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atšaukta, bet su są- 
butų apsaugotos tos 
kurios nori pasilikti 
kad kongresas pasi-

tijos, 
stokos 
stokos

Jie kaltinami dėl kriminalinio 
sindikalizmo. Byla užvesta 9 
metai atgal sąryšy su slaptu 
susirinkimu Bridgmond smil
tynuose

San Piedro, Cal. —Daugiau 
kaip 100 karo laivų išplaukė 
Pacifiko vandenynan slaptiems 
manevrams.

delei ne- 
biurokra-

Tai buk nutaręs išrinktasis pre
zidentas Rooseveltas su kon
greso vadais

s. 6.— 
įlankos

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

vy-

laivus, juos 
aprūpino amunicija 
į Amazones upę į 

Dabar baigiamas 
laivas, bet

Harrisburg, Pa., s. 4. — Vals
tijos legislaturon tapo įnešti 
trys biliai atšaukimui' prohibi- 
cijos.

Jie nuteisti už naudojimą paš
to prigavingiems tikslams. 
Kompanija nunešė $15,000,- 
000.

Madridas, s. 5. — 29 Ispani
jos monarchistai, kurie pabėgo 
iš ištrėmimo vietos vakarų Eu
ropoj, buoriniu laivu dasigavo 
į francuzų koloniją Afrikoj.

Stockholm.—Gustaf Adolf sū
nus Švedijos kron-princo, nu
ėjo dirbti klerku Stockholmo

Athenai, Graikijoje, 
žemės drebėjimas Volo 
apielinkėj sugriovė daugelį na
mų.

■‘i- ,

Didžioji automobilių dirbtuvė 
pagamino tik 7,500 trokų, 
nors kvotoj buvo numatyta 
30,000

dar 
ir 

pa-

| TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g

atstoja šalies 
yra sodinamas 
sadorių.

našlės— Harrison,
Boosevelt, Taft,

ba Rusija Fordui
$30,000,000.

Dirbtuvei nesiseka
tinkamo jos vedimo,

darbininkų nepaisymo, 
išlavintų darbininkų ir 
žalios medžiagos.

Syracuse, N. Y., s. 6.
tos ligoninėj vakar pasimirė 
maj. Emma Westbrook, 86 m., 
viena iš septynių įkūrėjų Iš
ganymo Armijos šioje šalyje.

Livingston, Tenn.— Konata- 
belis Grover Ledford tapo areš
tuotas už nušovimą Will Sėlis, 
pas kurį jis rado munŠaino va-

Lowell, Mass., s. 5. — Po 
dviejų savaičių užsidarymo, 
Suffolk Knitting Co. megztuvės 
vėl atsidarė ir suteiks 
600 darbininkų.

Willemstad, Curacao, s. 6.-— 
11 francuzų ir 4 italai, spėja* 
ma pabėgę iš francuzų kator
gos Cayenne, atvyko j čia iš 
Trinidado bourine valtimi.,

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti^ 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti,^ 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.
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Lenkijos ambasadorius Rusijoje Patek (kairėj) ir Rusijos užsienio reikalų komisaras Maksim 
Litvinov pasirašius Rusijos ir Lenkijos nepuolimo ir draugingumo sutartį.
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Šiandien Laidojamas 
Calvin Coolidge

Palaidotas bus savo gimtinėje, Plymout, 
Vt., be didelių iškilmių. Pamaldose daly 

vaus prezidentas ir daug valdininkų
Northampton, Mass., s. 6.— 

Calvin Coolidge, 30-tas Jungt. 
Valstijų prezidentas, bus palai
dotas rytoj, šeštadieny, Granite 
Hills kapinėse, Plymouth, Vt., 
šalę savo tėvo ir sunaus Calvin 
Coolidge, Jr., kuris mirė prezi
dentui einant antrą terminą. 
Palaidoti jį šiose nedidelė kai
mo kapinėse nutarta todėl, kad 
ten yra palaidoti visi jo ainiai 
ir dar todėl, kad jis labai my
lėjo savo gimtąjį Vermontą ir 
jo kalnus. Palaidotas bus be 
didelių iškilmių, nes jis mėgo 
paprastumą.

Pamados bus Edwards Con- 
gregational bažnyčioj, North
ampton. Į jas specialiu trau
kiniu atvyks prezidentas Hoo
veris su žmona, daugelis kabi
neto narių ir šiaip augštų val
dininkų. Pamaldos irgi bus 
paprastos, be didelių iškilmių. 
Po pamaldų k imas bus išvežtas 
į Plymouth, Vt., automobiliais, 
jei keliai bus iš važiuoja mi.yAr 
prezidentas važiuos ir j kapi
nes, dar nėra nuspręsta, nes 
jis mano, kad tai greičiau yra 
šeimynos reikalas. Jei neva-

34 angliakasiai areš 
tuoti Taylorville 

apygardoj
kaltinami už nušovimą 
žmonių. Tarp areštuo- 
yra ir Kincaid polici

jos viršininkas

28 jų 
trijų 
tųjų

Taylorville, 111., s. 6. — Pa
siremdamas teismo išduotais 
neįvardytais warrantais, Chris- 
tian pavieto šerifas AVeineke da
ro medžiokles ant streikuojan
čių angliakasių ir juos kemša 
į kalėjimą, neva sąryšy su nu
šovimu dviejų žmonių prie Pea- 
body Coal Co. Kincaid kasyk
los kelios dienos atgal, kada 
ištiko susirėmimas tarp dirban
čių angliakasių ir pikietuotojų. 
Tarp nušautųjų buvo ir viena 
moteris, streikuojančio anglia
kasio žmona, kuri tapo nušau
ta ant savo namų slenksčio. 
Vakar pasimirė dar vienas pa
šautųjų, Hickman, kasyklos bo- 
sos ir šerifo pagelbininkas. Jis 
buvo pašautas patruliuojant 
Kincaid gatves.

šerifas jau 34 žmones yra 
areštavęs sąryšy su tuo šau
dymu. 28 suimtųjų yra kalti
nom! dėl užmušimų. Prokuro
ras savo kaltinimą remia tuo, 
kad kas tik buvo matytas tu
rint ginklą, yra kaltas už už
mušimus, nežiūrint kas yra šo- 
vikas.

Tarp suimtųjų yra ir Kin
caid policijos viršininkas Mat- 
tozzo ir kelios moterys. Mies-

O R H
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:
Apsiniaukę ir daug šalčiau po 
piet ar vakare.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4

9. — Buvu- 
Coolidge mi- 
Hooveriui de-
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5 Stone & Co. virsi- Michiganas dar teis 
ninkai nuteisti 20 Fosterį ir 16 kitų

47

F'zlik

žiuos į kapines, tuomet specia
liu traukiniu tuojaus gryš į 
Washingtoną.

Washington, s. 
šiam prezidentui 
rus ir prezidentui
lei to paskelbus šaylje 30 die
nų gedėjimą, visi oficialiai ir 
pusiau oficialiai pokiliai liko at
šaukti ir jų nebus per visą 
gedėjimo laiką.

New Yorko ir Chicagos bir
žos rytoj, Coolidge laidotuvių 
dieną, bus uždarytos, kad 
pagerbti velionį.

Coolidge buvo vienatinis 
gyvenąs buvęs prezidentas 
jam mirus Jungt. Valstijos
siliko be buvusio prezidento,— 
antrą kartą Jungt. Valstijų is
torijoj,— nes Hooveris dar eis 
prezidento pareigas iki kovo 4 
d. Betgi tebėra gyvos šešios 
prezidentų 
Cleveland,
Wilson ir Coolidge. Tik dvi jų, 
p-nios Boosevelt ir VVilson dar 
pasirodo viešajame gyvenime. 
Ir tik viena jų apsivedė antru 
kartu, būtent p-nia Cleveland.

telio meras atvirai kaltina, kad 
Peabody Coal Co. įvedė mies
tely terorą ir savo teroristi
niais aktais, pagelba savo mu
šeikų, išprovokavo tą susirėmi
mą.

Išrodo, kad mušeikos kulko
svaidžiais bus nušovę ir 
Cumerlato, kai jie užpuolė 
namą, o ji šūkterėjo savo 
rui ir vaikams gelbėtis.

Maskva, s. 6.
gąnas Izvestija pripažysta, kad 
didžioji automobilių dirbtuvė 
žuvusiame Nizni Novgorod, da-. 
bar Gorki mieste, pagamino tiki 
7,500 Fordo trokų, kuomet jai 
nuskirtoji kvota buvo net 30,-į 
000 trokų.

Šiems metams nuskirta kvo-į 
ta buvo 140,000, 
po sumažinta iki 38,000.

ši dirbtuvė buvo labai rūpes
tingai planuojama ir jąja la
biausia Rusija didžiavosi. Vien 
už patentus ir techninę pagel- 

su mok ėjo

! Novvark, N. J.— Hans De
cimų', kuris mėgdavo vadintis 

i “grafas Enriųue von Buelow”, 
/ ir sukinėjosi tarp Amerikos 

turčių, tapo suimtas už sklei
dimą netikrų pinigų. Jis esą 

. vadovavęs didelei internaciona
linei saikai, kuri vien Chicagoj 

i paskleidusi apie $100.000 ne- 
rvn i tikrų pinigų./ Kaipo jo pagelbi- 

bet dabar ta- "i,'kas’ ‘apo su™tas D1'', Va' 
į lentine Gregory Burtan, 34 m., 
garsus širdies ligų specialistas. 
Abu yra apkaltinti federalinio 
teismo.

Pakels taksus ant 
pajamų

Senatas svarstys 
prohibicijos at

šaukimą

New York.—Delei nuolatinio 
varžymo užsienio prekybos ir 
kėlimo muitų, laivų išplauki
mai žymiai sumažėjo. Lapkri
čio mėn. iš New Yorko išplau
kė 385 prekybiniai laivai, kuo
met metai atgal išplaukė 436. 
Ypač sumažėjo laivų išplauki
mai j Angliją.

New York, s. 6. —Išrinktasis 
prezidentas Roosevelt konferen
cijoj su kongreso ir demokra
tų vadais sutarė, kad geriau
sias būdas subalansuoti biudže
tą yra pakelti taksus ant paja
mų.

Imant pagrindai! prezidento 
Hooverio skaitlines, kurios ro
do, kad bus 492 m. dol. deficitas, 
nutarta biudžetą sumažinti 100 
milionų dol., pravesti alaus bi
lių ir uždėti taksus ant alaus, 
palikti gasolino taksus ir pa
kelti pajamų taksus. Visą tai 
duotų 512 milionų dol., su ku
riais galima butų subalansuoti 
biudžetą.

