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Japonai užėmė Shianhaikwan, 
prie Chinijos sienos. Gal tai 
pradžia žygio prieš Peiping
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No. 1

Kaune Nusižudė Telšiškis Stasys Narutavičius
NARUTAVIČIUS NUSIŽUDYS Iš NUSIMINI
MO DEL LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIU
Buvo pasirąšęs Lietuvos nepriklausomybės 
deklaraciją. Lenkai yra nužudę jo bro

lį, pirmąjį Lenkijos prezidentą

Pereiti metai buvo! 
sunkiausi, laukia

ma geresnių

Ryga, sausio 2. Gautomis 
čia žiniomis, Kaune nusišovė 
Lietuvos patriotas Stasys Naru
tavičius, 80 m. Nusižudęs iš 
nusiminimo delei įtemptų Lie
tuvos ir Lenkijos santykių.

Velionis Stasys Narutavičius 
buvo kilęs iš smulkių Žemaiti
ją bajorų. Baigęs mokslus jis 
apsigyveno Telšiuose ir čia iki 
pht senatvės advokatavo. Kar
tu jis plačiai dalyvavo visuome
niniame veikime ir buvo karš
tas Lietuvos patriotas. Dalyva
vo dįdžtfąjam Vilniaus seime 
1905 W. Užėjus karui nebėgo į 
Rusiją, bet pasiliko savo myli
muose Telšiuose ir vėliau tapo

li vasario 16 d., 1918 m. pa
skelbė Lietuvos nepriklausomy
bę. Po Lietu-vos nepriklauso
mybės deklaracija pasirašė ir 
adv. Stasys Narutavičius.

Jo brolis inžinierius Tadas 
Narutavičius, tik jaunystę pra
leido Lietuvoj. Nusikaltęs caro 
valdžiai, jis išvyko į užsienį ir 

' inžinieriaus mokslus baigė 
Šveicarijoj, kur tuo laiku dau-

giausią ir glaudėsi Rusijos po
litiniai į prasikaltėliai, Pabuvęs 
dar kiėk Šveicarijoj, jis išvy
ko į Ispanija, kur dirbo prie 
vandenį; kelių. Po kiek laiko 
vėl sugryžo į Šveicariją, pa
kviestas profesoriauti viename 
Šveicarijos universitete. Ku
riantis nepriklausomai Lenki
jai, jis buvo pakvietsas į Len
kijos delegacijų, kaipo eksper
tas, laike Paryžiaus taikos de
rybų. Deryboms pasibaigus ir 
Lenkijai atgavus nepriklauso
mybę, sugryžp į Lcnkijų ir Na
rutavičius. 1922 m. seimui ren
kant pirmąjį Lenkijos prezi
dentą, tautinių mažumų, socia
listų ir kitų pažangiųjų sro
vių balsais Tadas Narutavičius 
ir tapo išrinktas pirmuoju Len
kijos prezidentu. Lenkijos at- 
galeiviai delei to pakėlė didelį 
triukšmų, kam tautinės mažu
mos pagelbėjo išrinkti Lenkijos 
prezidentų ir neužilgo po išrin
kimo, prezidentas ; Narutavi
čius lenkų tapo nušautas, kai 
jis važiavo atidarti Lenkijos 
dailės parodą.

Pablogėjimas pasireiškė visose 
srityse. Gamyba pasiekė že
miausio laipsnio •
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Japonai vėl puola 
Chiniją, užėmė Chi

nijos miestą

Pildomoji Taryba ne 
išrinko naujo SLA 

sekretoriaus
šiandie sugryšta iš Pildomosios
• Tarybos suvažiavimo iždinin

kas adv. K. Gugis

Paskutiniai Ameri 
kos kareiviai aplei

do Nicaragua
Managua, Nicaragua, s. 2.— 

Po naujojo Nicaraguo preziden
to Juan Saca^i inauguracijos, 
paskutiniai Jųngt; Valstijų ma
rinai ir aviatoriai apleido Nica
ragua, tuo užbaigdami Ameri
kos ginkluotų intervencijų, ku
ri tęsėsi 19 metų.

Pirmieji marinai buvo atga
benti į Nicaragua 1912 m. ir 
ten pasiliko 13 metų. Juos at
šaukus tuojaus prasidėjo suki
limas ir .tapo pasiųsti nauji 
marinųyburiai 1925 m., kad ap
saugoti amerikiečių interesus.

8 nusinuodijo munšainu 
New Yorke

* Nevv York, s. 2.—Triukšmin
gai palydint senuosius metus, 
8 žmones nusinuodijo 
nu, 20 apsinuodijo ir 
ligoninėse, daugelis gi 
po išgelbėti daktarų.

Per Kalėdų šventes New Yor
ke nuo nuodingo munšaino mi
rė viso 19 žmonių.

munšai- 
randasi 

kitų ta-

Hongkong, Chinijoj, s. 2.— 
Keturi chiniečiai liko pasmerk
ti mirčiai ir nužudyti nacio
nalistų partijos už šmugeliavi- 
mą prekių iš Japonijos.

ORAS.
te

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

Veikiausia giedra ir bįskj 
čiau. J

Saule tėka 7:18, 
30

leidžiasi

šil-

4:-

Rooseveltas tarsis 
su demokratų 

vadais
Albany, N. Y., s. 2.-^- Iš

rinktasis prezidentas Rooscvelt 
ateinantį ketvirtadienį tarsis su 
demokratų vadais kongrese apie 
pravedimą reikalingų naujų į- 
statymų— valdžios ekonomijų, 
biudžeto subalansavimą, alų ir 
pagelbą farmeriams. Konfe
rencijų šaukia pats Roosevel- 
tas, kad pranešti kongreso va
dams savo nusistatymų įvai
riais svarbiais, dabar kongrese 
svarstomais kiaušiniais.

Amerikietė nusižudė Paryžiuje

— Frances 
sakoma, tur-

Paryžius, s. 2.
Johnson, 21 m., 
tinga amerikietė, gyvenusi Phi- 
ladclphijojj Hollywood ir Den- 
ver, linksniai pasitikusi Nau
jus Metus kliubuose, sugryžusi 
į hotelį, kur ji gyveno su egyp- 
tiečiu Harrari, išgėrė stiprių 
nuodų, nuo kurių ir pasimirė 
pirm spėta suteikti pagelbą. 
Nuodus ji buvo pirkusi Phila- 
delphijoj.

0 .
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Per. aiTynas ruošiasi pulti 
Colombia 
^4,..,,^——

Para, Brazilijoj, s. 2.
nios iš Perų’ pasienio praneša, 
kad Peru karo laivynas susi
rinko ties ląuitos miestu ir ren
giasi pulti Colombia laivynų, 
kuris yra susirinkęs Amazonės 
upėj ir ruošiasi pulti Leticia 
uostų, kurį kiek laiko atgal 
užgriebė Peru.

«

Seymour, Ind., s. 2. —Cran- 
tfotd Dean pasitinkant naujus 
metus bandė Šauti; Jį šautuvu.

Chicago. —Nežiūrint, kad bu 
vo skelbiama optimistiškos ži
nios apie visokius pagerėjimus, 
—kad gamyba padidėjo, kild 
biznis gerėja, kad bedarbė ma
žėja ir 1.1, pereiti 1932 m. bu
vo sunkiausi visoje šioje de
presijoje. Ne tik niekur ne
buvo • pagerėjimo, bet viskame 
pasireiškė didelis pablogėjimas.

Gamyba pereitais metais bu
vo žymiai sumažėjusi, palyginti 
su 1931 m., nors ir tie metai 
buvo skaudus depresijos metai. 
O kartu su sumažėjimu gamy
bos, pasireiškė sumažėjimas ir' 
parda vylioje—biznyje. Sumažė- į 
jus bizniui, mažėjo Šerų parda-; 
vimaijr Šerai pasiekė naujoj 
labai žemo laipsnio. Eksportas | 
irgi žymiai sumažėjo ir buvo 
veik pusė to, kas buvo užper
eitais metais. Mineralų produk
cija irgi sumažėjo. Sumažėjus 
gamybai ir abelnam bizniui, tu
rėjo sumažėti 
biznis-—krovinių 
produktų vertė irgi nepapras
tai j nukrito ir grudų kainos bu
vo pasiekusios žemiausio laips
nio.

Nesant gamyboj padidėjo ir 
nedarbas ir skaičius bedarbių 
pereitais metais pasiekė gal 
virš 11,000,000. O kadangi ne
darbas tiek ilgai užsitęsė, tai 
bedarbių būklė labai pasunkė
jo. Jei kas ir turėjo sutaupų, 
tai jas išleido bedarbei tęsian
tis trečius metus. Kitiems su
taupąs nunešė užsidariusieji 
bankai. Jei kas ir turėjo ne- 
kilnojųmąjj turtą, tai daugelis 
ir jo neteko, negalint gauti 
naujų paskolų, o ir namams 
neapsimokant nupuolus ren- 
doms ir pakilus taksams. Todėl 
skaičius labdary bių šelpiamų 
žmonių labai padidėjo.

Algos gi tuo tarpu irgi nu
puolė iki žemiausio laipsnio. 
Kompanijos naudojasi nedarbu 
ir kapoja algas kaip įmanyda
mos, ypač mažesnės, kurios ir 
pačios atsidūrė keblioj padėty. 
Tiesa, pragyvenimas kiek atpi
go, bet toli ne tiek, kiek tapo 
nukapotos algos, tad ir dirban
tieji kenčia vargų, ypač kad 
senosios, dar gerais laikais už
trauktos obligacijos nemažėja.

Kokie bus šie metai ? Opti
mizmas pasireiškia su kiekvienų 
metų pradžia. Kiekvienas ti
kisi, kad kiti metai tikrai bus 
geresni. Taip buvo 1931 m., 
taip buvo ir pereitais metais, 
Tokis pat optimizmas pa'sitinka 
ir šiuos naujus metus. Tečiaus 
šiuos metus pradedant reiškia
ma labiau pagrystas optimiz
mas, kuriame yra ir daugiau 
pasiryžimo taisyti, gerinti pa
dėtį. Jau nebešukaujama, kad 
“prosperity” yra čia pat, už 
kampo, bet ieškoma blogumų 
priežasčių, kad jos butų galima 
pašalinti. Atsiranda naujos 
teorijos, jų tarpe pastaruoju 
laiku ėmusi garsėti technokra- 
tija. Vėl kalbama apie švelnių 
infliacijų. Kalba apie ją iržyr, 
mus ekonohiistai, kalba ir po- tai vistiek bus geresni, negu

Atstovas Henry T. Rainey, slapiųjų vadas atstovų bute, kuris 
sekamame kongrese veikiausia bus atstovų buto pirmininkas, 

su savo žmona, kuri taipjau eina jo sekretoriaus pareigas.

Rusija gerisianti sa
vo gyventojų būklę

Estonija Įvedė pa 
galves mokestis

geležinkelių

Maskva, s. 2. —Sovietų Ru
sija pradeda antrų penkmetį, 
kuris busiąs pašvęstas išimti
nai šalies ekonominiai rekons
trukcijai, tuo pačiu laiku ge
rinant gyventojų būklę.
Kartu yra varoma plati “va-,ir/geležinkelių v«-

i Vežimas; Ūkio4ym°” Jtanipanija, kad apvalyti
komunistų partijų nuo visų de
šiniųjų elementų, kurie buk 
trukdę valdžiai įvykinti žemės 
kolektivizaciją.

Nežiūrint kad valdžia ir skel
bia, kad jos ><penkių metų pie
nas pilnai pasisekė ir tapo įr 
kunytas į keturius metus, vi
soje Rusijoje pasireiškia dide
lis maisto trukumas ir miestų 
gyventojai, kaip ir patys vals
tiečiai, stačiai badmiriauja. -

Kad pagerinti gyventojų būk
lę valdžia ketina stvertis griež
tų priemonių, kurių dar nėra 
skelbiama. Numatoma, kad bu
sianti steigiama smulkioji in
dustrija, kad parūpinti gyven
tojams reikalingiausių dalykų. 
Nebus užmiršta ir stambioji 
pramonė, iš kurios dabar bu
sią reikalaujama labai daug.

Du žmonės žuvo gai
sre Chicagoje

Chicago.— John Keenan, 50 
m., bedarbis, ir jo žmona E1L 
zabeth žuvo gaisre, kuris kilo 
jų apartmenet dideliame name 
4018 Drexel Blvd. Kitos 12 šei
mų išsigelbėjo.

Kruvini susirėmimai 
Berlyne; 3 užmušti, 

daug sužeista
Berlynas, s. 2.— Nežiūrint 

paskelbtų “politinių- paliaubų”, 
laike kurių yra uždrausti viso
kie politiniai susirinkimai, vis- 
tiek Naujų Metų išvakariuose ir 
vakar Berlyne įvfyko apie 20 
susirėmimų daugiausia tarp 
hitlerninkų ir komunistų, ku
riuose trys žmonės liko užmuš
ti, 12 sunkiai sužeisti ir apie 
300 žmonių lengvai sukeista. 
60 žmonių liko areštuota.

mas. Iš . tų kalbų, naujų pa
stangų taisyti, gali išeiti1 ir ge
ro, todėl tikimasi, kad šielme-

Bet šautuvas spfogo ir jis liįo litikai, kalba 'ir paprasti pilie- buvo pereiti, nes blogesni var 
užmuštas vietoj. u ■

n i-.

čiai. Kalba ir apie kitaš refor- giai ir begali būti.

Chicago.—SLA. centro iždi
ninkas adv. K. Gugis vakar pri
siuntė telegramų iš kelio, kad 
jis gryšta iš SLA. Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo ir kad bus

Talinas, Estonijoj, s. 2. — 
Estonijos valdžia, kuriai parla
mentas suteikė diktatorines ga
lias, paskelbė naujų algų nu- 
kapojimų valdininkams, kuris 
siekia nuo 4 iki 8 nuoš. Taip
jau tapo įvesto visuotinos pa-

rie uždirba 'mažiau $25 j mėnesį, 
turės mokėti 2 nuoš. savo už
darbio pagalvių. Uždirbantys 
daugiau mokės iki 7 nuoš. Tai 
įvesta, kad pagerinti sunkią 
Estonijos finansinę padėtį.

Ryga, s. 2. —Latvija, kuriai 
gręsia didelis deficitas, nutarė 
įvesti daugelį naujų mokesnių 
ir pakelti mokestis ant pajamų.

! ■ • •

Automobiliai užmu
šė šešis žmones 

pirmą dieną
Chicago.— Pirmą šių metų 

dienų Chicagoje nuo automobi
lių žuvo šeši žmonės. Pirmas 
užmuštas buvo James Krava- 
nek, 30 m., 2133 S. Millard 
Avė. jis yUžsimušė Michigan 
Avė., paslydus automobiliui ir 
užgavus “saugiųjų saliukę”.

Vokietija Lietuvoje 
pirksianti daug miško

Shanghai, Chinijoj, s. 2. — 
Chinų laikraštis gavo žinių iš 
Tientsin, kad Japonijos karei
viai užėmė Chinijos geležinke
lio stotį Shanghaikwan, kur
didžioji Chinijos siena, atski- Chicagoje šiandie 6 vai. ryto, 
rianti Manžuriją nuo Chinijos, 
prieina prie juros. Miestas ta- 
pa paimtas po smarkaus mūšio 
su Chinijos kariuomene. Japo
nijos aeroplanai naktį bombar
davo miestą, numesdami daug 
bombų, sugriaudami ir sude
gindami didelę dalį miesto.

Užėmimas šio miesto kelia 
didelį nerimų tarp chiniečių, 
nes tai galint pradžia naujo 
japonų žygio į Jehol provinci
jų, į vakarus nuo Manžurijos, 
arba linkui Peiping (Pekino) 
ar Tsientsin. 1

Japonai užėmę miestų, nukir
to telegrafinį ir telefono susi
siekimą su Chinija, bet yra gau
ta žinių, kad japonų kariuome
nė eina toliau į pietus linkui 
Peiping- i -

Jis taipjau praneša, kad dabar 
laikytas SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas naujo SLA. 
sekretoriaus dar neišripko.

