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t Vėl Milicija Valdo 
Christiąn Pavietą

Japonų karvedžiai 
stato Chinijai nau 

jus reikalavimus
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Visoje apielinkėje paskelbtas karo stovis. 
Daug angliakasių areštuota. Du žmonės 
nušauti, daug sužeistų; susirėmimai tęsiasi

Taylorville, Ilk, s. 4. — Du kuogreičiausia vykti į Taylor- 
žmonės— Vincent Rodems, iš 
Springfield, kuris dirbo Pea
body kasykloje ir moteris Mrsc 
Emma Comulato, 51 m., iš Tay
lorville, žmona streikuojančio 
angliakasio, liko nušauti ir ke
liolika žmonių sužeista susirė
mime, kuris vakar vakare išti
ko prie Peabody Coal Co. ka
syklos No. 7, Kincąid mieste
lyj, tarp šerifo depučiu ir pi- 
kietuotojų.

Dirbę kasykloje senosios uni
jos angliakasiai gryžo iš dar
bo. Jie turėjo praeiti pro pi- 
kietuotojų linijas. Einant pro 
šalį nežinia kas paleido pirmą 
šūvį. Nežinia ir iš kurios pu
sės tas šūvis tapo paleistas. 
Paleidus tą šūvį tuoj pasipylė 
šūviai iš abiejų pusių. Po trum
po susirėmimo, kuris tęsėsi vos 
kelias minutes, ir viena pusė 
ir kita pasitraukė, - - dirban
tieji pasitraukė į kasyklos kie
mą, o pikietuotojai išsisklaidė.

(Žinios apie tą susirėmimą, 
kaip ir visos žinios apie Tay
lorville apielinkę • labai prieš
tarauja ir veikiausia yra ne
tikros, prisiunčiamos kapitalis
tinių laikraščių korespondentų, 
kurie paduoda netikras ir šališ
kas žinias. Pav., viena žinia 
sako, kad Mrs. Comulato tapo 
nušauta prie savo namų Kin
ka id, prie pat kasyklos, kai tik 
prasidėjo šaudymas. Kita gi 
žinia sako, kad ji tapo nušau
ta ant slenksčio savo namų Tay-

Nušovę ją nežinomi
savo

ville apielinkę. Daugelis pa
šauktųjų milicininkų jau ir pir
miau yra buvę šioje apielin
kėje. Tada vienas milicininkų 
nušovė lietuvį Andrių Genį. Mi
licijai komanduos ir pirmiau 
čia jai komandavęs leit.-pulk. 
Davis.

Milicijai jau atvyko
Milicija jau atvyko ir 

įvedė karu) stovio tvarką
me Christiąn paviete, nors da
bar jau yra ramu. Keliai yra 
patruliuojami, kad neleisti su
sirinkti pikietuotojams. Didelės 
sargybos pastatytos prie visų 
Peabody Coal Co. kasyklų.

tuoj 
visa-

Europa nieko neda
rys, kad sustabdyti 

Japonų puolimą
Tautų sąjunga jaučiasi bejėgė 

suvaldyti Japoniją

Reikalauja atiduoti japonams 
Shanhaikvvan, kuriame žuvo 
virš 1,000 chiniečių

Shanghai, š. 4. — Japonų ži
nios iš Tientsin sako, kad ko- 
manduolojas ten esančio japo
nų garnizono, gen. Nakamura, 
įteikė vyriausiam Chinijos kar
vedžiui gen. Chang Hsiao-liang 
tris reikalavimus išrišimui 
dėties Shankhaikwane. Jis 
kalauja:

1. Kad gen. Chang ir

lorvilėj.
puolikai, kad ji įspėjusi
vyrą ir sūnūs gelbėtis).

Tarp sužeistųjų yra ir
Al bert

vie-

Londonas, s. 4.-’Diplomati- 
niai rateliai yra susirūpinę dėl 
paskiausio japonų briovimosi 
Chinijon. Bet visi jaučia be- 
jėguiną tą puolimą sustabdyti. 
Apie karinį Europos valstybių 
veikimą, kad išgelbėti Chiniją, 
negali būti ir kalbos. Net ir 
ekonominis boikotas šiais sun
kiais laikais nepraktiškas.

Reikėtų labai vieningos visos 
Europos paramos, o to negali
ma atsiekti, nes fabrikantai ir 

nori
parduoti savo prekes ir par
duoti nežiūrint kam, bile turi 
pinigų prekes apmokėti. Net ir 
bankieriai suteiktų paskolas, jei 
tik matytų, kad yra šiokios to
kios galimybės skolas atgauti.

Diplomatai tik trokšta, kad 
japonai nesielgtų perdaug go
džiai su Chinija ir kad į tą 
šių dviejų valstybių karą ne
liktų įveltos ir kitos valstybės.

chi
niečių komand notoj as Shan- 
haikwane atsiprašytų japonų.

2. Kad japonams butų su
teikta kontrolė Shanhaikwan 
stoties.
. 3. Kad Shanhaikwan apygar
da butų neutralizuota.

Išpildžius japonų reikalavi
mus, į jų rankas pakliūtų visas 
geležinkelis iki didžiosios Chini
jos'sienos.

Chihų kariuomenė jau pasi
traukė iš Shanhaikwan po dvie
jų dienų mūšio, kuriame japo
nai naudojosi ne lik kariuome
ne, bet taipjau laivynu ir ae
roplanais. Miestas yra pavers
tas į krūvą griuvėsių. Apskai
toma, kad tame mūšyje iš chi
niečių pusės žuvo apie 1,000 
kareivių ir civilių gyventojų.

Dabar tame fronte yra ramu 
ir nesitikima, kad japonai ban
dys tuoj aus veržtis į Chinijos 
gilumą.

Rytoj Nankine renkasi 
centralinė politine taryba, ku
ri svarstys susidariusią dėl 
naujo Japonijos puolimo Chini
jos padėtį.

Padėtis yra pavojinga, ypač 
Tientsine.

pa- 
rei-

[Acme-P. & A. Pho^p]
Amerikos delegatai nusiginklavimo konferencijoje Ženevo-

— Allen Dulles (kairėj), Norman Davis ir admirolas Ar-J e
thur J. Hepbrun (dešinėj), kurie sugryžo Amerikon ir rappr- 
tavo apie koriferencijos eigą kaip prezidentui Hooveriui taip 
ir busiančiam prezidentui Rooseveltui.

Nesurinko užtekti 
nai grudų-6 bus 

sušaudyti

12 žmonių žuvo ku 
renamoms kros 

nims eksplodavus

amunicijos gamintojai

TRUMPOS ŽINIOS
New York.—Dr. Belą Schick 

gavo auksinį medalių kaipo la
biausia pereitais metais pasižy
mėjęs žydas ^gydytojas. Jis iš
rado būdą surasti difteriją.

London.— čia atsidarė 
mas kliubas dėl bedarbių.

pir-

eks-Washington.—Suomijos 
portas popieros pernai žymiai 
padidėjo.

Kenosha.—Gaisras sunaikino 
Block Bros, departamentinę san
krovą. Nuostoliai siekia $100,- 
000. '

Karaliaučius.— Karaliaučiaus 
muzejus rado kapus 500 vikin
gų Wiskiauten kaime, arti po- 
puliario Baltijos rezorto Cranz. 
30 kapų liko atidaryta.

Niagara Falls, N. Y. — Su
degė senas Clifton hotelis, ku
riame labiausia mėgo apsistoti 
jaunavedžiai medaus mėnesį 
praleisti. Nuostoliai siekia $1,- 
000,000.

Stanwood, Mich.— Trys se
nos moterys sudegė, daugelis 
liko sužeisti gaisre Mecosta 
vieto beturčių prieglaudoj.

pa-.

ka-Madridas.—Ispanija savo 
riuomenę Morokoj, Šiaurinėj 
Afrikoj sumažins iki 40,000 ka
reivių ir karininkų.

Socialistų kandida
tas Thomas gavo 

903,181 balsą
Socialistų balsai paaugo dau

giau negu trigubai, palygi
nant su pereitais rinkimais.

nas, ar du lietuviai: 
Svvinkunis ir gal Tom Julius, 
abu iš Bulpitt.

Tuojaus po susirėmimo šeri
fas su pagelbininkais pradėjo 
areštus. Tą patį vakarą tapo 
areštuota apie 20 žmonių, jų 
tarpe lietuvis Alex Jevaltas; 
kiti areštuotieji, daugumoj, yra 
italai. Yra areštuotų ir mo
terų. Juos kaltinama dėl už
mušimų. Bet juos areštuota 
namuose ir dauguma jų gal vi
sai nieko bendra su pačiu įvy
kiu neturi. Taipgi išduoti ne
įvardyti warrantai areštuoti 
dar 25 žmones.

šįryt vėl ištiko nedidelis su
sikirtimas prie kasyklos, kuria
me du žmonės liko sužeisti.

Pačiame miestelyje irgi įvy
ko susikirtimų tarp senosios ir 
naujosios angliakasių unijų ša
lininkų.

Tuo pasinaudodamas šerifas 
paskelbė 
prisiųsti 
jis buk 
tvarkos.

Adj.-gen. Black tuojaus įsakė 
penkioms milicijos kuopoms

Gal 35 žmonės žuvo 
ant degančio laivo

Gaisras sunaikino didelį fran- 
cuzų laivą. Daug jurininkų 
pasigendama

karo stovį ir paprašė 
valstijos miliciją, nes 
nebegalys išlaikyti

H

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

Veikiausia giedra, nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
82.

Cherbourg, Francijoj, s. 4.— 
$18,000 franeuzų laivas At- 
lantiųue šiandie juroje. Gais
re galbūt žuvo apie 30 ar 35 
jurininkai. Pasažierių ant lai
vo nebuvo, nes jis dar buvo 
ruošiamas atnaujinimui jo 
plaukiojimo tarp Francijos ir 
Pietų Amerikos.

’/ I

Iš ant laivo buvusių 225 ju
rininkų, 195 liko atvežti j 
Cherbourg ir Brest keturių gel
bėjimo laivų. Daugelis išgel
bėtų yra apdegė ar pritroškę 
nuo durnų.

Laivo kapitonas Sąhoof, ku
ris tapo išgelbėtas sako, kad 
tarp 30 ir 35 jurininkų nutroŠ- 
ko nuo durnų ar sudegė. Vienos 
gelbėjimos valčių virvės nutru
ko ir valtis nukrito jūron. Nie- 
kurie toje valtyje buvusių ju
rininkų irgi galėjo žūti.

Japonijos legacija ir konsu
latai Chinijoj išleido japonams 
įspėjimą, kad jie nebandytų 
provokuoti chiniečius ir kad ki- 
lant pavojui tuojaus slėptųsi 
savo konsulatuose. Japonai už 
naująjį puolimą kaltina chinie
čius, kad jie patys išprovokavę 
puolimą. Chiniečiai gi teisina
si, kad ne jie, bet japonai pro
vokavę ir pirmieji pradėję puo
limą. Chiniečiai yra pasiryžę 
priešintis visomis savo išgalė
mis tolimesniam japonų verži- 
muisi į Chinijos teritoriją. Ją- 
ponai taipjau bando bombar
duoti iš oro niekiniuos Jehol 
provincijos miestus.

Japonai užėmė Pograničniaja
Harbin, Manžurijoj, s. 4. — 

Japonų armija Manžurijoj šian
die užėmė Pograničnają, prie 
Manžurijos ir Rusijos sienos. 
Del užėmimo miesto buvo susi
tarta su rusais. Tokiu budu 
pirmą kartą visas Chinijos Ry
tų geležinkelis pateko į japonų 
rankas.

Maskva, s. 4. — šeši sovietų 
distriktų viršininkai liko nu
teisti sušaudymui, keli desčt- 
kai liko nuteisti ilgiems me
tams kalėjimai! už nesurinkimą 
iš valstiečių valdžios nustaty
tos kvotos grudų. Jie buvo 
kaltinami trukdę grudų kolek- 
tavimą ir pardavinėję grudus 
spekuliatoriams.

Kolesnikovo, Rusijoj, s. 4.— 
Penki žmonės liko nuteisti mir
čiai už nužudymą 13 metų vai
ko, kuris juos išdavė valdžiai 
kaipo “klasinius priešininkus”.

Mirtingumas Chicagoje 
sumažėjo 8 nuoš.

Chicago.—Sveikatos komisio- 
nierius Dr. Bundesen paskelbė, 
kad pereitais metais mirtingu
mas Chicagoje sumažėjo 8 
nuoš., palyginant su užpereitais 
metais’. Sumažėjo mirtingumas 
nuo džiovos, difterijos, rauplių.

Pernai ant kas 100,000 gy
ventojų išpuolė 9.57 mirtys.

m®
A

Gub. Emmerson gi 
riasi sutaupymais
Springfield, III., s. 4. — Savo 

atsisveikinimo pranešime legis- 
laturai, gubernatorius Emmer
son, kuris sausio 9 d. užleis 
savo vietą Henry Horneriui, 
išdėsto kas buvo atsiekta jo 
administracijos. Jis esą priža
dėjęs didesnę ekonomiją ir tą 
atsiekę/.. Tuo laiku, 'kuomet 
daugelis valdžių nebeišsimoka, 
Illinois valstija pilnai išsimoka, 
nors Cook pavietas ,delei nesu- 
mokėjimo taksų, yra nesumo
kėjęs valstijai apie $29,000,000. 
Nežiūrint to, valstijos ižde da
bar yra arti $30,000,000. Pri
silaikant ekonomijos kiekviena
me administracijos departamen
te, valstijos valdžiai pasisekė 
sutaupinti $19,000,000. Valstija 
ne tik subalansavusi biudžetą, 
bet dar likę daug nesunaudotų 
pinigų iš paskirtųjų sumų.

