios rųšies automobiliai,— 
pigus ir brangus. Kadangi vis 
tębesiaučia didelis nedarbas, 
tai kariąs nuo kario yra ren
giamos demonstracijos. Pa
prastai atvyksta policijos bū
riai ir tuoj išsklaido demon
strantus. Kai kuriems 
la^dų paragauti.

Tačiau visai kitoks 
esti, su plėšikais. Per 
na& prieš Kalėdas tapo papil
dyta 52 plėšimai. Kai atsisėdi 
prie radio klausytis policijos 
pranešimų, tai tiesiog plaukai 
ant galvos atsistoja: čia krau
tuvę apiplėšė, čia duonkepyklą, 
čia aptiekę ir taip be galo. Vis 
reikalaujama policijos, kuri pa
prastai atvyksta, kada, kaip 
yra sakoma, plėšikų ir pėdsakai 
nuvesta. Baimė tiesiog išeiti į 
gatvę, kadangi plėšiama ne tik 
nakties laiku, bet ir dieną.

Oldapų pas mus įvyksta tiek 
daug, kaip niekuomet pirma. 
Tai vis nedarbo pasėkos. Kada 
žmogus nebeturi ko valgyti, 
tai šiokiu ar kitokiu budu ban
do sau maisto gauti. Jeigu nė
ra kitokios išeities, tai su gink
lu rankose.

Ir štai čia policija pasirodo 
visai bejėge. Plėšimai eina vi
somis pusėmis,... o ji vis nieko 
negali pagauti. Kur nors ir 
kas nors yra negerai, — ar 
poliemonai yra niekam tikę, ar 
kas nors kita. Prieš kelis me
tus nieko panašaus nesigirdėjo, 
— tada visokie butlegeriai ir 
raketieriai šaudėsi bei vedė 
tarp savęs kovą.

Tenka dar paminėti ir tas 
faktas, jog pas mus dažnai 
ramiam piliečiui tenka nemalo
numų turėti. Bijokis žmogus 
net į krautuves langą perdaug 
žiūrėti. Kokiam “guzikuotani 
dėdei” pasirodysi nužiūrimas 
ir jis tempia tave. į kalabuzę. 
Na, o paskui ir aiškinkis bei 
turėk visokių nemalonumų. At
rodo, kad tie “dėdės” ir yra 
tam, kad daryti nemalonumų 
niekuo nenusikaltusiems žmo
nėms. Piktadariai į jų rankas 
tik retai tepakliuva.

mysteh
... ........ Su pagelba Magiško Dial jus ga- 

kontroliuoti standartinius 
Pro8ramus pastebėtinu realizmu.

H Su j° l)a£elba taipgi galite UI išgąsti visus prietikius ir turėti 
džiaugsmo trelius* kurį Trumpų- 
jų-Bangų broadkastinimas jums 
suteikia. Policijos Pašaukimai, 

i! Jr Orlaivių, Laivų ant jurų, Progra-
mai iš Svetimų šalių Stočių — 

, 8*^. Viską tą jus. galite turėti su pa-
> gelba to pąstebėtiuo Magic Dial.

Pililęųą periodiniai, consoles yra matomu įrodymu vidujinės savybės 
naujojo Stewart-W,arner Round the-World Radios 

gę pirmyn bet apkainuoli taip žemai kaip 
AUGŠČIAUSIA KAINA 

djįjį A ...pažiūrėkite

TRUMPŲJŲ BANGŲ RECEIVĘRIS $5.00

Įsigykite tuos vėliausius Rekordas Budriko KrUutuvėję ir jums, 
bus daug geresni Nauji Metai.
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Dr. A. Garmus.

Drabužiai ir Sveikata
(Tęsinys)

« I

Motetų drabužiai, kaip ir 
vyrų .turi nevaržyti kūno ju
desių. nesulaikyti odos alsa
vimo, nespauąti vidurių, kad 
netrukdytų maisto virškini
mui. TaSp pat jie turi būti blo
gi šilumos laidai, kitaip sa
kant, reikia, kad šilimos, šal
čio nepraleistų. Drabužiai turi 
būti tokie: 1) praleidžiantys 
orą, 2) pakankamai platus 
per krutinę ir pilvą, 3) gerai 
pasiūti, kad nevaržytų kūno 
dalių ir sąnarių judesių, 4) 
kojinėms laikyti “prietaisai” 
turi nevaržyti kūno, 5) drabu
žių svoris turi gulėti vienodai 
ant viso kūno, 6) 
neturi būti sunkus.

Aišku, apatiniai 
visuomet turi būti
oda švari. Dabar dažnai pa
sitaiko, kad tarnaites, neturė
damos galimybės apsišvarinti, 
ateina pas gydytoją labai ne
švarios, marškiniais bloges
niais už paskutinį skarmalą. 
Užtat ji dėvi dirbtinio šilko 
kojines ir nuo krosnies da
žais išteptos lupos.

Krūtims palaikyti geriausiai 
tinka triko medžiaga, nes ji 
pasiduoda

Korsetai 
rtiados ir 
nepriseina

drabužiai

baltiniai
švarus ir

vaikai turi naudotis saule, 
šviesa, oru. Jau ir kaime žin
domų vaikų vystymas juosta 
išnyksta ir kūdikiui leidžiama 
laisviau augti. Svarbu, kad 
kūdikio drabužiai nevaržytų 
judant sąnarių ir netrukdytų 
kūnui augti. Vengtina varžy
ti guminiais šniūrais kojines 
žemiau kelių. Ypatingai daug 
dėmesio reikia kreipti kai kū
dikis pradeda vaikščio’j. Buti
nei reikia leisti jam pasivaik
ščioti po minkštą žolę, smėlį 
basam. Kitaip iškrypsta kojų 
kaulai. Mokyklinio amžiaus 
vaikai turi būti po gydytojo 
priežiūra. Ir mums mokyklų 
drabužiai reikia pertvarkyti. 
Musų gimnazistai netikusias 
tužurkes dėvėdami, dažnai la
bai ankšta®, siauras, labai su
varžyti. Čia reikalinga pagrin- 
nio “uniformos” pertvarkymo.

šį straipsnį rašydamas nau
dojausi vokiečių kalboje iš- 
lei: ta knygute “Kleidcrma- 
chen Leute!” Vokiečių Higie
nos Muzėjaus leidinys 20 nr. 
“Lcben un Gcsundheit.” - •

“Darbo Sveikata.”

daugiau, negu kada nors, bet nas diktatorius, 
nebėra kam jų pirkti.

Ir kaip gi žmogus gali ką 
nors pirkti, jeigu jis neturi 
darbo, neturi pinigų, — netu
ri pinigų net maistui nusipirk
ti. z .

O tuo tarpu farmeriai tie
siog nebežino nei ką daryti su 
maisto produktais, tiek

labdaringų įstaigų pašalpą. Be 
tos pašalpos jie turėtų tiesiog 
badu mirti.

Kaip yra su kitais bedar
biais? Daugelis, gauną pašalpą 
iš savo giminių bei draugų ir 
šiaip taip stumiasi. Bet ar il
gai jie' galės taip laikytis? Var
gu. Ypač jeigu nedarbas dar 
ilgiau pasitęs. O kad jis greit
pasibaigtų, tai beveik jokios i daug jie turi visko prisiauginę, 
vilties nėra. ; ■. • ■ •; ■ 

šiandien depresijos tapo pa
liesti ne tik paprasti darbinin
kai, bet taip pat amatninkai, 
biznieriai ir profesionalai. Pri- 
skaitomą tūkstančiai profesio
nalų, kurie nebegali pasidaryti 
sau pragyvenimo.

Kas atsitiko? Kodėl tas ne
darbas taip baisiai žmones ka
muoja?

Pirmiausiai visur bandoma 
apsieiti su kaip galima mažiau 
darbininkų. Nuolat išrandama 
naujos mašinos, kurios vis 
daugiau ir daugiau darbininkų 
išmeta iš darbo. Antra, mums 
dabar atsirūgsta pasaulinis ka
ras, , kuris sunaikino milžiniš
kus turtus. Nubiednėjo valsty
bės, nubiednėjo ir žmonės, 
šiandien yra visokių daiktų

Vadinasi, visko yra perdaug, 
o milionams žmonių trūksta 
pačių reikalingiausių gyveni
mui reikmenų, — maisto, pa
stoges, drabužių ir t. t.

Aišku, jog kas nors yra ne
gerai su dabartine santvarka, 
jeigu ji gali toleruoti tokius 
dalykus. Ir kol ta santvarka 
nepasikeis, tol vargu mes ga
lime tikėtis geresnių laikų.

Ir bailiai gali būti 
diktatoriais

Prancūzų laikraščio “(Petit 
žurnal” korespondentas Mar- 
tel aplankė garlaivį “Praga”, 
kuriuo važiavo į Marselį Troc
kis. Martel įdomavosi kaip lai
kėsi kelionės metu buv. kruvi-

Vienas garlaivio karininkas 
papasakojo korespondentui, kad 
Trockis visų laikų nervavosi, 
bijodamas teroristu užpuolimo.

—Jo buvimas garlaivy, — 
pasakė karininkas, — mums 
buvo tikras kankinimasis. Aš 
esu buvęs kare ir mačiau mir
tį. Bet aš niekada nemačiau 
tokio bailio,, koks yra Trockis. 
Trockini dar neišvažiavus iš 
Stambulo, jį lankė jo draugai 
ir klausė ar kelionė į Daniją 
nebusianti pavojinga jo gyvy
bei. Jie teiravosi ar jurininkų 
tarpe nesu teroristų. Ar gar
laivy negali atsirasti pragaro 
mašina? Juokaudamas pasa
kiau, kad triume galįnti su
tilpti visa “teroristų brigada”. 
Tada Trockio draugai privertė 
kapitonų dar kartų apžiūrėti 
triumų.

Plaukdamas jura Trockis tik 
naktimis išeidavo į denį. Stai
ga pasirodęs ant denio Marse
lio žurnalistas Emil Toma taip 
išgąsdino Trockį, kad jis pra
dėjo rėkti.

—--------- ;--------- >------------------ :----- '
Trockio kajutėje guli trys 

brauningai; vienas ant stalo, 
kitas po pagalviu, trečias klo
zete.

Garlaiviui pasiekus krantą, 
Trockis kuone apalpo. Jis labai 
bijojo Prancūzijos. Jis mano, 
kad visur pilna G. P. U. agen
tų. Trockis daug kai>] siuntė 
savo sekretorius susisiekti te-

—------ ....... --------------
lefonu su krantu ir sužinoti 
ar policija rūpinasi, kad nieks 
nežinotų, jbg jis atvyksta.”

Dabar visas pasaulis gali 
matyti, kad ir bailys gali būti 
žiauriu diktatorium.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Wishinq -i

IF-/■

BAIGIANT SENUS METUS 
PRADEDANT NAUJUS

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas, 26 Liet. Auditorijoj

Iš bedarbių 
gyvenimo

Rašo Senas Petras

BIRUTES Atidarymas

—*
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judesiams.
jau beveik išėjo iš 
apie jų žalingumą 
daug kalbėti.

Darbo drabužiai.
Darbo drabužiai vasarų ir 

žiemų turi būti ne tie patys. 
Darbo drabužių tikslas — 
padėti darbininkui atlikti ge
riau savo darbų ir apsaugoti 
darbo metu nuo Įvairių nelai
mingų atsitikimų.

Proto darbininkams reikia 
turėti laisvus drabužius, ati
tinkančius kūno judesiams. 
Drabužis turi būti ir gerai 
pasįį’ ,as. Blogas ir blogai pil
simas drabužis labai kliudo 
dirbti proto darbų. Raštinėse 
geriausia vilkėti atitinka
mu apsiaustu — chalatu. Au
kštos apykaklės kliudo krau
jo cirkuliacijai ir atsiliepia į 
smegenų pavargimų.

Taip pat kojinių diržiukai 
aukštai užriš'i trukdo krau
jo cirkuliacijų 
nų išsiplėtimų 
mus.

ir iššaukia ve- 
ir pilvo skaus-

Dirbtuvių darbininkams 
svarbu, kad drabužiai leistų 
laisvai veikti. Prie karštų ge
ležies darbų reikia vilkėti as
besto drabužiai.

Žiemos metu geriausia tinka 
prie darbo megstinės jekės.

Tais pačiais drabužiais dir
bti ir eiti su jais į namus nė
ra pageidaujama ir nehigie
niška. Prie kiekvienos dirbtu
vės be išeinamų vietų ir val
gyklos dar turi būti pakanka
mai nusiprauti visam kūnui 
šilto vandens, šiam tikslui ge
riausia tinka dušas. Labai 
svarbu švaros palaikymas 

, ten, kur turima reikalą su 
maisto produktais, pav., ke
pyklose.

Baigiant reikia pasakyti, 
kad Lietuvos darbininkų • dra
bužiai reikia pertvarkyti.

Darbininkas, dėvėdamas ati
tinkamą drabužį ir turėdamas 
higieniškas sąlygas dirbtuvė
je, savo sveikatą žymiai page
rintų. Iš to tik butų nauda ne 
tik darbininkui, bet ir jo eks
ploatatoriui
Sveikesnis darbininkas geriau 
atliktų darbą ir butų produk- 
tingesnis. 

9

Keli žodžiai apie naikų 
drabužius.

Geriausia pas mus, tur būt, 
yra kaime, nes ten vaikai iki 
5—6 metų vienais marškiniais 
apvilkti, be kelnių bėgioja po 
kiemą. Čia jis jau tikrai yra 
arti gamtos ir gerokai gali už- 
grudyti. Miesto vaikai daugiau 
suvaržyti ir dažnai Į ankštus 
švarkučius jvilkti negali lais
vai bėgioti. Tiesa, pastaruoju 
laiku jau imama supranti, kad

už-Gruodžio 7 d. Chicagą 
klupo šaltis. Temperatūra nu
krito ligi zero. Vietos laikraš
čiai pranešė, jog net 17,000 
benamių tų naktį ieškojo prie
glaudos. Kadangi jau ir pirma 
daug benamių buvo, kurie glau
dėsi visokiose lindynėse, tai dėl 
naujų “imigrantų” pritruko 
vietos. '

Tūkstančiai tad benamių be
darbių nakvojo policijos stoty
se. Vadinasi, kalėjime. Chica- 
goj viso priskaitoma 47 polici
jos stotys. Jos visos buvo pil
nos. Man teko kalbėtis su vie
nu benamiu, kuris praleido nak
tį policijos stoty j. Pasakojo 
jis man, jog bedarbių buvo 
tiek susirinkę, kad tiesiog nei 
kojų negalima buvo ištiesti. 
Naktį ‘ reikėjo praleisti, kaip 
silkėms statinėj.

Laikraščiuose buvo minima 
tik septyniolika tūkstančių. Bet 
visi juk žino, kad Chicagoj be
namių bedarbių kur kas yra 
daugiau. Daugelis jų praleidžia 
naktis tuščių namų skiepuose 
arba Rudelėse, kurias jie susi
kala iš visokių baksų. Vien tik 
prie Canal stryčio tokių bu
delių randasi desėtkai.