Chicago.— Penki seniausios 
Chicagoj real ėst ate investmen- 
tų kompanijos, II. 0. Stone & 
Co., viršininkai po labai ilgo 
bylos, nagrinėjimo, vakar fede
ralinio teisėjo Woodward ta
po nuteisti kiekvienas 20 metų 
kalėj iman ir užsimokėti po 
$15,000 pabaudos už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams.

Tai didžiausia galima baus
mė už tą nusidėjimą. Ir viso 
tik tris sykius buvo pritaiky
ta.

Nuteisti yra prezidentas Nor- 
cott, kontrolierius Carroll, vice- 
prez. Bennett, iždininkas Pack- 
er ir vyriausias advokatas 
Needhani. Jei niekas neužsta- 
tys po $50,000 kaucijos, jie gal
būt šiandie bus išvežti kalėj i- 
man.

Kiti du pagelbinės kompani
jos, Stone Investment Co., vir
šininkai tapo nuteisti dviems 
metams kalėjimai! ir užsimo
kėti po $5,000 pabaudos. Jie 
galbūt bus atiduoti pataisai.

Stone & Co. bankrutijo 1930 
m., nr.nešdama apie $15,000,- 
000 investorių pinigų. Turto gi 
buvo tik tiek, kad vos užteko 
receiverio išlaidoms. Bylą nag
rinėjant buvo iškelta daugybė 
tų viršininkų suktybių.

Chicago.— Vieškelių policija 
padarė kratą vienoj daržinėj 
prie DesPlaines priemiesčio ir 
rado didelį 15,000 galionų alaus 
bravorą, kuris, manoma, pri
klausęs Touhy brolių gengei.

Išgelbėjo 30 žveju 
ledo lyčių

Lansing, Mich., s. 6.— Byla, 
kuri tapo užvesta devyni me
tai atgal prieš William Z. Fos- 
ter ir 17 kitų komunistų, ku
rie buvo areštuoti slaptam ko
munistų susirinkime Bridgman, 
Mich., 1923 m., tapo atnaujin
ta, Michigano augščiausiam 
teismui nusprendus, kad jie tu
ri būti teisiami už kriminalinį 
sindikalizmą.

Augščiausias teismas parėmė 
nuosprendį Berrian pavieto teis
mo, kuris atsisakė panaikinti 
bylą. Abu teismai nusprendė, 
kad jei kaltinamieji nereikala
vo bylos nagrinėjimo, jie pra
rado konstitucinę teisę prie 
greito bylos išsprendimo.

Tas slaptas susirinkimas j- 
vyko Gridgman smiltynuose. Jį 
užklupo valstijos policija, kuri 
18 komunistų areštavo ir su
ėmė daug literatūros. Kiti su
sirinkimo dalyviai išbėgiojo. Už 
suimtuosius buvo užstatyta 
$90,000 kaucija Liberty bonais, 
kurie ir dabar randasi Berrien 
pavieto teisme.

Fosteris jau kartą buvo tei
siamas, bet jury nesusitaikė. 
Kartu su 'juo teistas Charles E. 
Ruthenberg buvo rastas kaltas, 
betz apeliavd. ‘To neteisimą pa
tvirtino Michigano augščiau
sias teismas, tečiaus jis apelia
vo į Jungt. Valstijų augščiausį 
teismą. Bylai nepasibaigus, 
Ruthenberg pasimirė.

Kiti 16 suimtųjų komunistų 
dar visai nebuvo teisiami, nors 
jau praėjo 9 metai nuo užve
dimo prieš juos bylos.

Washington, s. 6. 
teisių komitetas, kuriam buvo 
pavesta studijuoti įvairius pa
siūlymus prohibicijos atšauki
mui, sutvarkęs pasiūlymus, nu
tarė raportuoti savo atšaukimo 
bilių. Siūlomasis atšaukimas 
sutinka su repubilkonų siūly
mais. Būtent, kad konstituci
jos pataisa, kuri įvedė prohibi- 
ciją, butų 
lyga, kad 
valstijos, 
sausos ir
laiko teisę reguliuoti saliunus. 
Taipgi ratifikavimas atšaukimo 
turi eiti per valstijų legislatu- 
ras, kas imtų kelis metus lai
ko. Demokratai gi siūlo at
šaukti prohigiciją be jokių są
lygų ir valstijos atšaukimą tū
ri ratifikuoti specialėmis kon
vencijomis.

Išrodo ,kad komiteto siūlo
mas prohibicijos atšaukimas 
praeis.

I

Francija priruošė karo 
laivus dėl Colombia
Paryžius, s. 6.—Francija du 

prekybinius laivus, Colombia 
respublikos užsakymu, pertai
sė į kanuolinius I 
apginklavo, 
ir išsiuntė 
Colombia. 
pertaisyti trečias 
abejojama, kad jis pasiektų Co
lombia ,nes Brazilija ruošiasi 
uždaryti Amazonės upę karo 
laivams. Laivai prirengti Co- 
lombijai ruošiantis prie karosu 
Peru už Leticia uostą, ant Ama
zonės upės, kurį Perų užgriebė.

Washington.— Pereitais me
tais užsidarė visoje šalyje apie 
1,400 bankų, turėję $700,000,- 
000 depozitų. 1931 m. jgi ban
krutijo 2,298 bankai, turėję 
$1,691,510,000 depozitų. Dau
gelį bankų išgelbėjo Rekon
strukcijos Finansų korporacija, 
kuri išskolino bankams virš 
$807,000,000.

Gibson City, Ilk— Užsidarius 
vienam bankui ir kad išgelbėti 
kitą banką, meras Krudup už
darė banką 30 dienų, kad žmo
nės negalėtų išsiimti pinigų 
kol praeis panika.

Muskegon, Mich., s. 6.— Pa
krančių sargyba išgelbėjo nuo 
ledo lyčių 30 žvejų. Visi jie per 
visą savaitę žuvavo Michigan 
ežere arti laivų kanalo. Bet 
oras atšilo ir urnai ledas suski
lo į lytis, atkirsdamas juos 
nuo kranto. Didieji gelbėjimo 
laivai negalėjo per lytis pri
plaukti prie šaukiančiųjų pa- 
gelbos žmouių, tad naudotis ma
žesniais laivais ir valtimis. Nuo 
vienos lyties nuimta 11 žmo
nių, nuo, kitos 9 ir nuo dviejų 
lyčių 6 ir 4 žvejai.

New York, s. 5. — Nuo šir
dies ligos, vakar New Bedford, 
Mass., pasimirė Frederick W. 
Davis, 74 m., autorius dauge
lio apysakaičių apie detektyvo 
“Niek Carter” prietikius, ku
rias seniau labai mėgdavo skai
tyti vaikai. Bismark, N. D.—North Dako- 

tos atstovų buto pirmininku ta
po išrinkta Mrs. Minnie D. 
Craig, mažo miestelio bankie- 
riaus žmona. Galbūt tai pir
ma moteris išrinkta tokiai vie
tai Jungt. Valstijose.

Nušovė brolį ir 
vaikus

Mūšiai tarp japonų ir 
chiniečių atsinaujino

. r >

Trys metai kalėjimo už 
spyrimą policistui

Shanghal ,s. 6. —Iš Ching- 
wangtao praneša, kad mūšiai 
tarp chiniečių ir japonų prie 
Shankhaikwano vėl atsinauji
no. Kol kas eina persišaudy- 
mas per Tashih upę.

Cape Girardean, Mo. —čia 
rasta nušautus du žmones. Ma
noma, kad tai du iŠ trijų plė
šikų, kurie savaitę atgal Car- 
rier Mills miestely apiplėšė tris 
žmones.

Washington, s. '6.— Charles 
Donaldson, 48 m., nušovė savo 
brolį Šilas, 43 m., jo sūnų ir duk
terį .Jis visi gyveno krūvoj. 
Policijai atvykus užmušėjas 
bandė šokti per langą, bet ta
po sulaikytas.

Madridas, Ispanijoj, s. 6. — 
Fernando Primo de Rivera, sū
nūs buvusio Ispanijos diktato
riaus Prime de Rivera, tapo 
nuteistas trims metams, 4 mė
nesiams ir 8 dienoms kalėj i- 
man, taipgi užsimokėti 150 pe
setų pabaudos ir 120 pesetų at* 
lyginimo policistui, už tai, kad 

[ jis spyrė policistui.

Hollywood, Cal., s. 5. — Bar- 
ry Connors, rašytojas scenos 
veikalų dėl krutamu jų paveiks
lų, žuvo gaisre, kuris dalinai 
sunaikino jo aprtmentą, kuria
me jis gyveno.

New York. — Pardavimai 
Woolworth sankrovų gruodžio 
mėn. nors buvo geriausi visuo
se metuose—siekė virš $33,000,- 
000, bet visgi buvo daug ma
žesni, negu gruody 1931 m.

Madridas.— Jungt. Valstijų 
ambasadorius Ispanijoje Irwin 
B. Laughlin atsisakė dalyvau
ti prezidento Zamora pokily 
diplomatams, kadangi .‘pokily 
seimo pirmininkas, kuris kartu 

vice-prezidentą, 
pirmiau amba-

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro* Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

A’laipėdiečiai bo vijasi.

Visi linksmi ir juokaudami 
traukiame kurhausan. Įeina
me į gražią erdvią salę. Vie
name gale makosi ilgiausias 
stalas, apkrautas visokiais 
gardumynais, bonkomis, pa
puošalais ir gėlėmis. Kiekvie
nas renka sau vietą. Aš noriu 
atsisėsti su “Das Maedchen” ir 
“Kuršių kunigaikštiene”. Pa
gauna mane p. Tolišius, Klai
pėdos direktorijos teismelio 
pirmininkas, nebeatmenu ko
kios tų įs'aigų, — ir man gar
bės suteikdamas, pasodina 
tarpe savęs ir žmonos. Nepa
tinka man ta garbė. Smagiau 
butų su “Das Maedchen,” bet 
ką padarysi, tokios garbės 
atsisakyti kaip <ai nepatogu ir! 
neparanku.

Keletą žodžių apie p. Toli- 
šių. Tai lietuvis klaipėdietis, 
kitą sykį praktikavo advoka
tūrą Bostone, Amerikoje. Jo 
brolis yra Hearsto laikraščių 
ir kele’K) Amerikos žurnalų 
korespondentas. Gyvena Ber
lyne, Vokietijoje.

Vaišino mane be galo, kad 
net galva suktis pradėjo. Su 
kiekviena nauja pažinčia pri
sieidavo išmauti po vieną. 
Mat, čia jau toks paprotys. 
Lietuvoje žmonės labai svetin
gi.