. Bozeman, Mont., s. 4.-— Ne 
vilkai pasidarė ūkininkams pa
vojingi, bet šunys. Du šunys 
viename ūkyje j vieną naktį 
paplovė 19 avių ir ožką. 0.

m!
£1

4 žuvo San Francisco 
gaisre

Shelby, O., s. 4. James Miller, 
27 m., darbininkas, jo žmona 
ir penki jų vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą. Gais
ras kilo eksplodavus kūrena
mai krosniai.

Midland, Texas, s. 4. —Wal- 
ter Hood, trys jo vaikai, taipgi 
vaikas jo brolis Jack sudegė ir 
trys kiti liko kritiškai sužeisti 
Barstow’e, kai vakar eksploda- 
vo krosnis.

Tokio. — Japonija rengiasi 
mechanizuoti ir padidinti savo 
armiją, kad ji lyginaųsi su Ru
sijos armija. Su laiku didžiu
ma Japonijos armijos bus su
koncentruota Manžurijoj. Da
bar Japonija turi viso apie 230,- 
000 kareivių.

Chicago.—Socialistų partijos 
sekretorius Clarence Senior pa
skelbė, kad socialistų partijos 
kandidatas į prezidentus, Nor
mai! Thomas, pereitais rinki
mais lapkr. 8 d., surinko viso 
903,181 balsą. Socialistų bal
sai šiuose rinkimuose paaugo 
daugiau negu trigubai palygi
nant su tuo skaičium balsų, ku
riuos gavo Thomas keturi me
tai atgal.

Dar niekad socialistai nebuvo 
gavę tiek daug balsų, ir tai 
sąmoningų, o ne protesto bal
sų. Tik 1920 m. Eugene V. 
Debs buvo surinkęs 885,982 
balsus. Bet tai buvo didžiu
moj protesto, balsai,— protes
tui prieš Dėbso laikymą kalėji
me.

Daugiausia balsų socialistai 
gavo New Yorko, Wisconsin ir 
Illinois valstijose.

Dabar, kaip pareiškė sekr. 
Senior, visos socialistų pajėgos 
bus koncentruojamos miestų ir 
valstijų rinkimams. 1934 m. 
bus renkamas naujas kongre
sas ,taipgi 32 senatoriai ir 34 
valstijų gubernatoriai. Tuose 
rinkimuose ir bus bandoma įgy
ti naujų laimėjimų, ypač Wis- 
consine, kur Milwaukee meras 
Hoan kandidatuos į gubernato
rius.

Nėihuno hidroelektri
nės stoties statymo de

rybos bus tęsiamos

Ve

Gimimai, vedybos, mirimai 
Klaipėdos krašte

Ashland, Ohio. — Irvin Wey- 
gandt, 79 m. farmeris, šovėsi 
ir kulka įstrigo smegenyse, bet 
jis ir jo 18 dienų yra gyvas ir 
turi pilną sąmonę.

Per 1932 metų antrą ketvirtį 
(balandžio, gegužės ir birželio 
mėn.) Klaipėdos krašte b.uvo 
255 vedybos (pernai— 253). 
Tuo pat laiku gimimų buvo 766 
(797), iš jų 413 berniukų ir 
373 mergaitės. 31 gimė negyvi 
Mirė—545 (624), jų tarpe 281 
vyras

Varšava. — Lenkija skubiai 
siunčia į Washingtoną naują 
ambasadorių Stasį Petek, 
jis išgautų Lenkijos skolų 
mažinimą.

išvyko 
atsto- 

Quilter, kuris buvo 
musų atitinkamoms 
pateikti bendrovės 
hidroelektrintę stotį

Prašo

ir 241 moteris.

$300,000 konferencijoms

Washington, s. 3. —Preziden
tas Hooveris šiandie paprašė 
kongreso paskirti $300,000, kad 
Amerika galėtų būti ir toliau 
atstovaujama nusiginklavimo 
konferencijoje ir kad galėtų da
lyvauti pasaulio ekonominėje 
konferencijoje.

Alwar, Indijoj, s. 4.
šiaurinę Indiją
siunčiama Anglijos kariuomenė, 
nes santykiai tarp indusų ir 
mahometonų pasidarė labai į- 
tempti, mahometonams ir indu- 
sams negalint susitaikinti ir 
deryboms tarp jų nutrukus.

skubiai yra

kad
su-

nu-Buenos Aires.—Teismas 
sprendė, kad komunistų parti
jos nariai, negali tapti Argen
tinos piliečiais.

Chicago.— Pereitais metais 
Chicagoje pavogta 32,721 
mobilis. Atgauta 30,909 
mobiliai, kurių daugelis 
nurėdyti.

auto- 
auto- 
buvo

Foundotion Company atstovas 
grįš derybų tęsti

Kaunas.—- šiomis dienomis 
iš Kauno j Paryžių 
“Foundation Company 
vas, p. F. 
atvažiavęs 
įstaigoms 
pasiūlymo
ant Nemuno pastatyti. P. Quil- 
ter aplankė visą eilę įstaigų 
ir pasimatė su joms vadovau
jančiais asmenimis, kuriuos su
pažindino su jau su Latvija su
daryta Dauguvos hidroelektri
nės stoties statybos sutartimi. 
Jis ketina grįžt j Kauną tuoj 
po Naujų Metų toliau tartis. 
“Foundation Company”, kuri 
buvo įsteigta pamatams Ne\v 
Yorko dangoraižiams statyti, t 
paskutiniu laiku išsispecializavo 
statyti hidroelektrines stotis ir 
visą eilę tokių stočių yra pa
stačiusi Kanadoje ir kitur.

I TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON |

San Francisco, Cal., s. 4.
Keturi žmonės sudegė ar nu- 
troško nuo durnų gaisre Mac- 
Beth apratamentuose, vidur- 
miestyje. 9 žmonės liko su
žeisti ir nugabenti ligoninėn.

Kingstou, Jamaica, s. 4. — 
Keli civiliai ir kareiviai liko 
sužeisti riaušėse, kurias sukėlė 
Anglijos kareiviai, kai vienas 
jų liko užmuštas.

Mihneapolis, Minn., s. 4. — 
Aštuoni plėšikai užpuolė Mil- 
waukee geležinkelio klerko ofi
są ir pastvėrė tris maišus re
gistruotų pašto siuntinių, ku
riuose, kaip spėjama, buvo “ne 
daugiau” kaip $100,000 pini
gais, bonais ir kitomis verty
bėmis.

H Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti
S išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-|5 
Sj rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįžti, šįtf 
3! kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-įį» 
SI jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų. įjg
BS Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami jg 
g daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų || 

reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

šs Si 
Si 
Si

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

>

jų liko užmuštas
“ • >. 4 . ' fš.'

Londondrerry, Airijoj, s. 3. 
Čia pasimirė šiandie Herbert 
M. Harriman, narys garsios 
Amerikos bankierių šeimynos.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street H
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Kuriamasis Socializmas
Max Adler.

(Pabaiga)
Kartu su šituo buvo pagamin
ta priemonių ir tolesniam api
bendrinimui. Tokiu budu ga
mybos priemonių privati nuo
savybe kartu su tuo susida
riusi viešpataujančiųjų ir ap- 
sišvietusiųjų klase buvo neiš
vengiama sąlyga visuomeni
niam plėtojiiųuisi. Todėl lai 
seniau socializmas turėjo būti 
graži svajone, nes ekonomiš
kai jis tebebuvo dar negali
mas. Tada gyvendinamas so
cializmas, užuot plctęs ir da
ręs visuomeninį gyvenimą 
turtingesnį, butų tą gyvenimą 
žalojęs ir daręs jį skurdesnį. 
Betgi šiandien musų visuome
nės gamybinės jėgos pasakiš
kai yra išaugusios, jos net 
yra tiek milžiniškos tapusios, 
jog šių dienų visuomeninio 
darbo formai, kapitalistinei 
gamybai, jos yra per dideles. 
Nuolat ir nuolat mes girdim 
erzinančius pranešimus, kad 
per daug esą turim grudų, per 
daug kavos, per daug medvil
nės, kad Kanadoj degina gru-j 
dus, Brazilijoj degina naikina 
kavą. Am. Jungt. Valst. vi
siems metams sustabdoma 
medvilnės gamyba ir lt. ir lt.
- —Gal visa lai vra todėl, kad 
žmones visų šitų gerų daiktų 
turi iki sočiai, gal jie visi pa
kankamai apsirengę? Oi ne, 
masių badas ir įvairiausi ma
sių nedatekliai kasdien auga, 
o galėjimas visa tai, ko kas
dienos reikalai reikalauja, 
pirkti kasdien darosi menkes
nis. Ir tokiu budu šių dienų 
prekių gamyba atrodo rėkian
ti nesąmonė, o privatinė ga
mybos priemonių nuosavybė 
visuomeniniam plėtojimuisi 
tapo pančiais. Visa tai yra 
taip aišku, kad šiandien net 
nesocialistinio galvojimo žmo
nėms smelkiasi mintis, jog iš- 
čjiną iš vis kylančios bėdos ir 
pakilimą ligi naujų gyvenimo 
formų gali suteikti tik pla
ningas visumos turto ūkis. Di
džiųjų žmonių pora — Mark
sas ir Engelsas — savo laiku 
yra pareiškę didelės vertės 
žodžius, kad socializmas, išei
damas iš utopijos stadijos, 
virsta mokslu, o šiandien mes 
gyvenam laikus, kada socia
lizmas mokslas virsta prak
tiškų reikalu.

V.
Iš viso to, kas aukščiau bu

vo išdėstyta, yra aišku, jog 
moderninio socializmo užda
viniams vykdyti, jam pačiam 
iškelti ir naujai visuomenei 
sukurti yra pašauktas proleta
riatas. Ir taip yra ne todėl, 
kad proletarai šitam uždavi
niui atlikti yra ypačiai tin
ką žmonės, ypačiai taurus ar 
nepaprastai inteligentingi. Vi
sai ne dėl to: daugiau net, — 
proletariato, gyvenančio ypa
tingai nepalankiose gyvenimo 
sąlygose, žymi dalis, pasken
dusi tamsoj, visai neatitinka 
čia suminėtus žmonių savu
mus. Bet kaip tik todėl, kad 
proletariatas yra apatinis vi
suomenės sluoksnis, kadangi 
jis yra paskutinių ekonomi
nių priešingumų vaisius, — 
tasai visuomeninis tikslas, ka
da visuomenėj ncbeviešpalaus 
skurdas, neteisybė ir įvairios

rųšies nužeminimai, turės bū
ti pasiektas pašalinant šį pas
kutinį klasių priešingumą. 
Taip jau yra, kad šitie prole
tariato išsivadavimo interesai, 
nors jie pradžioj iškyla, o taip 
pat ir ginami tegali būti tik 
kaip klasės interesai, tačiau 
iš esmės jie yra ir žmonijos 
interesai. Pašalinus ekonomi
nį susiskaidymą ir įgyvendi
nus solidarinę visuomenę, ji 
pirmą kartą pasieks tą musų 
svajojamą pakilimą ligi šių 
dienų idealo, o iš tikrųjų ji 
bus tai, ką mes šiandien va
dinam žmoniška visuomenė.