Prieš kiek laiko man pasitai
kė aplankyti Maywoodą. Prie 
upės, kur suvežama iš miesto 
visokios atmatos, daugybė bu
delių. Bedarbiai kasinėja atma
tas ir renka maisto liekanas 
bei visokius skudurus. Vaizdas 
tiesiog šiurpulingas.

Kai sugniaužė Chicagą pir
masis šaltis, tai laikraščiai pra
nešė, jog dėl šalčių žuvo 5 
žmonės. Apskaičiuojama, jog 
Chicagoj randasi ligi 750,000 
nedarbo paliestų žmonių. Apie 
145,000 jų gauna iš miesto ir

Sekmadieny, Sausio-Jan.1,1933
LIETUVIU AUDITORIJOJ 3133 So. Halsted Street

ŠOKIAIBilietai — 50c ir 75c Pradžia 7:30 v. v.

Bedirbant naudingus darbus žmonijai, laikas stebė
tinai greitai prabėga, ypatingai kuomet žmonės tuos 
darbus/įvertina. » I

Todėl Peoples Furniture Kompanijos valdyba ir 
direktoriai, baigdaiųi senus metus—pradedami nau
ju?, randa neatbūtiną reikalą širdingai padčkavoti 
visiems šios įstaigos kostumeriams, už nuoširdžią 
paramą praeityje, turime didę viltį, kad ateityje 
Lietuvių Visuomene bus dar labiau surišta su šios 
įstaigos prekybiniais veikimais.

Ta proga—metų permaina, sveikinam visus savo 
rėmėjus, prietelius, draugus ir visus lietuvius, su 
Naujais Metais, linkėdami sveikatos, laimės bei 
maloniausio gyvenimo.

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS
VALDYBA ir DIREKTORIAI

' M. T. KEŽAS, J. A. KRUKAS,
A. LAPENAS, J. NAKROŠIUS, V. MAKAVETSKAS, 

D. ŠEMAITIS.
i

. 47IV1M.JL 5
S. KRUKAS, ' W 

AKAVRTSKAS,

darbdaviui.
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PagrabŲ kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, sympatiškas, patarnavimas

Chicago, III.
2314 West 23rd Place

Telefonas Roosevelt 2515-2516

Cicero, III. 
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

IN OUR OFFICE

The study of law developš and eouips v 
IEADERS. Mest of our LoacHng Mon, including 
our Prosldonts, havoboen Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro is always a Great 
Domand for Man and Womon with Legal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subjact at a tima. No Time Lošt. Nata Classas 
formad nlna timas a Yaar. Start Studylng and Earn- 
ing Cradlts at any Tima. ENTER NOW. LLB. Dagraa 
in Thraa Yaars. Day and Evanlng Classas.

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

A. A. Anderson, Presldent T«l»phon« R«gl«trar, State (143
(Ėst. Feb. I, 18N)

Daktaras
\ Kapitonas 

Pasauliniame kai

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS 
Nežiūrint kaip užsisenejusios ir neišgydomos jos yra 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti nt- 

. galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie Šiuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vat. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Ordariu kartu su atsakymu.

Jeigu, baigiantis pereitiems metams, kas tikėjosi, 
kad 1932 metai bus geresni, tai jam teko nusivilti. 
Ekonominė depresija, taip šioje šalyje, kaip ir visame 

• pasaulyje, ne tik nepraėjo, bet pasidarė dar gilesnė. 
Politikos atžvilgiu šie metai buvo, bendrai imant, re
akcijos metai, — nors kai kuriose vietose reakcija tu
rėjo ir nepasisekimų.

Pirmiausia Francijoje. Tenai paėmė viršų liberalai 
ir socialistai, pašalindami iš valdžios nacionalistus. 
Pusėtinai gerai pažangos ir socializmo jėgoms sekėsi 
Skandinavijos šalyše — Danijoje ir Švedijoje. Norma
liai vystėsi demokratinė respublika Ispanijoje. Galų 
gale, reakcionieriai tapo atmušti Amerikos Jungtinėse 
Valstijose, kur lapkričio rinkimus laimėjo liberališkes- 
nis elementas su Rooseveltu priešakyje.

Bet kitose šalyse dalykai nepagerėjo. Diktatoriškos 
valdžios, kur jos gyvavo, dar vis tebesilaiko. O Vokie
tijoje kaip tik šiemet skaudžiausių smūgių susilaukė 
demokratija.

Ateinantieji metai tačiau vargiai gali būti bloges
ni, negu tie, kurie dabar baigiasi. Ekonominis krizis 
yra pasiekęs tokio laipsnio, kad jeigu jisai dar didėtų, 
tai stambiausias pasaulio šalis ištiktų katastrofa. Šitą 
padėtį šiandie visi supranta, todėl galima tikėtis, kad 
bus kas nors daroma depresijos pašalinimui.

Depresiją pagimdė ne technikos išsivystymas, kaip 
šiandie daugelis mano. Jos artimiausia priežastis yra 
kliūtys, susidariusios prekių apyvartoje. Pirmoje eilė
je čia yra kaltas pasaulio kredito sistemos suirimas: 
tarptautinės skojos ir milžiniškas įsiskolinimas šalių 
viduje, nelygus aukso "paskirstymas, daugelio ’ valiutų 
silpnumas, prekybos karas tarp įvairių valstybių ir t.t. 
Jeigu tos kliūtys butų pašalintos, biznis ir darbai tuo- 
jaus imtų gerėti.

Mes manome, kad aplinkybės privers valdžias atei
nančiais metais imtis priemonių, kad tie stabdžiai 
(tormazai) butų nuimti nuo ekonominio pasaulio gy
venimo. šiokia tokia pradžia jau buvo padaryta šie
met: pereitą vasarą vadovaujančių šalių atstovai, su
važiavę Lozanoje, panaikino nelemtas Vokietijos repa
racijas. Dabar dienotvarkėje stovi susitarimas dėl 
tarptautinių skolų, taip pat — pasaulio ekonominę 
konferencija. Visur žmonės laukia teigiamų rezultatų 
iš tų pasitarimų. Negalima įsivaizduoti, kad valdžios 
drįstų dar kartą juos suvilti!

Taigi 1933 metai — gal — bus geresni. Su Nau
jais Metais!

RENGIASI PADIDINTI PREZIDENTO GALIĄ

Demokratai kongresmanai tariasi Washingtone 
. duoti Rooseveltui, kai jisai užims prezidento vietą, ne

ribotą galią klausimuose, kurie yra surišti su finan
sais. Jie nori • pavesti jo nuožiūrai valdžios departa
mentų perorganizavimą, kuriuo tikimasi sumažinti fę- 
deralines išlaidas, ir kitų taupymo reformų įvykinimą. 
Tuo tikslu dar šioje kongreso sesijoje ketinama pra
vesti tam tikrą rezoliuciją. '

šis demokratų sumanymas liudija, kad kongresma
nai jaučiasi esą persilpni atlikti tai, kas butų naudin
ga kraštui. Jie, matyt, bijo užrūstinti įvairias privile
gijuotas grupes, kurios išnaudoja valstybę, ir todėl 
siūlo busimam prezidentui paliuosuoti nuo jų federali- 
nį iždą. Šitokiose apystovosę gal ir nėra geresnės iš
eities.

TAI TAtJ IR “PHOGRESAS”!
> —-------------

ti: arba eiti į fabriką, arba pirkti maistą “laisvoje rin
koje”. Bet toje rinkoje 4Q0 gramų .duonos kaštuoja 
$3.50! Tuo gi tarpu už 500 gramų duonos kepalėlį Ame
rikoje reikia mokėti tik 5 centus. Iš to galima numa
nyti, kokios kainos yra “laisvoje” Rusijos rinkoje.

Tai ve iki ko “nuprogresavo” bolševizmas. Juk tie 
faktai rodo, kad sovietų Rusijoje šiandie bądas. Turi
me čia pastebėti, kad ta žinia atėjo tiesiog iš Maskvos.

[Apžvalga]
- .. , I L.

NEŠVARUS KOMUNISTŲ 
KOVOS BUDAS

“Naujojoje Ga

ląikų Amerikos 
kovojo socialis- 
ne įtikinimais,

Senas Vincas 
dynėje” rašo:

“Per ilgą 
komunistai 
tus. Kovojo
bet šmeižimais, pravardžia
vimais (musų pabraukta. — 
«N.” Red.). Ąkuyat tokiomis 
priemonėmis ir tokiais ‘gink
lais’, kaip dabar lietuyiška- 
sai ščyrasis vaiskas kovoja 
skloką. Pasėkoj tos kovos, 
buvau giliai įsitikinęs, kad 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose socialistų nei dūko 
nebus, bet skaudžiai apsiri
kau... Tie visaip prakeikti 
‘generolai be armijos’ gavo 
kur kas daugiau balsų, ne
gu komunistai.”
Toliaus Senas Vincas sako, 

kad “šitas, stačiai apverktinas 
įvykis” turėtų pašaukti prie 
tvarkos “musų vadus”. Jie tu
rėtų, girdi, pasimokinti iš pra
eities klaidų ir mesti savo ne
tikusius kovos budus. Bet 
“viršūnės” esančios susirūpinu
sios savo autoriteto apsaugoji
mu ir nenorinčios prisipažinti 
prie klaidų.

Kodėl opozicionierių rašyto
jas “apverkia” tą, kad socia
listai gavo 10 * kartų daugiau 
balsų už komunistus, ir kodėl 
jisai “ščyruosius” stalincus dar 
vis tebelaiko /“musų vadais”, 
nors jie kasdien .šlykščiai ata
kuoja “sklokininkus”, yra sun
ku suprasti, čia tur-but ypa
tinga sklokos psichologija: 
jiems, kaip su bizunu, fosteri- 
niai karšia nugaras, o jie vis 
negali paliauti juos vadinę sa
vo ponais!

Bet Seno Vinco pastaba apie 
pekulturingų komunistų koVą 
prieš socialistus yra visai tei
singa. Nė žemiausios rųšies 
reakcionieriai niekuomet taip 
biauriai nepludo, nešmeižė ir 
nepravardžiavo socialistų, kaip 
kad darė ir tebedaro komunis
tai. (O betgi tais 
mais komunistai 
siekia.

Panašiai dėjosi

LęnfaiŠkas jėzuitizmas
0 štai kodėl: bolševizmo 

taktikos esmė yra paremta ne
pripažinimu jokią žmoniškumo 
ir dorovės taisyklių. Tai ne 
prasimanymas, bet tikras, ne
užginčijamas faktas. Nesilaiky
ti jokio padorumo ir žmonišku
mo kovoje su savo politiniais 
priešąis mokino pats nabašnin- 
kas Leninas, Jisai sakė, kad 
kovoje su “priedu” (nors tas 
priešas butų net ir tos pačios 
partijos, tik skirtingos frakci
jos narys!) galima vartoti mė
ty apgavystę ir kiekvieną ki
tokią priemonę, kuri 'gali dis
kredituoti “priešą” darbininkų 
akyse! Tegu “sklokininkai” ati
džiai peržiūri nabašninko “Ilji- 
čo” raštus, jie tenai suras tuos 
jo “istoriškus žodžius”.

Leninas savo “revoliuci- 
niems” tikslams priėmė jėzuitų 
taktiką, ir šito jėzuitizmo ji
sai mokino savo, pasekėjus. 
“Tikslas pateisina priemones!” 
Visi Lenino mokiniai, ąi’ jie iš
mano ką apie “marksizmą”, 
ar ne (dauguma jų apie jį ne
išmano daugiau, kaip degloji
apie astronomiją!), ^et tą jė- daugelių jų jau yra atsitikę.

1.... !■■■ ..................................................................... .......................................— . ..... . ...........

zuitizmo evangeliją, papuoštą 
“revoliucinėmis” frazėmis, jie 
yra giliai įsidėję į savo ma
kaules. Melas, veidmainiavimas, 
šmeižtas, apgavimas — tai yra 
kasdieninė kiekvieno bolševikų 
agitatoriaus duona. Galios troš
kimas yra bolševikų tikslas, o 
šitam tiksluį pasiekti jiems 
visos priemonės yra geros, 
pradedant žvėrišku kraujo lie
jimu ir baigiant pigioms žuli- 
kystėms.

Jeigu komunistai šiandie tu
rėtų galią Amerikoje, tai jie 
socialistus išskerstų, o “sklo
kininkus” sugrustų į Alaską 
arba į kokias koncentracijos 
stovyklas. Bet kadangi galios 
jie “dar” neturi, tai jie tik 
plusta apsiputoję ir skleidžia 
visokias šuleriškas melagystes 
apie savo priešus.

Štai kodėl “ščyrieji” yra to
ki, kaip juos piešia Senas Vin
cas. Tai yra jų antroji pri
gimtis. Bet kadangi taip yra, 
tai naivus tie, kurie įsivaiz
duoja, kad komunistai, kaipo 
iš Maskvos diriguojama parti
ja, kada nors galės prisidėti 
prie teigiamo darbininkų judė
jimo Amerikoje. Jie turės pir
ma pereiti tokią pat evoliuci
ją, ' kokią dabar pergyvena 
“skloka”, idant iš jų smegenų 
išgaruotų tas nesveikas lėni- 
piško jėzuitizmo dūkas, kuris 
yra pavertęs Juos barbarais; o 
jeigu ne, tai jie anksčiau ar 
vėliau nugarmės pas klerika
lus arba fašistus, — kaip su

R. Kalnietis. »

TIKSLAS
(Vaizdelis iš Vilniaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

šeštadienis, gruod. 81, 1982

savo šlykštu-
nieko nepa-

Naujas ęovietų valdžios dekretą? nustatę, kad: po 
sausio 1 dteik* naąaį šeimininkės daugįans uehegaus 
korteliu kuriomis jos galėdavo pirkti vaMštys krautji-. 
vėso duongkiE cukrų, Kas no<’ės gauti kojeles, tas turės 
eiti i fabriku dirbti, nes tik fabrikų ądmi»is trati jos 
dabar dalins maisto korteles.

Sakoma, kad tuo dekretu bolševikai narį griež
čiau, negu iki šiol, pravesti 'ęavo principą: ‘‘Ęąs ne
dirba, tas ir nevalgo”, 0et tai yrą vergijos principas. 
Negalima juk prie ^dykaduonių” skirti kiekvieną mo-. • EI _ _ _ si__ I

ir tebesideda 
ir lietuviškos politikos dirvoje. 
Mūsiškiai Maskvos garbintojai 
per tryliką su viršum metų 
purvais drapstė socialistus. Ka
da dabartiniai “sklokiįlinkai” 
dar tebesėdėjo viename garde 
su bimbininkais, tai jie buvo 
ne prastesni socialistų murziu- 
tįojai, kaip pats Bimba bei jo 
klapčiukai. Labai dažnai Pru- 
seika ir dabartiniai jo vienmin
čiai “pasižymėdavo” savo pikt
žodžiavimu dagi labiąus už 
bimbinius. Ypač gausinga^ ne
švariais plūdimais ir prasivar- 
džiavimais prieš “Naujienų” re
daktorių Grigaitį ir kitus so
cialistų vęįbęjųs buvo patsai 
Senas Vincas.

