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Japonų Armija Briaujasi 
Šiaurinei! Chinijon

Japonų puolimas Shanhaikvvan buvo neti
kėtas. Chinija grūmoja pasitraukti 

iš tautų sąjungos
Peiping, s. 4. 

leistas Chinijos 
ko, kad visas chiniečių batalio
nas iš 500 kareivių liko išžu
dytas mūšiuose Shanhaikwan 
gatvėse. Japonams miestą pa
sisekė užimti po trijų smarkių 
atakų ir bombardavimo iš oro.

Chiniečiai reformuoja savo 
linijas prie Shįho, rengdamiesi 
tolimesniam pasipriešinimui ja
ponams.

Shanhikwan miestas yra pa
verstas į krūvą pelenų ir griu
vėsių, kurie dar ir dabar tebe
dega.^

Labai daug civilių žmonių 
liko užmušta, bet tikrojo skai
čiaus žuvusių nežinoma.

Japonų puolimas buve netikėtas
Tokio, s. 3. — Japonijos ka

ro ministerija labai mažai pa
duoda žinių apie paskiausį ja
ponų žygį prieš Chiniją. Japo
nai pripažįsta, kad jų kariuo
menė perėjo didžiąją Chinijos 
sieną ir po smarkaus mūšio už
ėmė Shanhaikvvan. Mūšyje bu
vo naudojama kariuomenė, lai
vynas ir oro pajėgos. Bet mi-

— šiandie iš- 
pranešimas sa-

n isterija nugina tviritnimus, 
kad japonai rengiasi pulti Pci- 
ping ar Tientsin.

Japonai į mūšio vietą siunčia 
daugiau kariuomenės iš 
žurijos (Manchukuo) ir 
laivyną iš Port Artūro.

Japonų 
netikėtas, 
Chinchovv

Chinijos

Man- 
karo

visai 
buvo

puolimas buvo 
kaip netikėtas 
puolimas.
grūmojimas tautų 
sąjungai

Londonas, s. 3. — Dr. Quo, 
Chinijos ambasadorius Ariglijo- 
je ir galva Chinijos delegacijos 
tautų sąjungoje, paskelbė įspė
jimą, kad Chinija pasitrauks iš 
tautų sąjungos, jei nebus pa
daryta tinkamo progreso pri
taikyme tautų sąjungos princi- 

|pų tolimuose rytuose, (t. y. jei 
nebus Japonija suvaldyta ir 
sustabdyti jos puolimai •’Chini- 
jos).

Chinija protestuoja
Nanking, s. 3.—Chinijos val

džia įsakė savo delegatams Že
nevoje užprotestuoti tautų są
jungai prieš japonų puolimą ir 
pasigrobimą . Shanhaikvvan.

Alabamos mokyklos i Begelbėdamas merginą 
nuo saužudystės pats 

žuvoužsidarinėja delei ! 
stokos lėšų

90.000 vaikų išmetama iš mo
kyklų, mokykloms užsidarius 
su pradžia šių metų

Birmingham. Ala., s. 3. — 
Ištuštėjus valstijos švietimo 
departamento iždui, arti 90,000 
vsikų po švenčių sugryžę į kai
mų mokyklas, rado .jas užda
rytas.

Pasak Dr. Dale S. Young, ku
ris veda švietimo departamen
to statistiką, 826 mokyklos, pra
dinės ir augštesnės, kurias lan
ko 64,070 vaikų pradinėse 
ir 21,692 vaikai augštes- 
nėsė po švenčių nebeatsidarė 
delei stokos lėšų. Šios mokyk
los randasi 20 pavietų. Mo
kyklų uždarymas palietė 2,500 
mokytojų.

Be šių kaimo mokyklų, keli 
didesni miesteliai irgi uždarė 
savo mokyklas, kurias lankė 
4,500 vaikų.

Kelios mokyklos, kurios 
teko lėšų, yra palaikomos 
komis.

Chicago.—William Scott, 25 
m. negeras, 5155 Prairie Avė., 
pasimirė pavieto ligoninėj 
kiai susižeidęs šeštadieny, 
dy damas neprileisti prie 
žudymo savo merginą. .Ji 
dė šokti per langą name 
Prairie Avė.

sun- 
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ban- 
5300

Jis ją sulaikė, 
bet ją belaikydamas pats ne
teko lygsvaros ir iškrito gatvėn.

Rusai numalšino Mon
golijos sukilimą

ApilėŠė banką

South Bend, Ind., s. 
Trys ginkluoti banditai 
lė Western State Bank 
bėgo pastvėrę $12,188.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
Jis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, tarpais galbūt 
sniegas ir daug Šalčiau; šiau
rių ar šiaurvakarių vėjas;

Saulė teka 7:18, leidžiasi
4:81.. • 'i " '■ ?
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[Acme-P. ti A. Photo]
Rusijos ledlaužis Sibiriakov, kuris pirmą kartą be žiemavojimo leduose perplaukė šiaurrytiniu 
keliu iš Archangelsko į Vladivostoką. .Juo vyko prof. Otto H. Schmidt ekspedicija, kuri tyri

nėjo tolimą šiaurę.

Gal 100 žmonių žuvo 
ant rusų ledlaužio

Ledlaužis Malygin susidūrė su 
ledo kialnu ir galbūt pasken
do, nes radio signalai urnai 
nutilo

Copenhagen, s. 3.—Manoma, 
kad žuvo 100 narių įgulos ru
sų ledlaužio Malygin, kuris 
šiaurės vandenyse susidūrė su 
ledo kalnu ir manoma, kad yra 
paskendęs.

Apie susidūrimą su ledo kal
nu, Malygin pranešė per radio. 
Po to radio signalai urnai ap- i 
si stojo. ’

Ledlaužis Lenin yra skubiai 
siunčiamas į nelaimės 
ieškoti Malygino.

Pasimirė Al Smith 
tarėja

vietą,

pa-

TRUMPOS ŽINIOS
Tacoma, Wash.—Norėdamas, 

kad jo mirtis padarytų kuoma- 
žiausia nesmagumo jo drau
gams, jo įsakymu žinia apie 
M. Dudwig Elling, 74 m. mirtį 
buvo 'slepiama iki po laidotu
vių. Be to jis paliko draugams 
$40, kad jie už tuos pinigus 
pasilinksmintų.

New Orelans; La.—Paženkli
nimai paukščių, kurie žiemavo- 
ja Louisianoj, parodo, kad tie 
paukščiai vasaros laiku aplan- 

; ko visas valstijas tarp Aleghe- 
Iny ir Rocky kalnų, didesnę da
lį Kanados, taipjau Alaską ir 
Meksiką.

Washington.— Valdžios Re
konstrukcijos Finansų Korpora
cija per 10 mėnesių išskolino 
pusantro biliono dolerių, dau
giausia. bankams ir finansinėms 
įstaigoms.

DeValeru paleido Ai 
rijos parlamentą

Nauji rinkimai įvyks sausio 24 
d„ naujias seimas susirinks 
vas. 8 d.

Dublinas, s. 3.— Valdžia pa
darė siurprizą, netikėtai paleis
dama seimą—Dial Eireann ir 
paskelbdama naujus rinkimus 
sausio, 24 d.. Naujas seimas su
sirinks vasario 8 d.

Paleisti seimą buvo nutarta 
kabineto susirinkime. De Vale
rą, kurio valdžia susilaukė di
delio pasipriešinimo delei kapo
jimo algų valdininkams, sako, 
kad visa šalis pritaria tam al
gų kapojimui, tik viena opo
zicija trukdo valdžios veikimą.

Pasimirė aktorius Jack 
Pickford

Peipinh, Chinijoj, saus. 2.— 
Atvykstantys iš Mongolijos pa
bėgėliai praneša apie ten išti
kusi sukilimą prieš Rusiją. 
Sukilimas turėjo prasidėti kar
tu visoje Mongolijoje, bet va
karų Mongolija peranksti pra
dėjo sukilimą ir tas davė bol
ševikams progos sukilimą nu
malšinti. Mūšiuose žuvo abiejų 
pusių vadai. Bolševikai betgi 
turėjo atsižadėti žemės kolek- 
tivizacijos.

Ncw York, s. 3.— čia 
širdies ligos pasimirė Mrs. Mos- 
kowitz, 56 m., žmona Dr. Hen
ry Moskowitz, kuri gubernato- 
riaujant Al. Smith turėjo dau
giau politinių galių, negu ku
ri kita moteris Jungt. Valsti
jose. Ji buvo artimiausia gub. 
Smith patarėja. Jos pastango
mis Smith ir tapo demokratų 
nominuotas į prezidentus. Bet 
ji pati niekad neužėmė jokios 
politinės vietos, tečiaus ji ne
mažai darbavosi žydų ir šiaip 
labdaringose draugijose.

Al. Smith užgirdęs apie jos 
mirtį pareiškė, kad jos mirtis 
yra nelaimė, nes ji turėjusi 
daugiau smagenų negu kas ki
tas, ką jis pažinojęs.

nuo
Carbondalc, III. — Motina 

Matilda High, duktė Mary ir 
sūnūs Allen—visi pasimirė bė
gyje vienos savaitės.

Chicago.— Būrelis išsigelbė
jusių, penktadienį minėjo su
kaktuves baisiojo Iroquis teat
ro gaisro gruodžio 30, 1903, 
kuriame žuvo 575 žmonės.

Monroe, Mich. — Pakrašty 
miesto, automobily, rasti nužu
dyti du Toledo, Ohio, gangste
riai—Lampert ir Kress.

Lenkai nušovė rusų 
aeroplaną

Kitas gub. Emmersono 
bankas užsidarė

Chicago.—Field gamtos mu- 
zejų, Grant parke, pereitais 
metais aplankė virš 1,800,000 
žmonių, 
kuriais

— daugiau negu bile 
kitais metais.

Bucharest, s. 3.—Prie Hotesi, 
kur susieina Rusijos, Lenkijos 
ir Rumunijos siena, trys Len
kijos karo aeroplanai nušovė 
rusų aeroplaną, kuris buvo per
skridęs Lenkijos sieną.

Dvi mergaitės nutroško 
automobily

Mount Vernon, UI., s. 3.— 
Third National Bank, vienati
nis šiame mieste, šiandie nebe- 
atsidarė. Jo prezidentu yra 
gubernatorius Emmerson.

Pereitą savaitę Springfielde 
užsidarė Ridgley-Farmers State 
Bank, kurio direktorių tarybos 
pirmininku irgi buvo guberna
torius Emmerson.

New 
34 m., 
uždaryti langą, hotely, iškrito 
iš 6 augšto ir užsimušė vietoj.

York.—Irving O’Dunn, 
aktorius, bandydamas

Chicago^— 
51 m., 5281 
belydėdamas 
iškrito per langą iš antro au 
gšto ir užsimušė.

Axel Westergren.
Winthrop Avė., 

senuosius metus.

Las Animas, Colo, s. 3. — 
Motinai važiuojant į Big Bend 
pas gimines, dvi dukterys, Sa- 
rah Olivas, 9 m. ir Serlinina, 
7 m., nutroško nuo prisirinku
sių automobily dujų. Abi jos 
tuo laiku miegojo užsiklojusios 
blankętą, .

Paryžius, s. 8.—Paul-Bon- 
cour valdžia stvėrėsi ekonomi
jos priemonių ir išleido dekre
tą, kuris draudžia samdyti val
džioms naujus darbininkus ir 
valdininkus. Tas paliečia ir 
samdomus armijai ir laivynui 
savanorius.

Oklahoma City, Okla. — Per
eitais metais Oklahomos valst. 
tapo apiplėšti 59 bankai. 6 
bankų plėšikai liko nušauti ir 
84 įkalinti.

Paryžius, 
sus piešėjas* Pierre 
Bellense, 82' m.

čia pasimirė gar-
Carrier

Paryžius, s. 3. — American 
ligoninėj šiandie pasimirė kru
tamu jų paveikslų aktorius Jack 
Pickford, 36 m. brolis garsiosios 
aktorės Mary Pickford. Mirė jis 
dėl nervų pakrikimo.

Del nervų pakrikimo jis sir
go gana ilgą laiką ir jau nebe
manė gryšti prie vaidinimo, 
bet važiuoti į Rivierą ir užsi
imti rašymu.

29 Ispanijos monarchis- 
tai pabėgo iš ištrėmimo

Madridas, Ispanijoj, s. 3. — 
Vidaus reikalų ministerija pa
tvirtino žinias, kad 29 monar- 
chistai, ištremti į Vilią Cisne- 
ros, pabėgo iš trėmimo vietos 
buorine valtimi. Tarp pabėgu
sių yra ir Alfonso Bourbon, to
limasis buvusio karaliaus gimi
naitis.

Pasimirė Vokietijos ex-kancle- 
ris Cuno

Hamburg, Vokietijoj, s. 3.— 
Wilhelm Cuno, 57 m. amžiaus, 
buvęs Vokietijos kancleris ir 
Hamburg-American lavių lini
jos generalinis manažeris, pasi
mirė šiandie nuo širdies ligos.

Susirėmimas ištiko tarp Pea- 
bedy kompanijos mušeikų ir 
pikietuojančių angliakasių
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Prezidentas vetuosiąs 
Filipinų nepriklauso

mybės bilių
Washington, s. 3. — Prezi

dentas Ilooveris sugryžo iš 
meškeriojimo juroje Floridos 
pakraščiuose. Sugryžo gerokai 
pasilsėjęs ir atsigavęs.

Jį laukia daugybė darbų. Vie
nas pirmųjų bus Filipinų ne
priklausomybės biliaus pasira- 
ymas. Abelnai jo draugų nuo
monė yra, kad prezidentas bilių 
sugrąžins kongresui, išdėstyda
mas kodėl jis bilių Vetuoja. Ęi- 
lius yra priimtas tokia balsų 
didžiuma, kad jis lenvai gali 
praeiti nežiūrint prezidento ve
to, jei tik kongresas panorės 
tai daryti.