Moderninis socialistas vra 
žmogus, kuris yra arba sąmo
ningas proletaras arba kiek
vienas jam solidarizuojąs, — 
taigi moderniniu socialistišku 
žmogumi yra tas, kuris ne lik 
visus socialistinio mokslo 
duomenis žino, bet kuriam 
visas tas socializmas tapo sa
vaime suprantama ir neatski
riama gyvenimožiuros dali
mi kaip, pav., apsišvietusiam 
žmogui jo gamtamoksliškas 
galvojimas. Mes turim galvoti 
ne lik gamtamoksliškai, bet ir 
socialistiškai, vadinas, visa vi
suomenės santvarka, į kurią 
mes esam organiškai įaugę,
turi būti traktuojama ne
kaip kažkas, pareinąs nuo 
gamtos, arba net kaip kažkas 
šventa, bet kaip istoriškas rei
škinys, nors iki jo plėtojimo
si senosios fazės lokių tūks
tantis metų priskaityti. Todėl 
socialistinis žmogus yra tas 
žmogus, kuris daugiau gal lik 
kūniškai gyvena dabartimi, 
nes jis yra kupinas ne tik 
įsitikinimo, bet ir betarpiško 
gyvenimo nujautimo, kad ši 
dabartis, žiūrint į ją istoriš
kai, yra kapitalistinio ūkio 
pabaiga, ir todėl šiandien ji 
jau praeičiai priklauso. Ir jei 
šių dienų socializmas klasi
nio susipratimo akcentavimu 
apibudinamas, tai tatai nėra 
kurstomasai motyvas, bet 
kaip lik lasai naujas ir kūry
binis žemiausios klasės susi
pratimas, kuris veda daug to
liau, negu senųjų buržuazijos 
pasaulio klasių mintys ir jau
smai. Socialistiškai klasiškai 
susipratęs žmogus yra tas 
žmogus, kuris nebegali dau
giau mieščioniškomis sąvoko
mis galvoti ir miesčioniškai 
jausti, o priešingai — jis jau 
dabar mintimi ir jausmais 
yra įaugęs į neklasinę ateities 
visuomenę, ir todėl savo 
veiksmais į žūstantį pasaulį 
turi reaguoti ne kitaip, kaip 
negatyviai (neigiamai), o į 
dabartį jis turi reaguoti ją 
formuodamas ir nauja kurda
mas, vadinas, čia turi elgtis 
rcvoliuciškai. Todėl ir kom
promisai čia yra nepriimtini, 
nes visa tatai kaip tik ir yra 
tai, kas moderninio socializ
mo sudaro didinga ir kuria 
naują epochą; čia griežti ide
alo reikalavimai sutampa su 
mokslinio pažinimo rezulta
tais, o visa tai sako, kad ,ne 
kokiais atskirais pagerinimais 
galima nugalėti socialines blo
gybes, bet tik pagrindiniu vi
suomenės pertvarkymu, deji-

P-lė Mary Francas Snead iš 
Newport News, Va., kurią 
North Carolina gubernatorius 
Gardner išrinko kaipo gražiau
sią mergaitę Meredith kolegi
joj, Raleigh, N. C.

mu jai naujų ekonominių pa
matų, būtent — visuomeninės 
gamybos priemonių nuosavy
bes.

VI.
Moderninis socializmas va

dovaujasi ta mintimi bei su
pratimu, kad neklasinės vi
suomenės socialinis idealas 
šiandien tampa įvykdomu 
daiktu, ir juo anksčiau jis bus 
vykdomas, juo daugiau reikės 
tvirtos ir kompromisų nepri
pažįstančios valios žmonių 
šiam tikslui pasiekti bei kal
bamam idealui įgyvendinti. 
Tokiu budu istorijos būvyje 
moderninis socializmas reiš
kia iki šiol niekad nebūtą ide- 
lizmo ir mokslo susijungimą 
ir leidžia susiformuoti taip 
pat iki šiol niekad nebūtam 
naujam žmogaus lipui — lai 
socialistiškos kūrybos kupi
nam žmogui. Taigi mes sto
vim ant pasukimo, kur prasi
deda nauja visuomeninės 
plėtojimosi epocha.

Leiskit čia man šio pasuki
mo reikšmę pailiustruoti min
ties eksperimentu, paimtu 
iš mano raštų; aš manau jis 
bus gana pamokantis. Įsivaiz
dinki! jus, kad >senas, .įsenus 
faraonas, miręs keletą tūks
tančių metų prieš Kristų, stai
ga prisikelia iš mirusiųjų ir 
štai eina po musų pasaulį ap
sidairyti. Daug kas, ką jis pa
matytų, jam atrodytų labai 
nuostabu ir gana nesupranta
ma: Imtų jis, pav., ir pamaty
tų, kaip menku rankos jude
siu staigiai šviesos spindu
liais užliejamos milžiniškos 
salės, net ištisi miestai; 
klausytų, kaip plinta 
dėlės dėžutės gyvų

liaudies mases, 
apdrikusias, palysusias ir ne- 
sveikatingas, į save/ gyvena
mas vietas, dažniausiai, lin
dynes traukiant, o Į darbo me
tu — daugybę gerai ir gra
žiai apsirengusių, N sočių ir 
sveikų žmonių sportuojant ar 
tuščiai laiką leidžiant, pramo
gaujant, — jis tada nė kiek 
nenustebtų, nes visa tai ir jo 
laikais yra buvę. Ir jei žmo
niškas jis butų> tikrai skaus
mingai nusivylįs Jį nusiminęs 
mums tartų: "Visai netiesa, 
kad jus esat) toliau pažengę 
už mus, iv tai po šešių tūks
tančių metų! Nes juk ir jus 
turite ir elgėtų ir karo, inva
lidų, o masėse, kaip ir musų 
laikais, tebeviešpatauja^ tas 
pats beviltinguihas. Neverta 
keltis iš seno karsto, eisiu ge
riau atgal į sąvo - šųrkofagą.” 
Tai yra naujas žvilgis į istori
ją, kurio mus iŠpiokė moks
linis socializmas, tai yra pilna 
reikšmė to fakto* jog ūkiško

išvargusias, gyvenimo pagrinduose niekas, 
kas butų dideliai svarbu, nė
ra pasikeitę, nors mes, did
žiuodamies, visuotinę istoriją 
skirstoin ją į senovės, vidur
amžių ir naujų laikų istoriją. 
Mes. dar nepakilom ligi tikrai 
naujų laikų, kurie pagrindu 
niai skirtųsi nuo senovės gy
venimo. Priešingai, mes kar
tu su viduramžiais ir senovės 
laikais dar tebesudarom vieną 
bendrą kulturinį laikotarpį, 
laikotarpį klasėmis susikal- 
džiusios ir nesolidarios visuo
menės. Ir kai dabar socializ
mas išveda mus iš šio laiko
tarpio, o išvesti tik jis ir te
gali, jis tikrove paverčia gilia- 
reikšmius Markso žodžius: 
“Kapitalistinis gamybos būdas 
baigia žmonijos priešistorinį 
laikotarpį.” Nauji istorijos 
laikai priklauso ateičiai, o so 
cializmas yra tiltas į tą ateitį 

(Galas)
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Neapleiskite Savo Inkstą!
Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Pūslei 

Nereguliarumais.

JEIGU jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis 

nuvargusiu, nervišku, 
pakrikusių inkstų ar 
nevilkinkit.

Vartotojai visur-
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų. 
Rekomenduojamos visojf šalyje.

ptisiėgtu, paeiną deki 
pūslės nereguliarumų,

atsideda ant Doan’s

Doaif.s Pilis čAe Kldneys

Drovers
NATIONAL BANK 
TEtUSimVINGSBANK

Union Stock YardSr-Chicaffo
Statements of. Condition u 

? Decen^bęr 31, 193^ .:Į( •

Drovers National Bank
z RESOURCES

Demand and Call Loans • $ 2,807,453.51 
' Other Loans and Discounts

U. S. Government Bonds . 
State and Municipal Bonds 
Other Bonds and Securities 
Federal Reserve Bank Stock 
Customera Liability (On Letters 

of Credit and Acceptances) 
Overdrafts ••••..
Cash and Due from Banks .

( Officers.

Frederick N. Mercer 
Vlce^President 

Gatės A. Ryther 
Vice^Presldent 

George A. Malcotm 
Vice-Pres. Ciuhier 
Dale E. Chamberlin 

Vice'President 
Frank M. Covert 

As«t. Cashier

PATENTS

PYKAI 
KNYGELft

I-alkas daut relikto

apMogojimu ' savo 
numanymu. Prtnto* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukeljo, 
arba rąžykite rlel 
NEMOKAMOS kny- 
£utdo to Oto

iln a Patent" Ir “Reeord of !■• 
▼entlnn” formos. Nieko neimant 
už Informacijns ki> daryti. Susi- 
relInSjlmal laikomi paataptyle. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 

, tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A 8««arity geringa A Commardal 
Bank Ballding

(Direstijr aaress Street Irom Patent Oflsei 

WAI»lNaTOH. O. C.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis joms gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai 
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas ..................... .........
170 pusi.

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

Moralybes Išsivystymas .................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurią suspėjo 
. parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .........   $2.00

50c

kilę klausdami katalogo

1739 SO. HALSTED ST
Chicago, III.

SCS

| Jūsų
I PATOGUMUI2,827,811.87 

2,794,016.62 
359,189.32 
652,755.00 

45,000.00
31,901.13 

832.81 
6,152,737.08 

$15,671,697.34
LIABILITIES

Capital Stock . ♦ • • . $ 1,000,000.00 
Surplus and Profits • . « 651,265.49
Reserved for Taxes, etc. . 363,168.11
Reserved for Unearned Interest 24,437.42 
Circulatlon............................ 700,000.00
Dividends*—Payable Jan. 3,1933 25,000.00 
Redlscounta NONE
BH18 Payable........................  . NONE
Lctters of Creditand Acceptances 33,051.13 
Ddposits e • • • • • • 12,874,775.19 

$15^671,697.34

pa- 
iš nedi- 
žmonių 
ar dai- 

musų,
garsai, kuriuos taria 
nuoja toli toli 
kartais net už jurų marių esą 
žmonės; o pamatęs žmogų 
oru lekiant, tikriausiai nebe
tvertų iš nusistebėjimo ir su
sijaudinimo — jis jokiu budu 
nebegalėtų suprasti, kaip toli 
pažengta žmonių, jų lyg die
vais tapta. Bet ėmęs vaikš
čioti miesto gatvėmis ir pa
matęs elgetas, jis nė kiek ne
nustebtų, nes ir jo laikais, 
prieš šešis tuksiančius metų,

nuo

ir tiek stebėti. Ir jei jis to
liau eidamas pamatytų karo 
invalidus, Žmones neturin
čius prieglaudos, kurie iš 
skurdo vagia, o įėjęs į betur
čių butus, pamatytų, kaip jie 
gyvena tose lindynėse, jei va
kare, darbo valandoms pasi
baigus, pamatytų dirbančias

IN OUR OFFICE
’ , • . f ‘

\HUO'S C4U$lMGr—ALL 
thb COtAMOT'ON OUr 

FRCNT

Directors
C. Cumminge 

Frederick N. Mercor 
John P. Oleion 
Joseph E. Ofla 

Gatės A. Ryther
G. F. Swift 

Henry Veeder 
Ravrleigh Wamer

11 . —ven i

Drovers Trnst and Savings Bank
Officevs

William C. Cumtninga 
, « President
Frederick N. Mercer 

Vice-President 
Murray M. Otstott 

Vice-Pres. & Cashier 
Charles S. Brintnall 

Vice-President 
C. Ą.Newman 
i Asst. Cothidr

Directors 
Williatn C; Cumtnlnga 

Henry M. Davrea • 
Frederick N. M^rcet 

John P. Oleson 
Murray M. Otftott 

G. F. Swlft 
Henry Veeder

RESOURCES
$ 2,081,292.34 

1,278,736.52 
875,000.00 
109,000.00 
403,306.33

. 899,937.89

Demand Loans Secured • ! 
Time Loans Secured • • 
U. S. Government Bonds • 
State and Municlpal Bondg 
Other Bonds and Securitiea 

. Cash and Due irom Banks
^647,273.08

LIABILITIES
Capital Stock .....$ 350,000.00 

.. . ♦ . . r ♦ 500,000.00
Undivided. Profits . » . 194,534-70

etc. 246,440.53 
1933 10,500.00 

. . NONE 
. . NONE

. 4445,797.85

Surplus . . . . ♦ i. ♦ 
Undivided« Profits . * .

’ Reserved for Taxes, Interest,
- Dividendą—Payable Jan. 3, 

Rediscounts . • • • . •
BiUš Payable . « « « <
DeRoaits (Savings) ... . .

$ 5,647,273.08

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

O

Kariuomenėj
Svečiai.

di-

Naujoviškos dėl prausimosi audeklas, Outleto

Atdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. vak. Ketvertais ir šeštadieniais iki 8:30 vak.

e i

Lietuvos kariuomenėn. Jie su
tinku. Taigi tą pačių diena už
sirašau savanoriu j pirma rai
telių (gusarų) pulkų, kuris ką 
tik buvo pradėjęs tvertis.

Servetėlės skyrium po 
kiekviena.

B
.1 
Jį
1

4.
T

X

F

MARŠKOS

Žinoma 
rūšis

lėtai galvų nuleidęs ir
Šalia 

apysenis ru- 
nuolat plaka 
vis ragina:

l inčių 
marškos

leidžia “ščyrieji” ko- 
Paaikino taip pat, 

lietuviški 
susiskaldę į dvi

“ščyruosius” ir 
Pirmieji laikosi, 

tiesiosios linijos,

CANNON ABRUSAI 

18x36 inč. .
Labai geri.l 
pavieni ab-lf 
rusai, tnink-l 
šti, sugeria,' 
6 už

59c

[Acme-P. (3 A. Photo]

Senis John D. Rockefeller, dabar jau 92 m. amžiaus, turtin
giausias Amerikoje žmogus, lošia golfų Ormond Beach, Fla., 

kur jis paprastai praleidžia žiemas.

kaina, 6 už .........................................................  •
Rankomis išsiuvinėti paduškoms apvalkalai 35c vertės, Outleto kaino 
ŠIMTAI KITOKIŲ SPECIALS 2 už 35 Iv*

■
s

Šaltis Krūtinėj
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
Jolru jus pagalinate Salti krutinSJ, ne

manykite apie naujus gydymo metodus. Jus 
sutaupysite laiko ir nesmagumų vartojant 
tą senų žinomi) gyduolę. Jiuri niekuomet 
neapvils jus ir atneS tikri) palengvinimą. 
Atsidėkite ant terpentino. dėlto, kad jisai 
sulaužo užsikimšimi) jūsų dūsavimo tūbo
se, gerinus negu bylo koks kitas vaistas pa
sauly,

Bot terpentinas turi būt grynas, ir 
jisai turi būt tinkamai sumaišytas su Gint
ui cnt u ifi mentolio ir kamparo. Tok| tinka
mų mišinį jus kaip tik ir gaunate kada 
vartojate Turpo Vaporizing Ointment: vais
tai nuo šalčio kuriuos vartoja tūkstančiai 
šeimynų per 30 metų.