Gerąi> kad. jie dąb< foa. 
bląivetį įr jau suranda savyje 
drąsos pasmerkti tą ąęšyarų 
'“koyąs” budį, kurį Jię ®jr- 
mUujp J>ątys vartodavę. Bėtį 

1 jiems įutų naudinga p^galvo- 
ti štai apie kokį klausimą: Ko
dėl šmeižto ir * piktžodįiąvimo 
manija reiškiasi daugiausia pas 
Rąmunistus? Juk yra faktas, 
kąd Juot kuris yra “šČyręsnis” 
boUevfcmę š^uįįnkas, juo ji- 

:.ęaį m.ažią.ų .^kąitesi su, pądo- 
! r ūmų ir Žmoniškumo reikala-> 
^įmais. ’ “Sklokiųijikai” 
SUŽmoųėjo tiktai kąda. 
jie pęrėjo į ę^įziciją b pa
dėjo kritiškai žiūrėti į Mask
vos **cudusu. Kodėl taip f

(Tęsinys)
—Nagi štai Julė apalpusi— 

tarė Kazė apžiūrėdama lovoje 
gulinčią Julę. Tuojaus visas 
nlergaičių lijurys apsupo Julę 
žiūrėdamos ^su nusistėbėjimu 
į apalpusią. Julė gi atrodė 
nepuikiausiąjį. Ant veidų ma
tyti buvo ęląr neišdžiuvę aša
ros, akys . įdubusios, veidas 
mirtinai išbalęs.

—Bet ji matyti verkusi.
—Tąi jau jos dalykas, ar 

verkė, ąr ne.
—Vąndens.
—Ar, šal'o?
—Nejau verdančio. Kas, 

kvaila esi.
—Pašaukt vedėjos.
—Ir kam. Pačios atgaivin

sime.
Kaip bematant buvo atnešta 

vandens ir inergaitėsf vargais 
negalais pasbeke Julę atgai
vinti. Ji pasodinta ant lovos 
ėmė prisižiurįnė'i į drauges 
netardama žodžio.

—Kas tau yra Jtrli.uk? — 
paklausė Kazė.

—Kuriam tikslui <ląr čia 
klausinėsi — patarė Maryte. 
Lai geriau nusirėdė ir ilsisi, 

‘ryt šventa, į gimnaziją neeis.
—O kad ir nešventa, tai 

nieko baisaus, sykis serga, tai 
Andre, ir

Ji

ar

serga patvirtino 
tą patį pakartojo dar keli bal
sai. !

Tuo tarpu nurėdė Julę įr 
paklojusios lovą, parūpino jai 
vąHaricuty p apsukri Andrė 
net ištraukė iš kažin kur puo
džiuką pieno dėl ligonės.

Jule bematant \užmigo ir 
•atbudo ryto metą vos apįę 10 
vąląndą. Saulė nušvietė gamtų 
ir nuo stogų čiurkšliais tekėjo 
vanduo, 'krito šmotais sniegas, 
již lango čirškėjo žvirbliai, rė
kė varpos, d.ųndėjo mįęstąs 
nuo judėjimo. Julė jautėsi gc-> 
rai, kūnas ir dvasia per nąįctį 
gerokai pailsėjo, įgijo 
spėkų. Pamačiusi, kąd kamba
ryje nieko nėra, o už lango 
tąip,; gražu,j pąšokai iš^loyosj|r 
p^ju|i lapdįirč lajiigą. rPyras 
pavasario, vėjas į^įyęržė mąlo- 
piobM,s bungomU į kambarį.

T~Dieve — atsiduso Julė,—- 
Jiaip grąžu ore, tikrąs pava
saris.

t Pasigerėjusi pavasario gra-

žumu, grįžo prie lovos ir jau 
manė apsirėdyti. Urnai pamatė 
suglamžytą popFergalį, ir no
rėdama įsitikinti iš kur jis at
sirado, jį išvyniojo. Buvo tąs 
pa's Juozo laiškas.

Ir vėl suspaudė skausmas 
širdį, akyse pasirodė ašaros. 
Atsisėdo ant lovos, lyg smū
gio užgauta ir paskendo juodų 
minčių bangose. Prieš ją , at
sivėrė praeities vaizdai ir jie 
rodėsi tokįe aiškus tarytųjų 
gyvi, tarytum dėjosi prieš kė
lę'ą minučių. Ir iš tos malo
nios, pilnos džiaugsmo ir mei
lės smagumų praeities, pasili
ko tuštuma. Viskas išnyko, iš
dilo. Kur tie žodžiai, kurių 
tiek daug Juozas prikalbėjo, 
kur toji meile, kurią žadėjo 
jai, kurią sudėjo ant jos au
kuro...

Kur?...
“Čia įdedu 200 rublių...”
—Ne, tai nebuvo meilė, buvę 

tai jo pragariškas gudrumas, 
jis norėjo pirkti mano męilę 
už pinigus, norėjo ją prekiąų-j 
'i, jis niekšąs, niekšas...

Tąip kalbėjo krauju patvL 
misi ir skausmų kankinamą 
Julės širdis, bet lupos tylėjo. 
Žodįs “niekšas” negalėjo išsi
veržti iš krutinės, truko jėgų.;

—Juozas, Juozas... 
įėjau,., mylėjau... ir 
myliu dabar 
niekš...

Nedabaigė ir paslėpusi gaĮvą 
priegalviu vėl pravirko. Pati 
nepajuto kaip ašaros ir grau
dus verksmas ją užsupo ir 
ji vėl saldžiai miegojo, lyg po 
■sunkiausio fizinio darbo — 
sapnavo: Pasaulyje neturi nei 
drauges, nei prietęliaus, gyve
nimas bėga \iena‘ivės prieglo
bstyje. Ji visuomet nuliudu^ 
ir net savo lindėsiu patenkin
ta. rlfąip gi galvoja sėdėdama 
liUenkaine savo mirusio tėvelio 
sodelyje, o aplinkui tyla nė 
jokio, balselio, net vejas nedrį
sta sujudinti medžių lapų. Tik 
Štai, lyg iš po žemių atsiranda 
Jąoząs, čia pat arti, prie jos. 
Jis toks malonus, toks meilus, 
kad viename akimirksnyje pa
miršta Julė savo vargus ir 
jaučiasi prie Juozo lainiinga... 
Jis pojima jos ranką, prispau-* 
•džiaprie savo lupų, jai darosi Į Vėl valandėlę buvo tyla. Ju-

Aš jį my 
.. Dieve,, 

O jis? jis,,

malonu, gera. Atsisėda jis ] 
prie jos, prisiglaudžia, apka- i 
bina baltą jos kaklą ir ji jau
čia savyje malonų silpnumą, 
jaučia nenorą prie minčių, 
džiaugiasi ta valanda, o Juo
zas kalbėdamas tyliai jncilės 
žodžius, spaudžia labiau ir la
biau ją prįe savęs.

Ji nesipriešina, pasiduoda 
jo valiai, priima jo glamonė
jimus su džiaugsmu...

Paskendo be sąmonės jo 
glamonejniųGse, apėmė ją sal
dus letargas, nejau'e nieko, 
net nejautė, kad ji dar gyve
na.

Kai tuo tarpu įėjo į kam
barį Kaze, pamatė gulinčią,lo
voje Julę. Tarytum nieko nuo
stabaus. O tuo tarpu Kazė pa
stebėjo jos veido nepapras'ą, 
pilną džiaugsmo ir laimes šyp
seną. Atsisėdo prie jos Kazė 
ir įbedė į Julę akie.

—Laiminga, ji dabar sap
nuoja meilę — pratarė tyliai 
Kaze.

Kitame kambaryje pasigirdo 
mergaičių balsai ir Kazė atsj- 
traukė nuo lovos.

Nubudo ir Julė. Norėjo pa
pasakoti savo sapną, norėjo 
išlieti savo širdies paslaptis 
nors vienai iš tų skaitlingų 
draugių, bet šiuo kartu visos 
jai" pasirodė, svetimos, toli
mos ir net kai kurios nepa
kenčiamos. Artimiausia buvo 
Kazė. Bet ir ta išbujojusi savo 
fantazija ne su noru klausė 
kasdieninių nelaimingos šir
dies skundų, galvodama apie 
savo aukštą asmenį, apie kil
nų gražumą... Tiesa, ji buvo 
draugiška, jau’ri, bet su Jule 
niekuomet nesutikdavo, o 
ypač skirtinos buvo jų pažiū
ros meilės dalykuose.

Vargų ramintoja dar buvo 
Marytė. Bet ir prie tos jautėsi 
Julė ne savo vietoje. Tiesa, 
Marytė buvo draugiška visuo- 
met visoms padėdavo, žodžiu 
patardavo, pamokindavo, bet 
ta jos geradėjystė plaukė dau
giau iš mandagumo negu iš 
širdies.
mas šaltas gerumas pasiliko ir 
iki šiai dienai paslapty. Ro
dos ir visuomet, o dažnai ir be 
reikalo kvatojosi ^Marytė, lyį 
drugio krečiama ir kvatojosi* 
nuo širdies stengdama pri
duoti aplink esantiems links
mą ūpą, bet'veltui. Kai ji juo
kėsi, visi tylėjo. Mergaitės ne
pasitikėjo ja nė mažiausiame 
dalyke, berniukai gi kitaip 
nevadindavo kaip “Bobrįnska 
filozofė”, nes filozofuoti ja 
gabumų netruko. Nepaprastus 
gabumus jį rodė matematiko
je, o ypač analitikoje ir taipgi 
logikoje, kur buvo gvildenami 
silogizmai, kaip pav. “kas tu, 
tai ne aš; aš žmogus, taigi tų 
ne žmogus”. Iš panašių painia
vų Marytė -visuomet iškopdavo 
su penkiuke, žodžiu, moterų 
pasaulyje, buvo laikoma mo
kyčiausia.

Jule galop nutarė niekan^ 
apie savo skausmą nepasakoti^ 
o kantriai jį iškentėti. Iš sy-į 
kio jai rodėsi, kad iškęs'į 
skausmas savo širdyje vienai 
yrą lengvas dalykas, bet taip 
galvodama labai apsiriko. Juoį 
ji daugiau ir nuodugniau ty-i 
ųė savo dabartinę padėtį, juo 
j,a,i darėsi sunkiau ant širdies. 
Norėjo viską pamiršusi grieb-< 
Jis skaitymo knygų, ar moki- 
nimosi pamokų, bet vos spėjo 
atidengti pirmą puslapį, kaip 
pasidarydavo silpna ir net ne-į 
tekdavo jėgų uždengti knygas^ 

.Pavakaryje pasiliko kamba
ryje tik Marytė ir jinai. Buvoį 
tinkama proga atidengti drau-i 
gei sfevo širdies paslaptis, pa
pasakoti jai nįeko neslepiant,, 
hęt kažkodėl nedrįso. Sėdėjo 
prie stalų parėmusi delnais vei
dą ir žiurėjo, kaip Marytė 
visai ramiai kurtojo rašydama 
juodraštyje: + y2 = lygu,
lygu* lygu...

—Lygu ir lygu— nusijuokė, 
lyg nenoroiųis Julė, — o kad 
gį bus Laiminta.

--Nekliudyk, Jule, žinai, 
kad ryt p. Bagdonas kirs, o 
jau senai šaukta.

Tas jos neišaiškina
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lė žiurėjo į Marytę, ši gi kar
tojo tą patį x ,y, x ir 11. 
juodraštyje:xlygu,ėy

—Maryte tarė tyliai Ju
lė, ir daugiau nedrįso prabilti.

Balsas, kuris išsiveržė iš 
Julės krutinės atsimušė į Ma
rytės ausis s'obėtinai. Ji padė
jo pieštuką ir tyrimo 'akimis 
pažiurėjo į Julę. Susikryžiavo 
pilnas skausmo ir maldavimo 
žvilgsnis su matematikos for
mulių žvilgsniu, tarytum šiltas 
pavasario lietus su šaltais le
dais.

Pirma paslėpė akis Julė ir 
nesavu balsu nusikvatojo. Ma
ry'ei dar labiau parupo tas 
Julės keistumas.

—Kągi, iš proto eina — pa
manė sau nieko negalvodama.

—Kas tau, Jule, darosi — 
paklausė žiūrėdama Marytė.

—Nieko—atsakė pilnu rezig
nacijos baku Julė ir vėl pasi
darė tyla.

-- Kvailieji ir tiek — nu
kirto ir užbaigė kalbą Maryte 
ir vėl ėmė kartoti exus ir 
zetus.

Tuo Julės išpažintis drau
gei ir baigėsi.

Artinosi Velykos. Pavasaris 
pilnoje gražumoje išsivystė, 
medžiai sužailavo, gamta at
budo, sykiu su gamtos at
maina, artinosi audra prie 
Vilniaus. Raudonieji išleido 
šimtus atsišaukimų, viešose 
vietose iškabinėjo kraujuotus 
plakatus, vaizduojančius bur
žujų gobšumą ir baisų jų gy
venimo galą, norėdami tuo 
pritraukti savo pusėn gyven
tojų. Bet tas jiems nelabai vy
ko; pasisekimo rado šiek tiek 
žyduose, kurie vieni daugiau
siai dalyvavo mitinguose. Su 
pirmu varpu, pranešančiu 
Kristaus atsikėlimą, sugriaudė 
nuo stoties pusės kanuolės, 
sutratėjo kulkosvaidžiai, už
virė Vilniaus gatvėse kova. 
Vietoj džiaugsmingų procesijų, 
žmonės bėgiojo gatvėmis* pa
dėdami naujiems atėjūnams, 
vietoj linksmų dainų, girdė
josi sužeistųjų dejavimai..vie- 
'oj varpų, griaudė be palvos 
kanuolės. Kova virė gatvėse 
tris dienas* ir tris naktis, kol 
galop Vilnius sulaukė naujų 
valdovų.

Kas įvyko su lietuvių prie
glaudomis užėmus naujiems 
valdovams Vilnių, čia apie tai 
neminėsiu, o paliksiu ateičiai 
nušviesti tą dalyką susidėjus 
kitoms aplinkybėms. Dabar gi 
grįšiu prie tikslesnio savo apy
sakos tolimesnio pasakojimo.

Vokiečių papročiu ^mokslo 
metai baigdavosi visuomet 
prieš Velykas. Tais metais 
Lietuvių Gimnazijoje, kuri bu
vo tuomet apkrikštyta “I Vil
niaus Vyrų Gimnaziją,** irgi 
baigėsi motai prieš Velykas ir 
mokiniai liko paleisti net iki 
rudeniui.

Julei me*m pasibaigė blo
gai. Jai net gręsė antru kartu 
pasilikimas toje pačioje klasė- 
j e, bet poros asmenų protekci
ja rado šalininkų Gimnazijos 
direkcijoj ir jai buvo leista lai
kyti trys pataisos. Ji tuo lai
mėjimu nelabai tesidžiaugė, 
nes mokslas jai tapo visai abe
jotinas, jeigu mokinosi, tai ne 
iš pamylėjimo, bet taip sau, 
nes kitaip nebuvo galima. Trys 
pataikos jai buvo nesvarbu, ji 
visai negalvojo ar jas išlaikys 
ąr susikirs. Išvažinėj us moki
niams į namus, prieglaudoje 
pąsijiko vieni našlaičiai, kurių 
tarpe buvo tik dvi mergaitės 
Vyresniosios Julė ir Anelė, ku
rį vėliau su kitomis keturio
mis mergaitėmis! pamėlusios 
gimnaziją, įstojo į akušerijos 
mokyklą, nes tos rūšies spe
cialistų lietuviai dar neturėjo, 
norę jos buvo jiems mažai le- 
bereikalingos.