Mums vakarienę bevalgant, 
kokia tai panelė pagrojo kele
tą gabalėlių ant smuiko ir vi
sai geras baritonas padainavo. 
Pastebėjau vieną gerą daly
ką. Lietuvoje nėra papročio, 
kaip pas mus Amerikoje, lai
kyti ilgas, nuobodžias kalbas. 
Jei kalbama, tai visai trumpai 
ir su sensti.

Man besijuokaujan’, su pa
sienio sargybos kapitonu pa
stebėjau, kad kitame salės 
gale stovi kareiviai muzikan
tai, žiūrėdami į musų plišę.

Nežinau, kodėl man tas pri
siminė senus rusų laikus ir 
pasirodė kaip ir musų karei

vių pažeminimas. Be jokių 
ceremonijų pertraukiau kalbą 
su linksmu kapitonu ir nubė
gau prie kareivių.

Paprašiau juos eiti ir atsi
sės'.! prie stalo su svečiais, 
nes vietų prie stalų dar buvo. 
Vienas jų man gražiai ir dali
nai visai teisingai atsake, kad 
kareiviai turi prisilaikyti dis
ciplinos — Ir, kad vėliau jie 
valgys prie to pat stalo. Taip 
ir buvo. Visas orkestras iš 
dvidešimt penkių kareivių po 
tam valgė tuos pačius valgius 
prie to .pat stalo. Labai de- 
mokratinga ir žmoniška tvar
ka.

Prasidėjo šokiai, smagus šo
kiai. Prisiminiau Cliicagos vi
sokių, taip vadinamų, “Hot- 
pep boys” muziką, kuri daž
nai man skamba kaip ir kačių 
kniaukimas kovo mėnesy.

O čia, tai kad dvidešim* 
penki išlavinti vyrai užtrau
kia iš visokių pučiamų instru
mentų, tai, brolau, sveikas ar 
šlubas, jaunas ar senas, jokiu 
budu neišlaikysi —nori ar ne
nori, bet šokti tai turi.

O tos panelės ir ponios, tai, 
jei šoka, tai tikrai — su atsi
davimu ir su aistra. Nuliūdu
sių veidų gumą kramtančių 
čia nepamatysi.

Šokiams beeinant, iš kitų 
kurliauso salių ir restoranų 
priėjo pusėtinai vokietaičių 
ir vokiečių. Lietuvių ir vo
kiečių kalbos maišėsi, bet pa
stebėjau, kad nuotaika ir abie
jų tautų sugyvenimas buvo 
labai draugiškas ir malonus.

Su vokiečiais pasielgėme 
vokiškai.

Pertraukos laiku, nuėjau 
kambarin, kur grojo kareiviai. 
Atėjo man galvon pavaišinti 
musų kareivius alumi. Pa*ė- 
mijau, kad netoli baras, kur 
skubiai lakstinėja frakuoti 
patarnautojai.

“Prašau kiekvienam karei
viui po alaus šteiną!” gan 
garsiai paprašiau. Nieko, jo
kios pasekmes. Rodosi, niekas 
negirdi nors riktelėjau gana 
smarkiai. Paantrinau. Tas pat. 
Palaukite, manau sau! Kiek
viena ,auta turi savo ypaty
bes. Vokiečiai — tauta karin
ga, smarki ir griežta — ir 
tokias ypatybes mėgsta ir ger
bia. Lepšės vėl atbulai. Meg
zta švelnumą ir visokius sald
žius niekus.

Atsirėmiau prie sienos. Ne
pakenčiu priešo iš pasalų ar
ba užpakaly.

Įtraukiau plaučiuosna oro, 
a>sikosiau — na, ir iš visos 
gerklės, kad užbliausiu: “Ach- 
tung!!! — Kreuz Donner, Blit- 
zen Million Wetter, Pappen- 
heim noch eiliniai; ein Stein 
Bier fuer einen jeden Soldat 
und — seimeli!!!”

Nespėjau beveik baigti, kaip 
kiekvienas kareivių jau ran
koje turėjo po didelį alaus 
stiklą. Man taipgi apnešė do
vanai.

Skaitytojui, manau, butų 
žingeidi! žinoti, kas tai per 
magiški žodžiai, kurie taip 
pagreitino ir paakstino vokiš
kus patarnautojus sulietuvinti 
sunku, nes lietuviškai tie žod
žiai neturi los stiprios ir ypa
tingos prasmės. Liuosame ir 
sutrumpintame vertime tas 
maždaug skamba ve kaip: 
“Domės!!! — Po milionų kry- 
žiavotų žaibų, griausmų ir 
perkūnų — kiekvienam karei
viui po alaus stiklą, — ir 
tuoj!!I”

Po tam musų kareiviai dar 
smarkiau grojo, o mes dar 
smarkiau šokome. “Das Mae- 
chen” visai pavargo, aš gal 
dar daugiau.

Beveik revoliucija.
Apie pusiaunaktį grįžtame 

Klaipėdon. Aš atsisėdau sau 
vienas, kad pasigerėti gražia 
naktimi. Dangus žvaigždėtas. 
Pilna mėnesiena silpnai, tar
tum ir bailiai melsvai ąpšvįe-

[Acme-p, B Ą. Photo J

Chįcago. —- p-Įė Irene Far- 
rell, 22 m., Lowe Ayę., 
slaugių mokinė, kurią n.u^oyė 
Krank Amąjo, 82 m*> iš BJųe 
Isląnd, vedąs tėvąs 4 vąįkų, 
paskui ir pate nusišovęs. Spė
jama, kad taį slaptos meilės 
pasėkos.

I jii1il.Įįl.,Jįlįįt!llM1,'.- j 
čia Įkrautu, kur tamsių pušy
nų protarpiais mirga mažos 
šviesos.

“Falkc” smakai lekia. Nuo
latinis, vienodas ralių dtmdėji- 
mas užima# mane visai Apra
mina. Sėdžiu sau viskuo, nei 
ir pats iš savimi pilnai paten
kintas.

Kabinasi prie manęs vėl tas 
Klaipėdos verslininkas. At
kertu keletą žodžių ir tyliu, 
tuo duodamas jam suprasti, 
kad geriau paliktų mane ra
mybėje. Verslininkas susipran
ta ir kur tai sau nueina.

Kareiviai groja lėtą, tykų, 
be‘( vieną tų aistros pilnų vai
rą. Keletą porų, kuriems dar 
šokli nenusibodo, tampriai 
viens prie kito prisiglaudę, 
tamsumoje lėtai sau sukinėjo
si.

Atsisėda prie manęs brolis 
ir užveda kalbą apie “Kur
šių kunigaikštienę” ir jos drau
gę “Das Maechen.” Jos abi 
jam patinka. Sutinku, kad jo 
kaslink mo'erų skonis gana 
geras. ■“ ' *

Mums su broliu taip be
kalbant, ateina vienas karei
vių ir prašo manęs pas juos 
ateiti. Einu, jausdamas ką tai 
nepaprasto. Žiuriu, jų viršila 
po pažasčia laiko galioninę 
valstybines bonką, o rankoje 
arbatinį stiklą.

“Matote, mes norime išsi
gerti, bet be jūsų nenorime 
pradėti” ir taip sakydamas, į- 
pila man pilną degtinės stik
lą. Dėkoju aš jam ir visiems 
kareiviams už nuoširdumą ir 
man suteiktą garbę, bet pra
šau, kad nors pusę stiklo at
piltų atgal į bonką, nes aš 
tiek panešti negalėsiu. Galop, 
visi sutinka, kad privalau iš
gerti pusę stiklo.

Pakeliu stiklą ir prašau jų 
tris “valio” už Lietuvos ka? 
riuomenę. Pataikiau, kaip a- 
merikonai sako, lygiai iot, bu- 
liuųį akį. Kad išsiveržė iš dvi
dešimt penkių kareivių krūti
nių sutartina triskartjnė griau
sminga lietuviška “valio”, tyli, 
rodosi, net visas pasaulis siP 
drebėjo, o iš laivo tai beveik 
turėtų belikti tiktai skeveld
ros.

“Ot, tai vyrai”, pridėjau ir 
išmoviau savo dalį. Tai tjiio- 
jaus atsirado vienas karinin
kas rūsčiai klausdamas, kas 
čįa atsitiko. Paaiškinau jam 
triukšmo priežastį ir papra
šiau palikti mus viepus. Kar 
rininkas nusišypsojo ir nuėję! 
sau.

Ant galo, kareiviai pagriebė 
mane ir pradėjo mėtyti į orą 
vis šaukdami “valio”. Nors 
plaukti moku, bet visgi butų< 
nesmagu su drabužiais pakliū
ti į vandenį, to bijojau.

Taip įsilinksmindami, ga
lop, sugrįžome Klaipėdon. 
Kareiviai išsirikiavo ir su tru- 
bomis ir bubnais “rat-tat-iat- 
rat”^ prade j o V žengĄU karėįvi- 
nėn. Iš musų kas tai; dar užsi
norėjo juodus, kavos, tai mes 
patraukėme į kavinę “Cent
ral”, kuri atidaryta per visą 
naktį.

(Bus daugiau).
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Pittsburgh, Pa.
Pillsburgho Beitųjų Badio 

Kliubas.

{Gruodžio 29 d. 8 vai. vaka
re $v. Kazįmięro parapijos s v. 
bųyp pirmas susisukimas visų 
atstovą dėl aptarimo, kaip 
tinkamiausia prislruošus prie 
vąsarip 1Q d., Lietuvos ųepri- 
kiaųsomyįės 15 metų sukaktu
vių minėjimo. Dalyvavo šių 
draugijų atstovai: A. L. T. 
Sandaros 35 kuopos M. Kas-

Sausio 1 d. buvo SLA. 100 
kuopos susirinkimas Union 
Hali, 2 vai. po pietų. Buvęs 
per <Ju metu pirm. Jonas Vasi
liauskas, atidarydamas susi
rinkimą, pasakė pritaikintą 
apžvalgą praėjusių melų ir 
linkėjo visos kuopos nariams 
viso labo. Po to įvesdino nau
ją valdybą.

Jag prflėfc laikv SLA. 100
''1 * ” * »-4’- !kp. P. Svaikatiskas; šv. Kaži-

■p J. Liet.
į?.

p, ir
». Saikas.