Daug žmonių sužeis
ta susirėmime prie 

III. kasyklos

Seminole, Okla., s. 3. —Už
pykęs, kad automobilis nuklim- 
po purvyne, Raymond Counts, 
28 m., nušovS savo 
Edwards ir du kitu pašovė, su
kuriais jis važiavo. Tik vienas 
iš buvusių automobily išsigel-

Po to Counts pabėgo ir

draugą

bėjo.
yra eiškomas policijos

Hooveris smerkia savo 
priešininkus kongrese
Washington, s. 3. — Pirmą 

kartą nuo rugsėjo 13 d., su
teikęs pasimatymą koresponden
tams, prezidentas Hooveris įtei
kė jiems pareiškimą, kuriame 
jis aštriai išbarė opoziciją kon
grese ,kam ji priešinasi jo pie
nui pertvarkyti valdžios depar
tamentus, kes esą nemažai su- 
taupintų pinigų. Jis Sako, kad 
tokia pat opozicija trukdo val- 
džio pertvarkymą jau 25 me
tus. Noras tą pertvarkymą pą- 
likti iširnktąjam prezidentui 
esąs tik parodymas noro tą 
pertvarkymą visai atmesti.

Prezidentas Hooveris nesenai 
specialiame pranešime kongre
sui rekomendavo pertvarkyti 
daugiau’ kdip 50 federalinių de
partamentų ir įstaigų.

Taylorville, s. 3.—Du žmo
nės liko pašauti ir sunkiai su
žeisti ir keliolika žmonių leng
viau pašauta šįvakar susirėmi
me tarp šerifo mušeikų ir pi
kietuojančių angliakasių. Susi
rėmimas ištiko prie Peabody 
Coal Co. kasyklos No. 7, prie 
Kincaid, 6 mylios į vakarus nuo 
čia. Kas tie pašautieji yra, an
gliakasiai ar mušeikos, dar ne
pasisekė patirti.

Po persišaudimo, laike kurio 
paleista apie 200 šūvių, kom
panijos žemėje sprogusios dvi 
bombos. Kiek jos nuostolių 
padarė, nepatirta. Kompanijos 
mušeikos—šerifo deputai tele- 
fonavo į Taylorville, kad jie 
maną, jog pikietuojantys ang
liakasiai-turėję netolimam nuo 
kasyklos name paslėpę kulko
svaidį.

Mušeikoms, kurie susideda 
iš tos kompanijos darbininkų 
ir niekurių biznierių, vadovavo 
valstijos milicijos maj. Homer 
Davcnport iš Decatur.

Lenkija užmokės ^privatinę 
skolą

Varšava, saus. 2. — Lenki- 
pos valdžia nutarė išmokėti 
$1,490,000 šešiomis mėnesinė
mis rūtomis privatinės skolos, 
kurią ji turėjo sumokėti sau
so 1 d. Lenkijos privatinė sko
la Amerikoje siekia $45,000,- 
000. Ji tapo užtraukta 1924 m. 
Bet skolos valdžiai, kurią turė
jo sumokėti gruodžio 15 d., jf 
dar nemokės.

Peabody kojnpanija bando 
savo kasyklas operuoti su pa- 
gclba senosios angliakasių uni
jos. Naujoji gi unija, Progres
sive" Miners of Am., kasyklas 
pikietuoj a, kad. priversti kom
paniją pripažinti naująją uni
ją. Peabody kompanija yra di
džiausia Christian paviete ir 
jai nuolankus pavieto viršinin
kai buvo atsigabenę į čia mili
ciją, kuri stovėjo gana ilgą lai
ką. Ji nušovė vieną angliakasį 
ir ėmė visame paviete taip šei
mininkauti, kad net. patys biz
nieriai ėmė protestuoti prieš jos 
veikimą.

Kuboje įvesta laikraš
čiams karo cenzūra

Italija baudžia senbernius

Rymas, s. 3. — 10 Bologna 
kavalierių liko unbausta po $10 
kiekvienas už neužsimokėjimą 
nevedėlių taksų.

Nevedėliai Italijoj turi mo
kėti nuo $3.50 iki $5 taksų, su
lig amžiaus. Išimtį sudaro ku
nigai, sužeisti karo veteranai 
ir kareiviai.

Havana, s. 8. — Visiems is
panų kalboje einantiems laik
raščiams tapo įvesta karo cen
zūra. Ikišiol laikraščius cen
zūravo vidaus reikalų ministe
rija. Kodėl padaryta permai
na cenzūroje, tikrai nežinoma. 
Spėjama todėl, ‘ kad cenzorius 
praleido viename laikraštyje 
paveikslą policijas sušaudyto 
studento Rybiera. Laikraštis 
vėliau tapo konfiskuotas, o 
fotografai areštuoti, naktinis gi 
redaktorius ir trys jo pagalbi
ninkai slapstosi.
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TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

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

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

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS
V’.’ •>, M.v. i . . • *
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Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

KAIP MANE 
LAIDOJO

jam
eisim kur nors kitur, šių nak 
t j aš noriu praleisti su tams

Jūsų
PATOGUMUI

sušuko
— Čia

e s i m a i ir
- Neišaiškin- 

—• 1 ik 
tragedi- 
pasipik-

—Ar nebūtų geriau tų pada 
ryti rytoj?

Aš piktai pažiurėjau į jį.
- —Užsimok ėsim!

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei metų 
pusei metų — <

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. ‘‘Kultūros 
ž. admin.

prabilau į jį: 
prietcli, vi dūrinė- 
j mus mokė gra- 

apie mirusius 
nieko”. Tuo tarpu

tuos pinigus, — atsakiau jam. 
-—Mirusieji neima honoraro už 
nekrologus apie savo mirti.

Jis išbalo.
—Žinai

dabar užsimokėsim

miestuose 
vos keli

—Ko tamsta nori iš
— bailiai paklausė jis. 
sta nori gauti iš manęs še
šiasdešimt helerių?

—Ne, drauguži, pasilik sau

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. I

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

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš /sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomų Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

uždUoti n
jtiins vIhuo- 

K’criausl patar- 
žemia u h i a 

pilnai mi- 
l finuiiainių

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo Matytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų, metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

gandų. 
Plungė- 

V’agiškų 
pasikorimų 

o'kių nebūtų 
isgi dėlto gali-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

[Acme-P. C A. Photo]

Hilda Shaw, mokytoja, iš 
Newport, O., norėdama pama
tyti didmiestį ir paragauti jo 
smagumų, suklastavo banko 
knygutę, išsiėmė tėvo $1,600 ir 
pabėgo į Pittsburghų ir New 
Yorką. Sugryžus namo betgi 
jai teko “atpakutavoti” — at
sisėsti kalėjimai! už klasta vimą.

J£UOMET telefonas suskamba 

arba ji -nori ką nors pašaukti, išrodo, 

lig telefonas seka paskui ją jos na

muose ir visuomet būna po ranka. 

Tikrenybėje, papildomi telefonai duo

da jai tą komfortą ir patogumą. Tik 

už keletą centų į dieną “extra” tele

fonas bus visados lengvai pasiekiamas 

jūsų miegkambaryje, frontruimyj arba 

virtuvėje. Pašaukite musų Biznio Ofi

są šiandien.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 pusei metu 1 dol.

Adresas laiškams 4* phdjganMK / ’
Germany, ^ęrjin, $8, Šchliessfaoh 80

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
.32 pusi.’ < \ ...

Nuosavybės Išsivystymas ,................ ................x.....
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, kurių suspėjo

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

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j 4 e n o s e. ■ '

Jaroslavas Hašek
. Laike šešerių metų mano 

gyvenimo Rusijoje, laikraščių 
žiniomis, aš kelis karais nu
miriau, buvau sušaudytas, tris 
kartus buvau pakartas, vienų 
kartų sukapotas laukinių Kir
gizijos sukilėlių prie Kalė — 
Isylo ežero.

Be to; buvau paplautas paš- 
fynės su girtais jurininkais 
vienoje Odesos landynėje. Ši 
paskutinioji versija man pa
čiam atrodo patikima.

Ir ne tik-man, bet ir mano 
geram draugui Kolmanui, ku
ris, suradęs mačiusį jnano .gė
dingų mirtį, parašė ,į savo 
laikraštį taip labai nemalonių 
man žinutę.

Bet to jam buvo per maža. 
Jo geroji širdis privertė jį pa
rašyti apie mane 
kurį aš perskaičiau 
žiavęs į Prahų.

Tame nekrologe 
mas tįkras, kad mirusieji ne
kelia iš kapų: labai meniškai 
mane iškoneveikė.

Kad įtikinus jį, jog aš dar 
nebotu gyvas, išėjau jo ieško
ti, ir taip atsirado šios apysa
kos siužetas.

Dargi pats didysis siaubų 
magistras Edgaras Pcau (sk. 
Po) nebūtų galėjęs išgalvoti

Papildomai teko sužinoti, 
kpd Plungės m. gyventojas 
A. N. Hkrai matęs Šerų tų 
naktį. Po šio įvykio, sako, šo
ras nuvyko pas ūkininkų J. ir 
ten liepęs prikeltam J. ber
nui duoti kokį nors darbų ir 
parodyti laikrodį kad dar yra 
1 valanda nakties. Šiais liu- 
dmmkaifs sako, dauginusia ir 
iteahiaid Šeras. Saužudės lavo
nas palaidotas giminėms ne- 
sutinkant.

liet vis dėlto, šiaip ar taip 
bu'ių, žemaičiai yra 
temperamento, tačiau 
kalbų nemėgsta ir ne sąmones 
nekalba. O su minios pagei
davimais ir jų kalbomis, rei
kia Maitytis; žinant jų psicho
logijų nesunku jų norus paten
kinti. O visos šios kalbos, rei
kia pasakai turi daug karčios 
tiesos Ir toks nesklandus da
lykų eigų aiškinimas Iššau
kia visuomenės nepasitikėjimų 
tvarkos saugotojams ir žemina 
valdžios autoritetų. O kadangi 
minios įtūžimas yra perdide- 
lis ir gali iššaukei Žydų po
gromų, aukštesnioms įstai
goms reikėtų susirūpinti daly
kų 'būvį nušviesti.

A. Kanda.užmuštas girtų juri 
Odesos landynėje - 

atsakiau.
—Dieve mano!— 

no bendrakeleivis, 
giau, negu baladėj

Ir vėl kamuojanti tyla. Ka
žin kur ištikrųjų sustaugė 
šunys.

Kai mes važiavome Strašni- 
kovo plentu, savo bendrakelei
viui liepiau užmokėti vežikui. 
Mudu likova dviese 
prie Olšano kapinių.

—Ar čia kur nors 
kokio restorano? — 
mane autorius mano

linksmai pasa- 
iš, keldamas jį ant sie- 
- mes eisim pažiūrėti 
Prahos pirklių Bonepia- 

šeimos kapų. Pirmame šeš
tos eilės skyriuje prie sienos 
yra atdaras kapas. Janio pa
laidotas paskutinysis jų ai
nis, parvežtas iš Odesos 1874 
metais, kur vienoje landynėje 
jį užmušė girti jurininkai.

Mano bendrakeleivis antru 
kartu persižegnojo.

Kai, pagaliau, mudu atsisė- 
dova ant antkapinio akmens, 
dengiančio paskutiniojo Pra
hos pirklių Bonepianių ainio 
kaulus, aš paėmiau mano ne. 
krologo autoriaus rankų ir slė
piningu balsu

—Brangus 
jo mokykloj 
žios taisyklės 
be gero 
tamsta apie mane, mirusį, pa
sistengei parašyti kuoblogiau- 
sia. Jei aš pats bučiau rašęs 
savo nekrologų, tai bučiau 
parašę?', kad nė viena mirtis 
nepaliko tokio slegiančio įspū
džio, kaip šio rašytojo mirtis. 
Aš bučiau parašęs, kad vienas 
iš gražiausių mirusiojo rašy
tojo bruožų buvo begalinė 
meilė prie gero, prie viso, kas 
yra šventa šioje žemėje. O 
tamsia parašei apie mane, 
kaip apie plėšikų, vagį ir ko- 
medininkų. Neverk, tamsta! 
Būna momentų, kada žino, 
gaus širdis trokšta parašyti 
apie mirusio geriausias, gra
žiausias gyvenimo dienas. 
Tamsta to momento neturėjai 
ir parašei, jog aš buvau nepa
taisomas alkoholikas.

Mano nekrologo autorius 
pravirko. Jo raudojimai skli
do po visas kapines.

—Brangus drauguži, — ra
minau jį, — neverk, dabai* 
jau vėlu, jau nebegalima ati
taisyti.

Tai pasakęs aš peršokau 
kapinių sienų, pribėgau prie

aprūpino sa
vo namus ekonomišku 
komfortu ir patogumais.

Savo nekrologo autorių aš 
suradau viename Prahos res
torane lygiai dvyliktų valan
dų nakties, kai restoranas jau 
buvo uždaromas, prisilaikant 
kažin kokių taisyklių, išleistų 
dar 1856 melais.

Jis nesąmoningai žiurėjo į 
lubas. Nuo stalo nuiminėjo 
sulaistytų vynu staltiesę. Aš 
priėjau prie jo stalo ir paklau
siau: ,

sargo namelio, paskambinau 
ir pasakiau jam, kad grįžda
mas iš naktinio darbo, už ka
pinių sienos 
keno verksmų

—Turbut, vėl koks nors pri 
silakęs našlys —

sakė sargas. —
siu jį į nuovadų

Aš traukiau
Maždaug po dešimties 
čių sargai išvedė mano 
logo autorių ir nuėjo 
į policijos nuovadų.