SLA. sekretorė P. Jurgeliu- 
tė rezignavo pereitame Pild. 
Tarybos suvažiavime, išbuvusi 
toje vietoje kelioliką metų. Jos 
rezignacija turėjo įeiti galion 
sausio 1 d. Bet kad Pild. Tary
ba dar neišrinko naujo sekre
toriaus, tai p-lė Jurgeliute, ma
tyt, pusiliks toje vietoje ilgesnį 

) laikų, bent iki kito Pild. Tary
bos suvažiavimo.

7 žmonės žuvo gaisre 
. Californijoj

Chlriija savo. k'firfūbi'*‘V<rt!6Jo, Cal.J s. *2.iž^Trinkš-

Chicagoje automobiliai 
pernai užmušė 1,109 

žmones
Chicago. — Pereita .s metais 

dėl automobilių ,Cock paviete 
žuvo 1,109 žmonės ,arba 197 
žmonėmis mažiau, negu žuvo 
užpereitais 1931 metais. Suma
žėjimas mirčių galbūt įvyko dū
lei sumažėjime ,-Raičiaus auto
mobilių.

mingu balių pasitikus naujus 
metus ir niekuriems nariams 
pasilikus nakvoti kliube, į rytų 
istoriškame Eikš kliube kilo 
gaisras, kuriame žuvo mažiau
sia 7 žmonės, vienas tiek apde
gė, kad gal būt mirs ir keli iš
sigelbėjo. Du ugniagesiai liko 
sužeisti gesinant gaisrų.

9 žmonės žuvo juroj
2.— Mažiausia 
audroje, kuri 
ir Airijos pa- 
žuvusieji bu$o

Specialūs urėdų suvažaivimas 
nutarė pagaminti 300,000' 
erdmetrų popiermalkių

Burlington, N. J., s. 2. — 
Daniel Cole, 42 m., apdraudos 
kolektorius, už triukšmingų 
Naujų Metų pasitikimų, liko nu
teistas 10 dienų kalėjimam Jis 
protestavo taikos teisėjui, kad 
tokia bausmė jį pažemins vi
sam amžiui. Tečiaus teisėjas 
atsisakė atmainyti bausmę ir 
Cole nuvestas į kalėjimų pasi
korė savo kameroje.

Londonas ,s. 
9 žmonės žuvo 
siautė Anglijos 
kraščiuose. Visi
žvejų laive Venitia, kurio lau
žus išplovė vanduo. Galbūt 
ir daugiau laivų yra žuvusių.

New York ,s.. 2. — Caca Blan- 
ca kavinėj liko nušautas tos 
kavinės savininkas ir garsus 
New Yorko raketieris Larry 
Fay. Jį nušovė kavinės duri
ninkas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Kaunas.—Keičiantis Vokieti
joje sųlygoms Vokietijos rinka 
nepaprastu^gyvumu reikalauja

kių. Popiermalkių vokiečiai iš 
Lietuvos esą pirktų milijonais 
metrų, jei tik jų butų.

Kadangi valst. ‘iždas jaučia 
sunkumų, tai esą manoma ant 
miškų) progai pasitaikius, atsi
griebei—daug pagaminti ir par
duoti pępiermalkių. '

Numatomam miško kirtimo 
sezonui pradėti žemes ūkio 
ministerija sušaukė miškų tfrė- 
dų suvažiavimą.

Suvažiavime urėdai buvo pa
informuoti apie miško medžia
gos rinkas, o urėdai suteikė 
žinių ir pareiškė nuomonių dėl 
miško eksploatacijos galimumų. 
Nutarta pagaminti 300,000 erd- 
metrių.

[-• ____ _ H
TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g

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

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys.kokių dokumentų §5 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka- 
Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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VVestville, III
Iš musų kolonijos

75c

50c

50c

NAUJIENOS

^IH@llll|lli;illlSllilllllllllI£llllllll0IIH|llll IIIIIIIIISJIIIII1IIIIIB.

Rūkąs ir lietus.

NAUJIENOS
VISAIS REIKALAIS KREĮR^JTgS

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

bent 
vežti

BAKING
P0WDER

PATENTS!
Outleto kaina

Puikus 
irtas

visais sa- 
šilti, erd- 
s, šlapias

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo įkyrius atf 
(Jaras kąsdie nuo 8 v, ryto 
i|u 8 yal. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Muitine Co.. Opt. H. S., »B. Ohlo St„ Čtucago

s ir 
ir laimingais, 

var-

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

New Yorkas Kalė 
du rytą

vvty.'vp’
f.

auksu, deimantais 
gėrėjas!' savimi ir 
naudojasi tais pa- 
kurių jis nesutvė-

Kalėdos, 
Krikščionybė ir bedarbiai.— 
Kontrastas: biedniokų ir tur
čių Kalėdos. — Columbus 
Girele, kur tjedarbiams buvo 
dalinamas maistas, cigaretai 
ir skustuvėliai. — Dienos ga

nės 
ginančiu jų 
peni kūną 
užkandžiais, kokius tik jų akis 
bei širdis panori, čia groja pa
rinktas orkestras, kurio stygų 
balsai kutena jų jausmus. Čia 
gal trūksta tik to, ko žmogaus 
protas nesugebi gyvenime su
rasti, kas gulėtu dar geriau 
šių žmoįrių jausmus patenkinti, 
šie žmonės išpažįsta gyveni
mą, ir Kalėdų rytas džiugina 
jų jausmus.

Atrodo, kad šie žmones yra 
tais, kuriuos dievas sutvėrė jr 
jų neužmiršo. Jie, atrodo, pri
klauso kitai žmonių giminei, 
kuriai priklauso viskas. Gi anie

nes anas jo li- 
’ Jie sako, kad 
; negali nukristi 

galvos be visa- 
Kur šiuo laiku 

kad jis 
žmo-

Valley 
na yra 
norėjo 
doti.

Mykolas Urba per ilgus me
tus gyveno Spring Valley, III. 
Vėliau jis persikėlė i West- 
villc graboriauti. Tikrai nega
liu pasakyti, kaip ilgai jis iš
gyveno Amerikoj, bet, tur būt, 
geroką krūvą metų.

Senas Mainierys.

[Acme-P. U A. Photo] 

VVashingtono Kapitelius, kur laiko savo posėdžius Jungt. Valstijų kongresas, žiemos laiku 
pirmam sniegui pasnigus.

dvasioje, permatančių- nelabą 
žmogaus likimą, patį gyveni
mą, kuris perbloškė savo žiau
rumu jų žmoniškus pasiryži
mus, kurie tiek daug žadėjo 
žmonijos labui. Jų žinojimas 
piešė žmonijai naują ateitį, di
desnį gerbūvį. Bet jie papuolė 
į tokį žiaurų gyvenimo sukurį, 
kuris be jausmo stūmė likimo 
bedugnėn. Tokiems žmonėms 
yra be galo sunku. Jų jautru
mas be galo juos kankina, nes 
jie permato gyvenimo klaidas,' 
kurių atitaisyti negali.

čia pat ant vietos pasirodė 
ir kitas geraširdis, kuris ištuš
tino kelias krautuves, išpirk
damas cigaretus, ■■— apie 1,500 
pakelių. Jis padalino cigaretus 
tiems, kurie miširinko čia al- 
mužnps priimti “linksmų Ka
lėdų rytą“. Jausmas sujudina 
širdį, ir kitas geraširdis išbėgo 
iš krautuvės, apsikrovęs su 
“safty razors“ — skutimosi ge
ležėlėmis ir jas pradeda dalin
ti tiems, kurių veidai apaugę 
plaukais, idant jie apsiskustų. 
čia pasireiškė ir juokas — šyp
są, kuri pakeitė daugelio iš
vaizdą ir papuošė jausmus. 
Tuos jausmus, kurie taip kie
tai surakinti gyvenimo kan
čiomis.

Taip prabėgo Kalėdų rytas. 
Tiršta migla paslėpė aukštąs 
New Yorko mūrų viršūnes ir 
dievnamių smailius bokštus, 
kuriuose garsiai suskambėjo 
varpai, šaukdąmi savo ištiki
muosius prie vakarinių pamal
dų. Viešbučiai ūžė linksmybės 
balsu. Prie skanių valgių ir gė
rimų ir orkestras dilgino jaus
mus tų, kurie nepažįsta baduo- 
lio bei jo gyvenimo vargų ir 
nejaučia jo širdies skaudžių1'

Jūsų
PATOGUMUI

mus bu- 
užsidegė 
tuoj ug- 

gesinti

Kalėdos yra tokia šventė, 
apie kurią žmonės daug kalba 
ir riša tvirtais ryšiais su krik
ščionybe. Bažnyčių varpai gar
siai suskamba Kalėdų rytą, 
šaukdami ištikimuosius pagerb
ti kūdikėlį, kuris gimė apvaly
ti žmones nuo nuodėmių, ku
rios gali nustumti mirusią 
žmogaus sielą į pragarą.

Aš čia ne apie bažnyčias ir 
jų garsiuosius varpus manau 
kalbėti, mane mintis vilioja 
toliaus. Garsus pamokslininkas 
savo drebančiu balsu lengvai 
užkariauja savo ištikimųjų 
jausmus ir priverčia juos už
miršti visus1 pasaulio va 
būti linksmais 
nes gimė Kristus. Bet’ 
gų nepanaikina. Kaip greitai 
pranyksta krikščioniško pa
mokslininko drebantis, balsas, 
taip greitai gyvenimas pasi-

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai ........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinoriuni ............
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ..........................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .......... .....
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ....... ..... ..... ........... ............... .
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su ^viršeliais) ............... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Atdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. vak. Ketvertais ir fie&tadieniais iki 8:30 vak

gi; kad 
loni. Jie. 
ir savo 
mūrais, 
jų jėgos išbudavoj 
se šiandien kiti 
jiems 
civilizacijos 
rus, 
gos

šitoje tuksta 
minioje galima 
įvairaus 
mokslo pasiekusių ir jautrių

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

išalkę apdriskėliai gali slan
kydami purvinomis New Yorko 
gatvėmis Kalėdų rytą susirasti 
sau dėl gyvybės palaikymo 
maisto viešbučių išmatose ir 
vėliau ieškoti sau pailsio nuo 
žiauraus žiemos šalčio apleis
tuose namų skiepuose bei po
žeminiuose urvuose. Ir tik už
tai, kad jie, tie apdriskėliai, 
pastatė taip aukštus ir plačius 
New Yorko mūrus — dievna- 
mius bei viešbučius, išpuošė 
juos visokiais' parankumais dėl 
tų žmonių, kurie nieko gero) 

‘žmonijai nėra suteikę ir kurie 
viskuo gausingai naudojasi.

Netoli tų turtingiausių vieš
bučių, kur susiduria kelios New 
Yorko gatvės, kur stovi didelis 
Kolumbo paminklas atvirame 
ore, kur giedros u dienos laiko- 
tarpyj galima išvysti ir saulės 
spindulius (nes kitaip aukšti 
New Yorko murai susiaurina 
gatves ir saulės spindulių ne vi
sur gali sutikti) randasi vieta 
vadinama Columbus Girde, čia 
susirinko tūkstantinė baduolių 
minia “linksmų“ Kalėdų rytą. 
Čia pasirodė didelis automobi- 
lis-trokas ir pradeda dalinti 
tiems baduoliams kavą, ir duo
ną. Tarpe dviejų riekių duo
nos galima buvo pastebėti ka
lakuto sparnas, koja bei galva. 
Tai buvo vieno vietinio laik
raščio kalėdinė auka dėl ba
duolių. Išbadėjusios žmogiškos 
esybės apsupo maistu prikrau
tą troką ir su ašaromis akyse 
tiesė ranką, idant geraširdis 
pastebėtų jo alkį — suteiktų 
almužną jo gyvybės palaiky
mui. Atrodo, kad tie visi ba- 
duolial dar nori gyventi, kad 
viltis pas juos dar spindi; kad 
gyvybė jiems, atrodo dar bran- 

gamta jiems dar ma
dai- gėrisi New Yorku 
triūso šešėliais. Tais 
kuriuos jų protas ir

> ir kųriuo- 
puotauja, o 

patiems prisieina šalti 
purvuose pasinė- 

laukti gyvenimo užbai-

2’4 iki 9
žemi’ it

$is yra pastebėti-

Syarjos, Gryvos, Sveikus
Gražios Akys

Yra Pulto Žmogui Dovana 
M'irino IŽalo, Gydo, Atžviefc

inėje baduolių 
iuvo pastebėti 

tipo žmonių, — ir

■IĮ UI III II .Iie sw I juFinSffia.HRif |l!f |RW 

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Visų šaižų 

jnivbukais. Oxfords

reiškią tikrenybėj su visais 
brutališkumais, kokius tik pats 
žmogus dėl savęs galėjo su
tverti.

New Yorke Kalėdų rytą oras 
nebuvo šaltas. Tirštas rūkas, 
smulkus lietus krapino New 
Yorko aukštus m u rus ir gat
ves, kuriomis slankiojo šimtąi 
tūkstančių apdriskusių, pusba- 
sry, išalkusių, drebančių nup 
alkio ir šalčio žmogiškų esy
bių. Kas gi jie yra, ir kodėl 
jie slankioja lyg išmesti iš 
pragaro? Kodėl jie apdriskę? 
Kodėl jie maldauja kito malo
nės? Kodėl jie tiesia savo su
džiūvusią tuščią ranką, mal
daudami iš geraširdžio almuž- 
nos? Kodėl jie visi atrodo nu
budę? Juk yra Kalėdų rytas,— 
krikščionybės šventė. Visi, kas 
tik gyvas, turėtų būti "links
mas, sotus ir patenkintas gy
venimu. Kodėl šitie skurdžiai 
neprakalba ir nepasisako, kas 
jie yra per vieni, iš kur jie 
yra atkeliavę? Kuo jie yra nu
sikaltę prieš gamtą ar krikš
čionybę, kad jie. tapo išmesti 
iš tos vietos, kur jie galėtų 
pagydyti savo gyvenimo žaiz
dą,' kad ir tuščiais pamoksli
ninko žodžiais? Juk Ne\v Yorke 
yra daug dievnamių, — didelių 
ir šiltų maldnamių su auksu 
išpuoštais pilioriais ir stovy Jo
mis, kur gaudžia garsus varpų 
balsai, kur dūzgia ir skamba 
stygų bei vargonų balsai.

Kalėdų rytas, — linksma va
landa. Kodėl šitie išmestieji 
apdriskę slankioja tarpe tų 
krikščionybės didnamių, kurių 
smaili bokštai skiria oro ban
gas, remdami tuos debesis, ku
rie krapina ir vilgo driskio lo
pus? Kodėl šitas vargolis ne
praveria tų durų, už kurių ran
dasi susirinkę tie, kurie išpa
žįsta krikščionybę ir artimo 
meilę; tie, kurie- už kitus mel
džiasi ir rūpinasi žmonių sie
lomis; tie, kurie atskiria blo
gą nuo gero ir įsako tikėti sa
vo sutvertoją, 
limu rūpinasi? 
vienas plaukas 
nuo žmogaus 
galio žinios.
dingo jo sutvertojas 
užmiršo savo sutvertąjį 
gų, kuris bastosi pilkose New 
Yorko gatvėse apdriskęs, išba
dėjęs ir jo niekas nepriglau
džia net ir Kalėdų rytą, kuo
met visur visko per pilna ir 
kuomet krikščionybė turėtų iš
pažinti žmoniškumą: nudris
kėlį apdengti, alkaną papenėti, 
benamį į “namus priimti. Taip 
mus mokina žmoniškumas.

New Yorke yra visko per 
pilnai. Viešbučiai su 
vo parankumais, — 
vųs; čia jokis šklt 
rūkas neslegia tų, kurie tingi 
niauja minkštose viešbučio ke 
d-ėse. Tie, kurie prisivalgę, pri 
^igėrę, pasipuošę šilkuose, ap 
kaišę save 
ir perlais 
gyvenimu;
Tankumais, 
re ir nesupranta jų vertės, čia 
randasi stalai apkrauti įvai
riais maisto produktais ir ska
niausiais gėrimais. Papuošti 
gyvomis gėlėmis bei raudonų 
rožių žiedais. Čia susėdę žmo- 

vaišina savo jausmus dil- 
jausmus gėrimu ir 
šauniu maistu ir

Sensacingas Čeverykų Išpardavimas
Del Moterų ir Merginų

Niekuomet pirmiaus mums nepasisekė nupirkti tokius puikius čeverykus 
tokia nepatikėtinai žema Outleto kaina. Daugelis yra kopijos brangesnių 
kainų čeverykų. Nepraleiskite šių bargenų! Skubinkitės I Gaukite savo dalį 
šiuose bargeųuose.