Kaip tik jus jaučiate, kad pagavote šalti 
krūtinėj, ištrinkto krutinę su Turpo Vapo
rizing Ointmentu ir atsilsėkite per naktį. 
Iš ryto atsikėlę dėkuosite mums už musų 
paturimi). Bet bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporizing Ointment, ir 
gaukite tt) ką reikalausite. Gražinsime pi
nigus, jeigu busite neužganėdinti.

Pusryčiams Setai, Grynų Li
nų 4 3x43 Stalui apdanga
las; 4 servetėlės $1.00 ver
tės, Outleto 
kaina ........ ................

St. Rimkus.
(Kaip ii* autobiografija)

Labai gražios firankos atsiū
tos. gražiai kruzuotos, 35c 
vertės. Outleto
kaina ............ .................. I W V LOVAI U2KLODĖS 

Apie 60x100 
Maize, Copen, Laven- 
der. Medium, Green, 

X $1.00 
Labai gražios lovcrr.s 
užklodės su Jacquard 
piešiniais, blizgančio 
rayon materijos su 
mezginiais

Apie 
30 inč. 
platus

10 yardų 49c
Tvirtas, ankštai aus
tas muslinas 
delis bargenas.

NAUJIENOS, Chieago, III.

iŠ

Apie 2 valanda po pietų 
sulaukėme svečiu. Pasirodo 
vokiečių pirmutiniai būriai 
retai išsisklaidę. Gatvėmis su 
lengvais kulkosvaidžiais ant 
pečių eidami vis tolyn, ties
dami telefonu^ ir klausinėda. 
mi, ar nėra rusų kareivių pa
silikusių. Tai buvo pirmuti
niai vokiški žvalgai.

Praslinkus valandai laiko, 
pasipylė didžiausia armija, — 
pėstininkai, artilerija, kavale
rija, sunkus vežimai, automo
biliai gurguolės abazai ir taip 
be pertraukos visa naktį trau
kė vokiečių kariuomenė link 
Vilniaus.

Ant rytojaus gauname leidi
mą nuo vokiečių grįžti į musų 
gyvenimo vietą, Maryianką. 
Grįžtame namo ir pradedame

išnaujo kurti gyvenimą.
Sugrįžtame į namus ir pra

dedame naują gyvenimų. 
Taisome viską apie namus, ly 
giname griovius, išraustas šo
vinių duobes. Taisome tvoras 
ir kitus dalykus. Užeina did
žiausias skurdas ir prispaudi
mas visoje Lietuvoje. Trūksta 
maisto, ypatingai miestuose. 
Nėra druskos, nėra cukraus, 
nėra žibalo, nėra rūbų. Vi
siems yra maistas duodamas 
ant kortelių: pusė svaro duo
nos, vietoj cukraus hiskį sa
charino ir kitu mažmožiu.

Sunku yra viskas aprašyti, 
kokį vargų prisiėjo daugumai 
žmonių pernešti. Aš dirbu nc- 
kurį laika prie vokiečių už 
perkalbctoją, gaudamas 2 mar
kes per dienų atlyginimo. Mai
tinomės visi trys išimtinai dar
žovėmis, kurių turėjome savo 
darže.

Netrukus susi pažįstu plačiau 
su vokiečiais ir gaunu darbų 
Kauno stoties bagažų skyriuje. 
Išdirbęs apie metus laiko, per
einu darbuotis į viena spaus
tuvę, kuri spausdino lietuvių 
kalba laikraštį “Dabartis”. Mi
nimą laikraštį laido vokiečių
valdžia.

Taip mano gyvenimas pradė
jo šiek tiek lengvėti. Bet štai 
1918 m. Lietuva pasiskelbia ne
priklausoma valstybe. Visi pra
džiungame, šluostydami ašaras 
iš džiaugsmo. Girdi, vokiečiai 
neužilgo turės apleisti Lietuvą. 
Koks džiaugsmas! Koks suju
dimas!

buvo jauni suvargę vyrai; .bu
vo net vaikų po 15-16 metų 
amžiaus bei suaugusių po 40-50 
metų. Jie visi maršuoja su 
šautuvais ant pečių, žingsniuo
ja visi sutartinai, visi su sa
vais rūbais, nekurie susijuosę 
diržais. Blogų išvaizdų darė tie 
jų nuskurę drabužiai. Ypatin
gai vokiečių kareiviai juokavo, 
žiūrėdami į juos. O aš vis ne
galiu atsigerėti ir atsidžiaugti, 
kuomet jie, bežingsniuodami, 
užtraukia “Fina garsas nuo 
rubežiaus”. Didžiausias noras 
užsiliepsnojo manyje stoti į jų 
eiles ir žingsniuoti kartu su 
jais.

Ant rytojaus, pritrukęs kan
trybės, pasisakau diedukams, 
kad aš manau stoti savanoriu

Prasideda mano tarnystės 
metai. Gyvenimas įvairus, daug 
kuo skiriasi nuo civilių žmo
nių gyvenimo. Reikia anksti 
keltis, valyti arklius, girdyti 
juos :r pašerti. Kas dienų ant 
užsiminimo, t. y. mokinimui jo
dinėti ant arklių ir t. t.

Praslinkus keliems mėne
siams Lietuva susilaukia įvai
rių priešų, k. t. rusų, bermon
tininkų, lenkų, o iš vidaus vo
kiečių. Musų 1-as Rait. Gusa
rų Pulkas dalyvauja visuose 
mūšiuose, papuolu ir aš į tą 
sukurj.

(Bus daugiau)

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETU RUSIJOJ

Vaikų auklėjimas
Korespondentas išsitraukė iš 

kišenės “Vilnies” No. 305 ir 
parodė studentui ten tilpusį 
paveikslų, paaiškindamas, jog 
tai yra Rusijos vaikų atvaiz
das. Studentas ilgai žiurėjo i 
paveikslų, o paskui, grąžinda
mas laikraštį, paprašė perskai
tyti ir išversti apačioj padėtų 
parašų. Korespondentas išver
tė po paveikslu padėta seka
mų parašą:

“Kuomet visose kapitalisti
nėse šalyse vis daugiau vaikų 
atsiduria gatvėse, vieškeliuose, 
tai Sovietų Sąjungoj vienu iš 
svarbiausių darbų yra auklėji
mas jaunuomenės. Paveikslas 
parodo būrį ‘kindergarten’ vai
kų vienos tolimųjų šiaurės So
vietų Respublikos. Neatrodo, 
kad jie butų apleisti ir išbadė
ję. Jie dabar eina į vietos mu- 
zėjų, kur jų mokytoja aiškns 
jiems daug, daug dar nežino
mų įvairenybių”:

Studentas Bard susimastė, o 
paskui paklausė, kas ta laik
raštį leidžia. Korespondentas 
jam paaiškino, kad laikraštį 
“Vilnį” 
munistai.
jog dabartini laiku 
komunistai 
frakcijas, — 
sklokininkus.
taip sakant,
o antrieji liko ištikimųjų sta- 
lincų pasmerkti ir atsidūrė 
opozicijoj.

“Na, tiek to su tomis frak
cijomis”, pradėjo studentas. 
“Aš galiu pasakyti štai kų: 
gražiais aprašymais ir parink
tais paveikslais galima apgauti 
tik tuos žmones, kurie gyve
na šioj šalyj ir nieko nežino, 
kas iš tiesų dedasi bolševikiš
kame rojuj. Bet nuo to dalykų 
padėtis visvien juk nepasikei
čia. Faktas pasilieka faktu,

kad Rusijos darbininkai ken
čia didžiausį skurdų. Nėra, ži
noma, reikalo aiškinti, kad tas 
skurdas paliečia ir jų vaikus. 
Yra tiesiog juokinga daryti iš
vadų iš tokių parinktų paveiks
lų. Didelis daiktas, jeigu vie
noj kitoj prieglaudoj bolševi
kai rūpinasi vaikais. Tokių 
prieglaudų Rusijoj labai ma
žai tėra. Desėtkai tūkstančių 
vaikų yra palikta be jokios 
priežiūros ir jie auklėjasi gat
vėse. Tatai pastebi kiekvienas, 
kuriam tenka aplankyti Rusi
ją. Neva gerai prižiūrimų vai
kų paveikslai yra siunčiami Į 
užsienį vien tik propagandos 
tikslais. Nufotografuoja kokios 
prieglaudos vaikus, o paskui 
giriasi prieš pasaulį: irirdi, žiū
rėkite, kokia pavyzdinga pas 
mus tvarka. Bet tai yra nie
kas daugiau, kaip tik šarlata- 
nizmas. Tokiais triukais jie 
gali dumti akis tik tiems, ku
rie, davatkiškai tiki į Maskvos 
išganymų.”

Prieinamiausią transportacija
įvyko ilgoka pauza. Studen

tas sėdėjo prie stalo susimąs
tęs,* o korespondentas laukė to
limesnio pasakojimo. Kiekvie
nam juk įdomu išgirsti patyri
mus žmogaus, kuris 
į savo tėvų žemę su 
akimis ir ausimis, 
turėjo progos patirti
pačių žmonių be jokių tarpinin
kų. Laukiau. Studentas Bard, 
ant galo, vėl pradėjo tęsti sa
vo pasakojimų:

“Buvo tai šeštadienio naktis. 
Kažkodėl labai prastai miego
jau. Tik prieš pat rytų užsnū
dau. Staiga mane išbudino bil
dėjimas, keistas pliauškėjimas 
ir nuolatinis šaukimas: ‘biežy, 
Jarečik’. Pašokau iš lovos. Ne
galiu susigaudyti, kas čia at
sitiko. O tas keistas triukšmas

MS

vis kartojasi. Priėjau prie lan
go. Gatvėj nieko nesimato. Pa
maniau, kad jau viskas užsi
baigė ir vėl buvau besirengiąs 
grįžti į lovų. Bet štai pasikar
tojo dar didesnis alasas, bet 
aplinkui nieko nesimato. Pa
galios, patyriau tikrąją triukš
mo priežastį. Senas arklys su 
nupjauta, ligi stimurio uodega 
eina
tempia sunkų vežimų, 
arklio skerečiojasi 
sas. Jis su šikšna 
arkliui šonus ir 
‘biežy, Jarečik’. ”

“O kaip yra su darbininkais, 
ar jie negali įsigyti automobi
lių?” paklausė korespondentas.

“Tai tau”, nusišypsojo p. 
Bard, “jeigu darbininkas nega
li sukrapštyti nei tiek pinigų, 
kad nusipirkti tramvajaus ti- 
kietų, tai kaip jis gali svajoti 
apie automobilio pirkimų?”

“Man visvien dar nėra aiš
kus vienas dalykas”, pareiškė 
korespondentas. “Sakote, jog

Rusijoj darbininkai yra tiek 
biedni, kad net tramvajais ne
gali važinėtis. Jeigu taip, (ai 
kodėl jie nereikalauja iš val
džios, kad jiems butų leidžia
ma veltui važinėtis? Tramva
jai Rusijoj juk valdžiai pri
klauso, o ta valdžia, kaip mū
siškiai bolševikai skelbia, yra 
darbininkiška.”

“Bolševikiškos papūgos tik 
kitose šalyse triukšmauja ir 
visokius reikalavimus stato. 
Bolševikijoj žmonės reikalauti 
nieko negali. Jeigu jie išdrįsta 
kų nors reikalauti, tai tuoj at
siduria Solovecko salose, o daž
nai su jais atsitinka ir dar blo
giau.” —F. B.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS SENSACINGIAUSIAS
Baltiniu Išpardavimas

šiame Outlete visi Baltiniai bus parduodami žemesne kai
na, negu Bargenų Išpardavimuose. Gausite daugiaus už 
Kiekvieną Doleri ir Centą, žemiaus paduodame tik keletą 
labai nupigintų Bargenų. Ateikite! Pasinaudokite šiomis 
sutaųpomis.______

BLANKETAI
66x80 inč.
10% vilnų .
lengva sati-
na apsiuti.tvirtai ayst?s
galai.Bovel- 108

ninės su marškos
10% vilnų fZClp

59c a:,c
BALTINTAS 
MUSLINAS Musų Specials Už

BEVEIK % REGUL1ARĖS 
KAINOS

CHICAGO M Al L ORDER CO. 
HĄfmSQN & PAULINA STS. MARSHFIELD "L*‘

Tramvajai ir automobiliai
Korespondentas neiškentė, 

nepadaręs pastabų: “Iš to ga
lima spręsti, jog pėstiemsiems 
ten nėra pavojaus. Bet nejau
gi Leningrade nėra geresnės 
transportacijoš ?”