—Pasakykite, tai sapnas ar 
tikrenybė?!

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halšted St., Chicago, III.

$8.00 Chicagoje
$7.0’0 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant melų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy
Pilnas vardas ir pavardė 

Adresas ............. \............

Amžius ............................

Kam užrašote? ............

Ar giminė? ,............... ,

Jo adresas ....... ...............

Tragedijų Miestas
Pasta pi i ugi a pi p t 

žmogžudystės. — 
tos piktadarybės, 
vienais metais trys 
jos. — visuomenės 
tinimai. \

Pašaukiau vežikų ir mano 
nekrologo autoriui liepiau sė
sti į vežimų, o vežikui pasa
kiau.

—Vežkite mus į Olšanų ka
pines.

Mano nekrologo autorius 
persižegnojo. Užviešpatavo ty
la. Tik retkarčiais^ girdėjosi 
botago pliaukštelėjimas ir ar
klio prunkštimas. Aš pasilen
kiau į savo bendrakeleivį.

—Ar lamstai nesigirdi, kad 
kažkur žižkovb 
taugė šunys?

Jis krūptelėjo 
pakilo nuo 
r tikrai tamsta iš Rusi

—Pasakyk, meldžiamasis, ar 
tamsta ne iš Rusijos?

Aš susijuokiau.
—Tamsta mane pažinai? Aš 

buvau užmuštas Rusijoje peš- 
nylėse su girtais jurininkais.

Jis išblyško.
—Kaip... tamsta?
-pTaip, — garsiai atsakiau, 

—ąs buvau užmuštas Odesos 
j u juri- 

tas, kuris

—CVr ši vieta laisva?
Jis nebežiūrėjo į nematomų 

taškų lubose, kuris kažin ko
dėl labai sudomino jį, ir{išsi
blaškęs atsakė:

—Prašau! Bet jau uždaro 
ir aš manau, kad tamstai ne
paduos.

Tada aš phėmiau jį už ran
kos ir pasukau į save. Valan
dėlę jis tylėdamas žiurėjo į 
mane ir, pagaliau, tvliai išfji-

Gerhraąh* aw Remnati&ti 
Skausmų, Buffalo Ponia

“Metu metus maus 
tismas. Pagaliau i

• Pain-Expelleri Ir ____ .______
lc«. Pirma* ii,iteplmaa j norai mo
mentaliai auteiką palengvinimą. Ii- 
naudojus jo vieną bonka galėjau at
likti visą savo kaadienfnf darbą be 
jokios pagelboa. Dabar Jau neturiu 
Jokią gėlimą savo sąnariuose.'*

J. A
Buffalo, N. Y.

kasdie- 
užp uoli

nių ir savižudybių, gyventojų 
tarpe jokio susijaudinimo ir 
įvairių kalbų nesukelia. Ta
čiau provincijos 
kur gyventojų yra 
tūkstančiai, kiekvienas dides
nis įvykis jaudina visuomenę 
ir sukelia sensacingų 
Paskutiniuoju laiku 
je visi kalba apie 
Stasės Juškaitės 
ir prasimano vis 
kalbu. Tačiau 
ma pavadinti Plungę tragedi
jų miestu, šiais metais čia į- 
vyko trys saužudystės. Pava
sarį nusišovė £>avo bute p. 
Gir^autienė dėl sunkios ekono
minės būklės, rudenį Butkus 
peršovė savo meilužę Simi- 
nauskaitę ir pats degančiuose 
tvartukuose nusišovė. Neseniai 
vėl rasta pasikęrusi savo 
tvartuose Iciko Sero meilužė 
Stasė Juškaitė. Šiaip įvairius 
apiplėšimus ir visokias vagys
tes nėra nė galimybės nupa
sakoki. Reikia pasakyti, kad 
čia, dėl kažkokių aplinkybių 
didesnio masto nusikaltimai 
visada lieka neišaiškinti ir jų 
autoriai nenubausti.

Per kelis paskutinius metus 
Plungėj 
apiplėšimai 
mis

—Restorano?— nusijuokiau 
aš — Tuojau mes perlipsiu! 
per kapinių sienų ir kur nors 
ant antkapinio akmens pasi
kalbėsim apie tamstos nekro
logų. Tamsta lipk pirmas ir 
paduok man rankų.

—Toliau aš neisiu
-gyvas ištarė mano 
Kur tamsta nori mane nusi 
vesti?

—šiandie 
kiau 
nos, 
senos 
nu

WISSIfi,
SpedaHstas ii 

Rusįjoi

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENŽJUMOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai ^ydą ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus a nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligai, Jaign kiti ««- 
galėio jus išgyti, 
Praktikuoja per ,
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare 
4200 West 26 St

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniaine kate

įvyko keli stambus 
paslaptingo- 

žmogžudystėmis, kurios 
ir iki šiol dar neišaiškintos. 
Prieš kelis me'us Plungės val
sčiaus savivaldybėje išplėšta 
kasą, iš kurios dingo 6000 litų. 
Nors kriminalinė policiją deja 
visas pastangas, tačiau pikta
darių nesurado. Praėjus yie- 
neriems melams, vakare apie 
9 vai., pasmaugta savo bute 
turtinga žydė špicienč, kur

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

. . plAtina ir .
REMIA

landynėje peštynėse 
ninkais, o tamsta — 
parašė apie mane nekrologų.

Jo lupos sušnabždėjo.
—Tai tamsta skaitei, kų aš 

apie tamstų parašiau?
—Taip, žinoma. Nekrologas 

labai įdomus, nors ir nevisai 
tikslus. Be to, kiek ilgokas. 
Dargi imperatorius Pranas*— 
Juozapas neužsi'ąrnavo tokio 
skaičiaus eilučių. Jo mirčiai 
jūsų laikraštis paaukojo tiktai 
šimtų penkiasdešimt dvi eilu
tes, o man — šimtų aštuonias
dešimt šešias. Skaitant po 
/risdešimt penkis helerius už 
eilutę (vistiek anuomet, žur
nalistams labai pigiai mokėda
vo), sudarys ' šešiasdešimt 
penkias kronas ir dešimt he-

. .......... ................................... ........

išnešta pinigai ir brangenybės. 
Perei’ų metų rudenį rastą 
tvartuose šiene pasikoręs* Gau- 
čius, kurio pasikorimo aplin
kybės buvo keistos ir savo 
laiku buvo sukėlę daug kal
bų. Tačiau visi šie šhirptis į- 
vykiai iki šios dienos liko pa*

x>. '— DUOS,'—

Kaill,5W-“

i NAUJIENOS I 
| ‘ 1739 So. Raiste* St. j

Paskutinieji įvykiai su tra
gišku |>asikorimu JuškaUėfi 
Stasės ir susidėjus keistoms 
aplinkybėms Šero nenaudai ir 
esant jam laisvam duoda pa
grindo įvairioms kalboms, da
žnai kai kurių įstaigų ir val
dininkų nenaudai. Miestų juo
kdariai kalba, kad norėdamas 
kų nors nužudyti, būtinai rei
kia vykti Pluhgėn. Čia pada
rytas. nusikallimas visada 
lieka neišaiškintu. Tačiau šios 
kalbos yra Hogoš valios Žmo
nių, kurie į viską Žiuri iš iblo- 
gesnios pusės. Kitas dalykas, 
kad provincijoj n&ra prityru-: 
šių kriminalinės policijos val
dininkų. Viešoji policija šiuo: 
atsitikimu yra bejėgė, nėrą 
prityrę šiuose dalykuose ir šių 
nmikaFiimų sekimas jai yra: 
neįmanomas. Geras seklys šių 
saužudybę tuojau išaiškintų 
padedant žmonėms.

. ""   |.|     b; |||IIIMN|*|       inmum nfi|n||ią»ą*

■ CT

-



NAUJIENOS, Chicago, III

Iš Mano Atsiminimų

valanda

PARODOMI PAS

Bėgame į Kauną
Avė.

Avo.

$1®

daik- 
budu

Motor Co., 
IdKe. IlUnntB.

IP MOU Re
<,UOR*T
\NWN DOU'tVOD 
GtV A <»TePj 

. LAt>oea J

Nemuną. 
Šautuvai

ir jos 
Didele 

ant šali- 
- matosi

sande ir 
nemažai

VNH’BN

nutarėme 
čia, — ir 
galutinai

Trečiadienis, saus. 4, 1933

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

ir prasideda 
Anoj pusėj 
šaudymai iš

"DON T ‘BOTUEfc f 
ABCUT A LTVTIE ,, 
ūke TUAT  fJ .
I’tA NCfT UOOKIM 

PUT IT

Jus žinote, 
drabužiai, papuo- kad aš esu rusų kilmės ir liuo- 

Todėl man

Kaunas 
liepsnose, —• 

i, ..— tiltai,
kitoks tur-

“šaligatviais juk žmonės tu 
ri vaikščioti, tad kodėl tų su 
dužusių statulų niekas nenu 
valo?” paklausė koresponden

Naujomis Žemomis Kainomis 

SPORT ROADSTER $485 - COUPE $49$ 
C0AGIL$515 - PHAETOM $515 - SĖDAU $565 

SPORT COUPE $535 - CABRIOLET $565
Ml prices f. o. b. Flint, Michigan. Spacialequipm»nt aitra. Lo* 
delivered prices and easy GMAC term*. Chovrolat Motor 

Company, Detroitu Miehitan,

Ilgesnis VVheelbase. Naujas “Aer-Stretam” 
Stylingumas. Galingesnis Šešių Cylinderių Tu
zinas. Didesnis, žemesnis Fisher Bodies 
Fisher No-Draft Ventiliacija. Saugesnio Stik
lo Vėjo Skydai. Cushion-Balanced Inžinas 
švelnesniam Operavimui. Pagerintas Liuosas 
Wheelingas. Syncro-Mesh Šiftas su Silent 
Second. “Starterator” paprastesniam išjudi
nimui iš vietos. Dar Didesnė Ekonomija... ir 
daugelis kitokių svarbių Pagerinimų, > kurie 
padaro ši Naują Chevrolet Didžiausia Ame
rikos Vertybe dėl 1933.

S L Riminis.
(Kaip ii« autobiografija)

ir reikalingi daiktai. Šian
dien tos vitrinos-, beveik tuš
čios, langai dulkėmis apnešti, 
purvu išmurzint'i. Daug teko 
pastebėti visiškai tuščių krau
tuvių.
lentomis užkalti”

“Žinoma, gal čia nieko nėra 
nuostabaus”, pertraukė kores
pondentas, “pasaulinis karas 
ir revoliucinė audra pusėtinai 
sukratė Rusiją ir sunaikino 
daug visokių gėrybių. Bet 
mane vienas dalykas įdomau
ja: kodėl komunistai taip la
bai džiaugiasi ‘revoliucijos 
laimėjimais’?”

rusų
Mie

los vald- 
žmonės

Kuslilcr Chevrolet Sales, 
6317 Broadwoy 

Clilcarn. Illinois. 
Lavery Chevrolet Co. 
7115 Exchange Avė.

Chicago, 111. 
Lewls Auto Sales, 

3100 Ogden Avenue, 
Chicago, Illinois.

Mclnerney Motor Co., 
2718 N. Cicero Avenue, 

Chicago, Illinois.
McManus Motor Sales, 

6711 B. Western Avenue, 
Ohicago, Illinois.

Millcr Chevrolet Sales 
1832 W. Irvlng Park Blvd.

Chicago, III. 
Milwaukee Avenue Motors, 
2804 Mihvaukee Avenue, 

Chicago. Illinois.
Murray Service & Motor, 

682 Madlson Street, 
Ouk Pork, Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
2840 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nlckey Chevrolet Sales, Ine. 

8010 Irving Park Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nleburgcr Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois.
North Shore Chevrolet Sales 

611 Maln St., 
IVIImette, III.

Orme Chevrolet Co. 
8200 Lake Park Avė. 

Chicago, Illinois
Ogden Avė. Motors, Ine. 

0837-41 Ogden Avė., 
Berwyn, IU.

Ray 0’Connell Motor Co., 
4628 W. Madlson Street, 

Chicago, Illinois.
A. J. Oosterbeek Motor Co., 

7841 S. Halsted Street, 
Ch!ca«o. Illinois.

Rldgeway muivr Galės, 
Lanslng, Illinois. 

Roosevelt Motor Sales Co., 
3838 Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois.
Setp Chevrolet Sales, 
8622 Commerclal Avė., 

Chicago, Illinois.
Sheets Chevrolet Sales 

6822 Cottage Grove Avė. 
Chicago, III.

Aš, apimtas neišpasakytos 
baimės, dar kartų prašau die
dukų bėgti iš duobės. Bučiuo
ju jų rankas ir kojas, kad tik 
paklausytų. Jie sutinka bėgti j 
Kauną ir slėptis kokiam 
skiepe 
greitai nueiname 
stubą. Liūdnas reginys 
gai išdąužyt 
sukraipytos, 
žyta. Pasistvėrėme biskį 
to ir reikalingiausius < 
liūs ir, užsivertę ryšuliuos ant 
pečių, skubinamės prie Nemu
no kranto. Tai buvo artimiau
sias kelias į Kauną. Pamatome 
baisų reginį: Didžiausia duo
bė granatos^jšnešta, aplinkui 
šviežios žemės ir molio iškyli- 
mai, o šalimis išsitiesę žmonių 
lavonai, apnešti žemėmis.