2000 PORŲ ČEVĘRYKŲ 
SUEDES! KIDS!

Regi'liarė kaina $3.00

NAUJIENOS
,, ’ " Z1 ...

1739 So. Halsted St.

Gruodžio 22 d. pas 
vo tokis atsitikimas: 
vieno žmogaus stuba; 
niagesiai nuvažiavo 
gaisrą. prie degančios stubos 
staiga sudribo vienas ugniage
sių ir’pasimirė nuo širdies li
gos. Tai buvo senas westvi 11 ie
tis James Mažeika. Jis čia per 
daugelį metų gyveno ir dirbo 
mainose.

Velionis paliko žmoną ir tris 
dukteris: Jean, Marijoną ir 
Oną. Vyriausioji Jėan yra ve
dusi ir gyvena Clįcagoj; ant
roji dirba Danvillčj pas dak
tarą, o jaukesnioji yra Chica- 
goj, kur ji mokosi už nursę? 
Vienas nabašninko brolis gy
vena Pęnsylvanijos valstijoj.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
26 d. ir išėjo nei šis, nei tas. 
Dalykas toks;, pas mus yra 
dvi bažnyčios, — Rymo kata
likų ir tautiška. Nabašninkas 
per ilgus metus priklausė tau
tiškai bažnyčiai, kur eidavo 
kas nedėklienį. Bet štai mote
ris užsispyrė palaidoti jį “tik
rų katalikų“ kapinėse ir tai 
airišių. Kadangi, airiai Čia ne
turi kapinių, tai velionis liko 
palaidotas Danville ^kapinėse,,.

Vadinasi, kur žmogus gyvas 
būdamas niekuomet neėjo, ten 
jis turėjo nukeliauti numiręs. 
Well, numirėliai protestuoti 
negali. Kaip ten nebūtų 
visgi reikėjo palaidoti 
lietuvių kapinėse, o ne 
pas airius.

Kalėdų dieną pasimirė 
tas lietuvis, būtent, Mykolas 
Urbą^ Tai gal buvo seniausias 
žmogus ne tik tarp vietos lie
tuvių, bet ir visame mį£stelyj.; 
Jis turėjo 98 metus amžiaus. 
Mykolas buvo tėvas žinomo vie
tos graboriaus Jono Urbos.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
28 d. Velionis tapo išlydėtas iš 
žento Latkausko namų į šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią anks
ti rytą, o vėliau į. Spring 

kapines. Mat, jo žmo- 
ten palaidota, tad ir jis 
tame pat lote pašilai-

Paskiausių Madų!
Geriausios Rūšies!

Stylingi čcvcrykai. patogus čeverykai. 
sportui čcvcrykai, SUĖDĖ, ,PATENT 
KIDS IR REPTILE padabinti.

Didelis pasirinkimas Su.ędcs* R.cptilc, 
verykai, Naujoviški Kids, Spike ir Cuban užkulnim. $is yra pastebėti- 
niausis išpardavimas šiame sezone. ATEIKITE DABAR, NELAUKITE 
PIRKITE ŠIAME OUTLETE IR TAUPYKITE!

Jum* patiks joa 
Knyrwt4 “Eye Care” arba Eye

žaizdų. Klykė, šoko, nerdamie
si j pertekliaus purvus, lyg 
bepročiai .netekę žmoniškų 
jausmų, nuklegėjo nakties tam- 
sęs gilumom

Dį.dęjįs Columbus (Girele pa
lijo tuščias. Driskiai ir bąduo- 
liai iškriko į visas puses ieško
ti užvėjos nuo žiemos vėjo 
sparnų, kurie plakė bąduolio 
suvytusį, išbądėjusį kūną. Kur 
jie surado sau vietas, namus 
ir savo šeimas? Kur jie surado 
pailsio vietą? kur nakties sap
nai jiems daug žadėjo suląuk- 
ti rytojaus, kuris vis juos vi- 
lięja gyvenimo gilumon. Daug 
žadantys rytojus gal tik ir pa
laido jų gyvybę, nes viltis yra 
skaųps dvasįos penas, kuris 
stiprina yisų., jauslus ir ver
čia gyveiitiį ir f!yąrps kentėti, 
kęsti kantriai’ kad ir “linksmą 
Kalėdų rytą“ Ne,w Yorko gat
vėse... -—A. J. Viznis.

BREMEN
E U fl ū P

Greičiausi garlaiviai ant vandens 
7 dienos į

LIETUVĄ 
geležinkeliu susisieki- 
iš Bręmenhaven į 
I E T U V Ą

Del informacijų kreipkitės:

130 W. Randolph St„ 
CHICAGO.

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ
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KORESPONDENCIJOS

B Paitebekite puikių tei- Km
lq . . . kaip piragai m9 laikatĮ ivitii, B

f I 1
’ 40 years
'^Sotinces for 154

ACCIDĘNT 
INSIB4NCE 
POLICY

tieins savo sįkai.lyĮojąms,užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų melų.
■Hldrpkite šį kuponą ir pasiųslęiįe kąrią ęų pinigais.
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DOUBLE
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CHICAGO MAIL ORDER CO
HARRISON & PAULINA STS. MaRSHFIELD "L

NAUJIENŲ Cirkuliacijos :Dep,t.
173(1 So. Halsted «t, Cliicago, HJ.
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Antradienis, saus. 3, 1933 NAUJIENOS, Cbieago, Iii.

Iš Mano Atsiminimų
St. Rimkus.

(Kaip ir autobiografija) ,

Jaunyste a dienos.
Buvau vos trijų metų am

žiaus, kai mane motutė iš 
Amerikos parsivežė Lietuvon. 
Pagyvenusi vos porą metų, 
motutė susirgo nervų liga ir 
staiga pasimirė.

Tėvas tuo laiku gyveno A- 
merikoj. Cincinnati mieste. 
Išgirdęs liūdną žinią, jis su
grįžo Lietuvon, tačiau ilgai ten 
negyveno, — apsivedė ir vėl 
iškeliavo Amerikon, palikda
mas mane pas-mirusios motu
tės tėvtis.

Taip prasidėjo mano jauny
stės dienos.

tą: diedukhs rengiasi eiti tar
nybon, o aš vėl pradedu triu- 
stis prie rūsio. Staiga išgirsta
me didžiausį oro sujudimą ir 
baisų kaukimą. Tai vokiečių 
paleistas milžiniškas šovinys iš 
42 centimetrų kanuolės. Tokių 
kanuolių prie Kauno vokiečiai 
tik dvi teturėjo. Tas milžinas 
pralekia viršum plušų galvų ir, 
pasiekęs patį Kauną, plyšta

Gyvendamas Marvianka 
miestelyje, kuris randasi vieno 
kilometro atstume nuo Kau
no, pradėjai lankyti Aleksoto 
liaudies mokyklą, kurią bai
giau vienuolikos metų am
žiaus būdamas. Kai]) tik tuo 
laiku gaunu iš tėvo laišką. 
Klausia, ar aš nenorėčiau va
žiuoti pas jį į Ameriką. Atsa
kiau, jog dar noriu pasilikti 

’ Lietuvoje. Tada tėvas parašė 
kitą laišką ir patarė man lan
kyti aukštesniąją vokiečių mo
kyklą, kurią Kaune užlaikė ži
nomas milioiiicrius Tihnans.

Pradedu lankyti mokyklą. 
Labiausiai stengiuosi išmokti 
vokiečių kalbą, kuij-i man gali 
būti naudinga kada nors su
grįžus atgal į Ameriką. Toks 
buvo tėvo noras. Jis, mat, bu
vo pusėtinai susidraugavęs ir 
susiartinęs su vokišku ele_ 

\nientu. Kadangi jis pats mo
kųjį) vokiškai kalbėti, tai norė
jo, KtwLJr aš išmokčiau. Antra 
vertus, prieš karą, kai]) žinia, 
vokiečiai buvo gerokai įsiga
lėję Amerikoje, o ypač Cincin
nati, O. Ten buvo tai]) mano
ma, kad jeigu nemoki vokiečių 
kalbos, tai mažai kam tinki.

t į, : .■ ' ; ■■

Karo audra.

pasiekęs patį Kauną, 
kažkur mieste.

Tai buvo pirmas iš vokiečių 
milžiniškos kanuolės paleistas 
šūvis, kuris pataikė į rusų ka
rišką ligoninę, sukeldamas di
džiausią paniką. Žuvo daug 
ligonių ir šiaip civilių žmonių. 
Matomai, vokiečiai negerai te- 
pataikė, — jų tikslas buvo su
griauti pirmą fortą, kuris ra

»

vežti 1(12 pasažierius. 
jėgos.

Greitasis vokiečių “torpedinis” traukinys, kuris pasiekė arti 100 mylių į valandą greitumo. Jis gali 
Pajėgą pagamina du dideli Maybach Diesel motorai, kiekvienas 410 arklių

dė ligonį pas gydytoją. Aš il
giau nebenorėjau pasilikti ir 
apleidau ligoninę.

(Bus dauginu)

PATENTS
Laikas dang telikta 
prie patentą. Nerišk 
knoklt vilkindami su 
apsaugojimu s a v o 
sumanymu. Prisius, 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba raiyklte dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-
taln a Patent” Ir "Rccord of In* 
vrntlon” formos. Nieko seimam 
ut Informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimai.

DYKAI 
KNYGELI

dosi netoliese nuo musų gyve
namos vietos. Kaune tvirto
vei fortų viso buvo dvylika. 
Tas šūvis ir musų apylinkėj 
šukele didžiausią paniką.

(Bus daugiau)

KA AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ

čiau apie tuos dalykus kal
bant, tenka pažymėti, jog Le
ningrade randasi kelios) ligoni
nes , kurios užsiliko dar nuo 
caro laikų. Kaip jau pirma 
minėjau, tame mieste negali 
surasti sau pastogės nei svei
ki žmones, o apie sergančius, 
tai nėra 
Gydytojų
trūksta ir tai vien dėl to, kad 

į jie negali laisvai praktikuoti, 
galvą 1 Del tos priežasties daugelis 

gydytojų stengiasi gauti vielą 
kokio nors komisaro, kad tik 
turėjus daugiau laisves. O dė- 
liai to niekas kitas nėra kal
tas, kaip tik komunistų val-

reikalo nei kalbėti.
Leningrade labai

Ji piktomis ir žiban- jam reikalinga kuo greičiausia
I ma- 
neva- 
manę

(“Naujienų” korespondento 
pasikalbėjimas su p. Bard)

Pirmas mano pasikalbėjimas 
su studentu Bardu užtruko pu
sėtinai ilgai, tačiau visų smulk
menų iš savo kelionės jis 
visgi negalėjo papasakoti, šio
mis dienomis man ir vėl teko 
pasimatyti su p. Bardu. Pasi
kalbėjęs šiai]) apie visokius 
dalykus, aš ir vėl paprašiau 
jo pasakoti daugiau apie savo 
patyrimus “bolševikų rojuj”. 
Jis mielai sutiko ir pradėjo

tarė: ‘O, nieko! Tik 
perskėlė ir kojos du pirštu su
triuškino’. ‘Kaip tai nieko’, 
klausiu aš susijaudinęs,* kaip 
tai atsitiko?’

Mašinų auka
“Ir žmogelis tyliai pradėjo 

man pasakoti, kad jis esąs so
vietų moderniškos industrijos 
auka. Girdi, dirbau dirbtuvėj 
prie operavimo automatiškos 
mašinos. Mašina visiškai nu
sidėvėjo, bet jos- pataisymu 
niekas nesirūpino. Ir štai at

pasakoti apie tai, ką matė Ii- j siliuosavo mašinos didelis ra- 
jas uggavo nian galvą ir ko-

čiau 
čiomis akimis pažiurėjo 
ne ir atšovė: “Tamsta 
dink mane panele, nes 
Kuzma ir tau pusę
vos numuš’. Aš pradėjau atsi
prašinėti, bet ji nusisuko ir 
nuėjo prie sužeistojo.

“Klausaus. Mergina pradėjo 
žandariškai kamantinėti pus
gyvį žmogų: tavo vardas ir 
pavardė? kur dirbi? kai]) se
niai ten dirbi? kas galvą per
skėlė? kodėl perskėlė? ir lt. 
Visa tai mane išvedė iš kant
rybės ir aš bubtelėjau: ‘Poniu
te, matote, kad jis pusėtinai 
silpnas. Į tuos klausimus jis 
galės vėliau atsakyti, o dabar

pagalba’. Poniutė man 
kė, jog tai jos pareiga, 
jeigu ligonis numirs, tai apie 
jį nieko nebus žinoma. Už
baigusi tyrinėjimą, ji nusive-

atsa-

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

"Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir ją ištinimu. 
Ils jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tari eiti | ligonine operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expeller| ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus l dieną, tuoj aus 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Paln-Expellerls 
Ji išgydė.”

A. B.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

CLARENCE A. O’BRIEN
Reeletered Patent Attorney

43-A Secvptr & CommcrcUI
Bank Bulldln,

(Dtrectly acroo Street from. Patepi Office) 

WA8niNQTON. D. C.

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

goninėj
Pirma pagalbą

“Aš jau pirma minėjau”, “Tuos žodžius taręs, jis lyg 
pradėjo savo pasakojimą stu- išsigando ir 
dentas 
vykęs

Bard, “kad buvau ntt- 
į ligoninę, kadangi 

viešbuty] sužalojo man 
Liepė man ateiti kitą 
nes daktarai esą labai 

Nutariau aplankyti Ii-!

kažkaip keistai 
susitraukė. Iš veido buvo ga
lima spręsti, kad jis kenči’ti di
delį skausmą. Praėjo gerokai 
laiko, kol jis nusiramino ir 
pradėjo vėl kalbėti. Esą, jei- 

•gu gydytojas butų ant vietos ir 
tai 

O dabar,
Bet štai užeina audra; užsi

liepsnoja pasaulinis karas, 
baisus karas. Užsidaro mo. 
kyklos ir visos moksliškos įs
taigos. Mobilizuoja x mokytojus, 
studentus ir visokios rųšies 
profesionalus. Visi pašaukia
ma ginti “carą ir tėvynę”. At
eina ir mano eilė. Nors turė
jau tik keturioliką metų am
žiaus, bet jaų^ buvau privers
tas dirbti Kauno tvirtovėje.

Darbas eina dieną ir nak
tį: kasama apkasai, dirbama 
ir cementuojama visokios rų
šies požeminiai urvai ir tune
liai. Bet viskas veltui, visas 
darbas ant nieko.

štai 1915 m. vokiečių armija 
pradėjo šturmuoti Kauno tvir
tovę. Iš rusų vyriausybės atei
na įsakymas civiliams gyven
tojams tuoj apleisti Kauną. 
Traukiniai suteikiama veltui 
gabenimui gy ventojų į Rusijos 
gilumą. Vieni gyventojai pas
kubomis susirenka savo geres
nius daiktelius ir važiuoja, o 
kiti pasilieka, nes jiems gaila 
atsiskirti su nejudinamu 
fu. Pasilieka ir laukia, 
bus toliau.

tur
kas

Baisus suvis.
Marviankos miest 

kyla didelis sumišimas. Vieni 
kasa daržuose duobes, kad pa-

irgi

nosį, 
kartą, 
užimti 
goninę dar kartą, nes man la-^ suteiktų pirmą pagalbą, 
bai norėjosi pamatyti, kaip! viskas butų gerai.
ten yra rūpinamasi darbiniu- kai žmogų ir pusėtinai sužei 
kų sveikata.

“Buvo jau apie 10 vai ryto^ D^^, yaistll 1’^ ligoninės, 
kai įėjau į ligoninės laukiamą-! 
ji kambarį. Radau ten apie;
50 žmonių, kurie lauke savo 
eilės, kada juos gydytojas ap
žiūrės. Reginys tikrai keis
tas, — vieni jųi^sėdi, o kiti sto
vi, kadangi nėra^ vietos , kur 
atsisėsti. Silpnesnieji tiesiog 
sudribę ant grindų raivosi iri 
kažką murma. Keli atėjo pą- 
siremdami su kriukiais. Atro
dė, kad jie yra sugrįžę iš 
karo lauko ir čia ieško pagel- 
bos.