(Bus daugiau)

'oj varpų, griaudė be pa| 
kanuolės. Kova virė ga

—<——-----------------------------------------—

V NAUJIENŲ KONCERTAS
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

KULTŪRA No. ii Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose. ..
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Lietuvon Vikingų Keliais iggte

Nubijos

ot, nieko taip

(Bus daugiau)
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31 gatvė ir-Wallace Street

A. MALIAUSKU ŠEIMYNA
Linkime Visiems Savo

Draugams ir Klijentams

A.A.SLAKIS ir pašilei-

in rrrr«3^irrrrirrrrrrrrrri
L*. ' Ik*.

Laivo priešaky sėdi • septin

Joseph J. Mockus
1 V'- 'll ' »' JT ■* fc ’ ■ .t. *'«*' 51 y, '•

Thz WEST SIDE. TRUST
KOOSEVF.LT BOAD PBIE HALSTBD ST

Utį litai

šokome 
pradėjo

yra garsi vieta 
reumatizmo . ir 

visokių nervų

DIDŽIAUSIAS BANKAS VISOJ WEST 
IR NORTH SIDEJ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Savo Pažystamiems, Draugams 

*ir Kostumeriams

1243 So. 49th Avenue 
' CICERO, ILLINOIS

Rašo Dr. C. Kasputis 
diplomatai miškuose

gu-gu 
mė ir augo Berlyne 
lanko universitetą 
atostogauja 
Maedchen” 
skaito save 

Žavėtina,

1837 So. 49th Ct., Cicero, III
Tel. CICERO 205

Užrukau kitą cigaretą ir da
bar tai jau be jokios sarmatos 
stačiai užklausiau p-no X, apie 
ką čia eina kalba ir ką to raš
to autorius nori pasakyti?

P-nas X visas paraudonuoja 
ir gan šiurkščiai man pradeda 
aiškinti, kad tai yra protestas 
arba memorandumas teisėjams 
Haagoje, kurie neužilgo spręs 
Klaipėdos bylą.

Truputį pamanstęs, sveikinu 
Kaipo kam nors at

pūti mizerija. Tiktai čia tai 
lietuviški sakiniai dar ilgesni, 
tiesiog begaliniai.

Kada pagaunu sakinio galą, 
tai pametu jo pradžią; jei pra
dedi.4 nuo pradžios, tai vėl pa
metu galą—ir taip galų gale 
susimaišė man visi galai.

Kodėl tai prisimenu savo šu
nį, kuris vieną syk Chicagoje 
užsinorėjo pagauti savo trum
pą uodegą, teisingiau4, uodegos 
galiuką. Kaip ^isai nesisuko 
ir nešokinėjo, visgi savo uode
gos taip ir nebepagavo, lygiąi 
kaip aš to “sekreto’ ’arba min
ties paslapties.

žvirbliai ant paminklo pra
dėjo peštis dar smarkiau. Ma
tyt, jų tarpe butą ir vokiškų ir 
lietuviškų. Nežinau, kurie jų 
laimėjo. Manau4, kad lietuviš-

Building Commissioner
T0WN of CICERO '■

p-ną
sakymas, sakau, tas straipsnis, 
memorialas ar kaip jį ten pa
vadinti, yra tiesiog diplomati-

2324 South Leavitt Street
Phq»e Cąual 1678

WEST THIRTY FIRST 
STATE BANK

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

mokyklose. Tikra “Kuršių ku
nigaikštienė”. Teko man vė
liau turėti smagių ir malonių 
momentų jos namuose.

Po valandos “kunigaikštie
nė” supažindino mane su savo 
giminaite iš Berlyno. Pavadin
sime tą giminaitę tiktai “Das 
Maedchen”, nes jinai lietuviš
kai nei “gu-gu” Mat jinai gi-

Berlyne 
dabar

Klaipėdoje. “Das 
visgi jaučiasi ir 
lietuvaite.

graži, mergšė ko
kių devyniolikos metų. Liesa, 
gražaus ūgio, juodplaukė. Sau
lėj apdegusi beveik iki senos

bronzos spalvų. Stambus bliz
gančio sidabro artistiški, kalti 
papuošalai ant jos krutinės 
dar ryškiau akcentuoja jos 
ypatingą grožį. Labai prime
na seno Egypto arba 
gražuolę.

Su “Dag Maedchen’ 
beveik kol man jau 
pilti devintas prakaitas.

. Tai tokių maždaug“ yra po- 
nių ir panelių Klaipėdoje, su 
kuriomis turėjau laimės susi
pažinti.
t Laikas ant laivo praėjo sma
giai ir greitai, ir nepasijutau, 
kaip atvažiavome Juodkran-

PASEKMINGŲ
NAUJŲ METŲ

rimu 
šokiai ir 
(Įsivaizduokite sau 
tik penkiasdešimt amerikoniš
kų centų! ' '

Atėjom ' laivan per anksti. 
Turime laukti. Taigi truputį 
pakalbėsime apie Juodkrantę.
Juodkrantė, vokiškai “Schwar- 

zort”, yra rezortas prie Kur
šių juros arba įlankos, dvide
šimt kilometrų nuo Klaipėdos. 
Tai viena puikiausių ir gar
siausių Lietų^oš ; maudynių. 
Gamta čia žavėtina. Balto smė
lio kalnai; pušynai ir gražus 
pliažas.. Labai primena India
nos “Sand Duries”. Tiktai gam
ta čia puošnesnė ir viskas gra
žiau. ir patogiau žmonėms 
įrengta. 1

Juodkrantė 
gydytis nuo 
ypatingai nuo 
ligų, čia suvažiuoja daug žmo
nių, kurių gydymas reikalauja 
gero poilsio ir gyvenimo per
mainos. • Čia taip pat randasi 
šiltos jurų, purvų, garo ir 
elektros maudynės. Pragyveni
mas yra patogus ir palygina
mai labai pigus;

Tai tiek apie musų garsią 
Juodkrantę, o dabar važiuosi
me tenai ne gydytis, bet, ot, 
taip sau tiktai paūžti. •

Laivo dideli šoniniai ratai 
pradeda suktis. “Sakalas” lė
tai plaukia, o vėliau, kaip jam 
ir pridera, pradeda beveik lėk- momjos 

kunigaikštienę 
dėsiu ją tampyti ir tąsyti pir-1 
myn ir atgal -— nu, ir, žinote, 
visaip, dar kitaip, kiek galėda
mas. Mano “kunigaikštienė” po 
truputį protestuoja, nors, tėmi- 
ju, jai tas kaip ir patinka. Ka
žin kuo mano toks elgęsis bu
tų pasibaigęs, jei jai į galvą 
nebūtų atėjus šauni idėja.' Ji
nai man persistatė. Mat, tam 
tikrais sumetimais aš Lietuvo
je, retai kam save persistati- 
nėjau.

Kada ta ponia/pasakė man 
savo pravardę* tai aš pajutau 
lygiai kaip jinai man butų šal
to -vandens kubilą ant galvos 
išpylus.^ Tai buvo moteris vi
siems geraižinomo ir’ląbai už
sitarnavusio veikėjo, dailininko 
ir mokytojo* Klaipėdoje.

Tuoj permaniau savo elge
sį, nes su ja- inan’ smagiau bu* 
vo praleisti laiką* kitokiu bu- 
dU. “ Sakoma, \ kad graži .'mote- 
iriš retai turi į išlavintą /.protą, 
čia pasitaikė laiminga kombi- 
macija; Jinai' pasirodė’• ne tik 
graži ir patraukianti, ? bet kais
tu ;ir kultūringa’,'• gera 'lietuvė, 

‘išlavinta aukštesnės^ vokiečių

Skaitąu. Raštas anglų kal
boje. Pusę lapo perskaitęs — 
sustojau, nes man galvoje pa
sidarė kas tai negerai. Rodosi, 
žodžiai suprantami, bet apart 
žodžių ir žodžių ir dar ne bile 
kokių, galvoje
ir nebepasilieka. Jokios minties 
nebegaliu pagauti, nors plyšk!

Užrukau cigaretą ir pradedu 
žiūrėti į artimus kryžius. Ma
tau: Simoneit, Norkui, Peter- 
eit, Butkus.

žiūrėk, sakau p-nui X, tai vis 
Klaipėdos lietuviai, kurie kri
to kariaudami UŽ Vokietijos 
garbę. Tai tiktai jų maža da
lis, o kiek lietuvių visai be jo
kio tikslo dar krito rusų ar
mijose. O už ką?

P-nas X pradeda nerimauti 
ir prašo manęs skaityti toliau. 
Iš netolimos aikštės girdisi vy
riška, lietuviška viršilos koman
da ir futbolistų šukavimai. Ot, 
dabar, sakau4,

to pulko dūdų orkestras. Bro
liene su broliu eina laivo už
pakalin, kur susispietę visokių 
ponių ir ponų daugybė, unifor
muotų ir civilių.

Man žingeidesni kareiviai, ir 
aš atsisėdu netoli jų. Užkalbi
na mane, koks tai ispaniškas 
arba greičiau žydiškas tipas. 
Jaunas, elegantiškas ir visais 
atžvilgiais korektingas žmogus. 
Pradeda lietuviškai, o paskui 
franeuziškai, galop angliškai. 
Jo anglų kalba gan silpna ir 
juokinga. Nežinau kodėl aš 
jam patikau. Kviečia bufetam 
Einame. Geriame po vieną, ant
rą, trečią — na, neatmenu, 
kiek ten išviso buvo.

Su nepažįstamais, jei jais 
žingeidauju, aš mėgstu trupu
tį išgerti, nes tada aš tokius 
žmones greičiau galiu suprasti 
ir geriau pažinti. Alkoholis 
žmogų padaro liuosesnį.

Pasirodė, kad tai vienas Klai
pėdos stambių pirklių. Vikrus 
gešeftmanas (biznierius).

IPo valandos jo kompanija 
man , pasidaro lyg ir nuobodi. 
Einame viršun.

Pulko orkestras groja “Rum
bą”. Netikėjau užgirsti Lietu
voje Pietų Amerikos šokį.

Pagaunu kokią tai juodakę, 
juodplaukę su amžina šypsena 
studentę, matyt, žuvusių juod- 
veidžių kilmės 
džiu šokti.

Man bešokant kokia tai ki- 
;a raudonplaukė, mėlynakė, 
elegantiška ir gražaus liemens 
bei figūros ponia, tikra “Kur
šių kunigaikštienė” į mane vis 
šauna akimis ir, rodosi, kaip 
ir flirtuoja. O gali bdt, tiktai 
taip sau juokiasi iš mano 
“Rumbą” šokti pastangų? Pa
lauk, manau sau!

Kitam šokiui musų kareiviai 
smarkiai groja amerikonišką 
“džiazą”. Čia tai aš jau visai 
kaip ir namie. Be jokios cere- 

pagriebiu tą “Kuršių 
ir, kad pra-

LINKSMI AUSIU NAUJŲ METŲ 
VISIEMS CICERO 

LIETUVIAMSDirektoriai, Viršininkai ir Tarnautojai 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

- [Acifle-P. & A. Photo]

“Madeleine Bastille” vežimas, seniaus Paryžiuje buvęs labai populiarus, paskutinį kartą va
žiuoja Paryžiaus gatvėmis. (Po parado jis tapo nuvežtas ir patalpintas Transportacijos Muzejuje

vos Kliubo” ekskūrsija. Mielai 
sutinku. Brolienė, brolis ir aš 
einame uostan, iš kur plauksi
me laivu. '

Garlaivis nieko sau. Vokiš
kas iš Tilžės vardu “Falke”, 
kas lietuviškai reiškia. “Saka
las”. Gana patogus su bufetu 
ir svarbiausia jame plevėsuo
ja trispalvė Lietuvos vėliava. 
Vokiečiai žino, ką daro.

Kainuoja mums po penkis 
litus. Tai yra kelione tenai ir 
atgal, gera vakarienė su išgė-

Jųodkrantes kurhause, 
daug kitų pramogų, 

viskas

lietuviams 
priseis kariauti, tai jie bent 
žinos už ką, kam ir kodėl.

P-nas X pradeda jau pykti. 
Skaitau toliau. Išeina tas pats. 
Dabar tai jau beveik ir žodžių 
pradedu nebesuprasti.

“Ar neturi liet (.‘visko origi
nalo?” užklausiu p-ną X. At
siranda. Skaitau. Beveik vėl ta

GRANT WORKS COAL YARD 
ADAM BERNADISUS, Sav.

16th Street and 49th Court 
Residenee: 1605 So. 49th Court 

Pilone C I C E R O 311

JUSTIN MACKIEW1CH
MORTGAGE BANKER

nis šedervas, nes iš jo negali
ma spręsti ką rašytojas nori 
atsakyti, nors kalba septyniuo
se puslapiuose.

P-nas X jau visai užpyksta 
ir aiškina man, kad čia nėra 
joks atsakymas, bet protestas 
ir pamokos Haagos teisėjams, 
kaip jie turėtų spręsti Klaipė
dos bylą—ir, jei man kąs ne
tinka arba aš negaliu suprasti, 
tai aš turiu viską pertaisyti.

Pradedu rūstauti ir aš. Ti
piškas amerikontas —mandra- 
pypkis, kokių nemažai turime 
Chicagoje, mąstau sau. Atsisa
kau.

P-nas X beveik jau verkda
mas maldauja, kad aš turiu 
ką nors daryti. Mat, jisai spe
cialiai atvažiavo iš Panevėžio, 
aikvojo pinigus, laiką ir abel- 
nai tas dalykas labai svarbus 
lietuviams.

Aiškinu p-nui X, kad nie
kuomet neapsimoka griebtis 
dalykų, apie kuriuos neturima 
supratimo. Iš tokių pastangų, 
nors ir prie geriausių norų, 
išeina tiktai meškos patarna
vimas.

Patariu visai nesiųsti. Nie
kas negelbsti. Galų gale sutin
ku pertaisyti. Užima man tas 
beveik visą dieną. Iš septynių 
lapų galop padarome pusant
ro—ir tai, rodosi, perdaug.

Memorandumas teisėjams 
Haagoje pasidarė nuo Ameri
kos ex-kareivių„ gyvenančių 
Lietuvoje. Nusprendėme, kad 
taip bus tinkamiausia.

Kada baigėme, žvirbliai ant 
paminklo jau liovėsi peštis, o 
p-nas X kur tai skubinosi ma
šinėle atspausdinti dvyliką tos 
kompozicijos kopijų. Kiekvie
nam teisėjui po vieną.