Sudraskyti guli arkliai, — 
nekurie be galvų, kiti į šnfo- 
tus suplėšyti. Vežimai sulau
žyti, kiti sugrusti 
Šoviniai išbarstyti,

nors
Išlendamc iš duobės, 

per sodą į 
Lan- 

sienos skylėtos, 
- viskas aplau- 

į mais_ 
daikte-

“Aš to nežinau”, atsakė stu 
(lentas Bard. “Galimas 
tas, kad bolševikai tuo 
reiškia panieką cariškų 
liekanoms. Vadinasi, 
džioja jas po kojomis.
dar pasakyti, jog galima pas 
tebėti vietų, kur prieš bolševi 
kišką perversmą buvo puoš

kini, šokinėja po tas sąšlavų 
krūvas. Jie nudriskę, baisiai 
purvini ir visuomet išbadėję. 
Tai vis kandidatai į komunis-

Buperlor Motor Sale*. Ine. 
6043 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Tri-CIt: 
Park 1 

Uptown Motors Corp., 
4889 Broadvrey, 
Chicago, Illinois.

Vanderploeg & Reltveld, 
South Holland. Illinois.
Westcott MUWr», aaffdo 
1248 Chicago Avenue, 

Evanston, Illinois. 
Weet Auto Sales, IncM 

611 8. 5th Avenue, 
Maywood, Illlnole.

1201 Lake 8t., 
Melrose Park, III. 
Wltte Motor Sales, 

492-6 Western Avenue, 
Blue Island, • Illinois. 
Yanson Chevrolet Co., 

Chicago Helghts, Illinois. 
Young A Hoffman Chevrolet, 

9220 8. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois.

G. W. Zander Motor Sales, 
Arllngton Helghts. 111.

K4 AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETU RUSIJOJ

Suėjome į rūsį ir 
niekur nesitraukti iš 
laukti, kol vokiečiai 
neužims Kauno.

Užeina vakaras 
vokiečiu atakos.
Nemuno girdisi 
lengvųjų kanuolių, kulkosvai 
džiu ir šautuvu. Rusai Irau 
kiasi be paliovos atgal. Išeina

išmėtyti šalimis. Negalima ti
kėti, rodos, savo akimis, kad 
prieš valandą laiko tas viskas 
galėjo atsitikti.

Bėgame link Kauno. Bėga 
ir rusu kariuomenės nekurtos 
dalys-, ir visi kalba, kad ryt 
ar užporyt vokiečiai galutinai 
užims Kauną. Aš pamaniau 

įsau: tegu tik ima kuogreičiau- 
Į šia, lai būna tam visam galas. 
Galop, pasiekėme Aleksotą. 
Žmonių neišpasakytas susi
grūdimas, — tik bėga, skuba, 
patys nežino kur. Pricinante 
Nemuno tiltą, kuris buvo nau- 

jjai pastatytas karo laiku. Prie 
| tilto galų stovi rusų stipri 
sargyba, o šalimais didelės 
bačkos kerosi no. Žmones kal
ba, kad naktį sunaikins, t. y. 
uždegs tiltą. Pereiname tiltą 

i ir atsiduriame pačiame Kail
ine. Prie viešosios aikštės, neto
li švento Petro ir Povilo ka
tedros susirandame seną, ku

škių šimto metu * ėmimo mūrą 
su giliais skiepais. Pasikalba
me su sargu, kuris mus įsilei
džia į skiepą gyventi. Į skiepą 
jis ir pats su šeimyna susi- 
kraustęs gyventi.

Mes subėgome**} iškastą duo
bę ir laukiame drebėdami į iš 
baimės, kas bus toliau, štai 
išgirstame ir antrą šniokštimą, 
— šovinys nukrinta tiesiai į 
Nemuną. Pasigirsta neapsa
komas trenksmas, kaip perkū
nas. šovinvs nuskandina tris 
rusų kariškus šarvuotus laivus 
ir užmuša bei sužeidžia daug 
kareivių. Pasidaro didžiausias 
sumišimas, — tiesiog pragaras 
atsiveria. Mes visi trys kenčia
me duobėj viens prie antro 
prisiglaudę. Vokiečiai siunčia 
šovinį po šovinio, bet jau už
pakalyj musų. Mat, geriau 
nužiūrėjo pirmąjį fortą, kurį 
pasirengė galutinai sunaikinti. 
Iš to forto rusai per ištisas 
dienas ir naktis 
darė vokiečiams

duojama Rusijos vaikai. Po 
paveikslo padėtas parašas, jog 
komunistai vaikų likimu rū
pinasi daugiau nei kas kitas”.

— F. B.
(Bus daugiau)

me lauk pasižiūrėti 
paskendęs viias 
dega iš visų kraštų 
namai sandėliai ir 1 
tas. Visas dangus raudonas tik 
žėri nuo ugnies fairverkų, 
prožektorių ir visokių šviesų.

Sueiname į rūsį ir išgirsta
me baisu trenksmą. Tai rusai 
išsprogdino geležinį tiltą per 
Nemuną. Buvo tai brangus, 
gražus tiltas, pastatytas kokia 
50 metų atgal. Mano bobutė 
pilnai atmena, kaip jį statė 
franciui; inžinieriai. Eina gan
dai, kad dar sprogdins elek
tros stotį ir kitas miesto svar
bias vietas. Taip praleidžiame 
visą naktį didžiausiame tren
ksme, ūžime, baimėje. Bet štai 
jau rytas prasideda; viskas 
nutyla, tik kur nekur koks šū
vis pasigirsta iš šautuvų. Įsi
drąsinę išeiname į gatvę. Vi
sur ramu, tik maži rusų bū
riai patruliuoja po gatvę. Pra
neša mums, kad vokiečiai jau 
anapus Nemuno, t. y. Aleksote 
ir apie vakarą bus Kaune.

Be valdžios.
Ir štai praslinkus porai va

landų paskutiniai būriai 
kariuomenės išsidang 
stas pasiliko be jok 
žios. Pasilikę civiliai 
pradėjo šeimininkauti, daužy
ti krautuvių langus, duris ir 
gabenti'visokius daiktus į na
mus. Neatsiliko nei musų sar
gas, pas kurį mes buvome ap
sistoję, — gabeno į namus, kas 
tik pakliuvo. Aš su diedukais 
išsigandę, nusiminę, su nekan
trumu laukėme, kada vokie
čiai užims, nes jau nugirdo
mo, kad jie tiesia tiltą per 
Nemuną į Kauną.

(Bus daugiau)

nebuvo reika- 
reikalingi nei 
perkalbetojai. 
aš stengiauši 

kontaktą 
Bet tiek

“Atleisk man”, įsimaišė ko 
respondentas. “Tamsta sakai 
kad Leningrado gatvėse bas
tosi tūkstančiai nuskurusių ii 
pusnuogių vaikų. Bet štai ai 
turiu paveikslą, kur alvaiz-

Alhany Park Motor Sales, 
3102 Laivrence Avcnuo, 

ChieaKO, Illinois. 
Archer Chevrolet Sales 
6211-18 Archer Avenue, 

Argo, Illinois.
Ashland Avenue Motor Sales, 

6436-42 S. Ashland Avenue, 
Chicago, Illinois.

Bauniann Chevrolet Sales,. 
8816 Archer Avenue, 

Chicago. Illinois.
Blamenser Chevrolet nuies, 

Niles Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10524 S. Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois.

Clarlce-IIulett Chevrolet Co., 
Mldlothian, Illinois. 

Clark-Maple Motor Sales, 
1036 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Clayton-Dcan Chevrolet Co., 

2500 IVashlngton Blvd., 
Chicago, Illinois. 

DesPlalnes Motor Sales, 
DesPlaines, Illinois. 

DesPlalnes Vnlley Motors, 
' Leinont, Illinois.

Praslinko a pi 
ko ir mes išgirdome didžiausį 
sprogimą, — tiesiog susiūba
vo visa žeme. Atrodė, kad su
syk iššovė koks milionas ka
nuolių. O tikrumoj atsitiko 
štai kas: vokiečiai pataikė į 
fortą, kur buvo sukrauta daug 
šovinių ir visokios sprosgta- 
mos medžiagos. Įvyko baisiau
si ekspliozija, — į orą pakilo 
akmenys, plytos, gelžgaliai ir 
iš šaknų išrauti šimtamečiai 
ąžuolai. Mes duobėj tiesiog 
netekome sąmonės. Gulime su
sitraukę ir vos begalime kvė
puoti, — trūksta oro. Staiga 
užviešpatauja mirties tyluma. 
Diedukai ir aš pradedame šiek

Drije Motor Salee, 
6828 Roosevelt Road, 

Berivyn, IllinolH. 
Durst Chevrolet Coinpany, 

1147-5/) W. Jackson Blvd, 
Chicago, Illinois.

Kgnn Chevrolet Sales, 
5145 Mihvaukee Avenue, 

Chicago, Illinois.
K. 11. Fleck A Conipany. 

llinHdnle. Illinois.
Garfleld Chevrolet Sales C 

6 E. Gurfield Blvd. 
Chicago, III.

H. and K. Chevrolet Co. 
La G range, III.

Harry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois.

Ilannnel Chevrolet 
7220-85 W. Grand 

Chicago, III. 
Hafner Chevrolet 

2610-12 S. Michigan 
Chicago, III.

Keenan Chevrolet Sales, 
8328 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois, 
Kolseth-Reld Chevrolet, 
5354 W. Chicago Avė., 

Chicago, Illinois.

jokie vadovai 
lingi. Nebuvo 
aiškintojai bei 
Su gyventojais 
palaikyti tiesioginį 
be jokių tarpininkų 
to. Kai atsidūriau tame prie- 
miestyj, lai man tiesiog baisu 
pasidarė. Jei kas mane butų 
į maišą įkišęs Ir čia atvežęs, 
tai bučiau galėjęs pamanyti, žiūrint į tai, 
jog atsidūriau kokiame nors pilna žmonių

Kaip atrodo Leningradas

“Slenka diena po dienos be 
didelio įvairumo”, tęsė to- 

i liau studentas. “Žioplinėju po 
(Leningrado gatves, bet nieko 
ten įdomaus. Kur nepasižiuri, 
visur matosi senoviškos struk
tūros trobesiai. Tie trobesiai 
dabar taip atrodo, lyg jie butų 
užsilikę po žemės drebėjimo 
arba kokio didelio gaisro. Sie
nos pajuodusios, aprūkusios, 
langai išdaužyti. Galima 
spręsti, jog netolimoj praeityj 
tuos budinkus puošė statulos, 
bet dabar jos jau numuštos 
nuo sienų. Matomai 
atgyveno savo dienas 
dauguma tų statulų 
gatvių ir sutrupėję, 
tik i ii skeveldros”.

“Taip jie džiaugėsi”, atsa
kė studentas “Ir jie turi pa
grindo džiaugtis. Tačiau ky
la klausimas, kas daugiausiai 
džiaugiasi? Turiu atvirai pa
sakyti, jog didžiausio džiaugs
mo reiškia visokie dideli ir 
maži komisarai, kurie yra pri
siplakę prie valstybės ėdžių. 
Ir kodėl jiems nesidžiaugti, 
kuomet jie visko turi. Kas 
gauna, kas negauna, o komi
sarai visuomet savo padėtimi 

laikų apsirūpina. Visai kitaip yra 
min- su paprastais žmonėmis arba 

Turiu Stalino pavaldiniais

Priemiestyj

Kartą aš nuklampojau į 
nios krautuvės, kurių vitrino- priemiestį, kur tik vieni dar- 
se buvo išdėti visokie puikus bininkai gyvena 
daiktai
šalai ir šiaip visokie naudingi sai kalbu rusiškai

neseniai archeologų atrastame daugybė vaikų, kurie, lyg zui 
senovės Egipto mieste, 
gatvini išgriovę ir visaip 
sivartę akmenys riogso. Einant 
reikia būti labai atsargiam, 
nes kitaip tuoj gali koją išsi
sukti. Gatves pasibaisėtinai 
apleistos: primesta devynios 
galybės blokinių dėžių, viso
kiu butelių ir popierių. Ne- 

gatvėse visuomet 
, — suaugusių ir

rė: “Sudna diena, vaikeli!” 
Ir diedukas padaro pastabą: 
“Atsiduokime Viešpaties Die
vo valiai.” Aš pašoku ir pra
dedu verkti bei maldauju die
dukų bėgti iš duobės. Bet kur 
bėgti, — ir pats nežinau.

Diedukai nesutinka apleisti 
rūsį ir tempia mane giliau į 
duobės dugną ir tuo pačiu lai
ku liepia žegnotis bei melstis 
prie. Dievo. Netrukus netoliese 
pasigirsta rusų kareivių bal
sai. Mat, jie ant greitųjų tiesia 
telefonus. Mes klausiame jų, 
kas bus toliau, ar bepasikartos 
mušis?

Kareiviai mums papasakoja 
baisių dalykų. Girdi, visi for
tai sugriauti ir ant kalno daug 
kareivių užmušta ir sužeista. 
Kai kurie kareiviai, esą, gyvi 
liko palaidoti fortuose, kai už
griuvo žemė. Visos baterijos 
galutinai sudaužytos, kurios 
griovė per ištisas dienas ir na
ktis, Žudydamos vokiečius. Bet 
dabar nėra \ilties atsilaikyti 
prieš tokius galingus priešus. 
Pataria mums kuo greičiausia 
apleisti duobę ir bėgti stačiai 
į Kauno miestą, nesi, girdi, 
mūšiai į vakarą gali atsikarto
ti, o Kauną vokiečiai neap- 
šaudys, kadangi nori paimti 
čielybėj nesugriautą.