“Taip, yra,” atsake p. Bard. 
“Galima ten pastebėti keletu 
tramvajų. Randasi nemažai ir 
izvozčikų, kurie užsiliko dar 
nuo caro laikų. Atrodo, kad ir 
jų kalamaškos buvo padarytos 
dar prieš revoliucijų. Tačiau 
izvozčikai tėra prieinami tik 
dirbtuvių bosams ir tiems, ku
rie gauna geras algas. Susisie
kimais tramvajais irgi kainuo
ja labai brangiai, — tris kar
tus brangiau nei Chicagoj. De- 
liai tos priežasties daugelis 
darbininkų neišgali važinėtis 
tramvajais ir turi klampinėti 
pėsti. Automobilių visai mažai 
tėra. Jais naudojasi tik komi
sarai

i

Savanoriai
PROBAK-

nuvažiavo 
atdaromis 
Vadinasi, 
faktus iš

%

Jauni ir seni rašosi savano
riais ir stoja į Lietuvos kariuo
menę. Neatsilieku nei aš. Bu
vau painias didelio džiaugs
mo, kuomet pirmą sykį pama
čiau Kauno gatvėmis žings
niuojantį pirmą pėstininkų sa
vanorių pulką. Tai dauguma

suteikia 
barzdaskutyklos 

mnmm komfortą 
■ skutimos 

namie

(PROBAK BLADE)

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SAVITARPINES PAŠALPOS

METINIS VAKARAS-KONCERTAS
Nedėlioj, Sausio-Jan.8,1933 WickerPark Svet 2040 w. north avė

šimtai šios organizacijos narių ir svečių da
lyvaus šitame Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos Vakare-Koncerte vien todėl, 
kad šios didžiausios Draugijos Chicagoje Meti
niai vakarai yra tarsi maldingiausi atlaidai į 
kuriuos skaitlingos minios žmonių eina sau mis
teriškų įkvėpimų ieškoti. Tas pats būna ir su 
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pašal
pos Metiniais-Koncertais. Kas šitame Draugijos

vakare nepanorės išgirsti garsųjį “Birutes” chorą 
po vadovyste Miko Jozavho, kas nenorės išgirsti 
“Birutės” žvaigždes—dainininkus: Stogį, p-nią 
Gapšienę, Rimkų, Kaminską, p-lę Strądomskaite, 
Puta ir daugelis kitų. O kam neįdomu bus pasi
klausyti Northwestern Universiteto Stygų Kvar
teto, p-lės Valerijos čepukaitės, žymiausios lietu
vaitės smuikininkės, smuiko dainos arba p-les 
Zofijos Paškevičaites, žymiausios dainininkės, lai

I
mėjusios “Tribūne” dainų konteste pirmą praizą, 
galingo balso dainos. Prisiminkime kad šitame 
įdomybių vakare dalyvauja ir visų mylimas dai
nininkas Jonas Cipaitis ir dar su glebiu juokų 
pribus vienintelis lietuvis komikas Chicagoje, po
nas Stepukas, Tąip šitas vakaras tai bus vakarų 
vakaras tokių vakarų su tiek skaitlingų meno 
spėkų, chieagiečiams retai pasitaiko girdėti.

Nariai ir svečiai, nepamirškite,' kad šitas 
k

A Draugijos Vakaras-Koncertas bus Nedėlioję, Sau
sio 8. Buk pats, atsivesk savo visą šeimyną, kai-, 
bink savo visus draugus, kad ir jie Čia butų. Už
sibaigus dainų ir juokų programui eis šokiai iki 
12 valandai nakties.

Kviečia visus
Chicagos Lietuvių Drujos Savitarpines Pašalpos 

Vakaro Rengimo KOMITETAS.

Programo pradžia lygiai 6 v. v
........................................... ... ................ ............ 1
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday _ 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Kates:
$8.00 per year iii Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy____________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 191^ at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ______ ..............
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiam ___ ___
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei .........—
Mėnesiui ______ _

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metams ••••••••••••••••••••••••••••••••••a* $7.00
Pusei metų ..........................  8.50
Trims mėnesiams _______ ....... 1.75
Dviem mėnesiams ................  1.25
Vienam mėnesiui ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  ........................  $8.00
Pusei metų .......................... ..—.. 4.00
Trims mėnesiams ....................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

GROBIS PRIKLAUSO PERGALĖTOJAMS

Demokratai, laimėję lapkričio rinkimus Jungtinėse 
Valstijose, rengiasi pasidalinti apmokamomis valdiško
mis vietomis. Naujoji federalinė administracija turės 
savo žinioje tuo jaus, kai tik kovo 4 d. ji pradės eiti sa
vo pareigas, apie 100,000 tokių vietų; iš jų 25,000 pri
klausys tiesiog nuo prezidento.

Tie apmokami valdiški “džabai” yra svarbiausias 
pergalėjusios partijos laimikis. Daugiausia dėl jų ir 
eina kova tarpe republikonų ir demokratų. (

Į tai Amerikoje žiūrima, kaip į paprastą ir natū
ralų dalyką. Demokratų senatoriai Washingtone jau 
išanksto skelbia, kad jų partija pasielgs sulig princi
pu: “Grobis priklauso pergalėtojui”. Ir republikonai 
nieko prieš tai negali pasakyti, kadangi jie irgi elgėsi 
sulig tuo principu.

Bet ko verti tuomet yra tų politikierių pareiškimai 
rinkimų kampanijos metu, kad jiems rupi apsaugoti 
“krašto institucijas” arba sugrąžinti gerovę žmonėms?

prieš “tėvynės skriaudikus” ir nebemokėti daugiaus 
karo reparacijų. Ji tikėjosi, kad Vokietijų parems Ang
lija, o ypatingai Amerika^ kurios senatas atsisakė reti- 
fikuoti Versalis sutartį; Bet jį apsiriko. Kada Franci- 
josi valdžia, pasiūlė* kitoms Santarvės valstybėms nubaus
ti Vokietijų, pritaikant jai numatytas Versalės sutar
tyje “sankcijas’*, tai nė viena jų nepasipriešino. San
tarvės armijos įmaršava jį vokiečių Pareinės kraštų ir 
užėmė pramonės centrų* Ruhro distriktą.

Cuno valdžia tuomet nutarė nekelti prieš okupan
tus ginklo, bet priešintis jiems pasyviai. Tačiau Vokie
tijos pramonė tapo suparaližiuota, milionai darbininkų 
buvo išmesta į gatvę, ir visas ekonominis krašto gyve
nimas suiro. Galų gale, Vokietija turėjo* pasiduoti karo 
pergalėtojams. Pasidėkojant Anglijos MacDonaldui, 
kurios pirmas kabinetas buvo sudarytas 1924 m., vo
kiečiai priėjo, prie kompromiso su francuzais ir pasira
šė Londono sutartį (Dawesa planų)* sulig kuria talki
ninkų armijos, vėl ėmė trauktis iš Vokietijos teritorijos.

Tuo budu visa Europa vos-nevos buvo išgelbėta nuo 
katastrofos* į kurių: jų įstūmė Cuno> valdžios politika ir 
Francijos militaristų kerštas. Jo valdžia turėjo rezig
nuoti, kuomet pasirodė,, kad Vokietija negali atsilaikyti 
ir naujų kabinetų sudarė socialdemokratas Muelleris, 
kuris per dideles pastangas atitiesė skęstantį Vokieti
jos laivų ir įvedė jį į uostų..
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,šj Skyrių: Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS. LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

i

VAIKŲ DANTŲ HIGIENA

KARAS MANDŽURIJOJE

Japonijos armija vėl pradėjo ofensyvą prieš kinie
čius. Ji tik-kų užpuolė ir paėmė seną kinų tvirtovę 
Shanhaikwan prie istorinės Kinų Sienos. Penki šimtai 
kinų kareivių krito mūšyje su užpuolikais. Daugelį 
miesto trobų sugriovė japonų armotos ir mestos iš 
aeroplanų bombos.

Šiuo savo žygiu Japonija, tartum tyčia, demonst
ruoja, kad ji visiškai nepaiso nei Amerikos pasipikti
nimo jos smurto darbais Mandžurijoje, nei Tautų Są
jungos tyrinėjimų bei rezoliucijų. Japonai atvirai pa
niekino devynių valstybių sutartį, kurią jie yra pasi
rašę, užtikrindami Kinijos nepriklausomybę, ir Briando- 
Kelloggo amžinos taikos paktą, kurį jie yra taip pat 
ratifikavę.

Aišku, kad iškilmingi tarptautiniai pasižadėjimai 
japonams nieko nereiškia. Jie elgiasi su jais, kaip su 
neturinčiais jokios vertės “popieros sklypais”.

Militaristų kontroliuojamos valdžios visuomet taip 
elgdavosi ir elgsis, kol nėra jėgos, kuri galėtų sėkmin
gai pasipriešinti jų žygiams. Japonus galėtų suvaldyti 
tiktai didžiosios valstybės, kurios yra suinteresuotos 
pasaulio taikos apsaugojimu. Bet tarp didžiųjų valsty
bių —- Amerikos, Anglijos ir Francijos šiandie nėra 
sutarimo. Kita didžiųjų valstybių — sovietų Rusija — 
ne tik neprisideda prie tarptautinės taikos palaikymo, 
bet pati kur galėdama vartoja ginklą, siekdama savo- 
imperialistinius tikslus. Koki treji metai atgal Rusijos 
raudonoji armija siautė Mandžurijoje panašiai, kaip 
dabar japonai.

Šitokiose apystovose Japonija ir daro kas jai pa
tinka. Jos plėšikiški žygiai Azijoje gali uždegti naujo 
pasaulio karo gaisrą.

BUVĘS KANCLERIS CUNO

Šiomis dienomis numirė buvęs Vokietijos kancleris 
(ministeris pirmininkas) ir Hamburgo-Amerikos laivų 
kompanijos galva, Wilhelm Cuno. Jo vardas yra atme
namas daugiausia iš tų laikų* kada Santarvės valsty
bių armijos buvo užėmusios Ruhro distriktą ir Vokie
tija pergyveno garsiąją “pasyvaus pasipriešinimo” 
kampaniją bei markės infliaciją.

.Daugelis dabartinių Vokietijos bėdų prasidėjo nuo 
to laiko. Markės infliacija sunaikino Vokietijos vidu
rines klases, paversdama beturčiais milionus smulkių
jų biznierių, valdininkų ir profesionalų. Tie milionai 
žmonių, pražudžiusių visus savo sutaupymus, šiandie 
sudaro hitlerininkų partijos mases.

Ruhro okupacija sukėlė neapsakomą vokiečių ne
apykantą prieš francuzais ir paruošė pagrindą tam. li
gūstam nacionalizmui, kuris reiškiasi nacional- socialis
tų (“nacių”) judėjime. Okupacijos laiku, 1923-4 metais; 
ant restoranų durų Berlyne ir kituose miestuose galė
jai, matyti dideles iškabas su žodžiais: “Uždrausta įeiti 
šunims ir franeuzams!”

Ponas Cuno buvd pirmas kancleris grynai kapita
listinės valdžios Vokietijoje po revoliucijos. J jo kabi
nę tą įėjo vien tik buržuazinių partijų atstovai. Social
demokratai, jame ‘nedalyvavę. Ta valdžia nutarė kovoti

Rašo Dr. G. R Bložis
Tėvai nori, kad jų vaikai bu

tų sveiki ir protingi. Motina 
visuomet yra pasirengusi nu
kentėti dėl savo vaikų gerovės, 
ypač dėl jaunų, mažų vaikučių, 
kurių ateitis priklauso nuo mo
tinos. Doros motinos prisiriši
mas prie kudikių; yra neapsa
komas; ypatingai kuomet vai
kučiai serga. Kad galėtų, mo
tina ant savęs paimtų tą ligą. 
Bet visgi reikėtų pripažinti už 
faktą tą, kad didžiuma vaikų 
serga pasidėkojant motinos ne
žinojimui, arba blogiems papro
čiams.

Maža yra. auklėtojų, kurie ži
no koks keitimasis randasi vai
kų burnoje nuo šešių mėnesių 
iki trylikos, ar keturiolikos me
tų. Tai yra laikotarpis, kuo
met vaiko dantys formuojasi: 
dygsta, krinta ir neapsakomas 
būna linkimas prie gedimo.

Pasiklauskim. savęs, kiek mo
tinų žino; kuomet vaiko dantys 
dygsta ir kuomet jie turi kris
ki? Aš manau, nepadarysim 
klaidos sakydami,, kad viena iš 
tūkstančio. Daugumas jų ma
no, kad joms nėra reikalo ži
noti, nes komet laikas ateina, 
patys dantys iškrinta ir dygs
ta be dantų gydytojo pagelbos. 
Turėdama tai mintyje, motina 
apsilenkia su teisybe ir -skriau
džia kūdikį. Tą ji gali sužinoti 
nuo savo šeimynos dantų gydy
tojo, kuris visuomet yra pasi
rengęs patarnauti tokiame rei
kale be atlyginimo.