įsikūrimo Pitlšljurglio Ličiu-j
Hiidifį

kOfiMps atstovauja jiį fį-

£|ai$ t#'j
laikytį Įlę^vnka O'
gitam,. 
reikiant miriąms k daraųt

"-T*.
iimui rtudija. siw, W n profes^fii; iH Wis-

klibas yra yįw iĄ-
trąs. Nė vienas par^ngbnas nė- JF R* ^ni^ Aymsirongų e* ma 
jrą pasekwh?8M H nėgar- ""
sįnmnas per radio. baugumą 
orgąn^ącijų tai suprasdamos,. z ų. r ■ - . .
Radio KUubą savais 3^k»ntjs dr-jų s2^!rin’ 
gursinimais. Tur bnt, nerasime W sąusio 26 d., 7:30 v, 
Pittsbųrghe H^ųvižkos Žeiųips, svetainėj!
turinėįoš radio namuose, kuH oy^‘
neklausytų ii^ųylžkų progra- „ 
mų, o esąųf Lfejt. Oįo M&bo / 
parengimams jie skaitlingai j, 
juos atsilanko. Tikrais nuo
širdžiais Itadio Kliitbo rėmė
jais yra — Lietdvių Mokslo 
dr-ja ir Lietuvių Piliečių Kli.u- 
bas vak. Penu. Jie tik remia 
L. R. K., bet peikia veltui sve- j 
įtaines parcngijųams. žinoma,!
L. R. K. turi ir priešų, ku-- 
jiems vadovauja Nortli Sidės 
“tautiškasis mįnkytuvas”. ftfajt, 
jiems nepatinka, kodėl nėra1 
garbinama ir ncsilenkiama 
prieš tautiškus “erininkus”. 
Nepatinka ir lai, kad RadięC 
kliubo valdyba esanti neva so»j 
cialistiška. Tikrumoj gi tos' 
valdybos nariui susideda iš į* 
vairių pažiūrų asmenų.

^Pgh'o Paulėj

yakare.

kai

Išrinkta atstovai į busimą 
10-to apskričio metinį suva
žiavimą, — S. Gibavičius ir S, 
Mockus. Kadangi musų organi
zatorius, per ilgus metus gy
vendamas šioj šalyj, labai išsi
ilgęs, kaip ir daugelis musų, 
savo tėvų krašto ir artimųjų, 
o SLA. Pildomoji Taryba tei
kia progos tokiems aplankyti 
Lietuvą veltui, (bet reikia pri
rašyti <50 naujų narių į SLA. 
ir kelionė į Lietuvą ir atgal 
veltui), tai mes organizatoriui 
p .S. Mockui duodame galimy
bę ta proga naudotis. S. Moc
kus pasirašė sutartį su 100 kp. 
ir SLA., kad gaus 50 naujų 
narių. Jis rimtai ruošiasi prie 
kelionės, rašydamas naujus 
narius į SLA. 100 kuopą. 
Laimingos kloties Stasiui!

Šventės praėjo ramiai.
Kaip didžiai išgarbintos jr 

visų laukiamos Kalėdos, taip 
ir Nauji Metai Racine lietu
vių praleista ramiai be jokių 
pramogų. Mat, tjoji nelemtoji 
depresija ir tas “prosperity” į 
kampą įlindimas viską suga
dino.

Sveikinu pradžia šių naujų
jų 1933 metų “Naujienų” rė
dytojus, leidėjus ir skaityto
jus, taip ir savo draugus bei 
pažįstamus ir linkiu šiais me
tais dėl visų sveikatos ir viso 
labo!

šiais metais kas įvyks— lai
mės ar nelaimės, džiaugsmai 
ar nuliūdimai — bandysiu per 
“Naujienas” kaipo, korespon
dentas, pranešti. — Kares p.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Dovanos!
1/ ■ ■ . i n

Dovanos!

nifM—m ■imi I ui n  i
> - į.* ■' ‘

Ratine? Wis
Iš lietuvių tvejkimo

Lietuvos Bronių ir Seserų. 
Draugystė laiHfpriešmetinį su
sirinkimą gruodžio 18 d. 2 vai. ; 
po pietų, 12th Sįtr. Hali. Į su- < 
sirinkimą buvo atsilankęs nuoį 
Sandaros 35 ktidpos delegatas 
M. Kasparaitis ) su tikslu už-, i 
kviesti, kad prisidėtų prie ben
drai ruošiamo visų dr-jų Lietu
vos nepriklausomybės 15 metui 
sukaktuvių minėjimo. Pirminin
kui pranešus, kad yr^a atėjęs 
atstovas ir nori pranešti apie 
Lietuvos reikalas, komunistų 
sekėjai pradėjo į’ėktį, kad nęf 
reikia; kiti nariai šaukia, kacĮ 
atstovas butų įleistas. Atstovą 
neįsileido, bet vėljaų didžiumą 
narių nutarė prišidėtj prie ruok 
Šimo vasario J6 dięnos pami* 
nėjimo. Reiškia, užkyįetimų 
tikslas atsiektas, hops atstovo 
ir neįsileido. Komitetu^ pąskiff 
ti p. P. Staponaitis ir jonas 
Glieba. Laike dį^ųsįjy syars* 
tant ąpie prisidėjimą Ą’le yas/ 
16 d. minėjimo <Ji4eHų atkak? 
kimu pasižymėjo Yuška ir Kryf 
žiųs. Rimto budo visi lietųviąj 
gerbia savo gijptįnj kramtą pipi 
tuvą,‘ bet (loroj;. nlipųolę išgve*. 
reliai priešinąs ijmtųyaį.

ši nutaiic s.erganjbiems 
pašalpos nemokė^ už pinųą fh 
gos savaitę. Apie pavasarį nų* 
tarta suruošti vą^ai;ięnę 20 m^k 
tų sukaktuvių pažyiųejimųH 
Perrinkta nauja valdyba. Vi* 
sųomtet bųdavo girfižiamą priel 
kaištas SLA,, kam nemokama 
už pirmą sa va i tę pašalpos įį- 
goj, Jgip SLAį nemčkfj ;u^ piyf 
n), sąv.aįtg, bet 
k, žada, o broliui ne tjk nep)p, 
kės už pirmą savaitę sirgimą 
pąšąlpos,. iįpit neįstengi#' JHflnot 
Mty nei tąį, kas prifcl»W 
sėtąi, hss kaį kprte 
gai»)a ppsę j»žeh>os. žino, 
ma, išmąkiitą, ■ jei pinigą tajj.. 
Gal apmokės, kaj t%r#a, fepj;, 
šiuo laiku sūriai nęaguna, 
jiems buko žadama. Kuomet jip 
buvo priimami tojais.. . ?'.-.a

GrandOpening SALE!
IOWA MEAT Company

1630 West 47th Street
1 block West of Ashland Avenue. 

' ' ■ ; : * 
Pot Roast — tokia, kuri tirpsta 
jūsų burnoje ... : 1 ŪCb 
VEAL STEAKS 1 JI U «lb.

Fresh eut Young Pork 1b.
Roast' ..1.........:::.............. **

ląrge Juipy Frunkforts
(Nedaugiau 2 svajų n Ihff W V
viėhaiv Kostumerlui) *OTF A 1/ 0 ROUND — thiek tender Air ŪK rt ŠIRLOIN and Juicy W I MII* W PORTERHOUSE ...........

Genuine Milk Fed 
VwAt. ftOAST.......... v V
LAMU ROAST..........7»/Wb.
VEAL roast
/ f * !•. * •

14‘M.
Chops—Veal, Pork, 1 
Lamb. choice euts ■ ” **

SVIESTAS, KIAUŠINIAI IR SŪRIAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

LACHAWICZ IR SUNAI

. K ,

. H

V*'

PAGRABV VEDĖJAI

IR 
BALSAMAVOTOJAI

PagrabŲ kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos koplyčios dykai, 

. Asinppiškąs, mandagus, sympati^kas, patarnavimas.

Chicaffo, III.
2314 West 23rd Place

Telefonas Roosevelt 2515-2516
‘ £ y:.. ‘

’ ■. •“ ... ’ .. ..

Cicero, III.
1439 S.' 49th Court
Telefonas Cicero 5927
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Iš Mano Atsiminimų
St. Rimkus.

(Kaip ir autobiografija)

(Tęsinys)
Kelione Amerikon

Kelione iš Lietuvos Ameri
kon buvo smagi ir įdomi. Vos 
tik privažiavus Vokietijos ru- 
bežių, gaunu progos susipa
žinti su vienu inteligentišku 
vaikinu. Tai buvo Juozas 
Kaunas, užbaigęs Kybartų pro
gimnaziją, kuris taipgi važia
vo Amerikon su motina ir 
dviem sesutėm.

Musų kelionės linija buvo 
“Canadian Pacific Railway.”

Tėvas stovi valandų ir žiu
ri į mane, lyg suakmenėjęs. 
Pagalios, puolam viens kitam 
į glėbį, bučiuojamės ir ver
kiame iš džiaugsmo. Tėvas 
klausinėja, kaip aš čia pase
kau.

Pradedu dirbi i.
Pasisvečiavęs keletu savai

čių pradedu dirbti odų dirbtu
vėje, t. y. garbarnėje, kurioje 
mano tėvas buvo išdirbęs apie 
20 metų. Darbas nėra sunkus, 
bet nešvarus, šlapias, biaurus, 
oras blogas. Dirbu sukandęs 
dantis, o vakarais einu į mo
kyklų ir vis sau manau: užsi

dirbsiu kelionei pinigų, tai ir 
vėl trauksiu atgal į Lietuvą. 
Bet viskas virto kitaip, štai 
gaunu laiškų iš Detroito nuo 
draugo Juozo Kauno, su ku
riuo kartu atvažiavau iš Lie
tuvos. Kviečia jis mane atva
žiuoti, nes, girdi, čia daugiau 
lietuvių, gausiu geresnį dar
bą. Prižada man parūpinti 
darbų ten, kur ir pa^s dirba. Ir 
taip išgyvenęs keletu mėnesių 
prie sesers ir tėvo, apleidžiu 
juos ir atvažiuoju į Detroitu 
laimės ieškoti. Gyvenu su 
draugu Juozu pas jo tetutę. 
Juozas parūpino man darbų, 
kur ir pats dirbo. Čia gyve
nimas pasidarė įvairesnis.

(Bus daugiau)

išsigandau "žiogo, kuris man 
užlupę ant kaklo, o ne Mar
deno raštų,’ atsake mergina.