NEW CHEVROLET

Ąmerica ’ s b i g g ėst 

low-priced car

/CHEVROLET/

AGENERAL MOTORS VAitH
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jos interpretavimo, kurio organizacija laikėsi seniaus. 
Pirmiaus iš dviejų visuotinų balsavimų, renkant Pild. 
Tarybą, buvo laikomas svarbesniu antrasis; jis būdavo 
vadinamas “rinkimais”. Bet Pittsburgho seime balsavi
mo rezultatai buvo paniekinti. Tada pirmasis balsavi
mas (“nominacijos”) pasidarė toks pat svarbus (arba 
nesvarbus), kaip ir antrasis.

Bei, žinoma, ir turint tik vieną kandidatą, gali 
įvykti panašus balsų pasidalinimas Pild. Taryboje, kuo
met ji tokį kandidatą diskvalifikuoja ir ieško naujų 
kandidatų. Tokiame atsitikime irgi gali 3 viršininkai 
pasisakyti už vieną kandidatą, o kiti 3 — už kitą. Kon
stitucijos autoriai, tur būt, nenumatė šitokio keblumo, 
nes konstitucija nepasako, kas tokiame atsitikime da
ryti.

Mums rodosi, kad vienintelė išeitis čia butų refe
rendumas. Jeigu Pild. Taryba negali tarp savęs susi
taikyti, tai ji turėtų tinkamiausius josios nuomone 
kandidatus paduoti visų SLA. narių nubalsavimui.

kovoti kartu su juo 
Maskvą! Bet ką šiandie 
reiškia pasaulyje? Kas 
ką popiežius kalba arba 
žmonijos gyvenimas ei- 

nežiurint ar

Dvidešimt ekonomistų parašė “atdarų laišką” bu
simam prezidentui Rooseveltui, ragindami jį susitarti 
su Amerikos skolininkais dėl tarptautinių skolų, susi
tarimo keliu su svetimomis šalimis sumažinti muitus 
įvežamoms prekėms ir padėti atsteįgti auksinį valiutų 
pagrindų toms šalims, kurios tų pagrindų buvo privers
tos atmesti. Šitomis trimis priemonėmis, jų nuomone, 
butų padaryta pradžia biznio depresijos nugalėjimui. 
Tarpe pasirašiusiųjų po minėtu “atdaru laišku” yra 
profesoriai: Benjamin H. Hibbard iš Wisconsino uni
versiteto, M. R. Hammond iš Ohio valstijos universite
to, E. L. Bogart iš Illinois universiteto, Morris A. Co- 
peland iš Michigano universiteto, ir F. S. Deibler iš 
Northwestem universiteto.

Šitų mokslininkų nuomonė yra, be abejones, tei
singa, kad muitų sumažinimas ne pakenks Amerikos 
bizniui, bet pagelbės. Muitai paraližiuoja tarptautinę 
prekybų. Kada svetimų šalių pramonininkai negali įvež
ti į Amerikų savo prekių, tai tos šalys negali pirkti 
Amerikos prekių. Nes kuo jos pirks, neturėdamos pi
nigų? O tuo tarpu Amerika pagamina įvairių produk
tų daug daugiau, negu kad ji gali pati suvartoti, sa
kysime, kviečių, medvilnės (bovelnos), anglių, automo
bilių ir t t

Muitai svetimų šalių pramonės produktams dau
giausia kenkia Amerikos žemės ukiui. Viena, ačiū mui
tams Amerikos pramonininkai gali imti aukštas kai
nas už savo prekes; todėl farmeriai yra priversti mo
kėti brangiau už tas prekes, kurias jie perka, negu kad 
jie gauna už savo ūkio. produktus. Antra, dėl muitų, 
uždėtų užsienių prekėms, mažiaus eksportuojama Ame
rikos produktų į užsienius, ir farmeriai neturi kur pa
dėti savo javus.

Bet klausimas, ar Rooseveltas tų mokslininkų pa
tarimo klausys? Republikonų administracijos, prade
dant Hardingu ir baigiant Hooveriu, klausė ne ekono
mistų, bet kapitalistų,^ ir to dėka šiandie Amerika turi 
baisių depresiją. Į

. . . ii_ r '

“NUKAIRfiJO”

Kartu su fašistiškais laik 
raščiais ir ekstra-kairiojo Ky
bos “Amerikos Lietuvis” deda 
p. Jurgelevičiaus melagingą pa-: 
saką apie “Gruodžio 17 per
versmo reikalingumą”. Tenai 
tarp ko kito randame šitokių 
išminties žemčiūgų:

“Taigi, kariuomene nepa
sielgė taip, kaipo lotynų val
stybėse. Tik buvo izoliavę 
(atskyrę) ministerius nuo 
krašto valdymo, o šie patys 
atsistatydino. Taip pat ir 
Resp. Prezidentas dr. K/ 
Grinius nebuvo “nuverstas’, 
kaip amerikiečiai sako: jis 
buvo sulaikytas nuo savo 
pareigų ėjimo.”
Mat, kaip gražiai viskas iš-t 

eina. Suėmimas ministorių bu
vo, girdi, tik “izoliavimas nuo 
krašto valdymo”. O kad gink
luoti karininkai apgavingu bu
du įėjo j respublikos preziden
to butą nakties metu, sakyda
mi, kad jie atėjo jį “pasvei
kinti su 60 metų amžiaus su
kaktim”, ir jį laike suomę, iki 
jisai neprižadčjo išpildyti smur- 
tininkų reikalavimus, tai čia 
irgi nebuvę nieko nepaprasto 
— tik “sulaikymas nuo parei
gų ėjimo”.

Kada ginkluotas banditas, 
pagavęs žmogų kokio nors 
Amerikos didmiesčio tamsioje 
gatvėje, liepia jam iškelti ran-

eina milžiniška kova “už Die
vą” ir “prieš Dievą”. Vienai 
tų dviejų kovojančių armijų 
vadovauja Romos papa, antrai 
— Maskvos Stalinas, šitose 
grumtynėse tarpe dviejų baž
nyčią, katalikiškos ir bolševi
kiškos, jokio neaiškumo reli
gijos klausime negalį būti. 
Kiekvienas žmogus, kiekviena 
partija ir kiekviena šalis turį 
griežtai pasisakyti, su kuria 
puse jie einą. Lietuva, anot 
Kemešio, privalanti eiti “kata
likišku keliu”. Bet valdančioji 
partija, tautininkai, aiškaus 
nusistatymo neturį.

“Tautininkai savo ideologi
nius pagrindus turi išsiaiš
kinti”, sako tas klerikalizmo 
lakštingala. “Dabartiniai tau
tininkų ideologiniai svyravi
mai neleidžia jiems išsiaiš
kinti ir savo santykius su 
bažnyčia.

“Tautininkų ideologija be 
pasauliožiuros, tai kevalas, 
kūnas be nugarkaulio. Tau
tininkų formulė dėl bažny
čios santykių į ( neturi jokios 
prasmes. Tautininkai katali
kai būtinai turi išsiaiškinti 
savo santykius su bažnyčia. 
Tautininkai laisvamaniai te
gul kalbas įsušliupair Ron- 
domanskiu, tautininkai pa
gonys tesikalba su Klausi li
čiu garbes pįmian, ateistai 
su Visuomiu (? — “N.” 
Red.). Bet daugumas tauti
ninką pasisakys už katali
kus. Tegul šliupas po to su
sirauks ir negins tautininką 
valdžios — tai maža beda.

“Tautininką ideologijos ne
aiškumas žalingas visam 
kraštui.”
Girdint šitokius “moksliš

kus” išvadžiojimus, gali žmo
gus pamanyti, kad Lietuva dar 
tebegyvena 16*ame arbal7-ame 
šimtmetyje, o ne 20-ame. Ji 
turinti dėtis prie Romos pa- 
pos ir 
prieš 
papa 
paiso, 
daro ?
na savo keliu, 
Vatikano gaspadorius džiau
giasi, ar pyksta, štai, Ispani
joje kai įvyko revoliucija, tai 
viskas, kas popiežijai buvo 
brangu, tenai susmuko, ir val
džia vos stengė išgelbėti nuo 
sudeginimo ir sugriovimo dau
gumą bažnyčių ir klioštorių. 
Laisvamaniškai ir “bedieviškai” 
valdžiai teko gelbėti nuo pra
žūties katalikų bažnyčios tur
tus! Jeigu Ispanijos dvasiški- 
ja butų atsidėjusi Romos po
piežiaus pagelba, tai nuo baž
nyčių, vienuolynų ir bažnytinių 
mokyklų butų palikę tik griu
vėsiai.

Kitą pavyzdį matėme Meksi
koje, kur Romos papa per sa
vo agentus ruošė net ginkluo
tus sukilimus “Kristaus kara
liaus” vardu prieš “masoniš- 
ką” valdžią. O kas išėjo? Dva
siški j a buvo priversta nusilenk
ti policijai, ir dabar viena 
Meksikos valstija po kitos pri
ima įstatymus, kurie apriboja 
kunigų skaičių ir uždeda jiems 
kitokius suvaržymus.

Tai yra dvi palyginti nestip
rios ir ekonomiškai atsiliku
sios valstybės, kuriose popie
žiaus žodis pasirodė visai be 
jėgos. O ką bekalbėti apie gai
lingąsias pasaulio tautas — 
Ameriką, Angliją ir Franciją. 
Kiek reikšmes jų politikoje ,ar
ba ekonominiuose dalykuose 
turi klausimas “už Dievą 
“prieš Dievą’’? Jokios.

Tik dėlto, kad kim. Keme
šiui prisisapnavo papos “vado
vybe” pasaulyje, tai jisai duo
da neprideramai daug svarbos 
ir Rusijos bolševikų “ateiz
mui”. Bolševizmas vaidina ga
na svarbią rolę dėlto, kad ji
sai valdo didelį plotą žemes — 
ne vieną margą, kaip Vatikano 
teritorija, bet šeštą dalį viso 
žemės paviršiaus! Turėdamas

i ar

savo valdžioje tokią milžinišką 
teritoriją ir apie 160 milionų 
gyventoją, bolševizmas šian
die atlieka be. galo svarbą vaid
menį, kaipo fašizmo, imperia
lizmo ir reakcijos ramstis p&- 
šaulyje.

Bolševiką propaganda prieš 
demokratiją, ją skaldymas dar
bininkų judėjimo svetimose ša
lyse, ją žiaurus despotizmas 
Rusijoje, jų sėbravimas ir ben
dradarbiavimas su fašistais, — 
visa tai duoda įkvėpimo reak
cijai, stiprina jos pasiryžimą

ir duoda jai progos atgauti 
prarastas pozicijas. Bolševiz
mas ir pačioje Lietuvoje daug 
prisidėjo prie to, kad visokį 
atžagareiviai ir parazitai užsi
rioglino ant sprando žmonėms.

Klerikalizmas nenugalės bol
ševizmo, kadangi jisai nieko 
neduoda žmonijai. Ką klerika
lizmas galėjo* duoti, tai davė, 
kada jisai valdė pasaulį. Jisai 
davė lobius išnaudotojų saujai 
ir skurdą bėi tamsybę dirban- 
čiomsfoms magėms. To žmonija 
daugiaus nebenori.

P. Vingis.

“Kūjis Kūjį Varo, o Pleiškis Visus...” i
>.»■♦

Aukšta, liesa, išvargusiu 
veidu, suplyšusiais bateliais, 
prisidengusi apdriskusia mar
škone skara, skalbėja Elžbie
ta susi rupi misi prabėgo pur
viną kiemą, nulipo žemyn 
dvokiančiais laiptais, atsidarė 
driskusiomis karnomis apmuš
tas duris ir paėjusi žemu, tam 
siu kalidorium, įėjo į kambarį, 
iš kurio girdėti buvo verkian
čio vaiko dejavimai.

Didelis sutarenos kambarys, 
žemomis drėgnumo išmargin
tomis įvairiausiais braižiniais 
lubomis, trimis mažyčiais lan 
geliais, apdraipstytais gatvės 
purvais, daugiau buvo pana
šus į urvą, negu į gyvenamąjį 
kambarį. Iš kairės ir dešinės 
nuo durų, tarsi čigonų palapi
nėse, kabojo įvairių spalvų ir 
raštų paklodės., kuriomis bu-< 
vo pridengtos kampininkų lo
vos.
- . Elžbieta įėjusi į kambarį įs
muko į dešinį kampą, uždeng
tą perkeline paklode, iš kur 
(buvo girdėti kūdikio verksmas 
ir dejavimas.

Ant menkos medines lovos, 
pridengtos raudona antklode, 
gulėjo trijų metų sergantis 
kūdikis ir gailiai verkė.

Elžbieta nusimetė nuo savęs 
apdrįškusią skarą, atsiklaupė 
prie lovos ir, rūpestingai klos- 
dydama ja kūdikį, prabilo 
maloniai, pusbalsiu:

—Kūdikėli mano, varguo
lei! mano, aukso kalneli ma
no, ką daryti, šviesi saulele 
mano! Na, neverk, neverk, šir-

pasigirdo užki-

dele mano!... A-a-a! Tai aš, 
tavo mamyte... A-a-a...

Jos balsas sudrebėjo, jinai 
paėmė vaiką ant rankų ir pri
glaudė savo išblyškusį veidą 
prie vos alsuojančios kūdikio 
krutinės.. Vaikelis nutilo ir tik 
retkarčiais nakties tylumoje 
girdėjosi jos sunkus kvėpavi
mas.

—Į ligoninę jį! štai ką su 
juo darysi!
męs balsas iš užu priešais ka
bančios raudonos paklodės, ir 
bematant į kambario vidurį iš
ėjo vienuose baltiniuose, ba
sas, pusgirtis, užmiegotom 
akim, vyras. Jis atsisėdo prie 
stalo, rumbėtais pirštais susi
suko makorkos papirosą ir už
sirūkęs tęsė toliau: -

—-Stačiai gyventi negalima! 
Urzgia ir urzgia tasai ba.... 
Išgalvos reikės išeiti.