Vaikui esant penkių, arba še
šių metų pirmieji dantys pra
deda kristi. Norint, kad vaikas 
turėtų normaiiškus dantis, rei
kia dažnai juos apžiūrėti, iš
traukti, kuriems laikas pulti, o 
kurie turi pasilikti, — pataisy
ti. Dantų ištraukimas per anks
ti ir laikymas jų per ilgai da
ro įvairius blogumus. Dažnai 
sekančius: kreivi į vidurį, J 
lauką, į šalį, per daug krūvo
je, per daug' reti ir dažnai pa
sitaiko, kad žandakauliai neiš
sivysto pilnai,, tas padalo krei
vą žandą ir sugadina vailtui iš
vaizdą:

Dantų gydytojas kartais gau
na* klausimą, kam. vaiko dan
tys prižiūrėti arba taisyti, nes 
-jo dhntys kris anksčiau ar vė- 
lliau. Tiesa, kris, bet kol ateis 
'laikau kaisti, tai reikia prižiū
rėti neblogiau,, kaip ir užaugu- 
‘ šio dantis, Nes supuvęs dantis 
*nę tik kenkia kitam dančiui, 
bet ir bendrai sveikatai. Paim
kim pavyzdį, kurį beveik kiek
vienas esame patyrę iŠ supu- 

į viwio> vaisiaus; Kuomet supuvęs

vaisius prisiglaudžia prie svei
ko, jis duoda progos bakteri
joms prisikabinti, o kuomet 
jos prisikabina, pasidaro ne
švarumai, tuomet prasideda 
chemiška veikmė ir vaisius pra
deda puti. Tas pats ir su dan
timi. Kuomet šalyje supuvęs, 
nuo to bakterijos kabinas prie 
sveikojo. Prie to dar ir mais
tas pasilikęs burnoje prisideda, 
nes burnoje yra gera vieta 
bakterijų augimui.

Gamta suteikė mums apru- 
bežiuotą laiką ir skaičių dan
tų kaip mažam,. taip ir užau
gusiam. Vaikas iš viso turi dvi
dešimts dantų: dešimts apačio
je ir dešimts viršuje. Suaugu
sio, normališkai,. turi būti vir
šuje šešiolika, ir apačioje šešio
lika; viso trisdešimts du. Gam
ta yra taip sutaisius tuos bran
gius perlinius organus^ kad 
kiekvienas galėtų atlikti savo 
užduotį priderančiai, laiku ir 
stovėti burnoje tam tikrą 'lai
ką- . ...

Linksma matyti bėgiojant 
švarų vaikutį: švarius drabu
žėlius, plaukai sušukuoti, ran
kos švarios, panagės' taip pat 
nemelynuoja. Jau ne vien tuo 
vaikučių gėrėjamėš, bet masto
me, kad tas. sūnelis turi gerą 
motiną. Bet biskį pa juokinęs, 
štai, apsivyli, nes pamatai pa
žaliavusius, parūdijusius ir su
kirmijusius dantis. Na, ir pasi
rodo, kiek motina rūpinas vai-

ko sveikata. Suprantama, ma
mai rupi vaiko sveikata;- j j tik 
bijosi, kad kaiminkos neapkal
bėtų, jog vaiką nešvariai užlai
ko, gi dantų niekas nemato, tai 
kani čia jų žiūrėti, nes ir kai
minkos nepastebės to, kas bur
noje paslėpta. Kaiminka nesa
kys, kad tos ir tos draugės 
vaiko dantys sukirmiję, nes ir 
ji nieko apie tai nežino.

(Bus daugiau)

P. Vingis.

“Kūjis Kūjį Varo, o Pleiškis Visus-”

miegoti

(Tąsa)
—Kur man atsitraukti nuo 

jo?... Pati juk matai, — atsa
ke Elžbieta^

—Sakau ligoninėn tempk, 
—užkimusiu balsu atsakė Jo
kūbas. — O šiandien kuprys 
Tamošius kaip plūdosi. Išei
siu,* girdi ir gana, 
visai neduoda.

—Ką jau čia miegoti! — 
aštriai atkirto šeimininke, — 
bet tau dar kartą sakau: jeigu 
vakare neparneši pinigų, tai 
išsinešk! Nors, ir patvory nak- 
vok, daugiau su tavim aš čia 
nesivozosiu.

Jinai pakratė galvą, apsisu
ko ir įpykusi dideliais žings
niais išėjo iš kambario.

Elžbieta atsisėdo ant lovos, 
paėmė ant rankų kūdikį ir 
pradėjo jį supti. Jinai palenkė 
galvą prie kūdikio veidelio; ir 
negalima buvo pastebėti, kiek 
skausmo reiškė toje valandoje 
išblyškęs ir raukšlėtas, jos vei
das.

Jokūbai, — pasigirdo po va
landėlės josios, balsas, — Jo
kūbai, a!

—Ko tau reikia? — suniuru
siu balsu paklausė Jokūbas.

—Paprašykit pas šeimininkę 
bulvių ir duonos kąsnelio. Vi-

Jokubas pakratė galvą.
—Neduos. Jinai pikta ant 

tavęs.
—Nors trupinėlių. Dvi bul

veles...—silpnu balsu pratarė 
Elžbieta.

—Nei kiek. Ir ne prašyk. Iš
vys ir dar iškolios.

Elžbieta ir vėl nuleido gal? 
vą. Jokūbas pakrapštęs pa
kauši tingiais žingsniais nu-

rėpliojo į savo kampą už rau
donos- paklodės.

—Jokūbai! — ir vėl pašau
kė jį Elžbieta, ir jos balse bu
vo jaučiama pasiryžimo.

-—Na, ir ko gi tu dar nori?
—Nunešk tu jai mano ska

rą. Aš vakare ją atsiimsiu.
Jokūbas skubiai išlindo iš 

užu paklodės. Jo veidas pra
švito.

— Skarą nunešti? Tą tai ga
lima, duokš šen, tik žiūrėk, 
nepasigailėk man ant pusbu
telio... už triūsą...

Elžbieta drebančiomis ran
komis vyniojo skarą, kuria bu
vo užklota* serganti* kūdikis, 
o Jokūbas pralinksmėjusiu 
veidu sekė kiekvieną jos ran
kų judesį.

—še, imk ir nešk!
IL■v, 

'>V; ,4-

Gražiai apsitaisęs, su porlfc- 
liu po pažasčių jaunas aiichi- 
tek torius, Adomas Petraišis, 
privažiavo prie puikaus uaino. 
vilios ir, iššokęs iš vežiko, nu
ėjo prie durų. \

Tarnas atidarė jam duris ir 
stvėrėsi padėti nusirengti.

—Namie? — paklausė Pet
raišis nusiimdamas pirštines ir 
kaliošus.

—Namie! — atsakė tarnas, 
kabindamas ant kabyklos vir
šutinį apsiaustą.

Petraišis priėjo veidrodžio, 
dviem šukų grybštelėjimais pa
sitaisė juodus garbinuotiis 
plaukus, pasiėmė nuo stalo 
portfelį ir lengvais žingsniais 
užlipo laiptais aukštyn, kurie 
buvo papuošti įvairiausiomis 
varinėmis stovylomis ir gėlė
mis.

Tarnas apsivilkęs fraku, bal-

tomis megztomis pirštinaitė
mis, lyg rodos perspėdamas, 
pasitiko Petraišį ant laiptų ir 
nuvedė jį į kabinetą. Čia ati
daręs duris jis aišikai pasakė:

—Ponas Petraišis! — ir lyg 
diegtas atsistojo prie slenks

čio ir nei iš vietos nepajudė
damas stovėjo prie durų, kol 
?etraišis įėjęs paspaudė šeimi
ninkui ranką.

Aukštas, tvirtas, didele gel
tona barzda, aiškiu žvilgsniu 
r linksma šypsena, šeiminin
kas, išvydęs Petraišį, prabilo 
gana maloniu baritonu:

—Aš- tamstytės "ir laukiau, 
tik nesenai minėjau. Naujų 
reikalų, tamstyte, turiu, ir ne- 
betkokių!... Sėskitės!

Jis paspaudė skambučio sa
gutę ir įsakė įėjusiam tarnui 
paduoti likerio ir kavos.

—Didelis dalykas, ir visai 
netikėtai pasisuko man po 
rankomis...

Ponas Vertelga buvo pasku
tiniojo išradimo biznierius ir 
varė visokios rųšies biznį, kur 
tik matė uždarbio.

Ir pats Vertelgos kabinetas 
rodė, kad čia gyvenama viso
kios rųšies biznierio-pirklio. 
Dideliausias stalas užverstas 
knygomis, brošiūromis, pla
nais, kvitais, sąskaitomis ir są
siuviniais su įvairiomis sąma
tomis, bet čia pat buvo matyti 
ir krepšeliai su įvairių miltų, 
kruopų pavyzdžiais.

Ant brangių kėdžių pasie
niais gulėjo kanalizacinės triu- 
bos, plytos, ir šalip brangios 
stovylos praglaustas prie sie
nos: stovėjo kažin koks paten
tuotas didelis, girnų akmuo.

Petrašis atidarė portfelį ir 
išėmė iš. jo vasarnamių planus 
ir planų projektus, kuriuos 
Vertelga mane statyti keliuose 
kilometruose nuo miesto ant 
nesenai nupirktos žemės.

—Ne, mes tai laikinai atidė
sim į šalį,
ramiai atsakė Vertelga.
galios galite palikti ir juos. 
Aš paskiau peržiūrėsiu. Dabar 
mano reikalai! Rūkykite!

Jisai pakišo Petrašiui dėžu- ’t 
tę su cigarais ir plačiais žing
sniai vaikščiodamas po kam
barį, kuris buvo išklotas bran
giais audimais ir žvėrių kai
liais, — jis pirkęs priemiesty 
didelį kelių dešimtinių plotą. 
Ten buvę daržai, bet jis juos 
šalin, o vieton jų manąs pasta
tyti daugybę namų darbinin
kams gyventi. Centralinį namą 
manąs pastatyti su visais pa
togumais, padaryti jame ats
kirus butus po vieną kambarį, 
o kituose mažesniuose padary
ti butus po du ir po tris kam
barius su virtuve. Vieton kie
mo padaryti sodą, o šalimais 
įsteigti valgomųjų daiktų 
krautuvę. Bus tikra darbinin
kų kolonija! Už atskirus kam
barius manąs imti po 40 auks. 
mėnesiui, o už butus po 120— 
150 auks. mėnesiui.

—To ir stversimės, mano 
brangusis! Tik skubiai, kad 
net viskas rūktų. Pavasarį pra
dėsime statyti. Tamsta negai
lėk pinigų. Samdykis pagalbi
ninkus,
Kalėdų visa butų: ir planai ir 
sąmatos, visa! O šitų visa pats 
šavaimil — čia nurodė į gu
linčius ant stalo vasarnamių 
planus-. —- Ar ne puikus biznis, 
ponas Petrošiau Ką?...

Ir vėl pradėjo pasakoti kaip, 
kur ir kas bus statoma, daro
ma.

—Rytoj nuvažiuosime į vie
tą. Pamatysite! j

(Bus daugiau)

pažvelgęs į juos
Pa-
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Ar 1983 išgydys. sunkiai sergantį pasaulį.?

braižytojus, kad ligi

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas* 26- Liet. Auditorijoj:

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

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7, Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



NAUJIENOS,: Chieago, IIIKetvirtadienis, saus. 5, '33

DR.M.T. STRIKOL’IS

Graboriai

IMfMC
Lietuvių valanda

IGNACAS PUPELIS

{vairus Gydytojai

Graboriai

GĖLININKAS

Tel. Boulevard 2035

Advokatai

Nua, T«L Hyd< P«k 3393

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

dar 
ling

Parodė gabumus būdamas Ster 
ling Morton High School; lai 
mėjo stipendiją į Paryžių

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Cicero gali pasigirti 
gabiu dailininku 
Antanu Skupu

1646 W. 46th St

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

• 4631 South Ashland AP*. » 
Tel. Boulevard 2800

. Rez. 6515 5o. Rockutell St.
JeL Republic į723

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

randasi 1410 
iii. Telefonas

Emergency Welfare 
fondas dabar šelpia 

16,000 šeimynų

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3 7’24

Naujų Metų dienoje buvo 
duodamas gražus lietuvių ra- 
dio programas iš stočių WCFL 
ir W9XAA.

Išpildyta geriausių musų dai
nininkų įdainuotų reprodukcijų.

Programas prasidėjo su spe
cialiai Naujiems Metams pri
taikintu dialogu, kuris buvo ge
rai atliktas ir padare gilų įspu-

A. MONTVID, M. D.
West Towa State Bank Bldg. 

2400 W. Maditon St.
f ai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 vak. 

Tel. Sceley 7330
Namą telefonas Brun»wlck 0597

VESTUVĖMS. BANKIETAMS 
IR PAGRABAMS VAINIKAI

Vakarai*: Utarn. it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Ava. TA. Lafayette 7337

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 
Telefonai Virginia 0036

P-le • Zofija Paškcvičaite, vie
na žymiausia Chicagos lietuvių 
solistč-dainininke — laimėjusi 
pirmų prizų “Tribūne” dainų 
konteste, dainuos Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpines 
Pašelpos vakare-koncerte—sek
madienyje, sausio 8 d., Wicker 
Park svetainėje, 2040 W. North 
Avė.

Dr. Vincent C. Steeie 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Ava. 