Kas* iš to išėjo, — nežinau, 
bet Lietuva Klaipėdos bylą 
Haagoje garbingai laimėjo...
Graži Juodkrantė, o dar gra

žesnės klaipėdietės
Sekmadienį po pietų brolis 

proponuoja rpan važiuoti Juod- 
krantėn su Klaipėdos “Lietu-

Kalbame Lietuviškai
REMKITE SAVO APIEL1NKLS BANKĄ

TEATNEŠA JUMS NAUJI METAI 
NAUJOS LAIMES 

GEROS SVEIKATOS 
IR DAUG GEROVES

jj LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ *
rj . Visiems Musų Draugams ir Pažystamiems
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LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems draugams ir 

kostumeriams

6 šeštadienis, gruod. 31, 1932
Pantel. Romanov

Po Aštuonis Pudus
nuo ten šakėmis šieną į veži
mus, lyg gelbėdami jį nuo gais
ro. Nepakliuvęs į vežimą ir nu
puolęs ant žemės šienas urnai

grįžta iŠ Grunwaldo turi 
minkštą širdį.

šito seno žmogaus fleitos
garsas taip pat priklauso

komis paima aklasai popieriu
ką atgal, sulanksto jį ir nė žo
džio neprataręs išeina iš 
krautuvės.

dešimts markių daug dau- ten yra. — Taip, dar yra žmo- 
giau kaip dešimts markių — nių, kurie turi širdį — netgi 
aš net nedrįsau paklaust kįek[šiais sunkiais laikais..

trinkš

užki

prakeikti jau

esą

šaukė
turbūt galėsit man

kišo kažin kur

ir spausda

3201 So. Halsted St rėkė

puse

Cicero.

teiravosi

METŲ

VALDYBA DIREKTORIAI

J. KLOWAS
1711 So. Halsted St Pamažu/ drebančiomis^ rap

dabar 
links-

tik ką 
vežimą 

pro ša-

taip pat 
nežinojo,

pajėgų nėr. 
sau paleis 

kalbėjo kai- 
kaip bobos

sušuko, pri- 
visas suši

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu visiems savo drau

gams ir kostumeriams.

jau- 
var

toki glėbį 
pas roges

ponas Goblicb.” 
ką, ponas Blimnich, 
ir nori dabar gerti

2314 West 23rd Place 
Phone Roosevelt 2515—2516

DIDMIESČIO 
PASAKA

išgirstas 
laiką.
vis kurs*

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

vare 
tarpgalvokim, 

reik

Laimingų ir Turtingų 
Naujų Melų Linkime 

Visiems Savo Draugams 
ir Pažystamiems

lėkė į kiemą 
jau vieną kar-

3236 So. Halsted 
Chicago, III.

kažin kur dingdavo, lyg kiau
rai žemę prasmegdamas.

—O tu ka čia spaudai! — 
rėkė pirmininkas ant kalvio, 
kuris prisikrovė tiek šieno, kad 
net rogės braškėjo ir pats jis 
sėdėjo, kai ant kokio bokšto. 
Kiek čia pas tave gali būti?

—Aštuoni 1 pūdai 
neatsigrįždamas, visas 

šienuo-

tarė kalvis, atsi

atsigrįžo, ir 
kas tai pasa-

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime, visiems savo kos

tumeriams ir draugams

Universal Health

vargingieji.
—Kas liko 

atsakė Sienka 
Stenkitės tik sąžiningai

Blim-
Nee, aš neturėsiu
—Aklasai jąu'nori ir

, įžanga 35c

linksmai sulaukti Naujus Metus, pašilo- 
KVIEČIA KOMITETAS

' W. K. v Nohara ’ 
(Vertimas iš vokiečių)

“Acli jau viskas tvarkoj, pa
siimkite daiktus ir užmokėsite 
rytoj; nuo manęs tamsta vis- 
vien nepabėgsi.”

Aklasai eina gatve į savo 
kambarį ten kažkur rūsy. Jis 
valgo, jis geria. Dešrelės, ir 
alus, ir sviestas, ir tortas vis
kas gardu.

“Ir sako dar, kad dabar ge
rų žmonių nėr,v kalba jis pats 
sau, “ateina štai kažkas duo
da senam, biednam žmogui

1721 So. Union Avenue
7358

Prie tunelio netoli Grunwal- 
do sįoties stovi senas aklas 
žmogus ir groja skardine flei
ta. Daugybė žmonių eina 
pro šalį — vieni į mišką, kiti 
iš miško. Eina daug sentimen
taliai nusiteikusių jaunų porų 
ir daugiausia moterys meta 
tam žmogui kepurėn po kele
tą feningų. Pirmučiausia jos 
metą todėl, kad jis yra aklas, 
an'^ra, kad jis turi ilgą lįąltą 
barzdą, trečia, kąd jis turi šu
nį ir pagaliau todėl, kad mo
terys, ypač pavasarį, kada jos

Kt /Kf /SJt /K • iK? /K? irS JKI /Kt AR /R* i
LINKIU LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ įB

visiems savo draugams bei kostumeriams ir kviečiu S 
visus atsilankyti į Naujų Metų pasitikimo party.

Šokiams grieš puiki orchestra.

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

Linkiu Laimingų Naujų 
Metų Visiems Draugams 

Kostumeriams

M. KARTASKI
(Kartauskas) 

BARZDASKUTYS

Joseph Rizgen
AUKSORIUS 

3255 So. Halsted St

Grunwaldui; kaip motorų tra 
tėtėj imas, kaip visas 
inas. Vieną rytą ateina čionai 
vaikėzas su savo draugais ir 
pamato tunely tą seną žino* 
gų su fleita. Vaikėzas turi 
rankoj gabaliuką popieriaus— 
tokį ke^virtuotą ir tokio didu
mo kaip dešimts markių; tas 
popierius lankstomas gurgžda 
kaip pinigas, kaip dešimts 
markių. ? 1 - .

Vaikėzas, savo draugų ap
suptas ir dėl to dar jžulfesnis 

prie seno 
tą po-

viskas jus, — 
dalykitės

—Na, imkit vežimus!
Visi išlakstė po kiemus, pa

siliko tik vieni vargingieji, ku
rie neturėjo vežimų, jie turėjo 
tik gautas per dalybas ašis, 
ienas, kurias jie iš apmaudo tą 
pačią dieną buvo sukūrenę.

.Už pusvalandžio visas kiemas 
buvo pristatytas rogių. Kalvis 
buvo įsikarščiavęs labiausia už 
visus. Jis bėgiojo ir šukavo, 
kaip per gaisrą. Krautuvinin
kas ir siipirkėjas atlėkė su 
dvejom rogėm. Daržininkas ir
gi buvo įsikarščiavęs: jis čia 
bėgo prie savo rogių, pas ku
rias stovėjo jo vaikas, apau
tas dideliais batais, su botagu, 
čia bėgo prie šieno kūgio, lyg 
tikrindamas, ar užteks šieno.

Pirmiausia visi paėmė po di
džiausią glėbį paklot j roges ir 
arkliams pasišert, neskaitant.

—Ei, daugiau kaip du glė
biu neimt! — šuktelėjo pirmi
ninkas, stovėdamas su šake 
pas kūgį, nes pamatė, kad kiti 
vieton į roges 
į užkluonę.

—Mes ir dar
— tarė kalvis,

gerus paimsim 
verždamas vir

ve didžiausią naštą 
mas ją keliu.

Ir, tiesa, * paėmė 
kad kai ėjo su juo 
tai paties nebuvo matyt, o tik 
slinko tokia kupeta šieno ant 
dviejų kojų.

Bobos, atvažiavę be savo 
vyrų, nėrėsi iš kailio, kad ko 
daugiausia paimt į du glėbiu. 
Dailydienė susirišo savo naštą, 
įsikabino į ją, bet pakelt ne
galėjo. Pravirko iš apmaudo 
ir, atsigrįžus į kūgį, kur kai
miečiai, kaip skruzdės, tempė 
šieną, raudojo:

IPonedie šventas,
—Stačiai žarnas 

betampydamos, — 
miečiai žiūrėdami, 
kamuojasi.

—Ei, po aštuonis pudus, dau 
giau neimkit! — rėkė pirmi 
ninkas.

—Ko žiopsai, — 
bėgęs prie sunaus 
lęs daržininkas, jau kelis kar
tus šmurkštelėjęs kur ten į 
užkluonę ir visas šienuotas. — 
Krauk!

—Spėsim, nepabėgs, — at
sakė vaikėzas.

—Kvailys tik gali sakyt 
“spėsim”, o gudrus per tą lai
ką du vežimu parsiveš. — Ir 
patsai, paėmęs arklį už vade
lių klimpdamas į sniegą, teki
nas nusivarė roges pas kūgį.

—Varyk greičiau, — sku
biai kalbėjo jis sunui, kai tas 
važiavo jau su prikrautu veži
mu per vartus. Pats lik namie, 
pasakyk, vieton tavęs važiuo
tų Mitką, ir kad tavo kepurę 
nesidetų, velniūkšti, nes vaikš- 
čiojate abudu su ta pačia, už 
dešimt verstų matyt, kad iš 
to paties kiemo.

Apie kūgį ėjo smarkus dar
bas. Ant paties kūgio dirbo 
desėtkas kaimiečių, versdami

Laimingų Naujų Metų 
Linkime visiems savo 

draugams ir kostumeriams

Teter’s (Įuality 
SHOE STORE 
x Leo Teter, Sav.

3401 So. Halsted St.

atbė- 
Stepanida, 

— kurie

—Pabaigėt ar ką 
pirmininkas.

—Pabaigėm.
—Nė per darbymetę taip ne 

dirbom 
maukšlinęs nuo kaktos ant vir
šugalvio kepurę ir šluostyda
masis žiurstu -dulkes ir prakai
tą nuo veido. — Astuoni •„ pū
dai, o įkaitino taip, kad net 
skranda šlapia.

!
' LAIMINGŲ NAUJŲ (1933) METŲ

Linkime Visiems Savo Draugams W
ir Kpstumeriams W

F. SELEMONAVIČIA B

Išdirbę jas šiltų, Vilnonių Sveterių, W

Pančekų, Kepurių ir tt. 4 w
504 West 33rd Street WTel. Victory 3486

Michael Messar
Aptiekorius

—štai ką! — šuktelėjo kal
vis. — Dėt visiem po aštuonis 
pudus, o kas liks, atiduot var
gingiesiems. Ir mums ne skriau
da, ir jie bus patenkinti.

—Teisybė!
—Dabar galit būt ramus, — 

tarė Sienka vargingiesiems, — 
karVių negavot, užtat šieno 
ik valiai gausit, duokit tik ve
žimų.

—...Kad atsakyt, tai tai jau 
užpakalio

Sutikimui Naujų Metų Šokiai ir Balius
Rengia Illinois Lietuvių Pašei pos Kliubas

Šį Vakarą, GRUODŽIO 31-mą
CUICAGOS ‘LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Hajsted Street.
Pradžia 7 vai. vakare

Kviečiame visus atsilankyt 
kti prie gerq$ muzikos.

visiem 
nežinia keno balsas.

Tas balsas buvo
pirmukart per visą

—Kas čia žmones
to!... — suriko piktai supirkė-

užpakalines

šunka pardavėja, “čia gi vi
siškai ne —

Mėsininko žmoną pažiūri 
kažkokiu ^ypatingu žvilgsniu į 
popieriuką ir į akląjį; tada ji 
atstumia aigal pardavėją ir 
pati sako:

“Ne, popas Blimnich, aš ne
galiu tamstai iškeisti. Bet tai

męs ir 
apsiliejęs. prakaitu ir 
tas*, atsakė kalvis, priimdamas 
naują glėbį ir mindamas jį ko
jomis.

O per vartus 
tie, kurie spėjo 
tą suvažinėti.

—žiūrėk, tie 
vėl sugrįžo...

- O ko jus čia vėl atsira- 
dot?

—-Tai mes tik pąžiurėt...
—Brolyčiai, , stenkitės, kad 

sąžiningai! — šaukė savo lai
bu balseliu Stepas.

—Viskas bus ko geriausiai,
— atsakė kalvis, prisimynęs 
virvę veždamas vežimą.

Prisikrovusieji vežimus 
namon arklius taip, kad 
vartų vos neužkliūdavo.

Pabaigė šieną, j kiemą 
go vargingieji — 
Aleksiejaus j Zakaras, 
bėgiojo po kiemą ir prašinėjo 
arklių, kadangi tai pačiai Šte- 
panidai per inventoriaus daly
bas teko tik vežimo pirmaga
lys su dviem supuvusiais ra
tais.

Aleksiejaus Zakaras, pasi
skubinęs, tur būt, pirmą kart 
savo gyvenime, atbėgo į kie
mą su tokia išvaizda, su ko
kia šeimininkas bėga pamatęs 
savo namų gaisrą, kai jau vis
kas sudegę; jis ir aičiojo, ir 
pliaukšėjo rankomis per savo 
skrandos skvernus, ir dairėsi
— ir į kūgį, ir j išvažiuojan
čius iš kiemo vežimus.

—Mikytos Jonai, buk geras, 
duok roges.

—Neturiu rogių:.; skdbiai 
atsakė Mikytos Jonas ir tuoj 
nusiskubino kažin kur. ~

Ir prie, kurio tik būrelio var
gingieji priėjo, būrelis retėjo, 
ir už valandėlės jie likdavos 
vieni ir su piktumu žvalgėsi į 
viens kitą, nes kiekvieną va
landėlę susidurdavo nosimis.

—Ir ko jus čia rūpinatės? 
Jeigu pasakyta — po aštuonis 
pudus... f

—Po aštuonis tai po aštuo
nis, bet tu imk greičiau! — 
tarė vienas kaimietis, 
prisikrovęs sau antrą 
ir skubihi braukdamas

Laimingų ir Turtingų 
Naujų Metų Linkime 

Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

Josephs Dry Goods 
Store

Joseph Pikelis, Sav.
3344 So. Halsted St.

pasidaręs prieina 
žmogaus ir duoda jam 
picriuką:

“Klausyk, žmogau, 
jau pavasaris, visi mes 
minanies; štai imk > dešimtį 
markių; jum taip pat( reikia 
gyventi ir kas nors iš gyveni
mo, turėti. Užteks čia sėdėti, 
cik namo ir nieko šiandien 
nebedirbk. O savo šuniui taip 
patf nupirk pusę svaro kaulų.”

Senis! šnabžda nesupranta
mus žodžius, paima popieriu
ką, paglamžo jį ir susilankstęs 
įsidęda.

“Taip — dėkui — labai dė
kui, dėkui labai — — ”

Jis susideda savo sėdynę, 
susivynioja patiesalą ant, Ku
rio visada guli jo šuo ir tas 
pats šuo nuveda jį į stotį — 
“Labai, labai dėkui.”

Vaikėzai stovi šaipydamiesi, 
prakaituoja visomis odos po
romis alų ir pradeda juokais 
leipti.

Aklas žmogus paduoda prie 
bilietų langelio tą popieriuką 
ir sako: “Vieną bilietą lirečios 
klasės tramvajui ir vieną bi
lietą šuniui; smulkesnių, deja, 
neturiu.”

Kasos tarnautojas, kuris tą 
žmogų pažįsta, paduoda jam 
mechaniškai bilietus, pažiūri 
į tą popieriuką ir sako: “ži
note ką, užmokėsi Tamsta ki
tą kartą.” ■

“Kaip tai?”- klausia aklasai 
nustebęs. /

“Aš negaliu tamstos pinigų 
iškeisti.” Jis pasiima bilietus, 
Šuo nuveda jį laiptais: viršun

lipa ir atsiraųrfa miesto šiau
rėj, kur jis gyvena.