Netikėta pažintis.
“Pradėjau khnirinčti jos, ar 

Mardeno raštai yra išversti ir 
į rusų kalbų. ‘Aš to nežinau, 
atsakė mergina, ‘ši knyga yra 
angliškai parašyta.’ Tai mane 
labai užinteresavo ir aš pa
klausiau, kur ji išmoko anglų 
kalbų. ‘Aš gimiau Amerikoj ir 
baigiau Illinois 
a'takė mergina, 
tai gal mudviem
kinu angliškai kalbėli?’ pareiš
kiau aš. ‘Ąr ir tamsta kalbi 
angliškai?’ nustebo mergino. 
‘Labai gerai. Aš irgi esu ame
rikonas ir lankau Amerikoj 
universitetų,’ atsakiau aš jai 
angliškai. ‘Man tikrai malonu 
susitik** čia amerikonų. To 
tai nesitikėjau. Kokia tamstos 
pavardė?* Atsakiau, jog aš esu

universiteą,’ 
‘Jeigu taip, 
bus paran-

Teko važiuoti per Vokietiją, 
Belgiją ir Kanadą. Žingeidi! 
buvo pamanyti tas vietas, o y- 
patingai Belgiją ir jos sostinę 
Briuselį bei Antverpeną. Apie 
tuos miestus tiek daug buvo 
rašoma laikraščiuose karo lai
ku. Tai buvo, taip sakant, vo
kiečių kapinynas, kur tapo 
nužudyta ir palaidota šimtais 
tūkstančiu vokiečių kariuo
menės.

Mudu su draugu Juozu taip 
susidraugavome, kad pasiekę 
Ameriką nenorime skirtis. Bet 
ką darysi? Atvažiavę iki Det
roito, paspaudžiame viens ki
tam ranką, ir prisižadame su
sirašinėti laiškais. Aš važiuoju 
į Cincinnati, Oliio, o jis pasi
lieka Detroite. Važiuoju trau
kiniu į gimtąjį miestų, kuris 
visiškai nepamenu.

Sesuo ir levas.
Visokios mintys sukasi gal

voje. Manau sau: ry'pj jau 
pasimatysime su seseria, tėvu 
ir pamote, kurių visiškai ne
pažįstu. Kaip jie atrodo? Koks 
jų būdas? Kokia kalba? Ir 
taip kamuojamas minčių per 
ištisą naktį, apvažiuoju į Cin
cinnati, Obio.

Tai buvo sekmadienio ry
tas. Paskambinu prie durų 

. škambustį. Pasirodo vyras — 
’aukštaš, sidras su akiniais. 
Klausia ką tai angliškai. Aš 
nesupranti, tik sakau lietu
viškai “Aš Stasys Rimkus’’.

Paprašo į vidų, prikelia se
serį, kuri dar miegojo. Išeina 
sesuo ir, rodos, nenoriu tikė
ti, kad tai mano sesuo. Bet 
koks džiaugsmas. Kiek tų kal
bų? Kiek visokių klausinių! 
Po pusryčių švogeris pataria 
visiems kartu važiuoti pas tė
vų, kuris gyveno kitoje mies
to dalyje ir visai nieko neži
nojo apie mano atvykimų į A- 
meriką.

Atvažiuojame prie tėvo na
mų. Tėvas vaikščioja po kie
mą ir žiūrinėja apie namus. 
Man švogeris iš tolo pasako: 
“Tai tavo tėvas tik nieko jam 
nesakyk.” Mano širdis pradė
jo smarkiau mušti ir nežinau 
nei ką daryti. Sesuo ir švoge
ris pasisveikinę su tėvu pri
veda ir mane. “Tai tavo su-| 
mis Stasvs”. 

v

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJ

(Tęsinys)
Žmonės labai nuskurę

“Man metėsi į akis ypač \as 
faktas, kad žmonės labai su
vargę ir nuskurę. Pagalvoki
te lik,” tęsė toliau p. Bard, 
“Leningradas yra vienas svar
biausių Rusijos miestų. Ir štai 
j to miesto sodą ateina baisiau
siai nuskurę žmonės. Jų dra
bužiai — tai vieni lik lopai. 
Ne tik drabužiai sulopyti, bet 
ir ant lopų matosi lopai. Ap
siavę jie nuplyšusiais batais, 
o kai kurie tiesiog medinėmis 
klumpėmis ir vyžomis. Taip 
skurdžiai apsirengusių žmonių 
aš nemačiau jokioj kitoj šaly. 
Jau vien iš to jus galite sprę
sti, kaip gyvena Rusijos dar
bininkai: nei tinkamo valgio, 
nei tinkamų drabužių jie ne
turi.”

Žiogas ir mergina.
Studentas atsikėlė nuo stalo 

ir pradėjo vaikščioti po kam
barį. Kuriam laikui praėjus, 
jis ir vėl pradėjo kalbėti:

“Na, tiek to apie jų vargus. 
Geriau šį tą papasakosiu pats 
apie save.”

“Tikrai!” pertraukė kores
pondentas. “Ką, meldžiamasis, 
gali apie save pasakyti? Jei 
vien tik apie save pradėsi pa
sakoti, tai galėsi pasakyti tik 
tai, kad esi žmogus su galva, 
dviem kojom, dviem rankom, 
ctc. Tai vargu bus įdomu.”

“Tai tiesa”, pastebėjo p. 
Bard. “Tačiau aš visai nesi
rengiu pasakoti apie tai, kaip 
aš atrodau ir iš ko susidedu. 
Aš kalbėsiu apie tai, kaip ma
ne žiogas supažindino su mer
gina.”

“Tai tikrai įdomu”, pastebė
jo korespondentas. “Atrodo, 
kad bolševikiški žiogai yra la
bai inteligentiški, jeigu to
kius šposus gali krėsti.”

“Na, tik tu nusiramink ir 
leisk man savo • pasakojimą 
užbaigti,” pareiškė p. Bard. 
“Jei mane su mergina butų 
supažindinęs koks- nors komi
saras, tai tame tikrai nebūtų

nieko paprasto. Bet, kaip mi
nėjau, pristatytojo rolę suvai
dino žiogas.”

Korespondentas sutiko, jog 
tai nepaprastas dalykas ir pa
prašė studento tęsti savo pa
sakojimų.

“Tame sode buvo !;k keli 
suolai. Kaip yra sakoma, — 
kas pirmesnis, tas geresnis. 
Kurie atėjo pirma, tie apsi
rūpino suolais, o kitiems jų 
nebeliko, štai pasirodė kokių 
23 metų amžiaus mergina ga
na gražiais drabužiais apsi
rengusi. Matomai, ji buvo pa
vargusi ir ieškojo vietos, kur 
atsisėsti. Visi suolai buvo už
imti* išėmus tų, ant kurio aš 
sėdėjau. Tad ji priėjo ir atsi
sėdo šalia manęs. Atsivertė 
knygų ir pradėjo skaityti. Aš 
dairiausi aplinkui, * bet laikas 
niio laiko negalėdavau iškęsti, 
nepažvelgęs. į ją.”

“Na, o kas tave verte į jų 
žiūrėti?” paklausė korespon
dentas. *

“Pirmiausiai turiu pasaky
ti, jog ji buvo gana graži. Ma
no smalsumų dilgino dar ir 
noras patirti, kas ji per viena. 
Rusijoj jau buvau praleidęs 
keliolikų dienų, o nemačiau 
nei vienų skaitant laikraštį, o 
juo labiau knygų. O štai ji 
skaito pusėtinai s«orą knygų. 
Matomai, — tai kokio nors ko
misaro žmona, — galvojau aš 
sau; o gal ir studentė. Išsitrau
kiau iš portfelio Philip Gib- 
son’o apysakų ir pradėjau 
Įskaityti. Staiga mergina pašo
ko nuo suolelio ir spiegiančiu 
balsu suriko. Knyga nukrito 
ant žemės, o ji rankomis grai
bstosi apie kaklų. Po šimts py
pkių, kas čia galėjo atsitikti. 
—galvoju sau. Rodosi, niekas 
ją nesmaugia, tai ko ji čia 
klykia. Pašokau ir aš nuo 
suolelio, kad suteikti kokių 
nors pagalbų. Pirmiausiai pa
kėliau knygą. Žiūriu, tai Ori- 
son Sweet Mardeno raštai. 
‘Nejaugi kas nors baisaus čia 
yra parašyta?’ paklausiau aš 
jos, paduodamas knygų. ‘Aš

CHICAGOS

W. S. Bard. Ji ištiesė rankų ir, 
prisistatė kaipo panelė Anne
X. ‘Labai malonu pažinti pa
nelę Anne’... ‘Taip, labai įdo
mu,’ pridūrė ji, ‘kad mudu 
čia galėjova susitikti.' AŠ nusi
šypsojau ir pareiškiau, kad tų 
malonumų mudviem suteikė 
žiogas. ‘Visai ne’, užprotesta
vo ji, ‘žiogas tik išgąsdino. 
Bet, matomai, nėra to blogo, 
kas neturėtų savyj šiek tiek’ir 
gero*. Tas posakis man visai 
nepatiko.. Juo labiau, kad aš 
dar gerai atsiminiau viešbutį,' 
kur man žiurkė nosį sužalojo. 
Tačiau apie tai aš nieko ne
prisiminiau. Mudu žiurėjova 
vienas į antrų ir nežinojova 
apie kų kalbėti. Pagalios, aš 
susigriebiau ir paprašiau jos 
atsisėsti. Ji Jare ‘ačiū’ ir at
sisėdo ant to paties suolelio. 
Atsisėdau ir aš. Sėd i va ir tyli- 
va...” —E. R.

(Bus daugiau)
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COvl.UMthl 
OLPOblTARY

TAUPYMO SĄSKAITOS
ATIDARYTOS

DROVERS BANKE 
Prieš Sausio 10-tą Neš 

Nuošimčius nuo 
Sausio 1 Dienos

Pastovus augimas šiuose sunkiuose laikuose rodo teisingų 
valdymo būdų paremtų anį naudingo patarnavimo ir 
principų, kurie yra pastovus. Didelė dalis viso Drovers 
turto yra Cash pinigais ir Suv. Valstijų Valdžios Užstatais 
Saugios Dėžutes—Taupymo ir Čekių Sąskaitų Skyriai.

Pinigų Siuntimas—1933 kalėdinis Taupymo Kliuba^. 
Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

TIROVERS ' I I NATIONAL BANK 
TRUSTffSAVINGSBANK

'"J. Halsted at 42nd St.
Bankines valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj

9 ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

...............  įiw«"^.|l ■■■■■.....'m. i ■>............................... . ■■■»■■■ II I ■■■■

TEATRAS ir BALIUS
Jaunų Lietuvių Amerikos Kliubo

Sekmadieny, Sausio-January 8 d., 1933
Chicagos Lietuvių Auditorijoj',

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 45c.
/

Scenoje bus pastatyta labai juokinga komedija “Užburtas. Kuni
gaikštis.