Telefonas GrovebilI 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą it 

nedėlioms pagal susitarimą.
Dabartiniu laiku tęsia studi

jas su keliais Chicagos daili
ninkais ir planuoja pasirodyti 
Pasaulinėje parodoje.

Išsirinko dailininko karjerų 
būdamas mokykloje, Ster- 
Morton High School, Cice- 
Nuo pat jaunų dienų pa- 
gabumų toje srityje. Baig- 

laimejo šeštų

Labdaringą darbą finansuoja 
geraširdžių Chicagiečių au
komis

3 ir 7—8 
nedėliomis pagal sutarti

rodė
damas mokyklą
vietą visų J. V. aukštesnių mo
kyklų konteste, kuriame daly
vavo virš 2,(MM) .mokinių. Vė
liau išstatė kelius kurinius Chi
cagos Art Institute už kuriuos 
laimėjo $1,000 Wiliiam M. R. 
French stipendija. Teisėjai ja-

Leidėjai šių programų— Juo
zas Budrikas, užlaiko radio ir 
rakandų krautuvę po adresu 
3417 S. Halsted St., sveikino 
klausytojus linkėdamas visiems 
geresnių laikų.

Kitas Sudriko krautuvės pro
gramas transliuojamas ketver
ge vakarais iš stoties WHFC, 
1420 k., nuo 7:30 vakare.—J.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Phone Canal 6122-

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

Valandos
Seredomis
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefono Republic ‘7868

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Pristatom j Visas Miesto Dalis < - 
Vestuvėms. Bankietams it Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Cicero gali pasigirti jaunu 
lietuvių dailininku Antanu Sku
pu, 25 metų, 1415 South 57th 
Court, kuris nors mažai žino
mas tarp lietuvių yra gan pla
čiai pasižymėjęs anglų dailinin
kų rateliuose.

me numatė nepaprastus gabu
mus.

Išvažiavęs Paryžiun, studija
vo Julien’o studijoje ir vėliau 
nuvyko į Madridą, Ispaniją, kur 
išbuvo gana ilgų laiką, rinkda
mas medžiagų ir piešdamas ški
cus tolimesniam darbui.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20. metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avė., 2 laboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriiką. Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS t 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną. 

Phone Midway 2880

subatoj. sau* 
vai. ryto iš 
Šv. Antano 

atsi-

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

TOvotfES 
Night and Moming to keep 
them Cleun, Clcar and Hcalthy 

Write for Frce “Eye Care** 
ar Buduty” Book

Murinę Co., Dept. II. |».,9 E. Ohio St., Chieago

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius ’

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akią įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių 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

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jj 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą, Me
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių

savo užuojautų tiems, kuriuos 
nedarbas n.įskri-audė ir atėmė 
paskutinj duonos kąsni.”

Pagalbą toms šeimynoms tie
sioginiai suteikė penkios priva
tinės labdarybės organizacijos, 
kurių darbo palaikymui Emerg
ency Welfare Fund nori šukei? 
ti $7,500,000. Fondas jau turi 
surinkęs apie penkius milijo
nus ir tiki, kad duosnųs Cty- 
cagiečiai neatsisakys ir toliau 
aukauti atliekamus centus. 
Sprendžiant iš dabartinės pa
dėties, neturtingų šeimynų už
laikymui reikia nuo $450,000 
iki $500,000 j mėnesi, bet fon
das beišgali skirti tam tikslui 
tik $350,000.

Robert A. Gardner, pirminin
kas, pareiškė, kad “fondas ap
rūpina šeimynas ne vien mais
tu. Suteikia sanitarinę pagal
bą, parūpina pastoges, rūpinasi 
sergančiaisiais. Mes buvome 
pasiryžę suketli $400,000 iki 
Kalėdų. Tikslų atsiekėme. To
dėl, mes tikime, kad visuome
nė neatsisakys aukauti ir to
liau. Turime būtinai sukelti 
$7,500,000, jeigu norime maty
ti visus kūdikius ir motinas 
aprūpintus reikalingiausiais 
kasdieniniais reikmenimis.”

GYDYTOJAS OHIBDBOAB

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ano 2 Iki 4 ir ano d lk> 

8 vai. vak. Nedėliomis patai sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospcct 1930

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
tęvojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
T.L BOULEVARD 91,9

Labai Švelnus . . . hH”-- ••
nu« mišinys parinlctlnlo alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
niu kaiuSlniu. retų prieskonių. 
8umnifiytas niažonii’ krūvelė
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomus ŠVIEŽIAS ginser 
ninkama kas kelloH dienos.

Pabandykit JB

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofisp valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Olesę Miliauskai- 
Lietuvoj dėdę ir 
ir gimines.

randasi 3255

S. M. SKUDAS
. .,<Lietuvis ’ 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevdt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Emergency Welfare Fund, 
Chicagos labdaringų organiza
cijų sąryšis paskutiniu laiku 
šelpia šešiolikę tūkstančių Chi
cagos šeimynų, tarp jų dauge
lį lietuvių, sako fondo išleis
tas pareiškimas spaudai ir tę
sia, “Chicagos piliečiai gausio
mis dovanomis suteikė fondui 
progų teikti pagalbų nelaimin
goms šeimynoms ir tuo parodė

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

ELEONOR CHERNOVICH 

persiskyrė su šiuo pasauliu 5 dieną 
sausio mėn. 1932 m., sulaukus 
6% metų amžiaus, gimus Chi- 
cagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Antoinettą, tėvą. Viktorą, 
ir gimines. *

Metai suėjo kaip beširdė mir
tis išplėšė iš musų tarpo, musų 
mylimiausią dukrelę.* Paliko musų 
širdis neužgyjusios ir jos paveik
slas visuomet stovi musų akyse.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausios dukrelės bus laikomos šv. 
Mišios Nativity bažnyčioje 37 ir 
Union, 6 d. sausio mėn., 1933 
m. 7:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas. Mes Tave 
Musų brangiausioji dukryte nie
kuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįšį. ■ bet mes ankščiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! Nuliūdę lieka

Tėvai.

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

Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusu Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir ventriikų ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St. 
kampas 3 Irt Street

Vai.: 10——11 ryto. 2—4, 7—-9 v.v
Nedėliomb ir Šventadieniais 10—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

I. J.ZOLP 
Graborius Chicagoj

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chieago 
SKYRIUS:

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

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7060: Valandos 0—8 

Weat Side: 2151 W. 22nd St. 
PanodSUo, Soredoe ir Pėtnyčioe vak. 0 Iki 0 

Telefonas Rooeevelt 0090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko. Ketverge ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Bepubllo 0000

s ub.it oj sau- 
ryte iš namų 

į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stefanijos Navickai
tės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą

Nuliūdę liekame.
Motina, Brolis, Dėdė, 
Dėdina, Teta, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

LEONARDAS NORVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną, 2:50 valandą po 
pietų 193 3 m., sulaukęs 45 am
žiaus, gimęs Laukuvos parapijoj, 
Raseinių apskr, Lietuvoj

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime 4 

dukteris Antaniną Gudzakienę, 
Bokse Cox. Bronislavą Goodvvin, 
Sta~nislavą, 3 sūnūs Bronislovas, 
Stanislovas ir Aleksandras, brolį 
Juozapą, pusseserę Kazimierą Nes- 
tarienę. Juzefą Bagdonienę ir švo- 
gerį Bagdoną, švogerį Nestarį ir 
Felix Norvilą, gimines ir pažysta
mus

Kūnas pašarvotas randasi 1708 
So Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 7 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų j Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Leonardo Norvilo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame. " *'
Dukterys, Sunai, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, tel. Canal 3161.

STEFANIJA NAVICKAITĖ
Persiskyvė su šiuo pasauliu 

sausio 4 dieną. 5 valandą ryte 
1 93 3 m., sulaukus 29 metų am
žiaus. gimus Raseinių apskr., Kra
žių miętse.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

tiną Vincenta, po tėvais Norbutai- 
tė, brolį Bronislovą, dėdę ir dėdi
ną. Joną ir Veroniką Navickius, 
tetą Mikasę Miliauskienę. 2 pusse
seres Pranciška ir 
tęs ir gimines, o 
dėdiną Navickus

Kūnas pašarvotas 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks 
šio 7 dieną. 8 vai.

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIU AKIŲ SPECIALISTAS

ffteK Patyrimas
Komplikuotuose

' Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 85th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10-r*4, nuo 6 iki 8

Nedėliomįi guo 10 iki 11

Telefonas Tfards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL. Ofiso tel. Prospcct 1028 

Rez, ir Ofisas 2359 So. Leavitt St.
Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šventadieniais pagal susitarimo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 dieną. 7:10 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus, gimęs Ežerėnų apskr., Obe
lių parap.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Patiko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, po tėvais Žėkaitę, 
sūnų Albertą ir gimines, o Lietu
voj du brolių ir seserį.

Narys Red Rose PaŠelpinio 
Kliubo. Kareivių Draugijos ir Sus, 
Rym. Kat.

Kūnas pašarvotas 
So. 4 9 Ct., Cicero, 
Cicero 5779.

Laidotuvės įvyks 
šio 7 dieną. 8:00 
Eudeikio koplyčios 
parapijos bažnyčią, kurioje 
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Pupelio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniai* nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wutern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomie 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Telefonu Yarda 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena* 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iti U 
Rez. Telephone Plaza 3200

AA. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

į Tarp Chicagos 
Lietuvių

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS -

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

Gydo staigiu ir chroniškas ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius nu* 
todua X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taisua.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18fh St., netoli Morgan St. 

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

T«L Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampu Farncisco Avenue

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIĮ (STAIGA
EUDĘIKIS ir v&l nustebino publiką su nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rųMeg palaidimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusia žmogaus kūno į muR 
(staigų ifi bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvaMuon | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigų, kur gal&ito pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabu ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokžti, nežiūrint 
Į tai, ar jus kų pirksite, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambuląnce patarnavimą ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios D81 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm nęgu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS fan 5heP Kafia H H % 0
JU9Ų i

Didysis Oilsas >

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonaif YARDS 1741 ir 1741

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospcct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it . Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 tytb (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakąre, Utarninkais it 
Ketvergąis.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS

MMlE
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V akar Pasimirė
Bruno Lauraitis
Užmerkė akis 5-tą valandą vakare Grant 

ligoninėje; sirgo vėžiu
Pagarsėjo užvedęs bylą prieš Nekalto Prasidėji

mo bažnyčios kleboną kun. Brišką
Vakar penktų valanda vaka

re Grant Hospital of Chieago 
551 Grant ’Place, pasimirė Bru
no Lauraitis.

užvedęs bylas prieš 
Prasidėjimo bažnyčios 

Antanu Briška ir savo 
Stelių Rozmanskaitę-

Jis pagarsėjo lietuvių visuo
menėje, 
Nekalto 
kleboną 
žmonų,
Laurai tienę.

Velionis Bruno Lauraitis ne
sveiki: vo per ilga laiką ir kiek 
laiko atgal toje pačioje ligoni
nėje pasidavė vidurių operaci
jai. Dr. Andre L. Steipler, ligo
ninės chirurgas, kuris t B. Lau
raitį prižiūrėjo iki paskutinės 
valandos, pareiškė, kad jo mir
ties priežastis buvęs vėžis, ku
ris buvo visai sunaikinęs jo vi
durius. Operacijos nebuvo gali
ma daryti.

Už gražius darbus 
ačiū, už džiazą-lupti 
sako Dr. Graičunas
Bara “Birutės“ koncerto ren 

gėjus už lietuviškų šokių už 
mirsimą.

Prieš didžiąsias šventes da
vė koncertą “Pirmyn“ choras 
po vadovyste p. Chas.- F. Ste- 
phens. Kaip orkestras, taip 
choras — susideda vien tik iš 
lietuviško jaunimo. Geresnę lie
tuvių orkesta 
soj Amerikoje.

Naujų Metų 
1 d. 1933 m

vargiai rasi vi

vakare, sausio 
“Birutė“ davė 

koncertą, po vadovyste p. Miko 
Yozavito. Apie išpildymą pro
gramo aš nieko nesakysiu, nes 
nesu nei muzikas nei dainius, 
tik sau taip mėgėjas ir rėmė
jas “Birutės“ ir man koncer
tas ištisai visas patiko ir Ūpą 
pakėlė. Mažiausios abejonės nė
ra, kad Mikas Yozavitas gabus 
choro vedėjas ir muzikas.

ve-
Mirė linksmas

Prie mirties patalo buvo 
lionio brolis Dr. A. R. Laurai
tis, sesuo Antonetė Pocienė ir 
jos duktė Frances Pocius, 3137 
North Harding Avenue.

ĮPaskutinęs valandas velionis 
Bruno Lauraitis praleido labai 
linksmas. Iš ryto, nors jaus
damasis labai silpnas klausėsi 
radio muzikos, dainavo, juokus 
krėtė, visai nejausdamas, kad 
netrukus į jo akis šmėkla pa
žiūrės.

Amerikoje B. Lauraitis išgy
veno apie 20 metų. Gimė gruo
džio 3 d., 1894 metais, Panevė
žio apskrityje, Krekenavos pa
rapijoje.