“Vienas pusamžis žmogus 
sėdi kampe, apsivyniojęs gal
vą su kažkokiu dideliu skar
malu. Atrodo gana tvirtas vy
ras, tik jo veidas labai iš
blyškęs, pageltęs ,o akysi pri
merktos ir įdubusios. Jis pa
darė man tokį įspūdį, lyg dau
giau nebenori žiūrėti į ‘darbi
ninkų tėvynę’, 
čiau prie jo. 
kos kruvinos, 
marškiniai.
net šiurpuliai perbėgo. Įsidrą
sinau ir 
nelaimė 
kėlė jis

džia, tai jis turi vilkintis apie

i “Tai man buvo tikra nau- 
į^Įjiena, ir aš ju nusistebėjimu 

paklausiau, kodėl jį neatvežė 
su automobiliu. Jis tik numo
jo su ranka ir atsake: ‘Su au
tomobiliais veža lik tuos, kurie 
visiškai netenka kojų ir ne
begali eiti. O kurie šiek tiek 
gali pavilkti, tie turi eiti pėsti.’ 

“Na, manau sau, darbininkų 
padėtimi komisarai tikrai 
‘puikiai’ rūpinasi, štai žmogus 
pusėtinai sunkiai sužeistas, o 
vienok jis. turėjo eiti pusėtiną 
kelią iki ligoninės”.

Trūksta gydytojų 
Korespondentas čia nutrau

kė kalbą ir padarė savo pas
tabą : “Bet malonėk paaiš
kinti, ką bendro su tuo turi ko
munistų valdžia arba komisa
rai, kaip tamsta sakai?”

“Kas tik randasi Sovietų Ru
sijos ribose — ant žemės pa
viršiaus- ir žemės ir vandenų 
gilumoj — viskas priklauso 
komunistų valdžiai. Komisa
rams ne tik gydytojai ir kito
kie profesionalai, bet ir žmo
nių gyvastis priklauso. Štai 
kodėl jie su savo pavaldiniais 

merkęs pažiurėjo į mane, ir ir elgiasi kaip tinkami. Pla-

Pasikalbėjimas su mergina
“Bet eikime toliau. Kuriam 

laikui praslinkus, į kambarį, 
kur mes buvome susirinkę, įė
jo linksmo budo jauna mergi
na ir apsidairiusi paklauseJ 
ko mes čia laukiame. Visi ty
li. Man pasidarė pikta ir sar
kastiškai atsakiau: ‘Laukiame 
gydytojo. Gal jis išduos pas- 
portns, nes kai kurie musų 
skubiai rengiasi keliauti pas 
Abraomą’. Mergina piktom 
akim pasižiurėjo į mane nuo 
lupų laižydama raudonus da
žus. Vėliau ji lyg susisarmati
jo ir pradėjo aiškinti, kad gy
dytojas naujus ligonius galė
siąs priiminėti tik už keturių 
valandų. O dabar su juo ga
lėsią pasimatyti tik tie, kurie 
iš seniau turi iš dirbtuvių iš
duotus pasus.

“Manyj vėl kažkas užvirė ir 
aš karštai pradėjau kalbėti.! 
‘Bet klausyk, panele! štai iš 
dirbtuvės atėjo žmogus, kurio 
beveik pusė galvos numušta. 
Jis jau laukia apie pusę va
landos, — ką su juo darysite?’ 
Panelė pažiurėjo į mane ir at
sakė: ‘Aš nežinau, ką su juo 
darys, bet apie jį aš pasisteng
siu raportuoti gydytojui! Tai 
mane padrąsino ir aš vėl pra
dėjau: ‘Malonėkite, panele,
padaryti tai kaip galima grei-
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JPriėjau ar-
Žiuriu, jo ran- 

Sukruviriti ir 
Per mano kūną

paklausiau jo, kas per 
su juo atsitiko? Pa- 
galvą, biskį akis pra-

IN OUR OFFICE

HDD A gėlininkas
■ H M M VESTUVĖMS, BANKIETAMS 

VlRWll IR PAGRABAMS VAINIKAI įįjfc

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS.

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

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

The study of law develops and eouips
LEADERS. Most of our Leading Meri, Including 

our Presidonts, have been Lawyers. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARD. There i* alway« a Groat 
Demand for Meri and Women wlth Logal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a tlme. No Time Lošt. New Classes 
formed nlne tlmes a Year. Start Studying and Earn> 
ing Credits at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degree 
in Three Years. Day and Evening Classes. *

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

A. A. Anderson, President Telephone Reglstrar, State 4145
(Ėst, Feb. 5. 1894)

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

(TRIPIE PIUS) ,

Nestebėtina, kad milijonai tmo- ‘ 
nlu mėgla Kraft Velveeta... 
apsltepk duoną, susipjaimtyk ar
ba virk bu juo.

Švelnus, skanus, Iš gero Chcd- 
dar sūrio padarytas. Suvirškina 
taip lengvai kaip pienas. Uirir- 
tas Amerikos Medlkalės Maisto 
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk dar vieną su r) pas sa
vo groscrnlnką šiandie.

X/elveeta
y The Delicious NcwCheeie Focd

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSĮSENĖJUSIOS 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, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4%00 West 26 St. kampas Keeler Avė.Tel. Črawford 5573

YRA

Listerine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bendrumo I 
su paprastais šalčiais bakteri-Į 
jas! Tas palengvina jūsų! 
gerklę, kada bakterijos ją su-1 
skaudina. Ir Listerine yra 1 
taipjau labai veiksminga ne- I 
priltidime šalčio. Atsargus I 
studijavimas 102 žmonių lai-, 
ke 2% žiemos mėnesių pa- ! 
rodė, * kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. I 
Lambert Pharmacal Co., St. 1 
Louis? Mo.

Reduces COLDS

66%
____________________ .—i... , , ...........—

šeimomis kraustosi į Rusiją. 
Mes taip pat rengiamės va
žiuoti. Ret štai iš valdžios 
ateina įsakymas, kad mano 
diedukas turįs pasilikti Kaune, 
kur jis turėjo ^atsakomingą 
valdišką tarnybą prie Nemuno 
tilto.

Musų planai subirėjo, tad 
visi trys nusprendžiame pasi
likti ir atsiduoti likimui. Aš 
pradedu darbuotis darže, — 
kasų didžiausį rūsį, kur galė
tumėme pasislėpti nuo šovinių 
ir kulkų. Kaip šiandien atsi
menu vieną pirmadienio ry.
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ir jiems tenka keniteti, iki teks ųžiferfeią jiems paktai*' ikaįp u^iagiai gu žodžio ir spaudos laisvė yra 
paaaMa? Gerumo stotais ne- panaikinta, taį tenai yra daug 
slepia. Kiakvinaas apaugęs r J ; 
.žmogus gali suprasi, k«d jei- kad pasaulis patirtų.
;iy<wii..ni"wgKiĮm),Mt>wlirjW|i>Wj^,j|W<ĮĮ,».^|WMW.i.",į> ...-----------— ....................... . .1 ...iiijtn »j L,.. .į, lw>l,

I! !/(■

TIKSLAS

ko. Sėkmingai kovoti SU lito “technolegiSko ®etaW 
nelaime visuomenė gali, tiktai aptaradus ^feandno** 
sius. i

Komitetas nurodo, kad j pageliu apdraudąi nuo) 
nedarbo turi .eiti piadtau išvystyta ae»atw pensSj# 
sistema.

Tuo budu matome, kad' socialines apdraudos idėįj$ 
šiandie gina jau ir mokslo žmonės, kurie sugeba beša
liškai žiūrėti i gyveidw daiktus. Senimas tg idšjg jAH- 
bė tiktai socialistai. Iki šios dienos ia atkakliai

Kiekvienas apaugęs blogo, apie kurį valdžia nenori

M M JLJ1 i^F
J; CVmzd^islŠAVilniaufsIJetuvių Mokinių Gyvenimo)

vo visa kapitalistinė Amerikos spauda. Pereito rudens! 
rinkimų kampanijos metu ją smerkė ir pats Hooveris. 
Bet pasirodo, kad teisingą idėją užmušti negalima.

GRĮŽTA Iš NICARAGUOS

Vakar paskutinis Jungtinių Valstijų kareivių bū
rys apleido Nicaraguą — stambiausią centralinės Ame
rikos respubliką, kurioje šios šalies ginkluotos jėgos 
per 20 metų palaikė Mtvarką”. Kartu pradėjo evakua
ciją iš Nicaraguos ir Jungtinių Valstijų karinės aviaci
jos eskandronas.

Dėdė Šamas pasiuntė savo “marinus” j Nicaraguą 
neva saugosi tenai savo pasiuntinybę 

Amerikos

PROF. SALVEMINI APIE ' 
DIKTATORIŲ MUSSOLINI

* ■.■■■ ■I >■■■■■■ IHU n.Įį .■■■■y ĮM

Meluoja ir pats savo meluo
se painiojasi!

Girdi, aovjętų Rusijoje yra 
jlr darbo ir duonos, o bętgi 
žmonės turi Kokių tai “truku-! 
mų”; bet rusų laime esanti tą,’ 
[kad ko trūksta vieniems, to 
j trūksta vJaiems. Vadinasi, vi- 

gereąnis 
Žmonių

111
(Tęsinys)

i

Julė dabar kasdien vaikš
čiodavo komiteto daržuosna *| 
ravėjo batvinius, morkas, šok 
dino bulves 
pomidorų, • 
daržininkai

*“Zieinia Witen#kflt”
Kraj”.

Julė lapo lyg automatas. 
Nieko nejautė, ant nieko ne

1912 metais
nuo revoliucionierių. Tačiau, nuvykę tenai, 
“marinai” užtruko ištisus 13 metų, žinoma, per riek 
laiko jie tenai užsiėmė ne vien tik pasiuntinybės sau
gojimu. Jie gynė interesus Amerikos kapitalistų, in
vestavusių Nicaraguoje dideles sumas pinigų. Šituo 
tikslu “marinai” rėmė Nicaraguos atžagareivius, padė
dami jiems kovoti prieš liberalus. Amerikos spaudoje 
nuolatos pasirodydavo žinių apie tai, kaip Jungtinių 
Valstijų “marinai” (jurų kareiviai) gaudo “banditą” 
Sandino.

1925 metais Jungtinės Valstijos buvo atsiėmusios 
savo kareivius iš Nicaraguos. Bet tuo jaus tenai kilo 
revoliucija, ir Washingtonaš pasiskubino juos vėl su
grąžinti į Nicaraguą. Nuo to laiko “marinai” išbuvo 
tenai iki šiol. Per šiuos kelis paskutinius metus Jung
tinių Valstijų kariuomenė Nicaraguoje užsiėmė nicara- 
guiečių. gvardijos organizavimu ir jos mokinimu karo 
amato. Apleisdami centralinės Amerikos respubliką, 
Jungtinių Valstijų kareiviai palieka tenai 2,500 išlavin
tų nicaraguiečių, kuine, manoma, sugebės vieni, be 
Amerikos-“marinų” pagelbos, ginti tos šalies valdžią ir 
jankių kapitalus nuo “banditų”. Bet vyriausiojo savo 
uždavinio — pagauti “banditų” vadą, gen. Sandino, 
Jungtinių Valstijų kareiviai vistiek neatliko, ir jisai 
dar gali padaryti Washingtono ponams nemalonumų.

Tas Amerikos kišimąsi į Nicaraguos reikalus buvo 
gryniausios rųšies imperializmo žygis, kuris nieku bu- 
du negali būti pateisintas. Amerika Nicaraguoje elgėsi 
visai panašiai, kaip japonai kad elgiasi Mandžurijoje.

MOKSLININKŲ RAPORTAS HOOVERIUI
; , ■■ i / j

Grupė mokslininkų ir visuomenės veikėjų, kuriems 
prieš trejus metus prezidentas Hooveris pavedė ištir
ti ^merikos ekonominio, politinio ir socialinio gyveni
mo krypsnius, pasireiškusius nuo pradžios šio šimtme
čio iki dabar, per Naujus Metus paskelbė savo raportą. 
Iš laikraščių reporterių pranešimų galima numanyti, 
kad tai yra milžiniškas darbas. Jį atliko 500 mokytų 
vyrų ir moterų, kurių tarpe matome tokius žinomus 
vardus, kaip prof. William F. Ogburn ir prof. Charles 
E. Merriam, abu iš Chicagos universiteto, prof. Wesley 
C. Mitchell, iš Columbia universiteto, ir k. Sav6 tyri
nėjimo rezultatus ta armija mokslininkų išdėstė tryli
koje tomų, į kuriuos tapo sutraukti specialinių studijų 
davikai ir faktai, ir iš dviejų didelių knygų, pašvęstų 
tyrinėjimo išvadoms ir komisijos rekomendacijoms.

zšis, daugiaus kaip pusę miliono dolerių kaštavęs, 
Amerikos visuomeninio gyvenimo tyrinėjimas bus bene 
didžiausias savo rųšies darbas, koks buvo kada nors 
atliktas bet kurioje šalyje. Jo surinkta medžiaga bus 
neišsemiama versmė įvairiausio turinio knygoms, žur
nalų bei laikraščių straipsniams ir paskaitoms. Reikia 
tikėtis, kad ta medžiaga nėra vienpusiškai parinkta, 
nes komiteto dalyvių vardai leidžia manyti, jogei jam 
rūpėjo bešališka tiesa, o ne Kokia nors propaganda.

- ■ i ' ' ,
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Iš gausybės klausimų, kuriuos tie mokslininkai iš
tyrė, mes čia apsistosime tik ties nedarbo klausimu.

Komitetas surado, kad nedarbas šiandieniniame 
gyvenime yra svarbiausia žmonių kentėjimo priežastis.- 
Bet nelaimėn patekusių šelpimas, komiteto nuomone, 
nėra tinkama pagelbos priemonė. t,

“.Didesnis uždavinys”, sakoma raporte, 
atatinkamu budn pritaikyti ,apdraudos principą.” •

. Taigi Hooverio komitetas pasisakė juž apdraudę 
nuo nedarbo, o ne už labdarybę. Jisai priėjo išvadą, 
kad net ir normaliais laikais tokia apdrauda .yra rei
kalinga, nes, technikai besivystant, iwdates |ymus 
skaičius darbinirtkę būna išmetamas j gatvę. Dalis tų 
darbininkų jau yra pergeni .išmokti Ritą darbą ;<kiti,: 
kad ir susiranda uždarbį kitoje pramonės srityje, bet

mos. Aš gi turėjau greitai ap
leisti Vilnių ir kėlauti į sve
timus kraštus.

Neatsisveikinęs su ja nega
lėjau išvąžiuoU.

—Palik man kokią nors at
mintį, — paprašė jinai ir aš 
jai to negulėjau atsakyti. Tu
rėjau pasilikęs tik vieną fo- 
tografiją, kurios jai negalėjau 
atsakyti.

Prispaudžiau jos rauką prie 
savo lapų Ir palikau ją sto
vinčią ant trepu.įdiegta mandagumo, kiek jie 

taps žmonėmis.
Minint tuos pilnus liūdesio' 

įr skurdo laikus, negalima 
praeiti nuošali ąępąininėjuo 1. 
prięglaudy reformos, kurios 
įniciatoriiumi buvo kaip vėliau 
paaiškėjo pątš p. Kėšas. Iki 
tol vienuos jr tuose pačiuose 
namuose gyveno berniukai ir' 
mergaites. RoJ buvo maži, tai 

v . , .y . , .... buvo pusė bėdos, bet paugėjua1užmgaudavo, ii visko mokėsi. wcU£a £<:enQS> ^uril};
Kartais beravėdama atsiaeada- p <5S<ls nega

lėjo sugauti ir turėjo griebtis* 
gudrumo. .Galop vieną vakarą 
jam bestovint antrojo aukšto’ 
koridoriuje, kur buvo visai 
tamsu pamatė besiartinančią 
panelę, kuri prisiglaudusi prie 
sienos sustojo vis-a-vis Rėšo. 
Jis gi nė nekrustelėjo, laukė 
galo. Jaunoji panelė niekieno1 
nevaržoma paleido jausmų 
Vadęles, paskendo viens kito 
glamonėjimuose, bučkiams ne
žuvo galo..,.