šuo veda jį gatvėmis; nuve
da prie mėsos krautuvės, kur 
aklasai kas vakarą perka po 
aštuntadalį dešros; šuo pasi
lieka už durų, „ aklasai įeina 
vidun.

“Na, ponas Blimnich, kodėl 
taip anksti šiandien grįžtati?— 
klausia jį apvali blondinė 
pardavėja.

“Nu taip,” ištaria triumfuo
damas aklasai.

“Aštuntadalį dešros, kaip 
visada, ponas Blimnich?”

“Ne panelyt; šiandien norė
čiau aš pirmučiausia 
svaro kaulų mano šuniui

...O sau paimsiu porą Vie
nos dešrelių.” ;

“Pora Vienos dešrelių” kar
toja ir stebisi ‘pardavėja.

“...ir duokite dar vieną rau
gintą agurką,” prideda akla
sai.

“Raugintą agurką. Dar ką 
nori?” Ji viską suvynioja ir 
įriša. “Trisdešiiųt ir trisde
šimt ir dešimts bus septynias- 
dešimts. Septyniasdešimtš fe
ningų.”

Ateina tuo laiku mėsininko 
žmona ir mano sali:

“Na; ponas Blimnich, ar ne 
loterijoj tik busi išlošęs?”

“Nu taip”, sako triumfuo
damas aklasai, paima ryšulėlį, 
“dešimts markių turbūt galite 
man iškeisti...”

S. D. L ACHAVICH ir SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

jas, žiūrėdamas 
eiles.

Visi
niekas

Pas kopėją. — “Pusę svaro 
duonos, ir.duokit man šian
dien trejetą pyragaičių. Ir — 
jau seniai seniai nevalgiau 
torto, taigi torto-------.”

Ir padej 
stalo,—

“Iš dešimties markių galėsi* 
man duoti grąžos?”

“Iš dešimties markių? — 
Betgi tai yra visiškai ne dc 
šimts markių, ponas 
nicb. - 
grąžos.
duoną ir pyragaičius ir tortą 
padėt ii atgal ant stalo.

“O ne, tai tamsta užipokėsi 
man rytoj.”

Kolonialinių t prekių krautu
vėj. — “Pusė svaro sviesto, 
prašau ponas Goblicb, ir bon- 
ką alaus,

“Na tai 
pasenėjai 
pradėti?”

“Grąžos
duoti, ponas Gdblich?” — Ir 
popieriuką padėjo ant stalo.

“Grąžos, ponas Blimnich? 
Ne ponas Blimnich, hahaha; 
kas galėtų iš tų pinigų grąžos 
duoįi, tas turėtų būti turtin
gesnis už mane.”

“Taip tai taip, bet pasaky
kit ponas Goblich, kiek čia

i JULIUS JANELIUNAS 1
“AUDITORIUM RECREATION CENTER” SS

3133 So. Halsted St., Chicago, III. S 
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W LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Junkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

(Iš Sovietų gyvenimo)
Kaimiečiai stovi visu buriu 

•dvaro kieme ties šieno kūgiu 
ir jau dvi valandos kaip kalba, 
šaukia ir ginčijasi apie šieno 
dalybas...

Iš pradžių buvo susitarę vis
ką dalyt lygiai. Rugius išsida
lino lygiai, išėjo gerai. Rmė da
lyt vežimus, irgi lygiai, išėjo 
ne visai gerai: kam teko ašis, 
kam ratas. Ir kai padalijo, tai 
pasirodė, kad inventoriaus nėr, 
ir vežimų nieks neturi, — va
žiuot vėl nėr kuo. Todėl kar
ves nusprendė lygiai nedalyt, 
bet pirmiausia duot beturčiams. 
Bet, kai pradėjo dalyt, urnai 
pagailo, ir visi pasirodė 
beturčiai.

—Palaukit, pareis jums 
nieji iš fronto!
gingieji, iš kurių buvo^ atgal 
atimtos karvės.

Dabar su šienu: ir šiaip ir 
taip mėgino, — vis tiek liko 
kas nors nepatenkintas.

—Na, galvokim
— kalbėjo supirkėjas, 
pasidalyt, kol jaunieji iš fron
to negrįžę, nes paskui šitie 
nuogaliai prakeikti užves čia 
savo tvarką.

Metropolitan State Bank
2201 West 22rid Street, kampas Leavitt St.

PASEKMINGŲ NAUJŲ 
Linki Visiems 

»

Savo Draugams 
ir Kostumeriams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ jį
Linkime, Visiems Savo Draugams .2 ir Kostumeriams Jv

g STANLEY PETRAUSKAS S
fl BAKER *

LAIMINGŲ ir PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

FRANKMICKASo 
SIUVĖJAS

Phone C A N A L 4245

Geo. Kucharik
Laimingų Naujų
Metų Visiems
Kostumeriams

Ekspertas
Laikrodžių įELJį*- ?
.Taisytojas

Diamonds, 
Watches.
Jevvelry

1722 So. Halsted St.
ani ISth St., CHICAGO, ILL

SKYRIUS
H1439 So. 49th Ct, 
H Phone CICERO 5927

Tel. LAFAYETTE 9832

rti atmmmitmi



šeštadienis, gruod; 31, 1932' vr .

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

yii .Į—* I"1V VM.MI

Iš Teisybėm Mylėtojų 
Draugystės priešmė- 

tinio susirinkimo

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 11-tą d., Lietu
vių Auditorijoj.
. Būva rinkimai valdybos 1933 
metams. Visa senoji valdyba 
tapo išrinkta sekantiems me
tams, išskiriant pirm. Joną By- 
anską, kuris atsisakė nuo kan
didatūros. Todėl jo vieton ta
po išrinktas Petras Killis. Vice- 
pirm. St. Chapąs. protokolų 
sekretorium St. Narkis, f i n. 
rašt. F. Kasparas, iždininku J. 
Yushkewitz, kontrolės raštinin
ku Z. Grigonis, kasos globė
jas J. Vitas, maršalkas P. Sa
kalauskas.

. Sausio 7 d. įvyksta metinis 
balius

Musų metinis Balius Įvyks 
subatoj 'jsaUsįo 7-tą d. 1933 me
tų. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Geistina, 
kad nariai-ės ir publika skait
lingai atsilankytų. Draugai-ės 
kurie apsiėmėte už darbininkus 
pribukite* laiku.

Visi nariai ir 
kitę atvirutes ir 
kietų pardavėjui
To nepadarius busite priskai- 
tyti prie neatsilankiusių. Kift’ie 
neturėsite atviručių, užsiregist
ruokite raštiškai.

narės atsineš- 
priduokite ti-

Sausio 8 d. mętipis susirinkinuas
Teisybės Mylėtojų Dr-tčs meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
8-tą d., 1933, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 12-tą vai. dieną.

Baigdamas šitą koresponden
ciją, noriu išreikšti “Naujienų” 
Redakcjjaj ir, Administracijai 
širdingiausią, padėką, už talpir 
nimą nąusų Drtės koresponden
cijų, ir. pranešimų, ir valdybos 
adresų.

Linkiu4 visiems laimingų, Nau
jų Metų ir gerų pasisekimų at
eičiai !

Teisybės Mylėtojų Di’augys.- 
tės sekretorius— St. Narkis.

Paskutines šią metų 
žinios iš Cicero lie

tuvių gyvenimo
“N.” rašėjas pranašauja daug 

ko nauja 1933 ir žada skai
tytojus nuolankiai informuoti 
apie įvykius

Cicero lietuviai, pasku'tinį 
kartą šiais metais skaitys apie 
save ir savo kaimynus. “Kitais, 
metais bus daug kas naujo”, 
sako nuolatinis “Naujienų” ko
respondentas Cicero, “N.” Ra
šėjas, “ir jeigu laikas ir svei
kata pavelys, tai ‘Naujienų’ 
skaitytojai tankiai turės progą 
sužinoti apie įvairius nuoty
kius lietuvių gyvenime.

“ ‘Naujienos’ teikia plačiau
sias žinias apie įvykius ir to
dėl svarbu, kad nepraleistu- 
mėte dienos jų neskaitę”, tę
sia “N.” rašėjas. “Mes cice- 
riečiai turime gčrą išnešiotoją^ 
Praną Lukoševičių, kuris mus 
jau aptarnauja su dideliu pasi
sekimu per devynius metus”.

t

LAcme-P. 8 A. Photo]

Maureen O’ Connell, 6 m., iš 
San Francisco, Cal„ nelaimėje 
su automobiliu tapo taip su
žeista, kad reikėjo išimti aša
rų ląsteles, taip kad. mergaitę 
dabar nebegali verkti. Bet vie
ton ašarų ji turi malonių šyp
są, gali dąr galingesnį, giiiklą, 
nei priprąstąs męterų, ašąrąą,

smagiai linksminosi prie dL 
džiulio 5 muzikantų orkestro 
muzikos. Tik Raudonos Rožės 
klįubas galėjo tokį milžinišką 
patingimą suruošti.

Sekantis kliubo parengimas- 
maskaradinis balius. įvyks sau
sio 28 d. Komitetas dirba įsi- 
juosęs. Visi rengiatės, daly
vauti, nes turėsite progą lai
mėti daug gražių dovapų.

— “N.” rašėjas.

Mt. Greenwood

sutiktuvės butų kuo Įspūdin
giausios ir linksmiausios. Ren* 
gėjai tiki, kad Naujus.. Metus 
reikia sutikti linksmai,, su. naų, 
jomis viltimis, nauja energija, 
naujais pasiryžimais.
Kuopa tiki, kad Mount Green- 

woodo apylinkės lietuviai gau
siai atsilankys sutiktuvėse ir 
prisidės kuo daugiausiai prie 
jų pasįsekimo.

Korespondentas.

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
sausio 1 d. 1933 m., Jos. F. 
Budrike radio ir rakandų krau
tuvė, po adresu 3417 S. Hal- 
sted St., rengia ypatingai gra
žų ir linksmą Naujų Metų ra
dio programą. '

Visiems bus malonu pasi
klausyti gražių dainų ir muzi- 
kps, naujausių 'kurinių iš Lie
tuvos.

programas bus duodamas iš 
WCFL ršdįo stoties nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Sykiu bus per
duodamas ir per trumpųjų bau-

t

Telcfpnas_Yards Ll 3 S;

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovahai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieįnama.

3319 Auburn Avęnue
CHICAGO, ILL.

gų stotį—W9XAĄ, taip kad 
musų dainos bus girdįmos vi
sam pasaulyj.

Budriko korporacija sveiki
na visus su laimingais Naujais 
Metais.—V.

Laiškai Naujienų 
Ofise .

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite.
"-"•‘■r------ .............. .......T-ry -r-T------- ,

Garsiiikitės “N-nose”

tachavich it Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodlųvėse, kųopigiausią. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu btfsite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314; w. 23rd PU Cbicągo
SKYRIUS:

1439 S. Coui’t, Cicero, III.
. Tel. Cicero 5927

S; M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roo.sęvęlt 7532-

Phpne Boulęvard. 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Pątarnavimaa, 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.

*> • •' •» . ■

tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laišku? grą
žinti, S. Vąlst. paštui.

2 Bariaus Cora
6 Ęucys Anton
16
19
29
30
37
39

Klimus Stela, a 
Kundrotui W 
Petrikl Frank 
Puskorait Petronei 
Valanis Mrs Pit 
Varys Jan.

NAUJIENŲ koncertas 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Lietuviai Gydytoju

DR. Jėgerio
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 ikį 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marguette Rd. arti VJseternAv 

Phone Hemlock 7828 
Pagedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 5q. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

DR.M T. STIUKOL’B
ąyD^TOJAS IB CHIRURGAS

O F I B A 8 •

4645 S. Ashland Avė.,
ąns>

Ofiso Tel.: Boulėvard 7820
• Namų. Tel.: Prospect 1930

t

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westfrn Avepua 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: x

nuo, 9 iki 11 vą|andąi ryto 
nno 6 iki 9 valandai vakaro

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo ii Europos ir oH praktikuoįa. 
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. BOULEVARD 9199

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

kampas 67tb ir Artesian Ava.
Telefonas Grovehill 1595i 

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

nedėlioms pagal, susitarimą-

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 A?cher Avenue
Phone Boulevard 70<2

C. Z* VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Screęt

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti.

'4847 West 14th. Street 
CICERO. ILL.

X-Ray . . . Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
/ DENTISTAS

4143 Archer Avenue , 
Kampas Farncisco AvenueA. MONTVID, M. D

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 ikį 3 po pietų, 6 iki 8_ vai 
Tel. Sęeley 7330

Namų telefonas Bransvick. 0597

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytoju chirurgu ii 
akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos.

Ofisu ię Laboratorija:
1025 IV I8th St., netoli Morgan St 

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

TeL CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Perk 6755 Central 7464

Jo J*
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.j»I
ir"'

A. L. Davidonis, M.D
491Q So. Mięhigan Avęnue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai, 
nuo 6 ikį 8 valančiai vakare.

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Rėpųblic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGPNAI DYK,AIf

X J, BAGDONAS?
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valanddjėi 'patarnauju šimpa? 
tingai ir iškilmingai sy muzika, daino- 
mis, prakalbomis it .-su , tinkama^ pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą1. '*

Istoriniai R. R. kliubo šokiai
Mt.

j

i

■

musų 
skyrė 

Klieną

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327* So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3,724

. .. ........ .. ..................... ... i Iii 4* i

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS’ KVIETKOS
Prįst^tom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabaiųs Vainikai

3316 S. ŲLalated St. Tel, Boulevard 7314

kAkių Gydytojai

Antanina Shusho -. J* »
Akušerka

16 rnętų. prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškfii.
Atidžiai patarnauja 

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

‘ 102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Raddiffel 2740

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

mylimos motinėlės, kuri per
su šiuo pasauliu sausio 8 
193 2 metais. Palaidota Šv.

Paėjo iš Tauragės apskričio, 
'■Eržvilko parapijos, Rimšų kai

mo. Paliko dideliame nuliudime 
dukteris—Petronėlę Burbienę, Ma
rijoną Brožienę ir sūnų Juozapą 
Budreckį, vieną seserį Prancišką 
Šimkienę Lietuvoj ir kitus gimi
nes. Metai suėjo kaip beširdė mirtis 
išplėšė iš musų tarpo musų my
limiausią motinėlę. Paliko musų 
širdis neužgyjusios ir jos paveiks
las visuomet stovi musų akyse. 
Mes Tavej musų brangiausia Mo
tinėlė niekuomet neužmiršime, mes 

>, ankščiau ar vėliau pas Tave ateisi
me. Sunku mums visiems Čia

Ūmiausios Motinėlės. Amžina atilsį 
-----ilsėkis ramiai juodoj žemelei ir 
lauk mus ateinant, musų mieliau
sia Motinėlė.

Metų sukaktuvės Mišios atsibus 
sausio 4 d., 193 3 m. pusė po sep
tynių ryte Apveizdos Dievo baž
nyčioj. Širdingai užprašome gi- 

t minės, pažystamus ir draugus iš- 
f klausyti šv. Mišių, po Mišių iš- 
'* klausimo užprašo duktė Petronėlė 
1 Burbienė visus sugrįŠti į namus 

antrašu 994 2 Vincennes Avė.