Pertraukose dainuos STASYS RIMKUS.
Užkviečia KOMITETAS.

METINIS BALIUS
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS

Sukatoj, Sausio-January 7,1933
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM, 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c.

Kviečia KOMITETAS.

iki 
ra- 
da-

DIDŽIAUSIA RADIO
CLEARANCE
VISŲ GERŲJŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

VISŲ MODELIŲ!
Kainos sumažintos nuo 30% 
75%! Proga įsigyti geriausį 
dio net tik už vieną ketvirtą 
lėlę tikros verčios.

Peoples Furniture Co 
Krautuvėse

Matykite šiuos Bargenus Tuojaus!
$585.00 SPARTON Automatiška. Kombinacijos radio " 

su gramafonu, 13 lubų .................................................
$325.00 COLUMBIA Automatic Kombinacijos radio 

su gramafonu ... ..........................................................
$198.00 BALKITE Kombinacijos Radio su Gramafonu ir 

i Laikrodžiu ..........................................................................
$190.00 ATWATER KENT Radio su 10 tūbų, gražiame 

kabinete .............  ........
$168.00 SPARTON Radio su 10 tūbų, labai gražiame

kabinete .................   ......... . ..................
$245.00 FADA Radio, labai dailiam kabinete

tiktai už ........... ...... .................................... .................... . ......
$170.00 ATWATER KENT Radio su 10 tūbų

tiktai už ................................................................................. -
$110.00 PHILCO, 9 tūbų trumpų ir ilgų bangų radio

tiktai už .................. . ...... ........................ ....... .......................
$198.00

i0 $198.00 
$95.00 
$69.00 
$65.00 
$65.00 
$50.00 
$48.00 
$59.50 
$39.00 
$29.00 
$29.50 
$27.50 

$25.00 VERTĖS MIDGET RADIOS ...................   ffO 7E
Ir daugybė kitokių bargenų ........ ................. v....... ir augščiau W

šie minėti radios yra visi pilnai garantuoti duoti už- 
ganėdijimą arba pinigai yra grąžinami atgal.

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų mokant po 50c 
ir daugiau į savaitę. 

ATSILANKYKITE TUOJAUS!

MAJESTIC RADIO

$150.00

$148.00

$165.00

CROSLEY RADIO

R. C. A. RADIOLA

MAJESTIC RADIO

rythiNG ForThe HOMES
2534-40. W. M* ST a MAPLEVVOOO AVt4177-83 ARCHER AVE.cor. RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampai Richmond gatvii Kampai Mapleu’ood gatw» 

Hemlock 8400
CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitonas '■ 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

Rusiška ir
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

LIETUVIU DRAUGIJOS SAVITARPINES PASALTOS
m

METINIS VAKARAS-KONCERTAS
Nedėlioj, Sausio-Jan. 8,1933

šimtai šios organizacijos narių ir svečių da
lyvaus šitame Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpines Pašalpos Vakare-Koncerte vien todėl, 
kad šios didžiausios Draugijos Chicagoje Meti
niai vakarai yra tarsi maldingiausi * atlaidai į 
kuriuos skaitiingos 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 “Birutės” chorą 
po vadovyste Miko Jozavito, kas nenorės išgirsti 
“Birutės” žvaigždes—-dainininkus: Stogį, p-nią 
Gapšienę, Rimkų, Kaminską, p-lę Stradomskaitė, 
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-lės 
Zofijos Paškevičaitės, žymiausios dainininkės, lai-

Programo pradžia lygiai 6 v. v.

Wicker Park Svet.2040 w.
mėjusios “Tribūne” dainų konteste pirmą praizą, 
galingo balso dainos. Prisiminkime kad šitame 
įdomybių vakare dalyvauja ir visų mylimas dai
nininkas Jonas čipaitis ir dar su glėbiu juokų 
pribus vienintelis lietuvis komikas Chicagoje, po
nas Stepukas. Taip šitas vakaras tai bus vakarų 
vakaras — tokiij vakarų su tiek skaitlingų meno 
spėkų, chicągiečiams retai pasitaiko girdėti.

Nariai ir svečiai, nepamirškite, kad šitas

Draugijos Vakaras-Koncertas bus Nedėlioję, Sau
sio 8. Buk pats, atsivesk savo visą šeimyną, kal
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 Dr-jos Savitarpinės Pašalpos 

Vakaro Rengimo KOMITETAS.

Įžanga svečiams 50 centų, nariams veltui
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SAKO, KAD TAI MELAS

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paštu:

klotams
Rusei metų
Trims mėnesiams . ........
Dviem mėnesiam i.-..-.....
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
MSnesiui ••••••••■•••••••••••••••••••••I

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ ....___ _________  $7.00
Pusei metų ..................  3.50
Trims mėnesiams .....__ ........ 1.76
Dviem menesiams ............... 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.

IŠREKLAMUOTAS ASMUO

Calvinui Coolidge’ui labai sekėsi per visą jo gyve
nimą. Niekas nepastebėjo, kad jisai butų turėjęs ne
paprastų gabumų, bet nuo to laiko, kada jisai pradėjo 
savo politišką karjerą, kaipo tarybos narys Northamp- 
ton miestelyje, jisai nepralaimėjo nė vienų rinkimų ir 
žinksnis po žinksnio kilo vis aukštyn ir aukštyn, iki 
pasiekė Jungtinių Valstijų prezidento vietą.

Jisai buvo laimingas, ir pasitraukdamas iš tos vie
tos. Jeigu 1928 metais Coolidge butų kandidatavęs, ji
sai, žinoma, butų buvęs vėl išrinktas. Bet jisai butų 
susilaukęs to, ko susilaukė Hooveris, kuomet kraštą 
apniko depresija su visomis jos bėdomis.

Į prezidentus Coolidge pateko netikėtai — dėlto, 
kad, nebaigęs savo termino, mirė Hardingas. Bet ir į 
vice-prezidentus Coolidge buvo nominuotas tik savo 
nepaprastos laimės dėka. Jam bebūnant Massachusetts 
valstijos gubernatorium, Bostone kilo policijos streikas. 
Ęijodami, kad policijos streiko metu vagys ir plėšikai 
iškraustys visų turtuolių kišenes, Bostono biznieriai 
šaukėsi gubernatoriaus pagelbos, ir jisai įsakė milici
jai eiti daryti tvarką. Bet pirma, negu milicija atvyko, 
streikas jau pasibaigė, nes “airišiai” policmonai nusi
gando savo drąsos ir pasidavė miesto valdžiai. Tačiaus 
gubernatoriui Coolidge’ai teko kreditas už streiko lik
vidavimą, ir spauda ėmė jo vardą bubnyti, tartum jisai 
butų išgelbėjęs nuo pražūties civilizaciją.

Tai buvo 1919 metais. Sekančiais metais susirinko 
Chicagoje republikonų partijos konvencija. Po to, kai 
buvo nominuotas į prezidentus senatorius Hardingas, 
vienas atstovas iš Oregon valstijos pareiškė, kad jo 
delegacija buvusi instruktuota balsuoti už senatorių 
Lodge iš Massachusetts, bet kadangi Lodge atsisako 
priimti kandidatūrą į vice-prezidentus, tai jisai siūlo 
“kitą' Massachusetts’o sūnų, kurio vardas buvo dažnai 
publikos akyse per paskutinius metus”, būtent: Calvin 
Coolidge. Coolidge laimėjo nominaciją, ir kadangi žmo
nės buvo nusivylę Wilsono politika, tai republikonai tą 
rudenį per rinkimus nušlavė kraštą.

antrą pusę tuoše tautų ginčuo
se, kurie eina toje Europos da
lyje dėl teritorijų , ir kitokių 
dalykų.

P-as Lengyel mano pasiro- 
dąs labai bešališkas, jeigu ji
sai “koridoriaus” klausime pa
duoda vokiečių kaltinimus prieš 
lenkus, paskui lenkų kaltinimus 
prieš vokiečius, arba Vilniaus 
klausime — lietuvių nuomonę, 
paskui lenkų nuomonę ir Vil
niaus žydų nuomonę. Bet aiš
kiai matyt, kad jisai žiuri į 
dalykus per vokiškus akinius.

Savo pasikalbėjimus su įvai
riais asmenimis autorius vie
tomis papildo ekskursijomis į 
istoriją ir citatomis iš diplo
matinių dokumentų. Bet jo ži
nojimas yra paviršutiniškas ir 
gana dažnai jo “istorijos aiš
kinimai” yra panašus f skystą 
plepėjimą žmogaus, kuriam ne
rupi patikrinti tą, ką jisai gir
dėjo.

LAIKINO SLA. SEKRETO 
RIAUS PASKYRIMAS

“melą” atidengė
“Times’o korės-

kas yra kaltas 
iš tie-

fp. Vingis,

“Kūjis Kūjį Varo, o Pleiškis Visus..”

(Tąsa)
—Negaliu, ponas Petrošiau, 

—pradėjo susijaudinęs Pusr- 
įbudis: — vien už butą rytoj 
būtinai turiu Įmokėti 75 auk
sinus, paskiau turiu skolų, ku
rias taip pat būtinai turiu 
4?yt sumokėti, reikia pragyve
nimui, namie nei dulkelės mil
tų, nei svaro duonos. Krautu
vininkas daugiauvininkas daugiau nebenori 
duoti bargan, — baigdamas 
atsakė Pusbadis ir nutilo.

Petrašis prislinko prie jo ar
čiau ir padėjo ant jo kelio 
ranką.

—Na, tai štai ką padarysi-
— pradėjo 

tonu.

Dome 
ir čia 
paliki- 
“Ohio 
nešva-

metai buvo didžiausios 
gerovės metai. Spauda 
j galvas, kad tą gerovę

Hardingo administracija susitepė Teapot 
skandalu ir kitokiais nešvarumais. Bet Coolidge 
buvo laimingas. Nors jisai paveldėjo Hardingo 
mą ir turėjo jį likviduoti, kuomet išėjo į aikštę 
gengės” suktybės Washingtone, bet prie jo tie
rūmai neprilipo. Kitokį žmogų publika butų kaltinusi 
dėl užtylėjimo negražių dalykų administracijoje, bet 
apie Coolidge’ą buvo susidariusi legenda, kad jisai vi
suomet tyli ir nekiša savo nosies į dalykus, kurie ne
priklauso tiesioginei jo žiniai.