Tai buyo nenugriaunąmas 
argumentas dėl kurio -rytojaus 
dieną, priglaudu valdybos p0-f 
sėdyje kito didžiausias triukš
mas ir tą pačią dieuą komisi-. 
ja skirstė kambarius, Prasidė

ravėjo ir žiurėją 
l kuriuos vėliau 

įsirašinėdavo 
ir “Nasz

žinomas italų ekonomistas ir 
istorikas, prof. Gaetano Salve- 
mini, buvo priverstas apleisti* 
savo tėvynę ir apsigyventi; 
Jungtinėse Valstijose. Jisai da
bar skaito lekcijas Yale uni
versitete. «

Už skaitymą referatų prieš- 
fašistiško turinio prof. Šalve
nami buvo italų valdžios nu
baustas : diktatores Mussolini 
panaikino jo pilietybę. Bet ne
seniai juodmarškinių viršila nu
tarė “susimylėti” ir vėl su
grąžino profesoriui jo piliety
bės teises, šita proga vienas 
Amerikos laikraštis, “New 
Haven Jauniai”, parašė, kad 
Salvemini buvęs kadaise arti- pasirodo žvalgybininkas arba 
mas Mussolinio draugas. Bet 
profesorius tam lakraščiui pa
siuntė šitokį atsakymą:

“Aš niekuomet nebuvau, 
artimas Mussoliniui, o prieš; 
fašizmą kovojau nuo pirmos 
dienos jo atsiradimo.- Kai 
1920 metais aš buvau par
lamento atstovas, tai iškė
liau prieš Mussolini kaltini
mą, kad jisai pavogė pusę 
imlumo lirų. Jisai tuomet iš-, 
šaukė mane į ‘dvikovą. Aš 
jo iššaukimą priėmiau su ta 
sąlyga, kad jisai pirma, turi 
įrodyti, jogei jisai tų pinigų 
nepasisavino ir yra do,ras 
žmogus. Suprantama, kad 
dvikova -niekuomet neįvyko. 
Tai buvo vienintelis ‘artimu
mas’, kuris kada nors buvo 
tarp manęs ir Mussolinio.” 
šitaip tas profesorius nupie

šė fašizmo diktatorių. Trumpai 
ir aiškiai.

.ąuotinos badąs yra 
dalykas, negu .dalies 
obadas!

Taoiaus “Tiesos” 
pats netiki į ,tą, ką jisai ra
šo “žinantiems darbininkams”. 
Rusijos miestų gyventojams“ 
tenka ištisas valandas stovėti 
eilėse, kol jie gauna .nusipirkti 
•trupučiuką maisto valdžios 
krautuvėse. Tuo . gi tarpu ko
misarai eilėse, nestovi. Jiems 
maisto netrūksta.

Kiekvienas., kuris atsilanko 
Rusijoje, tuojaiis pamato, kad 
milžiniška dauguma žmonių^ 
gatvėse yra apšepę, nudriskę; 
4r išbadėję. Bet kada minioje

melagius

raudonarmietis^ tai tuo j aus 
puola į akį» kad jie yra gerai 
aprengti ir sočiai pavalgę.

Taigi yra melas, kad bolše
vikiškoje Rusijoje visi kenčia 
vienodą skurdą. Valdančioji 
biurokratų, policininkų ir mili-. 
taristų klasė tenai skurdo ne
kenčia.

Dar žodis apie “nebuvimą 
‘■bedarbės” Rusijoje. Prieš ko
kią savaitę laiMp “Naujienose”; 
buvo įdėtas vieno Amerikos 
studento, W. $. Bąrd’o, pasa
kojimas apie jo kelionę Rusi
jon. Nuvykęs į Leningradą, tas 
studentas vienoje tik stuboje, 
kur jam buvo parūpinta nak
vyne, surado jaugiau, kaip de
šimtį bedarbių, štai kaip jisai 
tą savo patyrimą nupiešė;

A “Kodėl
dirbti?” -

“Tai vaikiškas klausimas”,' 
— atsako man vienas rusas,; 
—“Nedirbame todėl, kad ne
turime darbo.” , •
“Neturite .darbo?” — nuste- 
bau aš. —
nyj .nuolat yra skelbiama,, 
kad pas jus darbininkų5

• trūksta?” M
“Suprask Tamsta, jog vi

sa tai .daroma tam tikrais1 
sumetimais: komunistai nori’ 
prieš pasaulį pasigirti, jog! 
Rusijoj viskas tvarkoj ir 
kad čia jokio .nedarbo nėra. 
Todėl ir varoma ta propa
ganda.” ' •
Vadinusį, bedarbių bolševi- 

Rįjoje yra pakankamai, j _

jus visi neinate
vėl klausiu aš. '

NĖ MELUOTI NEMOKĄ

Tas leniniško jėzuitizmo mo
kinys, kuris redaguoja “Tiesą”, 
bando nuneigti visiems žinomą 
faktą, kad sovietų Rusijoje 
žmonės neturi' nė tiek teisių, 
kiek kapitalistiškoje Ameriko
je.

Neperseniai “Naujienose” bu
vo padarytas šitoks palygini
mas: Amerikos komunistai or
ganizavo “badaujančiųjų mar- 
šavimą” j Washmgoną; jiems 
buvo leista tenai nuvykti dr 
jie savo prašymą įteikė kon-t 
greso nariams. Bet jsivaizduo-! 
kime, kad panašų maršavimąi 
bandytų suorganizuoti žmonės} 
bolševikų valdomoje Rusijoje. 
Kas įvyktų ? Prieš tokius mąr- 
Šuotojus Stalinas pasiųstu 
ginkluotus žvalgybos tburius^ 
kurie juos su žeme sumaišytų.

Dėl šito palyginimo, “darbi
ninkų” susivienijimo organas’ 
Voliojasi, kaip ’tikrps kompnis- 
tas, -ir sako-:

“Bet šiandien Anįertkos* 
darbininkams žinoma, jog 
Sovietų Sąjungoj neita be
darbės: dėl .to sten darbinin
kai nębadąųja ir jiems mčra 
reikalo .marŠuoti j Maskvą 
-reikalauti darbo arba duo
nos — jie turi darbo ir tu
ri duonos, ir jeigu jie turi 
kokius nors ^kuržus, tai 
jie žino, kad tie tr^kuniai 
paeina iš to, kad visa šalis 
.didžiauaia tempu buduyoja- 
ma pnamomniai, Jeigu So- 
•vietų- Sąjungoj ko trulista,, 
trūksta visiems.”

'Taikodėl užeie

r

įtartais beravėdama atsisėsda
vo prie lysvės ir susimąstyda
vo. Pirma mintis buvo: Juo
zas, o po jo sekė visa eilė ne
aiškių, miglotų atsiminimų, 
kurie maišėsi su mokyklos gy
venimu, su mokslo neaisekimu. 
Tai vėl ji galvojo, stengėsi ką 
nors atsiminti, bet veltui, ap
linkui buvo tuštuma, į kurią 
ji dažniau ir dažniau įpulda- 
VO. i

Rrąbėgo visa vasara ir tik 
trijoms savaitėms prieš moks
lo metų pradžią ėmėsi Julė 
prie pataisų ruošimosi. Ruo
šėsi prie pataisų' ir nesiruošė,? 
5jai buvo abejotina ar jas jš-: 
laikys, ar ne. Juozas gi Juo tar 
•pu jųkių žinių apie save ne
davė, dingo lyg vandenyje.

Jos gyvenimas visai pasikei
tė, paskutinė yiltįes kibirkš
tėlė, kurią dar laikė širdyje,’ 

’fyg paskutinę šventenybę, pa
matyt kada nors Juozą, — jš-į 
nyko. Ljko tuštuma, kuri užė- 
;mė senovės meįles vietą ir su 
tuo Julė pamažu sugyveno^ !

Vargais negalais pasisekė jai 
persiristi ų kitą klasę, ir gyve
nimas vėl nusirito savo keliu, 
nors prieglaudose gyvenimas 
dar labiau pablogėjo, valgis 

’liko aprubęžįuotas prie mini
mumo, pritruko rūbų, įsi
viešpatavo skurdas pilnoje Jo 
žodžio prasmėje. -

Tuomet pradėjo veikti Rau- 
donasiis Amerikos Kryžius, to- 
įmame darbavosi daugiausiai 
L. M. C. Ą. idealų skiepytojai 
Reikia prįpažinti didelis ačiū 
;UŽ jų gausumą. Jie ištisais! 
.traukiniais vežė ą mieštus: 
rublis, maistą apautuvą ir da
lino po prieglaudas. ■ Tuomet, 
neliko nuskriaustos ir Retpvių1 
prieglaudos: gavo &avp vaikų 
skaičiui ataUnkamą porciją. 
Dar ir šiandien atsimenu, kąf 
vieną šaltą rudenio dieną, ap
iplyšę ir iš bado sunykę vaikai 
vežiojo skrynias rūbų ir kro
vė M12-tO” sandėliuose.

Tie laikui pnikiauso 
jai, ityis atsitiko au tais įgmiy

T pattk*wo7smian fo labiau'
, y. ... , . 1 ’Homttfe. daug 'kame pagelbė-.dmiguma^ maslai^j. ,Bet inW9 * gana *a„gakttf

ąeripmfto kad » gud:;8U Ja gy,^. (aajau nesate-'!
muai budai. .Jei .ue wlr ,fenos Jos

iinai 
nuo manęs, slėpė. Ta paslaptis 
ijąi ’J/uvo meili (r skaudi. 
Jinai mylėjo mano draugą r

Prabėgę vėl pusantrų metų. 
Buvo šaltos sausio menesio 
getuos* šaltis viešpatavo visa
me smarkume. Traukinys pur
kšdamas .traukė Vilniaus lin- 
jkui. Vagone buvo šilta jauku 
ir jau nuo Gardino važiavau 
vienas1. Snaudžiau paltą pasi
dėjęs po galva, kardas stovė
jo kertėje, gale galvos. Galop 
privažiavom Valkininkų stotį. 
Atsidarė vagono durys jr -smar
kiai kalbėdami auėju į vagoną 
abiejų lyčių jaunimas. Visi 
kalbėjo lietuviškai, juokavo,^ 
kvatojosi. iBuvp lai vestuvės. 
Prieš mane atsisėdo jaunoji... 
Ruvo tai
.jas manyje sustingo, širdis au
stojo plakti. Jie gi, matomai, , 
truputį įkaušę, nekreipė į jne- 
fne jokios donms.

Aš gi tuo tįarpu išsitraukiau 
suglamžytą pčpieEėlį, kuris tu
rėjo .datą m.

“Brangusis Drauge. , 
Pamiršk mane amžinai.

Rašydamas Marytei laišką, 
niekuomet nesiųsk man labų 
dienų. Pamiršk mane amžinai.

Julė;”
. ... . . . Perskaičiau laiškutį ir visą

;išmuS« šrf‘as prakaitas. O juk 
čia ta pati Julė sėdi priešai 
mane, šliubo drabužiuose, su 
žiedu ant piršto. Reiškia, jau 
po šliubo.

Atsistojau nuo šulo, apsi
traukiau, prisijuosiau kardą 
ir atidavęs karišką pagarbą 
Julei ištiesiau jai rauką., Visi 
sužiuro į mane.

—'Rapolai—sušuko Julė—tai 
tui? ’ ' 4-‘ 4

—Aš, aš—atsakiau visai ra
miai, nors širdis buvo nera- 
!mi. — Sveikinu tave Julyte su 
'nauju gyveniniu trokšdąmas. 
tau viso labo. —Ji ištiesė man 
savo- baltą ranką ir aš pągrie- 

Pbęs ją, spaudžiau senovės bu
du aistringai ją bučiuodamas. 
Visi sužiuro į mane klausimo , 
akimis, nes nieks manęs nepa
žinojo, todėl žiurėjo į mage

kaip nuostabiai lyg įtarda
mi. Ypatingai! pasirodė nera
mus naujas jos gyvenimo 
draugas—vyras.

—S^ai kur suradai gyvenimo 
'laimę —r tariau pats sau. — 
Lai tau netolimas ir naujos 
ateities gyvenimas .atlygins už 
viąas praeities kančias, lai 

:vietoj širdies žąjzdų prąžys 
naujos gyvenimo gėlės, lai 
vietoje mylimųjų, meilus .bus 
4au naujas gyvenimo draugas- 
Trokštu, tau Julyte, lainūs 
ir šeimyniško ramuino.

K ■ ‘ L \

—Aplankysi ‘mus, Rapolai, .
gerai? -m. užprašė dūlė ousi- 
žypsodw laitui šypsena.

—Ačiū, Širdingai ačiū. Ap- 
japikyaiu, įtik pe šiandieną.

. Traukinys sustojo 'Vilniuje 
ir išsiskirstėm kąs savo keliu.*

Linksmos buvo Julės vestu
ves, pašokau nors nąmokėda- 
jmw.
i -^Gulicija^pulsk^.
.19^5 ,111.
i (Galas)
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Vos. J6 Liet. Auditorijoj

kuris tvėrė nfet 4 dienas, kol. 
galop susivienodino bendra-, 
bučius.

Greit jpo atskivimo &enniuJ 
,kų nuo wrgw$ų» ponas Ke
žas įsimylėjo į buvusią prieg
laudos vedėją panelę R., ku
rią apleidęs Vilnių, vedė Ma
rijampolėje. Kas jį pastūmėjo* 
jprje to Jątabško žingsnio, 
sunku pasakyti, spėjama ta
rčiau, kad jis tesaugodamas 
po kolidorius užsikrėtė vedybų 
liga ir kitokių vaistų, be ino^ 
deriškės nerado. Kas vėliau 
’lankėsi MarįjąmpoKję, tas b.u-‘ 
'tinai aplankė p. Rėšo batų' 
krautuvę, kurią jis yedė su di-! 
dėlių atsidėjimu, tas matė 
drūtą, raudoną jo moterį, po
rą gražių vaikelių.

Prabego kęletas metų. Gy- kaž 
venimas persimainė. Oolitinis 
lietuvių gyvenimąs Vrlniųje 
sunkėjo, pasidarė tiesiog nega
ilimas.

)Bftvau tuomet 7-toje klasė
je ir nuo visų metų pažinojau3 
■Julę, Ir žinojau jos pšae.itį, 
*nąs ji man niek© „neslėpdama1 
►viską išpasakojo'. Jaučiuosi’ 
įprie Julės daug linksmesnis, 
gyvas jos ]bu(tas visuomet įš- 

‘bJaškydaVo manyje juodu 
debesis >r juo toliąų, 

kiuo ilabięm M® ntan savo bu-

ję kiekvienas žino, Jįino :Uk
.T................. tiid

Stalinas ir jo komisarai šitą"
-Slepia ;įi\apgaudineja pa- 

-aaulį, sMbdWrkad tenai ne- 
da-rbo nesą. i i' ji

: cWWa etiati-’
iitinkąr !hadWi^t>«iičevika*t, Jupį 
-darni devynis »kMus nuo žmo
nių, skubinasi pasistatyti stam
bią pramonę. Tos pramonės 
reikalams jvairių rųšių darbi-* 
ninku reikia daugiau, negu 
žemdirbiška Rusija jų turi.

i iBtet amatinįikai sudaro tik 
daĮį Didelė daugu
ma /(Rusijoje dar kablaus, ne
gu kitose šalyse) yra paprasti! 
“lęiberiai”. Šių Rusijoje yrd 
didelis perviršis) —* apie ką 
liudija ir aukaus* paminėto 
studento Bard’o jpasakojimas.

įdonlėtis, daug kame pagelbū-

►

jr Ar
laisvai kąlboti jr rąŠyįi a$e 
snvo padėtį* ir savo reikalus, 

’ jęigų jįų gyv^as butų; tęks

M x

fejo pavienių aamemj uaųdąL 
..vaikams, teko gi tik mepki* 
jauUųpos viso Iq, ką suteikė, 
jgąusi Amerikos visuomenė.