PETRAS YAKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 1:50 valandą 

-po pietų 193 2 m., sulaukęs 82 
metų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Didkiemiu parap., Gerviškių kaina. 

'Amerikoj išgyveno 62 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolvaikiai, brolio Leono: Zofiją 
Bartkienę, Oną Šarpitienę, Stanis
lovas Jakas, brolio Kazimiero: Jo
nas. Dominikas, Kazimieras, Elena. 
Sofija ir Juzefą, teta Domicėlė 
Gotautienė. pusbroliai Izidorius 
Butkus ir Antanas Chapas, gimines 
ir pažystamus, o Lietuvoj brolį 
Leoną ir brolienę Marijoną.

r Kūnas pašarvotas randasi 4700 
Ridgeway Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
į sausio, 2 dieną, 8 vai. ryto iš na

mų į šveno Bronislovo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. .

Laidotuvėmis rūpinasi Bačių 
šeimyna. *

Visi a. a. Petro Yako giminės, 
draugai ir pažystami esat nuošir
džiai kvieičiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Gimines it Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rįus Eudeikįs. Tel. Yards 1741

Kalėdų Raudonos Rožės šo
kiai buvo tikrai istorinis įvy
kis Cicero lietuvių gyvenime. 
Tūkstantinė jaunuomenės minia

Greenwoodo lietuviai links
mai sutikę Naujus Metus.

KAZIMIERAS KUČINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

i gruodžio 29 dieną, 8:10 valandą • 
vakare 1932 m„ sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Telšių 
apskr.. Rietavos parap., Jankai
čių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Priklausė prie Didžio Lietuvos 

Kunigaikščio Vytauto Draugijos.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Barborą Khčinskaitę, 2 pus
seseres Justiną Gvaldienę ir Pauli
na Gudinskienę ir gimines Ameri
koj ir Lietu>oj gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
sausio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš.- 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gędulinr 
gos pamaldos už velionio sielą. o 
iŠ ten bus nulydėtas į šy. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kučinsko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę, liekame,
Sesuo, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A, Masalskis, Tel. Boulevard 
4139

Mpųnt Greenwpod. SLA./178 
kuopos nariai, ypatingai ren
gimo komisija sparčiai ruošia
si prie,.Nauju Metų, sutikimo, 
bąnkieto ir šokių, kurie įvyks. 
A,. Mažrimo svetainėje, 3926 
West lllth Street, šiandien, 
gruodžio 31 d.

Rengimo komisija, drg. Bąl- 
čaitis ir Kąrnizinslęign 1X01 lllZ.1110J^ię>, y bė to 

kuopos pirmininkas drg. Va- 
lantinas pageidauja, kad tos.

J. F. KADŽIUS 
.PIGIAUSIAS! LIETU VIS... /■ 
GRABORIŲS CHICAGČJ 

Laidotuvėse patarnau- 
• i jų geriau, ir. pigiąu 

n^gu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra 

i hų išdirbystės 
OFISAS:

W. 18th Stree 
. Canal 6174 

> SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

n, linu u . ................. s >   u t ■

LiiĮtuvesAkužerčs
Mrs. ANEL1A K. JARUSH 

Physical Therapy 
8e Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment. ir magnetic 
biankets ir t. t. 
^Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Pbone Ganai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Sefedomia ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

PADĖKAVONĖ

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 tar^p, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir’ 
suteikusiems vainikus draugams.

f
Dėkavojame graboriui Eudeikiui 

kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbiųgfi nulydėję, jį j 
amžinastį, o mums palengvino* 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėjkavojame kalbėtojui p. Abėkui 
ir p. Tankeviciui, 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

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

Canal 0706 .

Dr. Ji J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šventadieniais pagal susitarimo

DR, CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS. '
4729 South. Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Office Valandos. 2-41 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C; WINSKUNAS 

GYDVtOJASJR CHIRURGAS 
Ęgs. 2136 W. 24th St, 

Td. Capal 040Ž * 
CHIČAGO.

Telefonas Yards, 09J14,

Dr. MAIIRICE KAHN
4$31 South Ashland Apenue 

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

.7 iki’8. vai. Nedėk nuo 10 iki 12;
Rez. Telephųne Plaza 3200

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos' skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių, karštį^ nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tųliregyptę. , Prirengia 
teisingai akinius.* Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra^ paro
dančią. mažiausias klaidas. Speciale atyda 
ątkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sut^tf. Akinių, kąįnos pe^ pusę pigiaųe, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos, be akinių. Kainos pi» 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofįsp it Rez. Tek Boulevard 5913

756; W.35thSt.
Cor. of 35th « Halsęed Sts)( 

Ofiso valandos nyo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal tutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DB. NAIKĘL'S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniąis pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
* blauzdų gyslas.

Vąląmfo? nuo 1 iki 4* ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis'nUo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

- TeL Boulevard, 1401

M Suzana A, Slakis
Moterų ir Vaiką ligų Specialisti

4145 Archer Avė.
Ofisą Tel. LAFAYETTE 7J37 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ikį 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare, Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

Ofiso: TeU Vktoęy 6893.
Rez. Tel.-Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR,. A, A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir venųiiką ligą

3102 Sq. Halsted St
l^isnpay 31*1 Street.

Va!.: 10-—11 V. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėl iotųis šventadieniais ljOh-~3»

Įi
Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77. W. ViaMngton St.
Hoom 905 Tel. Dsarbom 7966

ValąųdtĮi: 9 ryto iki 4 po pitf^

VakaraisĮ Utarn, ir Ketv,—6 iki 9. vai
4į45, Archer Acte. Tol, Lafagette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

A

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
W. Monroe St., prie Clark

Telefonas Statė 7600; Valandos O—6
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčios vak. 6 iki 0 
Telefonas Roosevelt 0000 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarnlnko, Ketverto ir Subatos rak. 7 iki 0 

Telefonas Republin 0600

I0SEPH J. GRISB
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
TeL Doulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St,
TeL Republic 9723

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pitone Prospect 6659

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virginia 0036

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. UX. '

Tel. Yards 18?9

DK. G. SERNER
US£LS sp»c,,n™

Patyrimą* < 
Komplikuotuose 

Atsitikipuose

Ofisas k Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos,, nuo 10-r-4. nuo 6 ikį S

Nedčliomii nuo 10 iki 12,

M

J. Pi WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prl$ Micbig/n Avt, 
TtL Pullman 5950—6377, 

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak.
• Tel. Lafatettt 6393

16(L N. LaSalh- St. —- pigai inurtj

.■>' i
A S '
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“Naujienų” Metinis Koncer
tas įvyks Vasario 26 dieną
Chicagos Lietuvių Auditorija parinkta tra 

dicinio “Naujienų” vakaro surengimui
Bus naujas, įdomus žygis koncertų rengime; ruošiamas 

didelis, originalus programas 
fa im i i 

tradicinis pa- 
METINIS KON- 
rengimo komisi- 
įvyks sekmadie-

“Naujienų 
rengimas — 
CERTAS, - 
ja praneša -
nį, vasario 26 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Nors planai ir programas 
dar laikomi paslaptyje, teko 
patirti, kad 1933 metų koncer
tas bus naujas, įdomus žygis 
lietuvių koncertų rengime. 
Rengimo komisija yra pasiry
žusi suteikti tūkstančiams, 
kiekvienais metais lankantiems 
“Naujienų” parengimus, origi
nalų, aukštos vertės programą, 
kuris įneštų 
visų musų, 
parengimus.

daug ką naujo į 
Chicagos lietuvių,

Komisija planus pradėjo for
muluoti kelius menesius atgal 
ir sprendžiant iš dabartinės jų 
stadijos, šis metinis koncertas 
paliks toli užpakalyje visus pa
našius praeities parengimus 
turtingumu ir originalumu. Į 
vasario 26 koncertą traukia
mos naujos spėkos, dainininkai, 
šokėjai, kurie tą vakarą lyg ir 
debiutuos prieš Chicagos lie
tuvių publiką.

Nežiūrint plačių rengimo ko
misijos užsimojimų, įžanga į 
koncertą bus tik 50 centų. Pla
tesnės žinios —•* apie koncerto 
dalyvius — programą — bus 
patiektos vėliau.

Ėjo namo iš darbo; 
mirtinai gatveka- 

rio suvažinėtas

jų vaikai išmoktų gražius .gru
pinius šokius, atvesti dukteris 
ir sūnūs į Gage Park svetai
nę, prie 55-tos ir Western Avė., 

bus 
visai

Nukentėjęs lietuvis Kazimieras 
Kučinskis* užvakar mirė pa* 
keliui į St. Paul ligoninę.

Kazimieras Kučinskis, įpusė- 
jusio amžiaus lietuvis, 3264 S. 
Morgan St., užvakar, apie 8:10 
vakare eidamas iš darbo, prie 
34-tos ir Morgan kampo buvo 
gatviakario suvažinėtas.

fijo skersai gatvės, netoli 
kampo, kuomet Morgan gatvės 
gatviakaris, aptarnaujamas tik 
vieno žmogaus atskubėjo. Kon
duktorius mėgino sustoti, bet 
buvo pervėlu. Pertrenkė Ku
činsku ant gatves ir perskėlė 
jo galvą. Sužeistasis buvo tuo
jau policijos paimtas į vežimą 
ir gabenamas į St. Paul ligo
ninę, bet pakeliui mirė.

K. Kučinskis mirė nevedęs. 
Kūnas randasi pas graborių 
Masalskį, 3307 S. Auburn Avė., 
kuris"'j į laidos pirmadienį, šv. 
Kazimiero kapinėse.

Radiatorius išgelbė 
jo vaistinę nuo va

gilių gaujos
Kelintu 

šikai 
tinę, 
gatvių

kartu šiais metais plė
nį ėgi n o įsiveržti j vais- 
prie 22-tros ir Leavitt

namų, 2158 
užpakalinėje 
vagiliai iš-

Keli plėšikai užvakar naktį 
mėgino įsiveržti į A. F. War- 
haniko vaistinę, prie 22-tros ir 
Leavitt gatvių kampo,' bet ne
kaltas radiatorius atliko tą, ką 
būrys ginkluotų sargų tebūtų 
galėjęs padaryti.

Įėję į prieangį 
West 22nd Street, 
vaistinės sienoje
piovė didžiulę skylę ir buvo be
sirengią slinkti į vidų. Bet di
deliam nusiminimui pamatė, 
kad visas darbas nuėjo veltui, 
nes prie skylės, vaistinės vi
duje stovėjo didžiulis radiato
rius. Negalėjo pro jį pralysti, 
o didesnę skylę piauti nebuvo 
laiko, nes pasigirdo žinksniai 
ir balsai ir vagiliai buvo pri
versti bėgti.

Tai buvo nebepirmas pasikė
sinimas prieš vaistinę šiais me
tais. Keliais atvėjais vagiliai 
gerai pasipelnė.

Jaunų šokėjų atydai!
Sausio 2-rą dieną, pirmadie- 

nj, prasidės naujas Chicagos 
Lietuvių Baleto mokyklos se
mestras. Mokytojas p. Chunick 
kviečia tėvus, kurie nori, kad

3 vai. p. p. Pirmadienį 
duodama pirma pamoka 
veltui. —Valdyba.

Nukritęs nuo kopė 
čią nusilaužė du 

šonkauliu; mirė
Lietuvis Petras Jakas mirtinai 

susižeidė nukritęs nuo kopė
čių Brundage Body Co., dirb
tuvėje

Petras Yakas, 65 metų, 4700 
South Ridgeway Avė., vakar 
1:30 pasimirė nuo žaizdų, kur 
rias panešė nukirtęs nuo ko
pėčių, Brundage Body Compa- 
ny dirbtuvėje, 1542 West 22nd 
Street.

Nelaimė įvyko penktadienį, 
gruodžio 23 d. Yakas dirbo 
dirbtuvėje už sargą-watchmo- 
ną. Nakties laiku, nustojęs 
lygsvaros nukrito nuo aukštų 
kopėčių, atsimušdamas į grin
dyse išmėtytus geležgalius ir 
medgalius. Nusilaužė du šon
kauliu ir, be to, gerai susitren
kė. Nugabentas į ndmus visą 
laiką išgulėjo lovoje ir vakar 
po pietų staigiai mirė.

šiandien pirmą valandą po 
piet, Eudeikio lavoninėje, 4605 
South Hermitage Avė., įvyks 
pomirtinių coronerio tyrinėji
mas. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, iš Eudeikio koplyčios į 
šv. Kazimiero kapines. Vėlioms 
buvo nevedęs.

North Side
SLA. 226 kuopos metinis 

susirinkimas

Ateinantį antradienį, sausio 
d. įvyks metinis SLA. 226 

kp. susirinkimas. Pradžia 7:30 
v. v. Vieta Association House, 
2150 W. North avė.

Susirinkimas bus svarbus,— 
Naujoji valdyba užims senosios 
valdybos vietas. Sus renkami 
6-1 o Apskričio delegatai. Val
dybos raportai ir t.t

Visi nariai yra kviečiami 
skaitlingai susirinkti. ,

—Kp. sekretorius.

3

Cook apskričio socialia 
tai ruošia maskaradi

ni balių V

Mažoji Elena Beina* 
ryte sako ateisianti 
į “Naujienas” dirbti
Tuo budu nori išreikšti dėkin

gumą už dovanas, kurias ga 
vo nuo “Santa Claus’o” Chi 
Liet. Mot. Draugijos

, n,į. i!»[ "n n*1!."1 '"f11"..1

Abu kūdikiai, spėjama, apie 
9 valandų amžiaus. Vienas bu
vo moteriškos lyties, antras 
vyriškos. Lavonėliai nugabenti 
j Cook apskričio lavoninę. Po
licija daro žinksnius, kad su
ieškoti motiną, kuri kūdikių 
taip žiauriai nusikratė.

a brightcr, happier, and more 
prosperous New Ycar.

—Pumpernickle.

Šeštadienis, gruod. 31, 1932
.. ...  *.*t j-?

CL.ASSIFIED ADS

Jatfnoji lietuvaitė Elene Bci- 
narytė, 821 West 85th Place, 
kuri prieš Kalėdas kreipėsi į 
p. Norą Gugienę, Chicagos Lie
tuvių Moterų kliubo pirminin
kę, su prašymu perduoti jos 
laiškelį “Santa Claus’ui” ir pri
minti jam, kad ji šįmet netu
rės ‘Christmas’, o nori gauti 
“prezentą”, negreit užmirš, kad 
‘.Claus’as’ jos prašymą išpildė.

Dėkinga Elenutė prisiuntė 
laiškelį, kuriame prašo “Nau
jienų”, patalpinti mano kelius 
žodžius. Aš tamstom busiu la
bai dėkinga. Aš apturėjau nuo 
p. Uogienės dovanas. Aš norė
čiau jai širdingai padėkoti už 
gerą širdį, kad ji priėmė mano 
žodžius...

“Ji aprūpino mamą, du bro
liukus ir mane garžiais daik
tais. Aš turėjau ką parodyti 
savo draugėms. Aš niekuomet 
p. Gugienės neužmiršiu. Aš už 
ją melsiuos. Mano mama ir 
broliai irgi dėkoja p. Gugienei...