Tarsi pritardamas jo žod-' 
žiams, kūdikis vėl skaudžiai 
suvirko, tarsi peiliais varsty
damas motinos krutinę.

—O tu ten su kuo, Jokub, 
kalbiesi?—pasigirdo netoli du
rų spiegiantis moteriškas bal
sas.

—Tai vis su ta, su Elžbieta, 
—žiovaudamas visa, gerkle tin
giai atsakė Jokūbas.

Bematant palei Elžbietą 
stovėjo aukšta, stora, kaip pe- 
čiadangste, raudona boso, 
moteris.

—Parnešei 
kiauše jinai

—Ne, — šaliai atsakė Elž
bieta.

—Ir ką gi tu manai? 
si tyčioj ančių 
moteris.

piktai pa

VISGI “ĘENDRAS FRONTAS” 
1T ?- ’ •! J.! \ " ' • ’ • '.I ’ ’!::į •. . ■ ■

Klaipėdos krašto vyriausybei ėmus kapoti bedar
bių pašalpas ir kitokiais budais spausti darbo žmones, 
gruodžio mėn. 4 d. tapo sušauktas Klaipėdos mieste 
bendras įvairių darbininkų organizacijų protesto susi
rinkimas. Kauno “Socialdemokratas” perspausdino iš
leistą tuo tikslu atsišaukimą lietuvių ir vokiečių kalbo
mis. Kaipo susirinkimo iniciatoriai tame atsišaukime 
pasirašo: Profesinė Sąjunga, Klaipėdos Socialdemokra
tų Partija, Klaipėdos Krašto Darbininkų ir Amatinin
kų Sąjunga (atskira nuo vokiečių lietuvių organizaci
ja) ir Klaipėdos Krašto Darbininkų Partija (komunis
tinė).

Tuo budu šiame reikale — ginti bendrus darbinin
kų reikalus — susijungė ir vokiečiai darbininkai, ir 
lietuviai, ir socialdemokratai, ir tautiniai socialistai, ir 
komunistai. Bent viename šitame atsitikime rietenos 
tarpe darbininkų dėl tautinių ir politinių skirtumų bu
vo užmirštos.

Iš to bendro kovos žinksnio Klaipėdos darbininkai, 
gal, pasimokins toliaus ir dažniaus sutartinai veikti.

NEGALĖJO IŠRINKTI SLA SEKRETORIAUS
. J}: | j.  n. .ii.   mnui I.

Panelei P. Jurgeliutei rezignavus iš SLA. sekre
toriaus vietos, Pildomoji Taryba susirinko prieš pat 
Naujus Metus New Yorke rinkti naują sekretorių. Nuo 
penktadienio iki pirmadienio ji sėdėjo ir ginčijosi, bet 
prie susitarimo nepriėjo. I

žinia apie tai padarys nemalonų įspūdį į SLA. na
rius. Pildomos Tarybos suvažiavimai kaštuoja nema- 

- žai pinigų organizacijai, ir jeigu toks suvažiavimas ne
gali išspręsti klausimo, dėl kurio jisai yra šaukiamas, 

/-tai pinigai yra išmesti visai be reikalo.
Nuomonės Pild. Taryboje pasidalino, rodos, dau

giausia dėl dviejų kandidatų: p. Viniko ir p. Čekanaus
ko. Nė vienas jų negavo daugumos balsų, ir todėl ne- 

_ galėjo būti išrinktas.
šitokio nesusitarimo gal nebūtų buvę, jeigu perei

tasis seimas nebūtų nukrypęs nuo to SLA. konstituci-

“izoliuotas” nuo jo pi- 
Bet, nežiūrint į tai, nė 
padorus asmuo bandi- 
žygių negiriu.
faktas, kad karininkai, 
užpuolė prezidentą Gri-

kas ir paima jo šernolę, tai 
irgi juk nieko nepaprasto ne
atsitinka: viso tiktai tiek, kad 
žmogus būna “sulaikytas” ko
kiai minutai laiko nuo ėjimo 
namo ir 
nigų. 
vienas 
tizmo

Tas 
kurie
nių, buvo prisiekę būti jam iš
tikimi ir saugoti valstybes 
konstituciją, šitokiems smeton- 
laižiams nieko nereiškia.

Bet įdomu matyti, kaip tą 
begėdišką smurto teisinimą sa
vo laikraštyj^ deda buvęs 
“aidoblistas 
kalikas Kybą, 
jisai važinėdavo 'su “garsiąja” 
bolševikų 57 kp. delegacija iš 
Worcesterio “kovoti už darbi
ninkus”. O dabar ve kokiame 
vežime jisai atsidūrė. Su dau
guma bimbininkų, veikiausia 
netolimoje ateityje, atsitiks tas 
pat, jei tik jie gaus palaižyti 
Smetonos.

ir Į bolševikų pa- 
SLA. seimus

KUN. KEMEŠIO PIRŠLYBOS

“L. žinios’* rašo apie kun 
Fab. -Kemėšio paskaitą Kauno 
rotušes salėje, kurioje tas bu
vęs Amerikos klerikalų šulas 
ragino tautininkus ir krik-de- 
mus susijungti dėl bendro la
bo. Kum Kemėšis gąsdino sa
vo klausytojus, ; >kurių ■ (tąrpj' 
buvo daug kunigų, davatkų ir 
politikierių, įvairiais pavojais; 
vokiečių imperializmu, rusų 
bolševizmu, bedievybe ir t. t.

IPrelegentas išvystė itpkią 
mintį,, kad šiandie, pasaulyje

Niekad Daugiau!

I !M

■^AUjų Metų rezoliucija, kurią DėdėŠamas norėtų priimti

pa
baisų sušuko

Elžbieta pašoko ir pakele
• galvą.

—Ką manau? — atsake ji
nai,—prašė ir vėl palaukt. “Pa
lauk, sako, ligi vakaro. Matai, 
man už pamokas ketinę šian
dien sumokėti. Tu jau palauk, 
Elžbietėle, ligi vakaro...*’ tyliai 
atsakė jinai ir net jos akyse 
akyse ašaros sublizgėjo. Ką aš 
turiu dabar veikti?...

Moteris tik ir lauke tų žod
žių. Jinai smalkiai pakratė 

v galvą,* įsirėmė rankomis j šo-
• nūs ir pradėjo visa gerkle 
šaukti:

—Ligi vakaro! o vakare — 
ligi ryto ir taip be galo be kra
što! O man kas darbo, kad ji
nai tave vedžioja? Man pini- 

5 gus duokš, o jai —tfu! Ir dar 
‘panelė, matyk, Dviejų auksi
nų neturinti! Žinoma, stu- 

•< d elite, plikė, o ‘tu žmogus ken- 
į tėk Čia už ją I Bent kur nors 
‘ kitur butum nuėjus dirbti. Dvi 

dienos — ot ir yra du auksi- 
: nai. O tai jinai sėdi sau kai 
w kokia i>onia. Vaikas ramybės 

neduoda, o jinai dargi už kam-
1 pą nemoka. --Štai ten iš prie
šais ponai prašė skalbti, o tu 
ką gi?...

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ koncertas 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

KKUTURA No. U Nau- 
,, įas jdomu? uunieris. Kaina 

45c. Galima gauti Naujie- 
, nose. * 

.... .... ■■■m i»h

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.
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i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paraku skaudžiai 
apdegino 12 m. ber
niuką S. Lukvinska

f7iai|B°ck Island 63-čios gatvės sto
ties įlipo į traukinį ir per prie
vartą išvedė vyriikį keleivį. 
Vėliau pasirodę, kad jie ne
buvę detektyvai ir vyrą pagro
bę.

Neviskas ramu prohibi 
cininkų fronte; nevie
toje išsišoko Amūras

Išsiuntinėjo metinių pa
jamų mokesčių formas

Dr. Zalatorius Am. 
L D. D-jos pirminin
kas antram terminui

Paleido į jj šuv| iš revolverio 
gHza buvusi tuščia

Filipinų senatorius Aq 
Uino Chicagoje

Penktadienj Įvykę rinkimai su
teikė didžiumą balsų senąjai 
valdybai; permaina tik vice
pirmininko vietoje

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija rinkimuose suteikė 
didžiumą balsų valdybai, kuri 
stovėjo jos priešakyje per 1932 
metus.

Susirinkimas įvyko penkta
dienį vakare, Masiulio ofise, 
6641 South Western Avenue.

Dalyvavo apie 20 draugijos 
veiklesniųjų narių, kurie po dis
kusijų įvairiais draugijos ir 
bėgančiais reikalais, rinko val
dybą, suteikdami įvairias drau
gijos valdybos vietos sekan
tiems daktarams: Dr. P. Z. Za
latorius— pirmininkas, Dr. I. 
Poška— vice-pirmininkas, 
G. I. Bložis—sekretorius, 
K. Kliauga — iždininkas, 
švietos komisija—Dr. G. I.
zis ir Dr. I. Poška. Kiti keturi 
apšvietos komisijos nariai ne
buvo renkami. Jie yra Dr. Dr. 
S. Biežis, Drangelis, Dundulis 
ir Kliauga.

Vienintelė permaina valdyboj 
įvyko vice-pirmininka
Vietoje Dr. Strikolio įėjo 
Poška.

Stasys Lukvinskas, 12 metų 
berniukas, 2814 South Short 
Street, pirmadienį buvo skau
džiai apdegintas paraku, kuo
met kitas berniukas paleido į 
jį revolverio šūvį. Gilza buvo 
tuščia.

Nukentėjęs berniukas pir
madienį, sausio 2-trą dieną, 
apie 1:30 po pietų, nuėjo prie 
geležinkelio bėgių, netoli Short 
ir Fisk gatvių, pasirinkti ang
lių. Tuo tarpu prie jo priėjo 
kitas berniukas, atstatė revol
verį į pečius ir paleido šūvį.

šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi Bcnigno Aciuino, Fili
pinų senato lyderis. Vietiniai 
filipinai suruošė jam iškilmin
gą bankietą. Oficialiame pa
reiškime nurodė, kad nebus 
pavojaus Filipinams iš japonų 
pusėn, jeigu J. V. suteiks 
jiems autonomiją.

Moterų prohibicijos šalinin
kių organizacijoje, Womens 
Cliristian Temperance Union 
neviskas gerai... Pasirodo, kad 
viena tos organizacijos skyrių 
pirmininkė Beata Brucer pra
dėjo romansą su kitos narės 
Amelia Lynch Vyru. Kilo skan
dalas. Moterys sujudo. “Kokia 
sarmata, ką žmonės sakys../' 
Vyras A. Lynch aiškina, kad 
jis buvęs pasigėręs ir nežino
jęs ką daro... Visai nevietoje 
Amūras išsišoko...

šiomis dienomis Gregory T. 
Van Meter, federalių mokesčių 
kolektorius, išsiuntinėjo Illinois 
valstijos gyventojams 275,- 
000 metinių pajamų mokesčių 
formas. Tas formas reikia iš
pildyti iki kovo 15 d., grąžinti 
valdžiai su pirmu 25% mokes
čių jmokėjimu. Nevedę turės 
mokėti mokesčius, jeigu turi 
daugiau kaip $1,000 pajamų j 
metus, o vedę — daugiau, ne
gu $2,500.

gyventojų skaičius padaugėjo 
49,000 ’ sako Chicago Associa- 
tion of Commerce. Viso dabar
tiniu laiku gyventojų yra 
3,524,000.

Valstijos bedarbių šel
pimas 1933 metais kai

nuos 92 milijonus

Lietuviai Gydytojai
Rei. 6600 South Artėliau Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO. ILL.

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandom ana S Ud 4 Ir bdo <1 
O vai. vak. NeMUomls para) aatartl

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

Maywoode užsidegė 
atras

te- Paskirtas Blackstone 
viešbučio receiveris

Vyras ir žmona, bedar 
biai, sudegė gaisre

Wilfred S. Reynolds, Illinois 
valstijos bedarbių šelpimo ko
misijos sekretorius paskelbė, 
kad bedarbių šelpimas 1933 
metais valstijai ir gyventojams i . „ Rlltkallslrn_ M n 
kamuos 92 milijonus dolerių. 
Pereitais metais pašalpoms iš
leista $48,500,000. >

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Susižeidė belošda 
mas futbolą

Dr.Dr.
«P- 

Blo-

J. Karpas, Jr., 15 metų mo
kinys, vakar sunkiai susižeidė, 
kuomet belošdamas futbolą, 
ieloje, prie 8325 Fisk Street, 
parpuolė ant stiklų. Jie skau
džiai supjaustė kairiąją koją.

Sekmadienį vakare May- 
woode, prie 622 S. 5th Avė., 
užsidegė Lido teatras. Seansas 
dar nebuvo prasidėjęs, todėl 
iš publikos ,kuri laukė prieš
kambaryje, niekas nenukentė
jo. Lengvas žaizdas panešė tik 
du teatro patarnautojai. Nuo
stoliai $50,000. ’

Rengiasi statyti naują 
vandens stotį

P. S. Šukiene Šv. 
Kryžiaus ligoninėje

urėde.
Dr.

Tautiškų kapinių užveizdos 
V. Šulco žmona S. šulciene da
bartiniu laiku randasi šv. Kry
žiaus ligoninėje, po Dr. S. Bie- 
žio priežiūra. Kambarys 309. 
Reiškiu užuojautą.—Kap. ras.

Viešųjų darbų komisionie- 
riusi A. A. Spragile šiandien 
kreipsis į miesto tarybą ieško
damas įgaliavimo pradėti sta
tyti naują Chicagos vandens 
stotį. Tam tikslui iš federa- 
lės rekonstrukcijos korporaci
jos gauta $2,327,000 paskola.