Coolidge’o prezidentavimo 
Amerikos istorijoje išorinės 
diena iš dienos kalė žmonėms
atnešė Amerikai republikonų partija ir ypač jos geni
jus Calvin Coolidge. Kokiu budu republikonai arba 
Coolidge’as “davė” kraštui “prosperity”, niekas nega
lėjo lemtai pasakyti, bet žmonės patikėjo, ir juo tolyn, 
juo Coolidge’o vardas darėsi garsesnis. Daugelis Ame
rikos žmonių ir šiandie mano, kad jeigu per paskuti
nius ketverius metus Baltam jame Name butų sėdėjęs 
ne Hooveris, o Coolidge, tai dabar gal nebūtų taip blo
ga, kaip kad yra.

Taigi staigiai jam numirus, milionai žmonių nuo
širdžiai gailisi, kad jau jo nebėra. Atmintis apie jį jun
giasi su tais gerovės metais, kada masėms žmonių šio
je šalyje nereikėjo galvoti, kaip atsiginti nuo bado.

Bet kritiškai protaują žmonės dabar jau ima su
prasti, kad ta gerovė, kuria Amerika naudojosi Coo- 
lidge’o prezidentavimo laikais, neturėjo tvirto pagrin-w 
do. Ji buvo paremta nuolatiniu kredito plėtimu. Ji tę
sėsi tol, kol Amerika galėjo skolinti kitoms šalims ir 
kol nepasiekė tam tikro laipsnio žmonių įsiskolinimas 
šalies viduje. Kada daugiaus skolinti pasidarė nebega
lima, tai visa gerovė susmuko. Nabašninkas Coolidgę 
šitos katastrofos nepramatė. Ji jam buvo taip pat ne
tikėta, kaip ir beveik visiems kitiems Amerikoj žmo- 
nėmp.

Dabartinės sąlygos reikalauja visai kitokio nusi
statymo ir politikoje, ir ekonomijoje, ir finansuose. 
Coolidge’o era daugiaus nebegrįš.

Telegramų agentūra Asso
ciated Press buvo pranešusi 
tiesiog iš Maskvos, kad nuo 
Naujų Metų įeinąs galion so
vietų valdžios dekretas, ku
riuo panaikinama teisė namų 
šeimininkėms gauti maisto kor
teles, jeigu jos nedirba fabri
kuose. Dabar “Laisve” rašo, 
kad “New York Times” ko
respondentas teiravęsis apie tą 
dekretą ir patyręs, kad žinia 
buvusi neteisinga. Dekretas, 
kurį minėjo Associated Press, 
esąs tokio turinio:

“Patvarkymas nurodo, kad 
maisto kortelė turi būti iš
duota bile nedirbančiai (fab
rike arba raštinėj) darbi
ninko žmonai, jei ji nėra be
vaikė; jei jos vaikai dar nė
ra pasiekę tokio amžiaus, 
kad galėtų patys dirbti; jei 
ji nesamdo tarnaitės, jei ji 
nepaeina po ta kategorija, 
padarančia ją nepiliete.” 
Padavusi šitą “atitaisymą”, 

“Laisvė” reiškia didelį pasiten
kinimą, kad dar kartą esąs iš
keltas kapitalistiškas “melas” 
prieš sovietus. Tačiau yra kei
sta, kad tą 
kapitalistiško 
pondentas!

Paskui —
dėl to melo, jeigu tenai, 
sų, buvo pameluota? Telegra
ma atėjo iš Maskvos, taigi — 
ji penėjo per sovietų cenzūrą. 
Jeigu sovietų cenzorius • pra
leidžia melagingas žinias, tai 
jisai yra ne mažiaus atsako- 
mingas už jas, negu korespon
dentai, kurie jas paduoda.

Bet yra galimas daiktas, 
kad melaginga yra ne pati ži
nia, o tik jos “atitaisymas”. 
Valdžios labai dažnai bando 
užginčyti faktus, dėl kurių 
jos yra kritikuojamos, šiame 
atsitikime galėjo irgi taip bū
ti. Tačiaus ir “atitaišyme” pri
pažįstama, kad naujas patvar
kymas apie maisto korteles na
mų šeimininkėms buvo išleis
tas. Toliaus, jame pripažįsta
ma, kad didelė dalis namų šei
mininkių, iš tiesų, neteko tei
sės gauti maisto korteles, bū
tent: 1) tos moters, kurioms 
valdžia atima pilietybės teises; 
2) darbininkų žmonoms, ku
rios neturi vaikų ;3) darbinin
kų žmonoms, kurių vaikai yra 
suaugę ir gali uždarbiauti. 
Reiškia, “privilegija” maistą 
pirkti valdžios krautuvėse da
bar yra palikta tiktai mote
rims su mažais vaikais, jeigu 
jos yra “pilietės”. Ar tai ne 
puiki tvarka?

Pasirodo, kad, steigdami “ro
jų” darbininkų klasei, bolševi
kai per 15 metų savo viešpa
tavimo priėjo prie to, jogei 
žymiai daliai moterų (dagi 
darbininkų žmonų) tapo atim
ta teisė net pirkti maistą., O 
kai kurioms moterims bolševi
kai atėmė ir pilietybės teises, 
ir maistą!

šitokią tvarką girti gali 
visai apakusios Maskvos 
vatkos.

tik 
da-

KNYGA APIE LENKIJOS 
TAUTINES MAŽUMAS

Tik-ką išėjo iš spaudos nau
ja knyga po antrašte “The 
Cauldron Boils”, kurią parašė 
Emil Lengyel ir išleido *The 
Dial Press”, Nėw Yorke (153 
West 13th Street). Knyga su
sideda iš 245 puslapių j r at
spausdinta gražiai; bet jos tu
rinys yra menkos vertės.

Autorius daugiausia aprašo 
savo kelionės įspūdžius, įgytus 
besilankant jam pereitą 
rą Danzige, vadinamarp “Lęiį-

SLA. prezidentas, S. Gegu
žis, paskyrė laikinuoju Susi
vienijimo sekretorium p. S. E. 
Vitaitį, “Tėvynės” redaktorių.

Kaip žinoma, pastovų sekre
torių išrinkti Pildomoji Tary
ba savo suvažiavime per Nau
jus Metus negalėjo, kadangi 
nė vienas kandidatas negavo 
daugumos balsų. Iš kokių 10 
kandidatų, kurių vardai buvo 
rekomenduoti Pild. Tarybai, 
pasiliko pabaigoje tik du: Dr. 
M. J. Vinikas ir V. M. Čeka
nauskas. Iš jų renkant sekre
torių, Pild. Tarybos balsai pa
sidalino pusiau: 3 už Viniką ir 
3 už Čekanauską. Nesutinkant 
nė vienam Tarybos nariui sa
vo nusistatymą pakeisti, sek
retoriaus išrinkimas neįvyko. 
Tuomet Taryba įgaliojo prezi
dentą paskirti laikiną sekreto
rių, iki sekančio reguliario Ta
rybos suvažiavimo, kuris bus 
laikomas kovo ' mėnesį. Bet 
prezidentui buvo uždėta sąly
ga neskirti nė Vieno iš dviejų 
kandidatų, dėl kurių Pild. Ta
ryba ginčijosi ir nestengė susi
taikyti, idant butų išlaikytas 
pilnas “bešališkmhas”.

Tuo budu p. Gegužis pasky
rė asmenį, kuris nekandidatar 
vo ir, veikiausia, nekandida- 
tuos į sekretoriaus urėdą, nes 
jisai turi vietą, būtent, redak
torių p. Vitaitį.

Atsižvelgiant į aplinkybes, 
p. Vitaičio paskyrimas, kaipo 
laikino sekretoriaus, gal būt, 
buvo logiškiausias, nes, viena, 
nereikės samdyti naujo žmo
gaus (o trims mėnesiams ka
žin ar kas apsiimtų eiti dirbti 
tokį atsakomingą darbą), ant
ra, jokiam kandidatui neduo
dama progos paruošti sau dir
vą į sekretoriaus vietą.

Tačiau nėra rimto pateisini
mo, kodėl Tarybos nariai už
dėjo prezidentui , suvaržymą 
paskyrime laikino sekretoriaus. 
reigu jie reikalavo, kad jisai 
imtų ant savęs atsakomybę už 
paskyrimą, tai buvo nelogiška 
diktuoti jam, kaip ir ką jisai 
turi skirti. Aišku, kad čia bu
vo vadovautasi tam tikrais 
frakciniais sumetimais. Gegu
žio oponentai bijoję, kad jisai 
nepaskirtų p. Viniko. Jie taip 
yra užsispyrę .prieš Viniką, 
kad jiems baugu yra jį įsileisti 
į centrą bent keletui savaičių. 
Iš šalies žiūrint, tai yra tie
siog juokinga.

tie įspūdžiai, išimant vietų ap
rašymus, susideda daugiausia 
iš pasišnekėjimų su įvairiais 
žmonėmis, ginančiais vieną ir

s
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mc, ponas Tarnai, 
jisai draugišku 
duosiu tamstai šimtą auksinų. 
Pats nuo savęs nuvogsiu, o 
likusių tamsta palauksi ligi 
ketvirtadienio. Kaip nors ap
sieisite! Mane taip pat suve
džiojo.

Pusbadis linktelėjo nuvar
gusia galva.

'■ Jis butų ir nekalbėjęs apie 
pinigus, jeigu ne butų jie taip 
reikalingi, jeigu ne toki laik...

—Ką čia bekalbėti!... lyg aš 
Petra- 
auksi-

. Aš

darbo

nežinau! — pertrauke 
šis. — Štai tamstai 100 
nų ir pakalbėsime apie reika 
lūs. Turėsime daug 
Paklausyk, tamsta.

Pusbadis ' paslėpė pinigus į 
kišenę ir pradėjo klausyti, ką 
papasakos PetraŠis. Jisai pa
pasakojo jam ką kalbėjęs su 
Vertelga ir įsikaršiavęs pridū
rė:

—Tai stebėtinas žmogus ta
sai Vertelga! Iš nieko pinigus 
padaro. Nors mus išnaudoja, 
kiek įmanydamas^ bet vis tik 
malonu su juo dirbti. Kasdien 
vis kas nors nauja, vis nauji 
sumanymai. Padėkim, kad ir 
šis paskutinis...

Išėjęs iš Petrošiaus buto, 
Pusbadis susirūpino savo pa
dėtim. Vilkdamas koją už ko
jos, galvojo, ką čia padarius?

Blogai! vieton 400 auksinų 
gavo tiktai 100, o čia pačių 
reikalingiausių, neatidėtinų iš
laidų prisirinks apie du šimtu. 
O namai, smulkios skolos?...