Platesnės žinios apie B. Lau
raiti, jo paskutines valandas 
ir bylas, kurias jis užvedė prieš 
mirdamas, bus praneštos rytoj.

Ko musų jaunuolis ateina 
i koncertų?

So fa r, so good, — tik vienų 
užmetimą turiu viešai padary
ti. Musų jaunuoliui, kuris lan
kosi į rengiamus koncertus, 
ar tai “Birutės“, ar tai ‘(Pir
myn” -- ne tiek rupi muzika- 
lis programo išpildymas, kiek 
rupi po koncerto pasišokti su 
savo mergina, kuria jis atsive
dė buk tai koncerto pasiklau
syti. — Musų jaunimas dar 
per jaunas, kad koncertų įkai
nuoti ir nuo jų negalima rei
kalauti — negalimo! — Ačių 
jam t. y. jaunymui, kad jis 
atėjo ir nepasivėlavo koncer
tai!. — Visgi šis tas jo atmin
čiai pasilieka 
lauks žilų plaukų, tai ir gėrė
sis, kad jaunystės dienose ne
tingėjo lankytis į koncertus, — 
lietuviškus koncertus.

ri kada su

“Birules” vakare truko lie
tu vis k ii šokių

Bet štai ką aš norių pasa
kyti: kas kaltas, ar “Birutės“ 
valdyba ar p. Mikas Jozavitas, 

kad lietuviškų šokių nogrųži* 
na? Suprask lietuvi, “Biru
tės“ vakare nėra lietuviškų 
šokių! Nueik į “Pirmyn”, ku
ris skaitosi pažangiųjų choru 
— didele šokių dalis yra tikrai 
lietuviški šokiai — grynai, ty
ri lietuviški šokiai. “Birutes“ 
koncerte, tuo tarpu, džiazas. 
Man “Birutės” elgesys nepa
tinka. Afišuotis lietuviais da
gi tautiškai susipratusiais, o 
nuo afrikoniško džiazo neiš
trūkti, nedaro labai gerų įspū
dį. Laukinis, seksualinis, 
šiurkštus džiazas nelabai pir- 
tinka po gražių, dailių lietu
viškų nieliodijų.

Ačiū biruticčianis už puikų 
sudainavimų, bet už džiazų —

Dr. A. L. Graičunas

Ragina simpatizato 
rius ir skait. regis 
truotis socialistais

Socialistų partija išleido atsi
šaukimų į narius ir pažangios 
spaudos rėmėjus

Socialistų partija ragina vi
sus socialistus ir simpatizato- 
rius registruotis socialistų par
tijos nariais sekančioje piliečių 
registracijoje, kuri bus pra- 
ta dėl sekančių nruinicipialių, 
kongresinių ir prezidentinių 
rinkimų.

Oficialiame biuletene, partija 
sako, kad socialistų laikraščių 
skaitytojams būtina užsiregis
truoti socialistais ir raginti 
draugus tų patį padaryti. Tuo 
budu busiu galima labai pa
lengvinti įtraukimas j baliotą 
socialistų tikieto keliose vals
tijose.

Halsted Exchange 
Nat’l banke dvigubai 
padidėjo depozitai

Banko prezidentas C. F. Ku- 
ehnle Jr., numato tame apie
linkės bendrovių biznio pa
gerinimų

Halsted Excha nge National 
Banke, prie 19-tos ir Halsted 
gatvių, kuriame indėlių sąskai
tas turi daugelis lietuvių, nuo 
rugpiučio mėn. 1932, dvigubai 
padidėjo depozitai. Banko pre
zidentas C. F. Kuehnle, Jr., ko
mentuodamas apie tokį nepa
prastų apsireiškimų, nurodo, 
kad tai yra “barometras, paro
das, jog apielinkės bendrovių 
biznis gerėjus. Depozitų padidė
jimas priklausąs ir nuo to,kad 
paskutiniu laiku padidėjęs jr 
pačių depozitorių skaičius.

Halsted Exchange bankas yra 
industriniame centre ir daugu
ma klijentų sudaro pramonės ir 
prekybos bendrovės. Praeitų 
metų neramumai ir bankų už
sidarymai jo tvirtumo nepalie
tė ir bankos tebėra vienas ne
daugelio Chicagos bankų, ku
rie visuomet galėjo išsimoktėi 
ir neturėjo ieškoti pagalbos ki
tuose, didmiesčio bankuose.

Town of Lake

' NAUJIENOS, CMeago, III.
KVARTETAS“BIRUTES”

Al

“Birutes” vyrų kvartetas — Ažukas, Rimkus, Stogis 
Kaminskas — prie piano Mikas Jozavitas. Dalyvauja Chica 
gos Lietuvių Draugijos Savitarpines Pašelpos vakare-koncer 
(e, Sekmadienyje, Sausio-Jan. 8 d.

Komitetas S. L. A. 122 kuo
pos vardu taria širdingų ačiū 
publikai už skaitlingų aplan
kymų ir pp. Diinbėlianis už su
teikimų svetainės gralis.

Molinos sūnūs.

Gražus Naujų Melų lietuvių 
radio programas.

Praeito antradienio vakare, 
lietuvių „ radio programas iš 

suteikėstoties
daug malrinumo klausytojams, 
nes susidėjo iš rinktinų daine
lių, gražios muzikos ir įdomių 
kalbų, pritaikintų Naujų Me
tų šventėms

Dainavo, J. Romanas, p. E. 
Bartush, O. Skeyeriutė, A. čia- 
pas, “Peoples radio duetas ir 
kvarte^s”.

Prie muzikos ir dainų, bu
vo ir įdomių kalbų. Kalbėjo 
Dr. Adomas Ytiška, M. D. ir 

keliautojas Čalis Kepurė, pasa
kė daug įdomių žinių ir ska
nių juokų iš Naujų ir senų me
tų įspūdžių Programas buvo 
transliuojamas Peoples Furni- 
ture Co. lėšomjs.

— Tautietis.

SUSTOK KENTĖJĘS
NELAUK GERESNIŲ LAIKŲ

Jums kuinuos dvigubai, jeigu lauksite. 
Jus galite gauti nepagydomas ligas: Širdies 
ligų, vfižj, džiovu, su visomis kančiomis, pa
vojum, ir iSkaSčiais. Nėra reikalo viską tą 
per kęsti. Jus galite gauti pastebėtiną pagel- 
bą vien Žolių Vaistais arba Specialisto Gy
dytojaus Patarnavimu, kuris pagelbėjo tūks
tančiams, išvalykite savo kraują su Žolių 
Tonikų No. 1 arba S-M-S Herb-Nu Tonikų 
Motynos Helena per 70 Metų žinomos žo
lių Specialistės "ir jos paskubusio sumins 
Dr. P. B. Šimanskis. KroniSkų Ligų Specia
listo Specialia Naujų Metų Pasiūlymas No. 
1, $2.50 Treatmentas ir $1.50 butelis žolių 
Toniko No. I už $1.50. Pasiulijimas No. 2- 
$1.00 butelis už 50e. Rašyk dėl sampelių 
dykai. įdėk 25c persiuntimui. Ateik tuojaus 
su skelbimu. Motina Helena ir Dr. Šimanskis, 
1800 N. Damen Avė., Chieago, III. N 12- 
31-32.

MADOS MADOS MADOS

ir

Socialistų išleistas 
pamfletas nušviečia 
bedarbės klausimą

dienomis socialistų
104 puslapių 

bedarbes klausimu

Šiomis 
partija išleido 
pamfletą 
“Unemployment and its Re- 
medies“. Autorium yra League 
for Industrini Democracy di
rektorius ir buvęs American

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškai. 
Kliubas laikys metinį susirinkimą penk
tadieny sausio 6 dieną, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų kuriuos būtinai turime aptarti. Bus 
išduotas raportas metinių knygų peržiū
rėjimo komisijos.

S. Kunevičia, rast.

LISTERINE
retieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai I 
užmuša turinčias bendrumo 0 
su paprastais šalčiais bakteri-| 
jas! Tas palengvina jūsų I 
gerklę, kada bakterijos ją su- I 
skaudina. Ir Listerine yra 1 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa- , 
rodė, kad tie, kurie plaunaI 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % į 
trumpesnius ir % lengvesnius ’ 
už tuos, kurie nesiplovė. I 
Lambert Pbarmacal Co., St. J 
Louis, Mo. |

Reduces COLDS

ap- 
įsi- 
So- 
540

Economic Association pirminin
kas, Harry W. Laidler, Ph. D. 
Tarp kito, ko nurodoma, kodėl 
turėtų būti įvesta nedarbo 
drauda. Pamfletų galima 
gyti pasiuntus 25 centus į 
cialist Party of America, 
Randolph Street, Chieago.

Policijos stotys parų 
pulsiančios darbus 

bedarbiams
Majoras Cermakas užvakar 

užtvirtino pasiūlymą, anot ku
rio Chicagos policijos stotys 
busiančios “darbų“ agentūros. 
Jose bedarbiai galės gauti at
sitiktinus darbus ir užsidirbti 
kelius centus pragyvenimui.

PRANEŠIMAI
18tos Apielinkės 20to Wardo Liet. 

Pol. ir Pas. Kiiubo susirinkimas įvyks 
Bagdonienės svet.,1 1750 S. Union Avė., 
sausio 5 d., 1 933 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 kliubų delegatus būtinai atsilankyti 
į virš minėtą susirinkimą nes bus riša
mi svarbus klausimai. Taipgi kviečia 
tuos kliubus kurie dar nėra centro nariais 
kad ateitumėte ir išgirstumėte ką lietu
viai veikia politikoj dabar, ir ką tikisi 
nuveikti ateityj..

Paul P. Barsheack P. S.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS
L. KAUFMAN & CO.

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

kKwnwmi

CLASSIFIED ADS.
d

Business Service 
pjjžBjo.  

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 savininkų 
biuro Chieago ie.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų
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jCLASSIFIEŪ AŪS. |
Business Service 

________ Biznio Patarnavimas 

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

ORANGE BUS LINES
209 North Clark St. 

Tel. Deatborn 9765. Chieago

Financial
Finansai-Paskolos

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergina prie 
abelno namų darbo, mėgianti kudykius. 
Turi būti ant vietos naktimis. Mrs. 
Glass, 1933 Crystal St. Armitage 7744.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo į bučernę ar groser- 
nę, esu patyręs. Reikalui esant gau
čiau prisidėti su pinigais. Klauskite 
Joe. Tel. Normai 8909.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

MAITAG beveik kaip naujas. Tu
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

Musical Instruments
Muzikosi Instruinent^^^^

KAS TURITE ant pardavimo Accor- 
dian, 60 Base

šaukite
_____________Hemlock 0496_____________

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delicatus- 
sen, lietuvių apgyventa apielinkė. iš
dirbtas biznis Kambariai pagyvenimui. 
Rendos $25.00. Pigiai.

2500 W. 39 St.

PARSIDUODA grosernė su bučernės 
įtaisymais, biznis išdirbtas per daug me
tų, renda pigi, arba mainysiu ant loto.

1904 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis cash. Gera vieta su mažai pinigų. 
Savininkas yra wholesale biznyj.

6843 So. Ashland Avė.
1 i

PARDAVIMUI grosernė, saldainių ir 
cigarų krautuvė, pardavimo priežastis, 
turiu du biznius. Telefonas Lafayettc 
9274.

Apdraudos

ryšius su stipriausiom ir di

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rulies 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 ryiius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai. 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“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!

Iš SLA. 122 kuopos metinio su
sirinkimo ir baliaus
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[Acme-P. y A. Photo]

Phoenix, Arizona. — Winnie Ruth Judd, pasmerkta mir
čiai už nužudymų savo dviejų draugių, supiaustymų jų lavonų 
ir išgabenimų į Los Angeles, gryšta su savo vyru Dr. W. C. 
Judd iš liudijimo prieš grand jury, kur ji įpainiojo į žmogžu
dystę ir daugiau žmonių, jų tarpe ir vienų turtuolį, kuris jau 
tapo grand jury apkaltintas.

Sausio 1 d., Dimbelio svetai
nėje, Town of Lake įvyko

A. 122 kuopos susirinki-
Jame tarp kito ko, 

iškeltas Pasaulines paro-

S. L. A. 122 kuopos susirinki
mas. Jame tarp kito ko, 
buvo iškeltas Pasaulines paro
dos klausimas.

Delegatai, kurie buvo iš
rinkti j Pasaulinės parodos 
lietuvių skyrraus komitetų pa
reiškė, kad jie pakol kas ne
puri raporto ir nieko tikro ne
žino. (Po diskusijų klausimas 
atidėtas kitam kartui.

Po susirinkimo ir pavakarie
niavę nariai ir pašaliniai sve
čiai susirinko į svetainę ba
liui. Prie linksmos J. Tolei- 
kio muzikos visi linksminosi 
iki vidurnakčio.

Graži išsiuvinėta kaldraE-838 
turėti.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma^ prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakyk 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1789 
So. Halsted St,,Chloro, iu.

E-838

Lengvai galite tokią išsiuvinėti

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St., Chieago, 

čia {dedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdi No

Mieros ............................. .

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas it valsu)

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardayėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
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 ggfl)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

įĮMsiį