Cicero CHICAGOS ŽINIOS

Netekęs darbo pašovė 
inžinierių ir pats pa

sidarė sau galą

Klaidos atitaisymas

Pereitų metų paskutinę 
ną ir paskutinėje žinutėje iš 
Cicero, apie R. R. kliubo Ka
lėdų šokį draugas zeceris pa
vogė 10 muzikantų. Orkestras 
susidėjo ne iŠ 5 muzikantų, 
kaip buvo pažymėta “N.”, bet 
iš 15-kos. raš.

die-
Mėgins sudaryti moky

klų biudžetą prieš 
vasario mėnesį

Chicagos mokyklų taryba mė
gins subalansuoti 1933 metų 
biudžetą prieš vasario 1 d. Jei
gu nepasiseks tai padaryti, iš
laidos padidėsiančios $6,252,- 
000.

Donald Harper, atleistas iš 
Link Beit Manufacturing Co. 
šeštadienį rytą pašovė inžinie
rių J. Hartley ir vėliau pats 
nusišovė. Hartley’o padėji
mas esąs rimtas. 

' ... i . /

Lietuvis Yuška kandi
datuoja į 13-to wardo 

aldermonus

Lietuvi 
kandidatuoja į Ci 
cero kolektorius

Nekaip pradėjo Nau
juosius Metus; i dieną 
užmušė šešius žmones

Pakol kas esąs vienintelis re- 
pubiikonų kandidatas tai vie
tai.

Chicagos automobilistai ne
kaip pradėjo Naujuosius Me
tus, nes sausio pirmą dieną* 
įvairiose vietose užmušė še
šius žmones ir susižeidė arti 
šimto.

Metropolitan Insurance Co., 
įteikus teismui “foreclosure” 
peticiją prieš Blackstone vieš
butį (turi $1,600,000 morgi- 
čių) federalis teismas Wilker- 
son vakar paskyrė E. L. Bra- 
shers to viešbučio receiveriu.

John Keenan, 51 metų, ir jo 
žmona Elizabeth, 50 metų, be
darbiai, užvakar žuvo liepsno
se, kuomet jų Hiatas, namuo
se 4018 Drexel Boulevard, už
sidegė.

Chicagos gyventojų 
skaičius padaugėjęs 

49,000

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

laetuviai Gydytojai

DR. 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 

Phone Boulevard 8483

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

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Automobilių vagystės 
smarkiai pašoko per 

1932 metus

iPer 1932 metus Chicagos
——— I I 11,1 » 1,--^.-.- IIIIUI.II I I .

Graboriai

Ali- 
me-

Policijos komisionierius 
man paskelbė, kad 1932 
tais žymiai paaugo automobi
lių vagysčių skaičius Chicago
je. 1931 metais pavogė
158, o pereitais metais 32,036. 
Iš to skaičiaus, 27,887 auto
mobilių atgauta savininkams.

29

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
CVVRTIię.

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marųuettt Rd. arti Wsetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėthyčiomis 

1821 So. Halsted Street

■ Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio H Europai ir vii praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Weit \4th Street 

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaiųa prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAČO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madhon St.
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunswick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

įvairus Gydytojai

šį pavasarį Cicero gyvento
jai turės išsirinkti kelius mies
to valdininkus, tarp jų vienų 
gana stambų valdininką — ko
lektorių.

Populiariškiausias kandida
tas į tą vietą yra lietuvis p. F. 
J. Kimbarkas. Jis turi gana gerą 
progų laimėti, nes tarp demo
kratų eina didelės varžytines, 
o iš republikonų 
barkas oponento

Be politiško 
Cicero lietuvių
draugijinis veikimas, sako “N.” 
rašėjas. Ciceriečiai pradeda 
naujuosius metus gan pasek
mingai ir visi yra gerame upe. 
Tikisi geresnių laikų ir dau
giau darbo, nes, pagaliau, nuo 
darbo viskas priklauso.

Pagrobė keleivį nuo 
traukinio

DR. HERZMAN
A. L. Davidonis, M.D I Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 

4910 So. Michigafi Avenue ™ chirBtgM h
<r»r ^<nwood ^10? Gydo staigias ir chroniškas ligas vyną,
VALANDOS: moterų it vaikų pagal naujausius m«-

no° ? A* “ valandai ryte: to<lw X-Ray ir kitokiu elektros prie- 
nuo 6 iki 8 valandai vakare,

apart Šventadienio ir ketvirtadienio * Of^ jc Laboratorijai
-—------------------------------------------------------------ 11025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

S. M. SKUDAS
' ■ “ Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS 
Did&li ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų iŠdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

m S GĖLININKAS
U VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
ii IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS.

Marųuette Parke žinomas 
lietuvis Walter P. Yuška, 6837 
South Maplewood Avė., demo
kratas, kandidatuoja į 13-to 
wardo aldermanus. Jo mena- 
džerium yra Vincentas Yokšas.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir’ nedėliomis pagal /sutartį. I DR. CHARLES SEGAL
Rezidencija 6628 So. Richmond Street Praktikuoja 20 metai

Telefonas Republic 7868 OFISAS
■ ■ ' 1 4729 South Ashland Avė., 2 luboe

Ofiso tel. Prospect 1028 CHICAGO, ILL.
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leauitt St. SPECIALISTAS DŽIOVOS

Canal 0706 Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų
Dr. J. J. Kowarskas Lo i« m <

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS vaį P<> P*«9 « nno /kj 8»30 vai
2403 W. 63rd St., Chicago vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 ▼, dieną.

Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. | PhoM Midway 2880
Šventadieniais pagal susitarimo

N
Akiu Gydytojai

Advokatai

■

Du vyrai, pcrsistatę detek
tyvais sekmadienį vakare, prie

Va- šir-

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Ade. 
Td. Boulevard 2800 

Jta. 6515 So. Rodanti St.
Tel. Republic 9723

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

pusės p. Kim- 
neturi.
veikimo, tarp

yra didelis

šiomis dienomis j Cook ap
skričio ligoninę išgabentas Fe
liksas Lileikis, 53 metų, 1445 
West 17th Street. Susirgo gelt
lige.

Pirmadienį rytą, Bridgepor- 
te, 3624 Wallace Street lovoje 
rasta negyva moteriškė B. 
nagas. Spėjama, kad mirė 
dies liga.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

A. A« ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų

3102 So? Halsted St
kampas 31st Street

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

M ietto Ofisas 77 W. Waihington St.
Room 905 Tel. Dcarborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 21th St.

TeL Canal 0402 
CHICAGO.

DIL T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atcher. Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Tekphone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stato 7060; Valandos O——0 • 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedBUo, Soredoa ir Pėtn.včios vak. 6 Ud 0 

Telefonas Roosevelt 9000 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9000

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas. «

Valandos nuo 1 ikik 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

Moteriškė rasta lo 
voje negyva

Susirgo geltlige; iš: 
gabentas ligoninėn

JIEVA STRAVINSKIENĖ 
po tėvais Bajorunike

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 dieną, 7:25 valandą ryte 
193 3 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Raseinią apskr., Gaurės 
parap., Zuikiškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Buvo narė šv. Onos draugystės 

ir Susivienijimo Liet. Amerikos 
36 kuopos.

Paliko dideliame nuliudiąie sū
nų Juozapą, marčią Oną, anūką 
Albiną, anūkę Matildą, dvi duk
teris Oną Janauskienę, žentą An
taną, anūką Jurgį, 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. fyte iš 
koplyčios į Šv, Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėloinės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame,
Sunui, Dukterys, Marti, 
Žentai, Anūkai, Ąnukie 
ir Giminis.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
tins Mažeika, Tel. Yards 1138

* j : ■ • > K -j t ■- - - a\'> ■! ./nI__________________ 4 . . .___ _______

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRASOMU ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vM nustebino publiką au savo nupiginto
mis kainomis už aukšto* rųšiet patoidojimų, Meo nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j mum| 
įstaigą Iš bile kokios miesto palies.

Reikalui esant, musų automobilius atvaduos | jūsų 
namus |r atveš j musų Įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinktiną grabų ir įkitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visąi nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

d inETiif 
Em ESi m ?

-J- ■ JŪSŲ 1!' '

DidyeU Ofhae

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

i

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

DR. VAITUSH,~OPT7 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuos*

Ofisas įk Akinfa Diibtuvi

Dr. Suzama A. Slakis
Moterų if Vaikų ligų Specialistė

. 4145 Archer Avė,
Ofiąo Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo iki 8 vai vakare. Utarninkais u 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

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

Nedėliomis Ruo 10 ikį 12
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“LUCKY STRIKE” CIGARETAIHETUVOJE 
PERDAUG BRANGUS, 0 KELIAI 
NEIŠBRENDAMI DUMBLYNAI

Chicagon grįžęs graborius p. A. Liulevičius 
pasakoja įgytus įspūdžius

Ir Lietuvoje depresija paliekan
ti savo pėdsakus; siaučia 
sunkus krizis.

“Naujienose” jau buvo pra
nešta. kad į Jungtines Valsti
jas iš Lietuvos grįžo chieagie- 
tis graborius A. Liulevičius. 
Senam Petrui teko su juo pasi
kalbėti ir patirti, kad Lietuvo
je nėra taip blogai, kaip kai 
kurie sako.

A. Liulevičius daugiausiai 
gyvenęs Suvalkijoje, Marijam
polės mieste ir apvažinėjęs 
gan plačiai visą Lietuvą. Gy
venimas Lietuvoje labai pati
kęs. .Jauki atmosfera, savieji, 
savo kraštas...

Kiek blogiau, kad Lietuvoje 
žmonės nėra pratę numirėlius 
laidoti su graborių pagalba, 
amerikoniški “Lucky Strikes” 
cigar^tai labai brangus, o vie
toj pagaminti ne kam tikę, 
keliai — tikri neišbrendami 
dumblynai, valdininkai, • bankų 
patarnautojai labai išdidus ir 
negreiti patarnauti, ūkininkai 
perdaug geria, gyvenimas slen
ka neganėtinai greitu tempu 
ir, pagaliau, Kaune gyventojai 
perdaug rusiškai kalba.

“Eidamas gatve”, pasakojo 
p. Liulevičius, “kartais prade
di abejoti ar ištikro esi Lietu
vos sostinėje. Kur tik pasisuk-

‘Į ’ j' •••■ ■ .'■'M Z-;/ ? f;

Nežinomas piktada- 
ris pašovė lietuvį

J. Kubilių
v

si išgirsi žmones kalbant ru
siškai, lenkiškai...

“Nors Kaunas ir gali di
džiuotis faktais, kad yra val
stybės sostinė, turi gerą ope
rą, jame susispietusios intelek
tualūs Lietuvos jėgos, atvyku
siam iš Chicagos jis daro ma
žo, provincialio miestelio įspū
dį. Su Klaipėda — dalykas vi
sai kitoks. Nors mažesne už 
Kauną, Klaipėda turi didžiųjų 
miestų ypatybes.

“Lietuva dabartiniu laiku 
pergyvena gana sunkų krizį”, 
tęsė p. Liulevičius. “Nors ūki
ninkai ir turi ką valgyti ir 
nors Lietuva niekuomet bado 
nematys^ vienok nelemta “de
presija” savo pėdsakus palie
ka. Ūkininkai nieko negauna 
už produktus, paskendę skolo
se ir vienas po kito netenka 
ūkių. iPav., už gerą arklį ga
vęs kelioliką litų ūkininkas 
jaučiasi patenkintas. Išsilaiko 
dar tie ūkininkai, kurie augi
na cukrinius burokus, bekonus 
ir užsiima pieninkyste.

Bet bendrai ūkininkai Lie
tuvoje yra gerokai “prašmat- 
nėję”. Rūbai, batukai — iš 
miesto. Naujai statomi namai 
—- “sulig vokiškos mados”. Po 
ilgo metų protarpio pamačiu
siam Lietuvą — progresas ga
na ryškiai metasi į akis.

Senas Petras.

Jon. Makrickas pir
moji 1933 metų pik

tadarių auka

susispietusi dalis musų pažan
gaus jaunimo, “nenuleidžia du
sios”. Jop priešakyj stovįs Mi
kas Joza Vitas energingai dirba 
ir ne vien, kad nepaleidžia iš 
choro eilių veteranų, bet nuo
lat traukia daugiau jaunimo.

Reikia palinkėti “Birutei”, 
pradedančiai dvidešimtus šeš
tus metus, kuo gerinusios at
eities ir visomis jėgomis ją 
remti, priduoti nariams dau
giau ūpo. Reikia palinkėti, 
kad “Birutė”, seniausia ir veik
liausia Chicagos lietuvių muzi
kos organizacija nuvers dar 
daugiau kalnų ir išplos dar 
daugiau dirvonų, atsieks tai, 
ką ji buvo atsiekusi praeityje. 
“Birutė” turėtų būti Chicagos 
lietuvių alfa ir omega.

- Joniškietis.

“Pas jus yra kas nors miręs, 
ar taip?”’

“Hm, aš jūsų nesuprantu!” 
‘ “Ar ten kalba p. Bložienė, 
7158 South Morgan Street?”

“Taip, bet aš tokio “džiokso’ 
nemėgstu, ir dar taip anksti 
rytų!”

“Ar tai ištikrųjų ‘džioksas’?”
“Man bent taip išrodo?”
“Klakt”, užkabino ragelį.
Tai bent palinkėjo “Happy 

Ncw Year”!,..

Cicero lietuvių d-jos 
pirmos parodo veik

lumą 1933 metais
Pilnos vilties ir naujų 
pradeda naujį 365 dienų

planų 
etapą

Sausio 22 d. rinks 3
naujus Tautiškų Ka 

pinių globėjus
Chicagos Liet. Aud. Įvyks visų 

lotų savininkų susirinkimas; 
yra trys vakancijos

orga-

Kulka kliudė dešiniąją koją: 
sužeistasis nugabentas į 

Cook ligoninę

Naktį iš gruodžio 31 į sausio 
1 d. vagiliai apiplėšė jo na~ 
mus.