Ir nežiūrint visų tų pagerini
mų, skurdas viešpatavo toliau, 
vaikų padėtis nepagerėjo. Bu
vo’ tekią tefkų, kad ištisus mė
nesius vaikai buvo immtinami 
vien fasolių sriuba, duonos 
sai nebuvo. Tas skurdus gy^ 
venimas iš viępos pusės, muk* 
tSlas iš kitos puses taip Iščiul
pė vargšų mokintų spėkas, 
kąd daugumas pradėjo ’b^gti 
iš prieglaudos ieškodami duo^ 
uos kąsnio. «

$ple skurdaus įkuno gyvej^ 
mo, dar skurdespis buvo 
sįos jgyvemmas* ______
sistema pasiliko ta pati. ipągelbėti buvau bejėgis,
kai. ‘kurie pradėjo bręsti, jgiJ silpnus. jpO tarpu musų ke- 
io savo rtuomouę apie gyvam* $$ skynėsi, .iv metams prabė- 
mų, tapo tiesiog savo auklėto- glw vjąiškai persiskyrėm. Bu- 

rjų psiašais, nes aižkiai pamatė vo pabaiga birželio mėnesio, 
kiek jiems per tų laikų-buvo dienos karštos, nepakenčia-

nos kąsnio.

'4-

, ‘ibet 4a jos m^ilč buto v 
“fuFchbar,” kas ir sudarė jai' 
didžiausią skausmą. Sužinojęs 
iš kitų apie jos meilės trage
diją, prabilau į Ją, kaipo 
Daugas ramindamas ją viso
kiu būdų. Tuąmet parėmė ji- 
$$ savo galvą ant mano pe- 
.ties ir graudžiui pravirko. Ne
trukdžiau jai verkti, leidau 
jos ąšWms riįėdeti ant mano 
krutinės ir tos ašaros artino 
.mane prie jo& Paėmiau švel
nią Jos ranką, prispaudžiau 
.pilie lujpų ir iįgai, ilgai bučia
vau, lyg didžjausią šventeny- 
ifeę. Gaila mąn buvo jos, bet

L'Am.i uuiAmi mm

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

attjo KOVA

W pabaiga birželio mėnesio,

.............. ■■ v . .'4' ■ . . u..a t .4

BOSTONIEdVATYaAI
Naujienas gulima gauti

• • «i . * «■. «a —- —nuaipii’ 
Andriu 
Boston.

kti kasdien pas p. M. 
ftan, 284 Tremont BU 
, Mass.

M
r-u, <.••..f?v-
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Antradienis, saUs. 3, 1983

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bruno Lauraitis 
sunkiai serga; guli 

Grant ligoninėje

. v ——o—™—————

di tori ją, kur “Birutės” choras 
atidarė 26-tą sezoną pirmu šių 
metų koncertu.

Muzikos mėgėjai niekuomet 
nepraleidžia progos išgirsti 
“Birutę” įr todėl šiuo sykiu 
taipgi užpildė erdvią auditori
jos namo salę.Pubtikos įkaičius 
kiek padaugėjo, ypatingai jau
nuomenė, kuomet po vąląndą 
ir pusę nusitraukusio progra
mų, prasidėjo šokiai.

Programas buvo neilgai, bet 
gan įvairus- Ypatingos vertęs 
jam suteikė trys Ę. Jprgelionip V ė • • 1 1 • • Y 1Turi užvedęs bylų prieš Nekal

to Prasidėjimo parapijos paruošti vaizdeliai. Dąlyva- 
kleboną Briįkų dėl žmonos^ cJj.Qrąs, P- J- pąpšieųe, Va- 
pavilidjimo.

parapijos paruošti vaizdeliai.

Ilerija Cepukaitė, “Birulės*’ 
I vyrų kvartetas, mergaičių 

Bruno Lauraitis, kuris turi cimras, jaunos šokęjos p-les 
užvedęs bylą prieš Nekalto Stradpmskaitės ir kai kurie at- 
Prasidėjimo parapijos klebu-! skiri choro ųąriąį. v 
nązkunigą Antaną Brišką dėl Jį atidarė choras su ketųrįų- 
y.iųonos pa viliojimo, guli N1’8 daįpopiis, “Jąųųįmo. GifiS- 
Grant ligoninėje, kur buvo at- mė”, “Ant tėvo įvaro*’, “Kam 
gabentas . šeštądienį, gruodžio 
24 d.

B. Lauraitis serga gana sun
kiai į r jo padėjime8 yra rim
tas. Kiek laiko atgal tojp pa
čioje ligoninėje jam padaryta 
vidurių operacija. Buvo be- 
sveikstąs. Bet netikėtai at
puolė ir dabar turės išgulėti 
ilgesnį laiką.

“Birutės” choras pa
sekmingai pradėjo 
Naujuosius Metus

Sekmadienį vykusiai atidarė 
26-tą sezoną koncertų, 
cagos Liet

Chi-
\uditorijoj.

Didokas blirys lietuvių 
zikos mėgėju sekmadienį 
rinko į Chicagos Lietuvių Au_

susi-

JIEVA STRAVINSKIENĖ 
po tėvais Bajorunike

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 dieną. 7:25 valandą ryte 
19)3 m..(sulaukus' pusės amžiaus, 
gimus Raseinių apskr.. Gaurės 
parap.. Zilikiškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko

nų Juozapk marčią Oną. anūką 
Albiną, anijkę Matildą, dvi duk
teris Oną
taną, anūką Murgį. dvi anūkės Ju- 
liją ir Daratą. Elzbietą Podžiu- 
nienę. žentą Antaną, anūkę Oną 
ir gimines, o Lietuvoj dvi sese
ris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikio koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 5 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėloinės sielą, 
o iŠ ten bus nulydėtą j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jievps Stravinskienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuęšjrdžiąi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Sūnūs, Dukterys, Marti, 
Žentai, Anūkai, Anūkės 
ir Giminės.

deliame nubudime $u-

■anauskienę žentą An-

Laidotuvėse patpmuuja grabo
rius Mažeika, Te/./Yards 1138.

NAUJIENOS, -CMcago, UI. -
Laidotuvės įvyks trečiadienį 

antrą valandą po pietų, iš Eu- 
deikia koplyčias 5605 S. Herm- 
itąge Street, į Tautiškas kapi
nes.

Velionis nebuvo vedęs.
Mirė Antanas Jąnkauškas
šeštadienį, 3 vai. ryto, gruo

džio 31 d., po trumpos ligos 
mirė 60 metų lietuvis Aptanas 
Jankauskas, 5138 South Keclef 
Avė. Paliko žmoną Ievą Jan
kauskienę. Nesenąi Chicagon 
atvyko apsigyventi iš Johns- 
ton City, 1)1. Eujeikiui pa
tarnaujant, velionis bus palai
dotas trečia,Jienj, iš namų į šv. 
Richardo bąžnyčią, 49th & 
South Kostner Avė., į šv. Ka
zimiero kapines.

ĮP118. ųes prie išpildymo stro
piai repgiasi grupė įžymių mė. 
nininku. Dainuos p. E. B,ar- 
tush, p-lė O. Skeveriunte, A. 
čiapas, J. Romanas, Peoplęs 
Radio duetas ir kvartetas, 
kalbės Dr. Ą. Yųąka D. 
Taipgi dalyvaus “Pasaulio ke
liautojas”, Šalis Kepurė, bus 
graži orkestro muzika ir Kiti 
įvąirųmąi. Todėl ątąįmipkįte 
užsistatyti savo radip ir pasi
klausyti. X. X. X.

Ekranas
■ .• 

“ Latvy e r Man

Capoftes gengsterijų Frąųk* Athietic Club, Naujiems nie. 
Ęuglio, 818 East 49th Street, tarus išvilko iš skiepo barą,i B • 
ir negras William Stanley, kurį naudojo prieš, prohibici- IIP M T 
6153 Indiana Avė. Susišaudy- ją ir laisvai pardavinėjo gėri-1 1 #
mas įvykęs dėl negfėsį kurią mus, pradedant šampanu ir 
Buglio šu draugu “Cowboy” baigiant alumi. 
Angon norėjo iš kabareto iš
mesti. Jos kompanijonas W. 
Stanley Buglio parbloškęs ir 
nušovęs, o “Cowboy” Angon 
nušovė W. Stapley.

Chicago turėjusi gero 
vypo »r plaus ^ąujięms 
Metams, sako chemikai

PJuPagos chemikai, kurie

šerei žirgelį” ir “Jvur bėga Še
šupė”. ir užleido 
noins grakščioms 
Strądomskaitems, 
Šios Birutės”.

Toliau tęsė sųtįstė p. Gagšie- 
pė, sudainavusi dvi dainą?* 
tarp jų “Mapo rožė” ir Valeri
ja Čepukaitė, smuikininkė, ku
ri visai teisingai gaji savįntis 
vienos geriausių Chicagos lie
tuvių smuikipinkįų vardą.

Su dideliu išsiilgimu ir ii. 
gai muzikos mėgėjai laukė 
“Birutės” vyrų kvarteto dai
nuojant. J.ų geidimas išsipil
dė sakmadienį ir be kitų dai
nų, išgirdo visų mėgiamą “Sil
viją”. Nemažai klausytęjus 
nustebino pirmą kartą koncer
te pasirodęs merginų choras, 
vykusiai išpildęs “Duona dru
ska” ir “Kur mano dainos”.

Publikai bene daugiausiai 
patiko trys vaizdeliai, kuriuos 
paruošė ir scenoje perstatė K. 
Jurgelionis. Margi, įdomus ir 
naujenybė musų koncertuose. 
Juose be choro dalyvavę so
listai, p. (japšienė, Stąsys Pu
ta, p.lės V. Stradomskaitėsų 
Vanda Misevjčiutė ir Antanas 
Šiliukas. Vaizdelių autorium 
yra Kleofas Jurgelionis, 
juos prirengė ir scenai.

Bendrai koncertas buvo 
ras, bet iš “Birutės” buvo 
Įima tikėtis šiek tiek daugiau.

--------------rrrr—

sceną jau- 
$01<xčjQjns 

iš “Jauno-

ge- 
ga-

45 metų lietuvi Jo
nas Lopaskis širdies 

ligos auka
Staigiai ųiirė vakar rytą, na
muose, 6411 South Justine St.

Parėjęs iš darbo Pennsylva- 
nia geležinkelio linijoje, sek
madienį vakare, Jonas Lępas- 
kis, 45 metų, 6411 South Just
ine Street, nesijautė visai ge
rai. Kaž kas buvo bloga. Ne
buvo apetito, ųei noro ką nors 
daryti.

Apie 6:30 vakar rytą staigiai 
mirė. Pašaukti daktarai pripa
žino, kad mirė nuo širdies li
gos.

M

KAZIMIERAS LAUCIUS
yrersiskyrė su šiuo pasauliu 'gruodžio 30 d., 9 vai. Į 

vakare, 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Taura-' 
gės apskrity, žigaičių parapijoj, Aukštupių kaime. Ame- ■ 
rikoj išgyveno 31 metų. Paliko dideliame nuliudime mo-J 
terį Marijoną, po tėvais Rapalavičaitę, 2 sūnūs: Kazi
mierą ir Antaną, dukterį Tzabelą, dvi marčias: Kazimierą 
ir Marijoną ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius: Alęksandrą, 
Joną ir Stanislovą ir po močią. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2532 W. 46th Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, sausio 5‘ d., 8 y,ak 
ryte iš namų į Nekalto /Prasidėjimo Panelės šy. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Lauciaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Sjųiąi, Duktė, Marčios ir ftUntač®
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741.

vai. ■

Lietuvis Juozas To^ 
toraitis apkaltintas . v 

žmogžudyste

CHICAGO; šiame 
šią ąavaitę (jaįpuos Al Jojson, 
pagarsėjęs^ populiariu dainų 
daiiiinįnkas. Jaųi atsistuos Vin- 
ccnt Lop.es jązįz’o orkestras. 
Ekrape rodpmas filmas 
“Lawyer Man”— su WiJliajn 
Powell įr J, BJpųdęll.

teatre

Laike ginčo prie Jcortų nušovp 
lietuvį .J. Riųtąusjką; šią sa- 
v.ąifę įųry i&ješė ęp- 
kaltinįąią

Lietuvis Juozas Totoraitis 
šiomis ^ienomis Cook apskričio 
“grand jųry” ąpkaltin.tas žmog
žudyste.

Lapkričio mėnesio pabaigoje, 
jis nušovė lietuvį Juozą Rin- 
tauską, su kuriuo susiginčijo 
bekortuodanias. Buvę girti. 
Abu? buvo Aštuonioliktos apy
linkes gyventojai.

Kuomet įvyks teismas neži
nia, bet spėjamą, kad netrukus 
po Naujų Męįų.

MfMO
-7-—’ .

Naujų melų pirmas lietuvių 
radio programas 

■ ii ‘ i - ■

Šiandien, nuo 7 iki 2 vai. 
vakare iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles, bus transliuo
jamus oro bangomis šių metų 
pirmas programas, Leidžiamas 
pastangomis Pe^plcs Furniturę 
Co. krautuvių.

Teko ųugirsti, kad progra
ma^ bus Ubai lipjksmas ir įdo-

—■ ’ Trrr-rrrrrrrn—,"mli -art y" -r—r
..r■i-—-y .U    r .7* *»'4» .»■■! J.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

iLOVBIKIS
If VlTTTPlT-FNTN'ir AQ rvy IK 1 J&JŲvĄPl IaAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Prostatom į Visas Miesto Dalis 

..Vestuvėms, Bankietajns įr Pagpbams Vainikai

4916 S. Hąlsted St, Tęl. Boulevgrd 73H

Du vyrai nušauti prisi- 
kimšusiąme kabarete

giečiai gere Nąųjų Melų sutik
tuvėse, sako Kad jis buvęs “ge
ras įr be ųuędų”. Verta pri- 
ųųųji, kad alus ir vyųąs ir 
degtinė plaukė Naujų Metų va
karą ka-P ir prieš probibicijos 
laikus. Nei policija nei fede- 
raliai agentai nedarė jokių 
žinksnių kovoti prieš parda
vėjus. Žymiausiai ęhieagos 
klįubąį, kaįp pav., Cliicago

Sekmadienį, anksti rytą, De 
Rendezvęųs kabarete, 5039 
Indiana Ąve., įvyko susišau
dymas, kuriame puolė vienas

Graboriai

'Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuptojas 
Moderniška Koplyčia poyapai 

Tupu automobili,lis visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

!" . ...... '>,■■■■■>. j, J yuuH , -------------

Tel. Republic 3100-3101 

TOaSBoW 
Graborius 

2506 West 63rd St.
Nuliudųųo valandoje patarnauju simpa- 
ti^gąi įr Ukil#>ing?i su n^ųzįką, daino
mis, prakalbomis ir su tinkąnp pagar
ba nulydžių į aftižiną poilsio vietą.