“Aš nemoku gerai lietuviškai 
rašyti, bet aš noriu pasakyti 
ačiuj Kai aš pabaigsiu mokyk
lą ir kai mama mane leis j 
‘high school’, aš ateisiu į ‘Nau
jienas’ ir dirbsiu.

—“Elena Beinarytė”.

Rytoj “Birutės” cho
ras atidaro 26-tą 

sezoną
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

įvyksta didžiulis “sezono ati
darymo” koncertas.
Ryt, Naujų Metiį dierią, ket- 

virtdalį šimtmečio su* Chicagos 
lietuviais išgyvavęs “Birutės” 
choras, atidaro 26-tą sezoną 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 7:30 vai. v.

Choro vedėjai, valdyba su 
dideliu atsidėjimu ruošėsi prie 
to “sezono atidarymo” koncer
to ir todėl yra tikra, jog pa
rodys visuomenei, kad dabarti
nė “Birutė” tebėra ta pati 
“Birutė”, kuri per 25 metus 
užėmė neužpildomą vietą Chi
cagos lietuvių kultūriniame gy
venime.

“Vakaro- programas bus pa
remtas liaudies motyvais”, par 
reiškė “Birutės” choro vedėjas 
Mikas Jozavitas, komentuoda
mas apie koncertą. “Jis bus 
kiek skirtingesnis nuo praei
ties choro parengimų. Be cho
ro, jame dalyvaus geriausios 
solistų jėgos ir grupės. Dainos 
bus paįvairintos vaizdeliais, 
kurių paruošimu rūpinosi 
ofas Jurgelionis.”

“Daug ką galima apie 
rutes’ programą pasakyti, 
manau, publika geriausiai
sitikrins apie jb programų 
aukštą vertę ryt j koncertą at
silankydama,” baigė M. Joza
vitas. ‘

Kle-

‘Bi- 
bet, 
per-

Bridgeporte, ieloje 
rasti dvejų nauja- 

, girnių lavonėliai ,
Vienas kūdikių moteriškos ly

ties, antras vyriškos; abu de
vynių valandų amžiaus.

Ieloje, prie 3213 Lime St., 
Bridgeporte, užvakar, apie 9 
vai. vakare rasti dvejų naujar 
girnių lavonėliai.

Sekmadienj, sausio 1 d., Cook 
apskričio socialistų partijos 
skyrius rengia maskaradini ba
lių, 132 Infantry Ąrmory, prie 
2653 West Madison St, Įžanga 
prie durų bus 65c. Už kostiu- 
mus bus duodamos dovanos.

Pinigų Siuntimo Skyrius at-; 
datas kasdie nuo 8 v. ryto 
iki. 8 vai. vak. Nekėliomis 
nuo 9 v*, ryto iki 1 v. p* p. 
............................ ■■'-IT— ............................... .
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Here we are at /the eiid of 
1932. It Was a busy year and 
a successftil one for Birute. Bu*t 
what is in store for nhisic 
lovers in 19<J3 ekceeds their 
wildest imaįinings. For a start- 
er we present Birutes’ “Open- 
ing-of-the-Scason” Concert on 
New Yeąr’s Day,

A*nd yfhat a concert!
We shall prove conclusively, 

to all and sundry, that Birutė 
can combine hey music and 
dignity with humour and pa- 
thos. Don’t be surprised to 
hear dogs barking and cats 
me'wing Or' see them slink 
aeross the stage. We cannot 
promise ahy pink elephantsbut 
you may see a polka-doted 
horse.

Men will sympathize with 
poor old “Dziedukas” 1 whose 
wife berates him for coming 
ho/ne so late with so poor an 
excuse. Ąrid the women will 
cluck their tongues and say 
“Tikrai kaip vyrai” or “Taigi, 
taigi”

No,
certainly 
what can 
start the 
(The writcr

PRANEŠIMAI
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 raportų. Bus renkami 6-to apskri
čio delegatai ir . naujoji valdyba užims 
senosios vaidybos vietas Todėl visi na
riai yra kviečiami skaitlingai susirinkti ir 
nesivėluoti. — M. J. Šileikis, sekr.

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.

Simono Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimų sekmadienį sausio 1 
dienų, 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

Automobiles
RETA PROGA

La Šalie 1931 Custom Sėdan. Ka
dangi man reikia pinigų, turiu tuojau 
jį parduoti Vartojau jį tiktai nedė- 
liomis Karo negalima atskirti nuo nau
jo Originalis gražus baigimas ir geri 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukuosiu jį už - $400. Atsišaukite 
nedėlioj. 2419 North Kedzie Avė. Ist 
flat. ’ ,■ /j ,,' . / ■ ,,

GRAHAM VĖLIAUSIO, J 931 MODE- 
LIO DE LUXE SEDANAS

Turiu paaukoti praktiškai naujų 
Graham. Važinėjau juo labai mažai 
ir jis yra absoliučiai kaip dienų išėjęs 
iš dirbtuvės. Kainavo man virš $1,950 
naujas. Paaukosiu jį tiktai už $250. 
2020 North Spaulding Avė., 2nd flat.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS blaivas unijistas ja- 
. . * * " ' į — pas

tovus darbas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
grosernę ir bučernę — 4 kambariai pa
gyvenimui. Rašykite. Box No. 1517, 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba atskyrai, arba mainysiu 
kų kas turite.

6001 S. Carpenter St.

ČEVERYKŲ Taisymo Šapa parsi
duoda .vertės $1200, parduosiu už 
trečdalį kainos. šapa randasi kitoj vie
toj. 1918 Canalport Avė.

apsvarstyti draugijos reikalus.
P. K., nut. rast. '

Pullmano Lietuvių Namų Sa-
Sąjungos metinis susirinkimas

nitoriaus pagdbininkas nevedęs 
tovus darbas.

2003 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių, cigarą ir 
visokių mažmožių krautuvė, su 4 kam
barių pagyvenimu. Pigi renda. Prie
žastis apleidžiu Chicago.

1817 S. Union Avė.

Birutė’s Concert will 
not be “dry” and 
be better than to 
New Year “wet”? 

will. not be re-
sponsible for the way people 
may constrUe the foregoing.) 
After the concert there will 
be dancingy to the straįns of 
Mi'ke’s ininiitAblę i orchestra.

Start 1938 rįght by resolving 
to tyeat the Lithuanian Audito
rium New YeaFs Day at 7:3;0 
P. M. Tickets hrė on sale and 
can be botight' from any of 
the chbruk

In conclhsibh, Birutė wishcs 
to extend io all' her 'most sin- 
cere and heartfelt wishes for

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos ’• 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos i 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abeliios Istorijos

MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuvių 
Mokyklą

3106 E. Halsted St., 
ęrilČAGO. ILL. ,

Lietuvių Tautiškos 
Parapijos

BALIUS
Sausio-Jan. 1, 1933

Pradžia 6 v, v.
3501 So. Union Avė.

Įžangai 25c. 
Kviečia

Klebonas Linkus ir Komitetas,

STEKAI - CHOPS - 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNčIUS

BAVIOLI

B. W. KORSAJC, Sųv. 
1516-18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

-w-r

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

[ Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite

I ENGLEWOOD 5840

P. CONRAD
FOTOGRAFAS

730 W. 62nd St.
■a.i.t,................. -

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS;

L. KAUFMAN & C(X
134 N. LaSalleŠt. priešais City Hali 

Kambacy, 610

*'*'• ' //.T IK.

West 
Vininkų 
įvyks nedėlioj 1 d, sausio, 2 vai. po 
pietų parapijos svet., valdyba kviečia vi
sus, ne tik Sųjungos narius, bet ir viso 
West Pullmano namų savininkus ypač 
kuriems rupi ateitis. Valdybos Narys.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj metinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, sausio 1 d, 1933 m., 1 vai. po 
pietų .naujoj vietoj, J. Garbuž svet., 
3749 S. Halsted St. Malončkite vis! 
dalyvauti, nes yra svarbių tarimų. Ne
pamirškite, ' kad susirinkimai yra per
mainyti iš antradienio į pirmų sekmadie
nį, po pietų, virš minčtoj svetainėj.

A. Zalagėnas, rašt. ■

L. A. 23 8 kp. rengia labai linksmų 
sausio 1 d., 1933, Gramonto sa- 
4535 
vak.

MUZIKANTAS
Reikalinga mokančio ant 

Hawaiian Gitaros groti, taipgi 
ant kitų instrumentų.

Pašaukite:
Republic 10091

Poultry 
Naminiai Paukščiai

AUGINKITE OVISTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.65, Scratch, $1.10. Cash kainos 
be pristatymo. Tel. Hemlock 9845. Albert 
Angel Jr. Co

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui , .t, ^MMMMMMyMU^^^M^^^A^MMM******************

PARDAVIMUI 176 akerių farma 
Lake Road No. 5, 65 mylios nuo Chi
cagos, su gerais budinkais, gyvuliais, 
mašinerija ir visu inventorium. Mainy
mui ant Chicagos prapertes ar mortgi- 
čių. *

A. MARGIS, 
Savininkas 

1303 W. 69th St.

PARDAVIMUI arba mainymui far- 
ma ant bizniavo namo. 55 mylios nuo 
Chicagos. 3612 W. 56th St.

5832 S. Western Avė

s. 
šokį 
Įėję, 
vai.

So. Rockwell St., pradžia 8 
Kviečiame visus. •

Rengimo Komisija.

Moterų Draugijos “Apšyie- 
susirinkimas įvyks antradie- 
d.. 1933 m. Sandaros

Pradžia
Visos narės kviečiamos

svet., 
7:30 
susi-

Lietuvių 
ta” metinis 
nį sausio 3 
3227 So. Halsted St. 
vakare,
rinkti skaitlingai, nes bus renkama drau
gijos valdyba sekantiems metams. Bus 
ir daugiau svarbių reikalų aptarti.

— Sekretorė.

Draugystė Garsaus Vardas Lietuvaičių 
laikys savo metinį susirinkimų Filipoyičio 
svetainėj,, 4512 S. Wood St. sausio 1 
d., 1933 m. sekmadieny, 2 vai. po pie
tų. Visos draugės būtinai atsilankykit, 
nes bu^ svarbus dalykai apsvarstymui.

B. Jasinskas, rašt. prot.

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks nedėlioję sausio 1 vai. po pietų, 
Sv. Jurgių parap. svt. Malonėkite pri
būti ir ’ uŽ.slHri>kėti\savb duokles. Taipgi 
ant šito susirinkimo bus svarstoma apie 
rengiamų vakarienę. Vakarienė yra 
reiigiama sausio 8, 1933 šv. Jurgio 
parap. svet. Draugijos 20 metų gyvavi
mo apvaikščiojimui. Tamstos pribuvi
mas yra būtinai reikalingas.

O. Kliučinskaitė,

Liet. Keistučio Pašelpinio 
svarbus susirinkimas įvyks sausio
nų, pradžia 12. vai. per pietus, 4615 S. 
Morgart St. Nariai kviečiami skaitlingai 
susirinkti. A. Jusas.

Į....... ........... J.,,.
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Kliubo 
1 die-

Financial
Finansai-Paskolos

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

REIKALINGA $1,800 dėl pirm<! 
morgičių. Ant 120 akrų geros ūkės. 
Su dideliu staku,.no tintieji atsikreipkite 
į Naujienas, banko > užtikrintas invest- 
mentas. Galima matyti ūkį*. Jeigu no
rite galės gauti pragyvenimų už procentų. 
Atsišaukite greitai į Naujienas laišku.

B8x 1519, 
1739, So. Halsted St.

' ' . ........... .............................. .....

Business Service * 
Biznio Patarnavimas,.

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

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn .9765, Chicago

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namą stogų pa 

taisome ir perdekoruojame už $40 
Cash. Darbų pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOF1NG WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

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

Mes taipgi 
W. Culler-

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ German Police Dog, 
šviesiai pilkas, gruodžio 27 d., kas 
praneš gaus $5.00 atlyginimo. 714 W. 
14 Place. Tel, Canal 0781.

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu namu

kų su rubežiuojanČiu tuščiu lotu. Mai
nysiu ant gero biznio.

4424 So. Mozart St.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas naujai 

ištaisytas, su visai parankumais, pe
čium šildomas. Randasi 7228 South 
Talman. Savininkai

1255 S. Sawyer Avė.

Furnished Rdoms
RENDON furnišiuotas kambarys ant 

viškų — karštu vandeniu apšildomas. 
2542 W. 46th Place

RENDON kambarys, apšildomas prie 
mažos šeimynos, su ar be valgio. 
3316 W. 55 St. Republic 8214.

RENDAI
KAMBARYS.

3151 So. Emerald Avė.

NUOMON apšildomas kambarys, 
vienam ar vedusiem, gali vartoti virtu
vę. A. Brijunas. 3332 Emerald Avė.

. Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

^PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, yra 4 kambapai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujas muro 
pigiai. / _
vininkas apleidžia Chicago. 
Avė. Tel. Boulevard <>502.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rtndaunninkais. į Maža narinė mokestis. 
Ėxpertų patarimas visose namų savininkų 
it' rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori- 
Sinalių ir, vienintelio namų savininkų 

turo Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas '
1642 Wėst Divisiod St.

Tel. Armitage 2951-2952

garadžius. 
Atsišaukite greitu laiku. Sa- 

’ — — - " 38o8 Lowe

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
gera vieta. Biznis išdirbtas per ilgus 
laikus. Cash biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. .

4135 W. 47 St.

csaffi* ian 5iuo adresu viri 40 metą'
•>•■M.. ,.*.*. '  ________ ________l i .

o

. Real Estate For Sale
Namai-žemB Pardavimui 

W*^*^^^^^^«^***^*^^*^i*****WWW***^^****^**—**** 

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių. biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokių nuosavy
bę ųr tat namelį ar kokį bizni ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. —• Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su * stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rušits dokumentus, kaip tai, 
pirmus it antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, L<ases ir tt. Musą obalsis 
^Greitas ir teisingas patarnavimas**. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. §mith & Co.
Real Esttitc—Lbans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avehue 
Lafayette 0455 k

PRIVERSTAS parduoti pigiai 5 
kambarių cottage, eonerete basemeątas, 
furnace šildomas.

6046 So. Kolin Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Biznio namas —< Itoras ir 4 kambariai, 
2 automobilių garadžius ir visi Butcher 
Sįhop ir Grocery (fixtures) rakandai. 

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

mokesčiais kaip renda. po $40.
Du metai atgal namas kainavo $9500.’ 
Apielinkė labai gera — Brigbton 

Parke.
Atsišaukite:

PAUL M. SMITH 
4425 $o. Fairfield Avė. 

lafayette 0455

PARDUOSIU arba išrenduosiu pigiai 
5 kambarių namų, lotas 60x125. Kas 
norėtų gyventi ant tyro oro atribokite 
greitai. 1021 W. 60 St. Telefonas 
Engkyyood 2116.

nr • Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

C ' '
* • • / ‘ g • i'

Malonų* girdė*!, kad Thmstą jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. AMuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už Sj skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite j j keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū* už komplimentus — pasakykite* savo pažįsta- 
. miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž

mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT OKQQ
Skelbimus priimaiųe nuo pat ryto iki $ valandai vakarų.

IMPERFECT IN ORIGINAL