J. Kubilius, 3866 Wallace 
Street, patyrė kad Naujų Metų 
dieną esi pavojuje, nors ra
iniai sau stovi ant šaligatvio ir 
dairaisi aplink, žiūrėdamas 
kaip NVailace gatvė atrodo 
pirmą 1933 dieną.

Sekmadienį, anksti rytą, J. 
Kubilius, 21 nitų, stovėjo prie 
namų 3750 South NVallacc St. 
Netikėtai ir nežinia iš kurios 
pusės kas tai į jį paleido kul
ką, kuri kliudė dešiniąją ko
ją. Skausmo suimtas Kubi
lius suriko, atkreipdamas į sa
ve praeivių atydą. Nei vienas 
jų piktadario nematė.

Sužeistasis buvo tuojau nu
gabentas į Cook apskričio li
goninę, kur jam suteikta pir
moji pagalba.

Išsiaiškino Cicero pi
liečio lietuvio J. P. 
pražuvimo misterija

Naujų Metų naktį, iš gruo
džio 31 d., į sausio 1 d., vagi
liai įsibriovė į Jono Makricko 
namus, 3146 Lyndale Street, 
North Side ir išnešė kelius 
šimtus dolerių pinigais ir 
brangenybėmis. J. Makrickas 
netikėtai liko pirmuoju Chi
cagos lietuviu, šiais metais 
nukentėjęs nuo piktadarių.

Jonas Makrickas, Morning 
Star kliubo narys, nesenai 
atsikraustęs gyventi Northsi- 
dėje iš Brighton Parko, gruo
džio 31 vakare išvažiavo su 
šeimyna, žmona ir sunumi, 
svečiuosna, sutikti Naujus Me
tus. Paliko fliatą tuščią.

Vagiliai tuo pasinaudodami, 
per užpakalinį langą įsibriovė 
į vidų, iškniso visus kambarių 
užkampius ir pagrobę $200 pi
nigais, Makricko sūnaus ban
ką su $20 ir kiek papuošalų 
ir brangenybių, per tą patį 
langą išspruko.

Išversti kambariai, spintos, 
pasakė grįžusioms pp. Makric- 
kams kas atsitiko.

Sausio 1-mą dieną Tautiškų 
Kapinių raštinėje įvyko kapi
nių globėjų susirinkimas. Daly
vavo septyni globėjai, nes da
bartiniu laiku tiek jų ir tėra. 
Drg. Norvaišas ir Lubinas mi
rė, o drg. Orintas, rezignavo 
dėl nedarbo, kas privertė jį 
vykti į farmas, kad padarius 
pragyvenimą. <

Ateinančiame metiniame lo
tų savininkų susirinkime, kuris 
įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted 
Street, sausio 22 d., reikės da- 
rinkti tris globėjus, kad užpil
dyti vakancijas.
Lotų savininkai raginami su

sirinkime ' dalyvauti
“Visų, lotų savininkų užduo

tis ir privalumas susirinkime 
dalyvauti ir išrinkti tinkatnus 
globėjus,” sako Tautiškų Ka
pinių globėjų korespondentas, 
“Kapinių Kasėjas”.

“Svarbumo dėlei 
minti visiems, kad 
kapinių tvarkos
turto prižiūrėjimas ir kapinių 
augimas priklauso nuo tinka
mų globėjų. Reikia išrinkti to
kius globėjus, kurių konipetan- 
tiškumu vėliau nereikės abe
joti.

“Kapinių turtas, sulig audito
riaus p. Varkalo apskaitliavi- 
mo,” tęsia korespondentas, 
“siekia $109,973.92.” Kadangi 
žmones dar ir dabar kalba dėl 
per tūlą radio valandą paleis
tų gandų apie Tautiškų kapi
nių bankrotavimą, aiškumo dė
lei skelbiame minėtą sumą. Sko
lų kapinės visai neturi. Plates
nės skaitlinės bus paduotos po 
metinio susirinkimo.

Įvairios Cicero lietuvių 
nizačijos yra pirmos parodyti 
veiklumą šiais 19Š8 metais. Vos 
palydojusios “bloguosius” 1932 
į praeitį, ruošiasi naujam 365 
dienų etapui, pilnos vilties, pa
siryžimo ir naujų planų, šią 
savaitę įvyksta eilė metinių su
sirinkimų, kurie spėjant iš pra
nešimų, yra svarbus ir reika
laują kiekvieno nario atsilanky
mo.

šiomis dienomis naujas Lie
tuvių Improvement kliubo pir
mininkas laikrodininkas p. Po
cius užėmė vietą, pasiryžęs ves
ti draugiją prie didesnės dar
buotės ir kuo daugiausiai veik
ti jos labui.

Lietuvių spulka keis čarterį
Ketvirtadienį vakare Liuosy- 

bės svetainėje įvyks Lietuvių 
spulkos susirinkimas. Jaipe 
kviečiami dalyvauti visi dali
ninkai, nes bus renkami direk
toriai, keičiama konstitucijos 
čarteris ir svarstomi dar keli 
svarbus klausimai.

“čarteris seniau atitikęs vi
siems reikalavimams, šiandien

Pražuvo “mylimai prisiegai” pa
sidarbavus! rastas pusgyvis

Praeitų metų pabaigoje pra
puolė vienas Cicero pilietis lie
tuvis J. P. Tuo susirūpinę drau
gai ir pažįstami, klausinėjo 
vienas kitą gal ką apie tai' ži
no?

Bet niekas nieko. Pražuvo ir 
tiek. Pagaliau susidarė būrys 
susiinteresavusių J. P. likimu 
padarė kratą tam tikroje vie
toje ir surado jį pusiau gyvą.

Kilo didelis triukšmas. Pasi
rodo, kad “pražuvimu” rūpinosi 
piliečio J. P. mylima prisiega. 
Matyt, vyrams reikia būti ga
na atsargiems.

Tai tokios tokelės ant šio 
margo svieto.—“N.” rašėjas.

“Birutė” turėtų būti 
musų 'alfa ir omega’ 
sako muz. mėgėjas

Dvidešimts šešto choro sezono 
atidarymo proga

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

Muzikos mėgėjai neapsiriko 
Naujų Metų dieną atsilankę į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją, 
“Birutės” choro koncerte. Tu
rėjo progą išgirsti gražiai dai
nuojant “Birutės” chorą, kuris 
susideda tš virš 50 dainininkų, 
solistus ir programą, kuris su
teikė daug malonumo kiekvie
nam atsilankiusiam.

Neminėsiu atskiruą artistus 
ir nekalbėsiu kaip jie užduotis 
atliko. Noriu vien pripažinti, 

Ikad “Birutė“, prie kurios yra

noriu pri- 
tolimesnis 

palaikymas,

Naujų Metų rytą ne- 
visuomet išgirsi 
“Happy New Year”

Tai patyrė p. Bložienė, 7153 S. 
Morgan St., kuomet anksti 
Naujų Metų rytą suskambė
jo telefonas

“Tring-a-linga-a-ling,” 
skambėjo telefonas anksti Nau
jų Metų rytą pp. Bložių namuo
se, 7153 South Morgan Street.

“Jau turbut kas nors šaukia 
palinkėti, “Happy New Year”, 
pastebėjo p. Bložienė nuimda- 
ma ragelį.
“Alo!”

“Ar ten Triangle 1977?”
“Taip.”
“Čia graborius X. kalba.”
“Ka-as?”
“Graborius X.” vėl pakartojo 

balsas iš kito galo. . “AŠ pas 
jus atvažiuosiu už penkiolikos 
minučių.”

“Kaip sau norite, dėl ma
nęs galite važiuoti,” atsakė p. 
Bložienė nesuprasdama kame 
dalykas.

nevisai tinka”, sako korespon
dentas “ir todėl reikalingi kai 
kurie patobulinimai. Reikia 
taikintis prie aplinkybių”.

O penktadienio vakare Lukš
tas svetainėje įvyks didžiulis 
Raudonos Rožės kliubo susirin- 
kimas. Ir šiame susirinkime 
bus svarstoma eilė svarbių klau
simų, kurie atliko iš priešme- 
tinio susirinkimo. Be to, įvai
rios komisijos patieks raportus 
ir todėl, susirinkime raginami 
dalyvauti visi kliubo nariai.
Pirmadienį SLA. 301 kp. susi

rinkimas
Pirmadienio vakare, sausio 9 

d., toje pačioje svetainėje įvyks 
metinis SLA. 301 kuopos susi
rinkimas. “Prasideda nauji me
tai, “sako korespondentas”, ir 
todėl visi nariai bukite susirin
kime ir užsimokėkite duokles 
reguliariai, nes tuomet pašalpa 
bus visuomet užtikrinta. Nei 
vienas narys neturi būti su
spenduotas, nes kuris nedirba 
ir neturi iš ko mokėti mokes
tis, gali gauti paskolą iš kuo
pos. šis susirinkimas yra me-

tinis, todėl tarp kito ko, iš
girsite eilę svarbių raportų.”

PRANEŠIMAI
S. L. A. 36 kuopa laikys metinį su

sirinkimą sausio 4 d„ 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Prašau visus pribūti i 
susirinkimą. Randasi svarbių reikalų 
aptarimui, taipgi užsimokėkite užsiliku
sius mokesčius. Rašt. J. Balčiūnai.

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
‘ Naujienų Kalendorius yra išsiųstas vi

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

Jeigu dėl kokios nors priežasties ne
būtumėte jj gavę, malonėkite tuojaus 
pranešti Naujienų Administracijai.

Association of Lithuanian Property 
Ovvners 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. Kūne v ičia.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Loufo ............... $2.00

Kansas City _______ $5.00
Detroit ........................... $2.50
Los Angeles -----------   $20.00
New York .................... $8.00
Philadelphia ................ ... $8.00
Washington. D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

OLYMPIA
THEATRE

4619-21 S. Ashland av.
TIKTAI 2 DIENAS

RYTOJ IR 
PENKTADIENY

Dienos laike kasdien
Įžanga nuo 1 vai. po piet iki 

6:30 vai. vak.
SUAUGUSIEMS 15c — 

VAIKAMS 10c 
Po 6:30 vai. vpk. 

SUAUGUSIEMS 20c 
VAIKAMS 10c.

“ROAD TO LIFE”
(Didžiojo Karo Našlaičiai)

Rusijos pirma kalbanti Filmą, ku
ri nustebino ir sujaudino visą pasau
lį. Joje parodomi našlaičiai, pali
kusieji be tėvų po pasaulinio karo, 
Ši filmą atvaizdina jų širdies susijau
dinimus ir kovą su mirtimi ir už 
gyvybę.

18tos Apielinkėt 2Qto Wardo Liet. 
Pol. ir Pas. 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 
praeitų metų, taipgi bus užtvirtinimas 
naujos valdybos. Valdyba.

Lietuvių Republikonų Centralinė Or
ganizacija Cook Co. šaukia mėnesinį su
sirinkimą, kuris įvyks 5 d. sausio. 8 
v. v. antrašu 2608 W. 47 St. Kvie
čia lęliubų delegatus būtinai atsilankyti 

virš minėtą susirinkimą nes bus riša
mi svarbus klausimai. Taipgi kviečia 
tuos kliubus kurie dar nėra centro nariais 
tad ateitumėte ir išgirstumėte ką 
viai veikia politikoj dabar, ir 
nuveikti ateityj..

Paul P. Barsheack

—O
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertt| 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. {žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

ką

P.

lietu- 
tikisi

S.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas unijistas, nevedęs ir blaivas, val
gis, guolis ir mokestis. Atsišaukite 

2003 So. Halsted St.

m1do§ mados mados
—

• >.)J: I

te

3133

3135 — Labai elegantiškos nors paprastos suknelės, 
madoj. Sukirptos m i e ros 14, 16 
per krutinę. 

S

rtfonnt gauti vieną ar dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan« 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky

Laiškus reikia adresuoti

18 ir 20. taipgi 31h 38
Tokios dabar labai 

40 ir 42 colių

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Čia |deda 15 centų ir prašau at- 
I

siųsti man pavyzdi No
• <

Mitros  .___ .........—.. per kratine

Gali
(Vardas ir pavardė)

mu
Naujienos, Pattern Dept., 1789
So. Halsted StM Chicago, III.

(Adatas)

(Miestas it vatet.)

Šiuomi pranešam kad visų 
Lietuvių Auditorijos Bondsų savininkų 
extra susirinkimas įvyks seredoje 4-tą d. 
sausio 1933 m. 8-tą valandą vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St., ant 3-čių lubų.

Meldžiame kiekviena pribūti nes tu
rime labai svarbų dalyką dėl apsvars
tymo. Daug yra draugijų atstovų ir 
taipgi pavienių katrų Bondholderių ne
turime antrašų, todėl kviečiame per ger
biamus dienraščius, meldžiame pribūti.

Bondholderių Komiteo Valdyba*

Chicagos For Rent
RENDON 4 kambariai, pečiais šildo

mi arti gatvekarių linijos.
4723 So. Rockwell St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI lunch ruimis ir Ice 
Cream parloris su ar be prapercics. Gat- 
vekarių transferavimo kampas.

2025 So. Western Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

nuo

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 
Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.
r~"111 ...... ’

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610 
....................* ...... . i —

PARDAVIMUI gerai įrengta aštuo
niasdešimta akrų farma Indiana Valsti
joj Gerai derlius, nepriimsiu mainų. 
Telefonuokite vakarais Fairfax 8053.

Real Estate For Sale 
Namai-žeraž Pardavimui

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

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Taip, 
čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