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Pątarnaęja Jai^ųvjse kuopig^uiią. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mnsų 

.darbu busite užganėdinti.
Tel. Rnęsevrit 2515 arfya 25 J6 

2314 W. 23rd PJ„ Chicągo 
evVPTTTC.

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

S, M, MUDAS
Lįitavis

GgABORIUS 1R BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevek 7532

J. F.BADŽIUS
Laidotuvėse patarnau
ju gejiau ir pigiau 

,,negu. kįti toJel. kad 
priklausau prie gra- 

>bų išdirbysjęs 
. PEISAS:

J 668 W. 18th Street 
Tel. Ganai 6174

9 SKYRIUS: 
r 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 
— ............

<; ■<' r *}' ti '< TE57T-T>.'c

liausią ir Didžiausia ■M'KTtJVĮJJ - . ■
„7JVB0RIŲ ĮSTftJGA ■- ' • - • V

$UDEJKIS ir vėl ®iwteb^o pttbliką «ū
^■įp jįtųiįvniis įh4$I«l Ritai paleidojiny|.'Mw
nerokuojame už atvežūnų nirjuio žiųotraiM kuao | MBR 
W®»»'

Reikalui eamt, musų automobiliui atvažiuot | jwų 
namus ir kurgalėsUepąmatyti ii-;

< 4žiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir pi tą pa? 
yM wo nereikės mokėti, nežiūrint 

jįtąkjir jus ką pirį^rarue.
EŲPĘIKIS ytą. vįopą^is lietuviu glėbelius, > kuris 

4ątyda ambųiąace patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-
■ Dy*^ ®gh® ‘Moderniškos Koj>WmQU> 

I kmn«PN< PašaukiteJEUŲĘIKĮ plrmnegu kreipsies kur . 
'MOj'r' •"• • ■ • p

Lietuviai Gydytojai

4442 South W esteto Avenue
Tel. Lafayette 4146 

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

DR. A. L. YUSKA 
2432 W. Maręuatte Hd. 

kampas 67th ir Ąxt«»ian Aye 
Telefonas Grovebiįl 1595 

Valandos nuo'9 iki U ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po piųų. serędoma po pietų ir 

nedėlipms pagal epsitajima

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' O F 1 8 A 8

4645 S. Ashland Avė.,
I tifleo valandom ano t Md 4 Ir ano S iki

___ ________ __ ________TT“ 8 v»l. vak. NedSllomle pasai BetartiSUSTOK KENTĖJĘS Ofiso Tel.: Boulevard 7820
NELAUK GKREHMV LAIKU Namų Tel.: Prospect 1930

JuniH kainuos dvigubai. Jėiru lauksite. I ■
Jus galite rauti jionarydomas ligas: Mrdies a __ —- __ —
ligų, v6žl, dSiovą, su visomis kančiomis, »a-| A |4 |< 11 f Iro 11 elfo Q 1VI 11
vojum, ir iAkaŠčials. Nėra reikalo viską tą I ■ • ak-Ll t/Ik<lUplk.<*Bp LyĄ.Ą-F.
perkesti. Jus galite gauti pastebčtlna pagd- 4442 South Western Avenue 
bą vien Žolių Vaistais arba Specialisto Gy-| . t-i I 414A
įlytojaus Patarnavimu, kuris pagelbėjo tuke- ., . i.-.L**' *-arayeiie ^i^u 
lančiame. išvalykite savo kraują su Žolių v ALANDUS i 
Tohlku No. 1 arba S-M-S Herb-Nu Tonikų .........................................
Motynus Helena per 70 Metų žinomos žo- 
lių Specialistės ir jos paskubusio sungus 
Dr. P. B. Šimanskis. Kroniikų Ligų Specia
listo Specialia Naujų Metų PaUulymas No. 
1, 8S.no Treatmentas Ir fl.SO butelis Žolių 
Tonlko No. 1 pž f l.OO. Pas! u U j imas No. 2; 
8J.00 butelis už 50c. RaSyk <jel Kampelių 
dykai. Idčk 25c persiuntimui. Ateik tuojaus 
au Bkelbimu. Motina Helena Ir Dr. Šimanskis. 
1K6I) N. Danieji Avė., Chiea^o, III. N J2- 
31-32.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas ląi- 
dotųyise ir jokiam® rei
kale visponjiet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kąd neturime iš
laidų , užlaikypiųi . sky
rių.

3307 Auburn Avė.
.„.ęglCAGO. ĮLL.

Į. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

t

1646 Ity. 46th St.

v

Boulevard 5203

Boulevard 8413

4327 <<•

724

: 1 .'Lt1!1;

Mrs.'ANEMAK<jAPUSH

: ' ■ J gi J Naujoj vietoj

I I 6109 So^tb Albany
>..W Avenue

Phone 
Hemlock 9252 

■MįL .JOįt Patarnauja prie gim-
* dymo. duodu mas-

sage,' electric treat- 
i meV1 ’r JP^gnetic

' blankets ir t. t.
1 '1 a Moterims ir mergi-

JM|||^UQ|||Į|'nom pataątp^i jjp- 
irriiiM- vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH
UETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

.ĮįhlĮSrfM ’Įil į«W>iiJH> IfflO’ 
priežastąni galvoj, skaudėjimo, svaigimo 
4kių aptemimo, neryuotumo, skaudamą 
yįcių . fcųžtį, puąąa ■.kątarąktą, atsįtąiso 
tcumpąregystę ir tplirfgyste. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
«inayįmas fafMM dfkVib paro-

mazįMisias klaMa?. .Specįajė gtyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan- 
4.PI jftMP 10 jki 3 v. Nejėlipmis paga 
sutartj. Akinių kainos per piug pįgiaiis, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Ąve.

“ Pinai Boulevard 7589

i tiwjiim.'"įi* B'Fih'SHFHn"!

dr.g.ysėrner 
lietuvis akių bpecialistąs 

; Patyrimas

kampas Halsted St. 
balandos nuo 16-t~4. nuo 6 iki 8 

Nedėfiomh auo 10 iki 1J

lietuviai Gydytojai

DU MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12

Dr. Vjncent C, Steele 
Denjtistas 

1180 Archer Avjenne

Pbone Boulevard 70<2DR. C. Z. VTŽELIS
Dr. C.JL Kliaugu SoDTXd Ave

Otų 47b» StreetDENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

2420 V. Marquettt Rd. arti VJ/tėtėm Av 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomią 
1821 So. Halsted Street

____ . ______r t______ / _________ .

“ DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gjrįio H įSuropos ir vėl praktikuota 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-0 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais Ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. .D,
We»t Town State Bank Bldg.

2400 W, M^dison St,
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tęl. Setley 7330 
Namų telefonas Brunawjck 0597

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DBNTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutarti 
4847 West I4th Street 

CICERO. ILL. M 
X-Ray . . . Pbone Cicero

Ofiso tel. Lafayette 7031 \
Rez. tek Virginia\ 1829

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farndsco Avenue

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
A. L. Davidonis, M.D I Gerai lietuviams žinomas per 25 nat- 
4910 So. Michigan AvenUel^Mipo patyrp gydė-tojas ^r»ab 

VAI AMrSi Kenwood 5107 Gydo staigias ir cbroniėkas ligas vyrų.

S l iŠ l' 

apart Iventądienio it ketvirtadienio | Ofiw .f LaboMWtija,

~~~ ~ [1025 W. 18tb St.t netoli Uptgao Si
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vąkąro. 
Tel Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Ryds Pprk 6755 «r Citrai 7464

OfffM Si-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7——8 ■ a •»

Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. DR. CHARLES SEGAL 
«,»d.n«/ą 6628 So. Stw> P«ktikįoja 20 ų.ui

Te^fųugs Rępnhlic 7$68 | OFISAS
' ~ : : " 4729 South Ashland Avė., 2 lubos

Ofiso tęl. Prospect 1028 I CHICAGO. ILL.
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. SPECIALISTAS DŽIOVOS

Cąnal 0706 Moteriikų. Vyriškų ir Vaikų ligų

Dr. J. J. Kowarskas ] N»o «o ik?T>nivw14žw$2 , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai

2403 W. 63rd St., Chicago vakaro JNfedel. nuo 10 iki 12 v. dieną
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak | Phone Midway 2880

šventadieniais pagal susitarimo I----------------- -- -------- —:----- :---------------------------

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

Tel. Lafayette 7650 

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

Tel. Canal 0402 
CJRCĄpO.

Telefonas Yards 0?94

Dr. MAURICEKAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1,0 iki 12 dięną, 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12 
Rez. Tęlepbęne PJaza 3200

Ofuo įy Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH 
956W.3Ml.8t 

Cor. of 35di B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nąo 1-3. nuo 6:30-8x30 

ftedU<tyąįau p^al įtartį.

Ofisot Tel. Victory 6893 

Jei neatsiliepia šaukite Cen
Rez. Tel. Drtrtl 9193 

7464

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIl'S
75S W. 35th St

(Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: ųųo 2-^. nuo 7r9 

Nedėlųieniais pagal futartį.

Daktaras V. A- Šimkus 
GYRYT0JAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, ižputusiys 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 y. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
.3343 Soafh Halsted Street ( 

Tel. Boulevard 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

§peciaįį^ff od^s ir prpfriiĄų ligų

3102 So.' Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: lp-— U v. ryto. 2—4, 7—.9 v.v 
Nedėliomb ir ėventądu»iau 10—3

į 1,4t •» j " u 11 Advokatai " ’

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St. 
Rpom 905 TU. Pcąrbpcn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vikaraut Utayn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai 
>05 Archer' Aųe. TtL Lafąyetta 7337

flamų Tel. Hyje Payk 3395

Dr. Suzanif A. Slakis
Mptvų if Vtfta ligų SpecidUti 

4145 Archer Avė.
Ofiso tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. j kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (iėfkyrųj Mcedomis). Taipgi 
ųno 4 ikj 8 vai yajcąre. Utatpiųl^U |t 
Keryergals.

.^z. M HYDĘ PAgĮĮC 3395
> 1 "4"" y;— ■'.".r?1"

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Wesh Side: 2151 W. 22nd St.
PanedSHo. Seredos ir PStnjrčioa vak. fl iki 8

* Telefonas Rooaevelt 0000
Ngrnai: 64^9 S. Rockvell Street

Utanunito. Ketverto ir Snbatoa Vak/ 7 iki 9 
telefonas Republic OGOO

DR. T, DUNDUUS 
GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS 
* ”*• 4142 Archer Adenas 

Ttirfgnar yirgfoil 003.6

JOSEPH J. GRISH
Jąiętpyis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tek Boulevard 2800 

6515 So. Rocktvell St.
- Tel. Republic 9723

14-

’ IPhone Prospėct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. ZALATC 
GYDYTOJAS IR CHIRURC 

1821 So. ffalstedf Street 
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
K ADV9JC 

52 B. 10/th St.-4f
Tel. Pullnun 

4600 So. Wpoa S
— — —r—» — , -w

JL6Q N. LaSalle St.

“AS 
Mfchigan Avė. 

5950—6377 
_ c.,__ _t»—-Kavergo rak, 
Ttf. tafayat. 6391

• —' pagal ąaurtl

n
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Banditu sumuštas ir nušautas 
lietuvis K. Laucius

Suvarė tris kulkas į jo širdį ir kairią ranką; 
Jblekdžiakiais perskėlė galvą, nulaužė nosį

■ I .. ..................... .——u ■■ .........

Tragedija įvyko žmonos Marijonos-Repalavičiu- 
tės-Laucienės akyvaizdoje; banditai nesuimti

ANTANAS GIRSKIS IR JO DRAUGAI DĖ
KOJA “NAUJIENOMS” UŽ PAGALBA 

• • .. -.............. ■ ’ , ■

Šios savaitės pabaigoj išvežtas Į Joliet ka
lėjimą; galės išeiti už gerą 

elgesį po 5-ių metų
“Nebūtume galėję jį išgelbėti be “Naujie 

nu”, sako A. Girskio draugai

jėgė atsistoti ir iš koridoriaus, 
nušlakstydamas kiekvieną 
žinksnį krauju, atslinko prie 
kėdės kurioje pirmiau sėdėjo 
ir į ją sukrito.

Duktė Izabella, 24 metų, 
tuojau pašaukė ligoninę ir po
licijos nuovadą.

Vienas banditas esąs T. 
Marcinkeviči us

K .Laucius buvo išgabentas 
į ligoninę, bet pakeliui, prie 
62-ros ir Western Avė., mirė. 
Policija atvyko tik už 25-ių 
minučių ir jokių pėdsakų ban
ditų nebuvo galima užtikti.

Sekančią dieną pp. Laucių 
namuose buvo atsilankę de
tektyvai su įvairių piktadarių 
paveikslais. Izabella pažino 
vieną banditų, kuris pasirodo, 
yra Teodoras Marcinkevičius, 
jaunas banditas, dabartiniu 
laiku ieškomas už policisto W. 
Lunde nužudymą. (W. Lunde 
buvo nužudytas lietuvės Vero
nikos Valužicnės krautuvėje, 
4312 S. Ashland Avė.)
Tai buvęs keršto darbas, sako 

sunus
A. Laucius, nemano, kad 

banditai įsibrovė plėšimo tik
slais. Jų motyvas buvęs kerš
tas.

K. Ųauciaus laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, iš namų į 
N. P. bažnyčią ir iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Patarnau
ja Eudeikis.

Pereitos savaitės pabaigoje An
tanas Girskis, nuteistas 15-kai 
metų kalėjimo už Illinois 
Packing Company furmono 
Burton (Bert) Walkerio nu
dūrimą, buvo išgabentas į 

Joliet, III. kalėjimą. Bylos 
sprendimas įvyko penktadienį, 
gruodžio 23 d. prieš krimina- 
lio teismo teisėją Philip L. 
Sullivan.

visuomet išreikš užtarimo žo
dį už tuos, kurie jo yra rei
kalingi ir verti.”

PIRMYN AIDAI

dalės išeiti iš kalėjimo po

Nors jis yra nuteistas 
kiolikai metų kalėjimo, 
kis gali būti paleistas po 
kių metų už gerą elgesį, (on 
good behavior). Giminės ir 
draugai tam tikromis dieno
mis galės jį aplankyti. ,

Kaip jau buvo “Naujienose” 
pažymėta, jam gręsė mirties 
bausmė. Tą patvirtino ir tei
sėjas Philip L. Sullivan laike 
pasikalbėjimo su “N.” repor
teriu po nuosprendžio išneši
mo.

pen« 
Girs- 
pen-

most married to a rich prince, 
escapes from the nobility, leads 
the life of a soldier for a short 
timef and in the end, after a, 
serięs of. comic incidents, mar- 
ries her first Idjver. As all 
storiers go, they tived happily 
ever after.

WHAT A CBUEL W()BLD
A well dressed beggar came 

to May’s back door Wedncs- 
day lašt and asked for a bit 
of help. After a long-wind 
sales talk, our friend, the beg
gar, ended vvith, 
won’t you give me a sandwcih ? 
I haven’t tasted food for a 
nionth.”

Our smiling May (or may 
not) tossed her head and said, 
“Why, 
haven’t 
all. It 
taste.”

NEW YEAR’S EVE 
Sing a song of siek gents 
Pockets full of rye.
Four and twenty highbdlls, 
We wish that we might die.

Mr. Qu‘irk.
TIDBITS

The philosophy of the modem 
playgoer—The average modern 
play calls in the first act for 
all our faith, in the second for 
all our hope, and in the lašt, 
for all our charity... Did every- 
body have a good time New 
Year’s Eve?.. Georgie sure 
put it over at Jučus... Pirmyn 
was represented at every ca- 
baret, party, and ‘speak’ in 
Chicago. If a Pirmynite didn‘t 
go, then either his friend 
cousin, or some other relative 
was there... Despite all of Doc- 
tor Bundensen’s warnings, Win- 
nie says that she doesn’t re- 
gret kissing at all... Johnny S. 
went to pick u‘p Bertha lašt 
Friday būt the two never got 
to reliearsal. Probably, they 
began ringing out the old 
year a day early... Overheard 
in Al Ns. car; ‘Someone ir try- 
ing to musele into my racket’, 
Brooks... Wljitney and Estelle 
gavę us an exhihi£ion of sųuare 
dancing lašt Friday. More 
Fun!!! We happened to tune 
into K. Y. W. lašt Sattirday 
and heard Vera S. sing over 
nt r> ’

PRANEŠIMAI
North Side. bLA. 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 iž

uos raportą. Bus renkami 6-to apskri
čio delegatai ir naujoji valdyba užims 
senosios valdybos vietas Todėl visi na
riai yra kviečiami skaitlingai susirinkti ir 
nesivėluoti. — M. J. Sileikit, sekr.

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
Naujienų Kaletrdorius yra išsiųstas vi

siems skaitytojams, kaip Chicagoje, taip 
ir už Chicagos rybų,

Jeigu dėl kokios nors priežasties ne
būtumėte jį gavę, malonėkite tuojaus 
pranežti Naujienų Administracijai.

Lietuvių Moterų Draugijai “Apšvie- 
ta” metinis susirinkimas įvyks antradie
nį sausio 3 d., 1933 m. Sandaros svet., 
3227 So. Halsted St. Pradžia 
vakare. Visos narės kviečiamos 
rinkti skaitlingai, nes bus renkama ___
gijos valdyba sekantiems metams. Bus 
ir daugiau svarbių reikalų aptarti.

— Sekretorė.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, Chicago, III., lai
kys metinį susirinkimą trečiadieny sau
sio 4 dieną, 7:30 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visi Namų Savininkai malonėkite lai
ku susirinkti, nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Bus išduotas raportas komisijos peržiū
rėjimo metinių knygų.

R. S. Kunevičia*

18tos Apielinkės 20to Wardo Liet. 
Pol. ir Paš. Kliubo susirinkimas įvyks 
Bagdonienės svet., 1750 S. Union Avė., 
sausio 5 d., 1933 m., 7:30 v. v. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti nes yra metinis 
susirinkimas. Valdyba išduos raportą iš 
prieitų metų, taipgi bus užtvirtinimas 
naujos valdybos. Valdyba.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys metinį susirinkimą 3 
dieną sausio 1933 m., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti susirinkiman, nes bus daug 
svarbių dalykų apsvarstoma dėl draugi
jos labo. Valdyba.

“Madame,

Financial 
Ptnansai-Paskolos

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČ1US. Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle. kamb. 316. 
Atdara vakarais.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU-—NES PIGIAU 
St. Lonis ....... ..  $2.00

Kantas City ------- ..... $5.00
Detroic ............................ $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. Cbicago
my dear man, you 

missed anything at 
štili has thc šame old

Ar jau ^padarėte rezoliuciją 
pamatyti “Piripyn** choro per
statymą, operetę “Laima”? 
Jeigu ne, tai jums dar yra lai
ko tai padaryti. Operetė 
įvyks šio mėnesio 29 dieną. Bi
lietai jau išdalinti ir jų galima 
įsigyti už mažą atlyginimą.

šimtai žmonių pernai matė 
“Agurkus” ir jais gėrėjosi. 
“Laima” šįmet padatys dar di
desnį įspūdį. ši operetė yra 
daug įspūdingesnė, ir kaip 
jau buvo kartą rašyta, choras 
yra daugiau išsilavinęs.

Kleofas Jurgelionis, gerai ži
nomas lietuvių visuomenėje, 
pridės savo jėgas prie opere
tės pagerinimo. Jis rūpinsis 
lošimo ruošimu, kurioj srityje 
jis yra gerai išsilavinęs kaip 
jis parode pernai, kada atli
ko tą sunkų darbą su “Agur
kais”.

Lolėjų roles, kol kas dar vi
si jūsų rašytojui nežinomi, 
atliks sekantieji: .Anele-Sala- 
veičik-Stephens loš Betinos —- 
arba vadinamos Laimos rolę. 
Laima yra prašalinto j a viso
kio skurdo — kas ją įgija, 
tas liekas turtingas; kur ji yra 
ten viskas sekasi. Pranas Ja- 
kavičius — pasirodys kaipo 
piemuo Pilypą^1 į kurį Laima 
įsimyli. Vytautas Tarutis — 
kunigaikštis... Jūsų rašytojas 
pasistengs kitą savaitę jums 
priduoti visus lošėjus bei tari
nį operetės. Vra geidžiama, 
kad jus iš ankšto susipažintu- 
mete su “Laimos” istorija, tad 
nepraleiskite.
Jacąues (Murza) Grandmesnil

7:30 
susi' 

drau-

—O—
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir 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-, 
ginalio ir vienintelio namų bavininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OP CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

TU. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau lino adresu virš 40. metų

Informacijas ir Patar
navime.

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

Dėka ‘‘N.” jis ištruko nuo mir
ties sako teisėjas Sullivan 
Teisėjas nurodė, kad dėka 

“Naujienoms” jis nuo tos bau
smės ištruko. Kadangi Anta
nas Girskis neturėjo artimų 
giminių, kurie rūpintųsi jo li
kimu, “Naujienos” kreipėsi į 
visuomeninį gynėją advokatą 
B . Bachrach, kriminaliame 
teisme, atkreipdamos jo aty- 
dą į Girskio bylą ir raginda- 
mos jį kaltinamajam padėti. 
Bachrach sutiko ir dar bylai 
nepasiekus grancj jųyy pradėjo 
rąngtis jo gynimui.

Prieš galutiną bylos svarsty
mą, “Naujienos” kreipėsi į 
Girskio draugus ramindamos 
juos eiti liudyti ir parodyti 
teismui, kad. Girskis Walkerį 
nudurė tik aplinkybių privers
tas. Be to, “Naujienos” rinko 
žinias- apie Antaną Girskį iš 
įvairių galimų šaltinių^ir tas 
žinias patiekė teisėjui P. L. 
Sullivan gruodžio 23 d., kuo
met byla buvo svarstoma. 
Teisėjau pareiškę, kad “Nau
jienų” laiškas su žiniomis apie 
Girskį padarė į jį didelį įspūdį 
ir daugiausiai prisidėjo prie 
bausmės sumažinimo nuo 
elektrosi kėdės ar amžino ka
lėjimo iki 15 metų.

Girskis ir draugai dėkoja 
“Nau jienoms”

Antanas Girskis, prieš išga
benimą į Joliet, ir jo draugai 
parašė “N.” laišką, kuriame 
sako, ,

“Antanas Girskis ir visi 
draugai dėkoja ‘Naujienoms* 
už jo išgelbėjimą nuo mirties 
bausmes.

“Dėkojam redakcijai už pa
rašymą laiškų advokatui ir 
teisėjui P. L. Sullivan. Mes 
esam tikri, kad tos ‘Naujienų* 
ir A. Girskio draugų, kurie 
atsišaukė per ‘N? pastangos 
sumažino galimą bausmę. 
Taip pat išreiškiame savo dė
kingumą Antanui Vaivadai, 
‘Naujienų* redakcijos nariui 
už jo malonų patarnavimą 
teisme, khipo vertėjo Antanui 
Girskiui.

“Mes gerai žinome, kad 
mes nebūtume galėję nuveikti 
šiuos darbus be ‘Naujienų* 
pagalbos. Išreikšdami savo 
padėką, mes ‘Naujienas* visur 
ir visuomet remsime ir platin
sime jųz įtaką Amerikos lietu
vių visuomenėje. ‘Natijienoš’ 
yfa už visus, ir todėl’mes vi
si busime už ‘Naujienas?

“Mes linkime ‘Naujienoms* 
laimingų ir kuo pasekmin- 
giausių Naujų Metų, tikėda
mi, kad jos vis labiau platin-

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo, mėgiami kudykius. Turi 
butj ant vietos naktimis.

1933 Crystal St,

MOKINAME

vidun įįvertė jį įeiti

Bridseportas >»

įvyksta Lietuvių Namų

R. J. Mateku-

Bridgeportas jau pardavėte savo biznį,

NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pht ryto iki 8 valandai vakaro

NAUJIENŲ KONCERTAS
Vas. 26 Liet Auditorijoj sis tarp musų brolių ateivių ir

nžka- 
rankas.

atidėtai, 
progos 

Detekty- 
ieško ir

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Ponas Ambraziejus pasakė kalbą iš-

atsilaikyti 
smūgius, K. 
ant grindų, 

su

Šiandien įvyksta Liet. Mot. 
Draugijos “Apšvieta” susi, 
rinkimas.

duris. Bet nieko 
uvo. Pasidairęs 

nusistebėjęs kas čia 
padaryti, grįžo į

THE SINGING FOOL’S 
SOLITUDE

IŠ NELAIMĖS parduosiu arba išren- 
duosiu gerą biznį, pigi renda, 4 kam
bariai pagyvenimui, labai gražioj vietoj. 
Priežastį patirsite ant vietos. Box 1520. 
1739 S. Halsted St. '

o nelaukdami 
avo, kad iškeltų 
. Laucius pasipriešino ir 
p sprukti pro užpuoli.

n ir šauktis pagal-

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

1817 S. Union Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo .kambarys ir valgis. J. Rudnitzky. 
1207 So. Avėrs Avė.

Kl// 
Savininkų Sąryšio susirinki
mas.

■HkkMI

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

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

MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 £. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

Dviejų banditų penktadienį 
vakare žiauriai sumuštas ir 
nušautas lietuvis krautuvinin
kas Kazimieras Laucius, , 58 
metų, 2542 West 46th Place. 
Jie įsiveržė į namus per užpa
kalines duris ir paleido. į K. 
Laucių iir jo žmoną Marijoną 
Rcpalačiutė-Laucienę tris kul
kas, kurios pervėrė K. .Lau
ciau/ širdį ir kairiąją ranką.

Mirė pakeliui į ligoninę
Banditai pabėgo be jokio 

grobio. Sužeistasis K. Lau
cius buvo tuojau išgabentas į 
švento Kryžiaus ligoninę, bet 
pakeliui mirė.

Kaip pasakojo velionio sū
nūs Antanas Laucius, tragedi
ja įvyko štai kaip:

“Apie 9:05 valandą vakare”, 
pasakojo Antanas, 23 metų, 
“mano tėvas sėdėjo kambaryje, 
krautuvės užpakalyje ir skai
tė “Naujienas”. Motina dar
bavosi tame pačiame kamba. 
ryje. Netikėtai kas tai su
beldė'* į užpakalines duris.

Du kartu beldė į duris.
“Tėvas atsikėlė, padėjo laik- 

' rašlį \į šalį, nuėjo į koridorių 

 

Ir atidarė 
prie 
aplink i 
galėjo ta 
kambarį?

Netrukus ir vėl kas tai su
beldė į duris. Nekantriai pri
bėgęs prie durų jas atį^ą|*ė. 
Ir vėl nieko prie jų nebuvo. 
Bei motina, p. Laučienė, tuo 
sykiu išgirdo šnabždėsi. At
rodė lyg dviejų vyrų balsai. 
Tuojau pasakė apie tai vyrui; 
p. Lauciui. Jis išėjo laukan. 
Prie jo prišoko du jauni vy
rukai ir grąsindami ir keik
dami 
koridęfrių
Ni 

ma 
Bet 
mėgi 

kus lai 
bos.

Bet banditai jį sugriebė ir 
išsitraukę blekdžekius pradėjo 
jį daužyti per galvą ir visą 
kūną.

Negalėdamas 
\prieš skaudžius 

Laucius suklupo 
visas apsipylęs kraujais, 
perskelta galva, sulaužyta no- 

. simi ir kitomis smūgių pada
rytomis žaizdomis. O jo žmo
na, p. Laučienė ir duktė Iza
bella, tuo tarpu, žiurėjo bejė
gės, niekuo nčgalėdamos jam 
ateiti į pagelbą.

Išsitraukęs revolverį paleido 
tris šuvius

Tuo tarpu vienas bandity 
išsitraukė revolverį ir pradė
jo juo švaistytis ir galu dau
žyti sukniubusį Laucių. P. M. 

' Laučienė prišoko prie jo no. 
rėdama nelaimingąjį apsaugo
ti. Bet plėšikai ją pagriebė ir 
sviedę į šalį, paleido tris kul
kas, taikydami kartu į ją ir K. 
Laucių. Nei viena kulka jos 
nekliudė, bet visos pervėrė 
K. Lauciaus kūną, dvi palai
kydamos į širdį ir viena į kai
riąją ranką. K. Laučiene ap

alpo.
Nieko neplėšę spruko bėgti
Po šūvių vagiliai, nieko ne
laukdami paspruko, nieko ir 

nemėgindami pasiplėšti.
“Mano tėvas buvo nepapras

tai stiprus ir geros sveikatos,” 
tęsė pasakojimą A. Laucius. 
“Nors skaudžiai sumuštas ir 

kulkomis suvarstytas dar pa-

finis tyrinėjimas Eudeikio la
voninėje, 4605 S. Hennitage 
Avė. Nuosprendis 
kad duoti policijai 
piktadarius suimti, 
vai stropiai bandytų 
manoma, kad greitu laiku juos 
suims.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Bridgcporto Namų Savinin
kų Sąryšio metinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, sausio 
4 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Visi namų savininkai malo
nėkite laiku susirinkti. Yra 
daugelis svarbių reikalų, ku
riuos turime būtinai apsvars
tyti. Knygų peržiūrėjimo ko
misija šiame susirinkime pa
tieks raportą.

Naujoji sąryšio valdyba
Pirmininkas — S. Mažeika, 

vice-pirmininkas W. Stankevi
čius, nutarimų raštininkas — 
S. Kunevičia, finansų raštinin
kas — D. Gulbinas, kontrolės 
raštininkas
kūnas, kasierius — P. Balsis, 
maršalka — L. Laudanskis.

S. Kunevičia.

Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos susirinkimas įvyks
ta šiandien sausio 3 d., Sanda
ros svet., 3227 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Visos narės raginamos susi
rinkti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus. 
rinkimas valdybos šiems me
tams. Sekretorė.

The Singing Fool sighed 
And then went on to say 
“If all būt me be sobbing, 
Why then mušt I be gay.
If all the world be weeping 
And very life seem wrong, 
Why is it mine to fashion 
A whimsy and a song?
Pray, why mušt I beweeping?” 
Būt came no answearing word, 
Because the worldwas weeping 
And none the fool had heard.

• > Madame X.
OUR MASCOT

The Democrats have their 
donkey; the Technocrats have 
their gears; thc Army has its 
proverbial bull dog; and now, 
Pirmyn W iii also have a mas- 
cot or as they say it in father- 
land “Pirmyn irgi turės savo

“Laima” is a miteical comedy 
translated from the French, 
“La\ Mascote”, The story cent- 
ersjaround a pretty, young 
maiden who is the apple of 
many a youth’Š eye and who 
brings good fortune to her 
mąsters whoever he may be. 
This pretty “Laima” falls in 
love with a. farmhand, is al-

THE LAŠT
And, now, we come to the 

elose. To all of the members, 
I wish to say that there will 
be rehearsals Wcdnesday and 
Friday. Friday, we begin dra- 
matizing the operetta. To all 
of the men members, I wish 
to say that there will be a spe- 
cial rehearsal jSunday. To all 
of the contributęrs, 1 say thank 
you.

And now till next week when 
THE SINGING FOOL 

will greet you again with 
another bagful of fun.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS

Visuomenės Atydai f
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už caah, ir mainymui visokios ruiies pro
peršų, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. —— Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryžius su , stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios ružies dokumentb^ kaip tai, 
pirmus ir antrus morgicius, kontraktus. 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų ©balsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Viri- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Sutrumpinta kelionė 
į Lietuvą

Tūlas laikas atgal North German 
Lloyd linija laike pietų vaišino iš dvy 
likos asmenų būrelį lietuvių agentų, ku 
rie yra nariais Amerikos Lietuvių Lai 
iąkorčių Agentų Sąjungos. Pietus įvy 
ko laivę COLUMBUS. Tarp dalyvių bu 
vo ir. Šios sąjungos prezidentas p. J 
Ambraziejus, sekretorius p. E. Rudni 
kas ir iždin. p. Trečiokas. North Qer 
man Lloyd liniją reprezentavo Agentūrų 
departamento manadžeris p. Pieper ir 
lietuvių departamento vedėjas p. Pod- 
lesski.

....... ,,r , . __ ______  
girdamas Lloyd linijos patarnavimą, taip 
pat p. Rudnikas ir kiti nariai gyrė pui
kų patarnavimą ir šios linijos teikiamą 
agentams kooperaciją.

Laike šių pietų Lloyd linijos repre
zentantai painformavo sąjungos narius, 
kad p. Podlęsski (vedėjas lietuvių de
partamento) bus siunčiamas į Europą, 
kad pagreitinus pervežimą lietuvių pa- 
sažierių. Taigi p. Podlėsski, kuris kelios 
dienos atgal sugrįžo iš Europos, rapor
tavo, kad lietuviai keleiviai, keliaujanti 
North German Lloyd greičiausiais garlai
viais BREMEN ir EUROPA, bus su
tikti linijos atstovų lietuviu Bremene ir 
tuojau bus išsiųsti ekspresiniu traukiniu 
į Berlyną, iš kur jie gaus parankų tie
sioginiu traukiniu susisiekimą į Kauną ir 
Klaipėdą ♦ Sulig Šios kelionės tvarkos, 
lietuviai keleiviai pasieks savo namus tė
vynėje j savaitę laiko nuo išvykimo iš 
New Yorko uosto.

Nereikalinga nė sakyti, kad patarna
vimas garlaiviuose BREMEN ir EURO
PA, kaip lygiai ir kituose šios linijos 
garlaiviuose, yra kuo puikiausias ir kas 
tik keliauja per juras Šios linijos aptar
navimu, kiekvienas sudaro sau tokią 
kelionę, kuęią su malonumu galės prisi 
minti visą savo gyvenimą.

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

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

Kambarys 610

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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