Čia jis valandėlei net sus
tojo.

i

0 tuo tarpu nabagas Vitaitis 
užsidėjo naštą. Kaip tik pra
džioje mėtų SLA. sekretorius 
turi atlikti svarbiausią darbą 
— paruošti metinius raportus. 
Prade j us eiti naujas pareigas 
ir nespėjus dar su jomis kaip 
reikiant5 apsipažinti, tuojąus

galėdami jam pądėtų.

naujienų koncertas
Vas. 26 Liet,, Auditorijoj
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i' Katrė taip daug tikėjosi pa
daryti už tuos pinigus, tiek 
turėjo susidariusi planų — o 
čia apsivylė... tarnaitė laukia 
—gaus špygą! Ir aplinkui ma
tyti nepasitenkinimo, pilni ne
užganėdinimo veidai...

Pusbadžiu! net plaukai ant 
galvos pasišiaušė ir jis dar lė
čiau pradėjo žingsniuoti. '

Katrė Pusbadienė susirupi-1 
nusi mažyčiam vyro kambarė
lyje ir nekantriai laukė parei
nant. 400 auksinų! Tiek pini
gų savo gyvenime jiems retai 
tekdavo matyti savo namuose 
ir jinai paskirstė juos smul
kiems reikalams. Manė nusi
pirks sau • naujus batelius ir 
nueis į teatrą.
Tuo tarpu silpnai suskambė

jo skambutis. Jos širdelė su
drebėjo, nedrįso net išeiti pa
sitikti vyrą...

—Nepasisekė.! žaįbo greitu
mu prabėgo pro galvą mintis, 
ir visos svajonės dingo, vos 
galėjo pastebėti išblyškusį vy
ro veidą ir liūdną, susirūpinu
sią jo išvaizdą.

—štai, — pratarė jis, nelauk
damas žmonos paklausimo ir 
traukdamas iš kišenės pinigus, 
lyg ir teisindamasis, — ligi 
ketvirtadienio kaip nors vers
kis, o ketvirtadienį likusieji!

Jis numetė jai ant kelių pluo
štelį popierinių pinigų, o pats 
sėdo prie savo stalelio, ant 
kurio gulėjo pradėti braižyti 
planai.

—Och... pavargau! — pradė
jo jisai, bijodamasis tylos. — 
Poną Petrašių suvedžiojo jo 
šefas; o tą vėl. kažin kas, o 
Petrašius mane. Ir tuos kuo ne 
spėka išlupau. Norėjo duoti 
tik 50.

—Ką gi aš padarysiu už 
juos? — pradėjo Pusbadienė, 
žiūrėdama į ant kelių gulin
čius pinigus. Josios svajonės 
sėnai diiVgo, kaip rūkas pava
sario rytą ir jų
rūpesčiai tikrąja padėtim.'

—75 auksinai už butą, mė
sininkui tu pats ketinęs duoti 
25 auks.

—Duosime penkioliką, —
skubiai dtkirto Pusbadis.

—Gerai. Tai jau 90-10 — 
tarnaitei...

įėjo

—Penkis duosime tarnaitei!
—Taigi jinai skandalą pada- 

ris. Na, tiek to, tegul taip bus, 
tris už pieną, kitaip ne nešios. 
Palieka du auksinai. Aš nei 
grašio neturiu. Iš ko gyventi? 
Ligi ketvirtadienio 5 dienos, 
reikia mažiausia 25 auksinų.

Ir jinai lyg klausdama pa
žvelgė vyrui į akis. Jis nulei
do galvą.

—Aš pas draugus kiek nors 
paskolinsiu... jau tu kaip nors 
išsiversi!

Tuo tarpu į kambarį 
tarnaitė.

—Ko tau reikia? — aštriai 
paklausė Pusbadis.

Tarnaite net ne pažvelgė į 
jį-

—Ponia, — prabilo jinai.— 
Panelė tamstos laukia, nori 
pasikalbėti. Jinai rengiasi jau 
eiti.

—Gerai. Paduok arbatą, — 
dirbtinu ramumu atsakė ponia 
Pusbadienė ir, kuomet tarnai
tė pasitraukė, jinai triukšmin
gai pažvelgė į vyrą, kuris net 
už galvos nusitvėrė.

—Ką aš jai pasakysiu, — ty
liai užklausė Katrė vyrą, — 
aš jai šiandien ketinau sumo
kėti.

—O ar daug?
—-20 auksinų; greitai antras 

mėnuo baigiasi.
—O Viešpatie! atsiprašyk li

gi ketvirtadienio. Pasakyk, 
kad ir mus apvylė, o ketvirta
dieny visa sumokėsi.

Pusbadienė atsikėlė nuo ka
napos lengvai 
paslėpė pinigus 
kambario.

Pusbadis krito
- IV.

Mažam Pusbadžių salionė- 
ly, prie stalo, ant kurio gulėjo 
albomas su atvirutėmis ir se
nais atvaizdais, sėdėjo Ona 
Virtaitė, smulkute mergaitė, 
išblyškusiu, suliesėjusiu veidu, 
kuriame blizgėjo dvi juodos 
akys.

Jinai neva žiūrinėjo atviru
čių ir atvaizdų, vienok klau
sėsi kalbos ir baikščiai pašo
kdavo,, prie kiekyięuo mažiau
sio bildesio.

(Bus daugiau)vietą užėmė

GELBĖKITE!

kvėpuodama, 
ir išėjo iš

į kanapą.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj
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i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaip roselandiečiai 
sutiko Naujuosius 

Metus

me. Dabar gyvename Naujus' 
me’ais. Ar jie bus laimingi ar j 
vargingi, nežinau, bet pirmos. 
pergyventos valandos ilgai pa
siliks musų ahnintyj.

A. Narbutai dalyvavo sutik
tuvėse didokas būrys naujie- 
niečių, būtent J. šmotelių šei
myna, S. Dubraskai, P. Kučin
skai, J. Grybai, V. Palupai, P* 
Sudulai ir S. Misiūnai.

—Draugas Svečias.

lr bur''Šiandien sukanka 5
1 • ■ s > ’

metai nuo artisto Jį 
Sankuno mirties

menduoja pirkti jautieną. Jau
tiena busianti ekonomiškiau
sias pirkinys per kelias dienas. 
Be to/ labai prieinamai galima 
piidkti ir kiaulieną.

Buvo nenuilstantis scenos dar
buotojas; žiupsnelis atsiminimų

Ar 1933 atneš ką gero, spclio- 
. ja “Draugas svečias“, bet yra 

tikras, kad pirmos pergyven
tos valandos ilgai pasiliks 

atmintyje.
I

Pereitų metų išvakarėse, 
važiuojame Roselando gatvė
mis, pasiekti Naujus Metus. 
Roselandiečiai dar nemiegojo. 
Namų languose matėsi švie
sos, gatvėse bėgiojo žmonės.

Šaltas, nejaukus vėjas blaš
kėsi, švilpė, kandžiojo ausis, 
veidus bėgančių žmonių. Visi 
skubėjo. Bėgo šalčio vejami; 
skubėjo išbėgti nuo šių senų, 
vargais, nemalonumais susite
pusių metų; skubėjo pasitik
ti Naujus Metus, kurie slapstė
si kur fcai už poros valandų 
lajko.

landė.
Roselandiečiai vargsta spau 

džiauti depresijos. Milžiniškos 
dirbtuvės uždarytos, kitos jau 
senai sušalusiais lavonais vir
to; nėra kas pirkių darbinin
kų energiją, nebėra žmonėms 
įplaukų, ištekliaus žmoniškai 
gyventi. Važiuojame ir žvalgo
mas. Žvalgomos ir nematome, 
kur tos senoviškas roselan-

ir 
tur 

Naujieji Metai;

namų languose linksmos švie
sos šviečia, ne daugelio žmo
nių veiduose džiaugsmas — 
ramumas tespindi. Pučkorių 
namas labiausia apšviestas: 
čia daugiausia gyvumo 
smagumo matytis; čia — 
būt slepiasi
čia mes ir sustojome.

Nauji metai pas J. ir V.
x Pučkorius

Juozas ir Valerija Pučko- 
riai, visuomet smagus, visuo
met vaišingi ir draugingi: jų 
nė depresija neįveikia, nė 
blogos aplinkybės nesugadina, 
čia susirinko didokus bilrelis 
draugų ir draugių ir pasiuko 
Naujus Metus. Čia užmiršome 
visus gyveninio trukumus, vi
sas praeities bėdas ir džiaugė
mės, kits kitam laimės linkė
jome ir visas praeities bėdas 
ir džiaugėmės, kits kitam lai-

Golden Star kliubiečiai 
Kliubruimyjc irgi turėjo pa
rengę Naujų Metų lauktuves.. 
Daly va v o daugumoje fourty 
four berneliai. Jųjų lauktuvės 
užtruko kiek ilgiaus, nes “sa- 
labreišiną” užbaigė antradie
nio vakare. —Untanas.

P-Iė V. Čepukaitė 
baigianti 4 m. kursą 
North. Universitete

Vaiiiiosianli Lietuvon tęsti 
mokslą toliau.

Chicagos ir New Engiami 
valstijų lietuviai ir svetimtau
čiai per kurį laiką pažino 
p-lę V. Čepukaitę, kaipo smui
kininkė. Publika ir laikraščių 
kritikai, kurie klausėsi jos 
pildomų programų, skirdavo 
ją prie gabiausių talentų.

Tačiau, reikia pažymėti šis 
faktas, kad p-lci V. Čepukai- 
tei kaip ir kitiems gabiesiem 
muzikos talentam, buvo gana 
sunkus kelias prieiti prie to 
aukšto išsitobulinimo laips
nio.

P-lė V. Čepukaitė nuo pat 
mažų dienų buvo muzikos 
mėgėja. Ji užbaigė aukštąją 
mokyklą dar visai jauna bū
dama ir įštojo į Gari Bunge 
koncervatoriją. Ten studijavo 
muziką per 7 metus, susipa
žino su muzikos teorija ir ki
tomis muzikos fazėmis.

Minėtoj konservatorijoj iš
laikė kvotimus su aukštais al- 
sižymėjimais ir tada įs*pjo į 
Chicago College of Music. Čia 
dar geriau mokslas sekėsi, nes 
kvotimus išlaikė per du metu. 
Dar vienus metus lankėsi į 
American konservatoriją ir po 
to tęsė toliau Northwestern 
universifjete.

P-lė V. Čepukaitė yra pasi
ryžusi užbaigti 4 m. kursą mi
nėtam universitete šiais me
tais. Ir tada ji važiuosianti į 
Lietuvą, kad arčiau susipažin
ti su lietuvių muzika.

Šįmet sausio 7 dieną sukan
ka lygiai penki metai, kaip mi
rė Chicagos ir apielinkės lietu
viams žinomas scenos mylėto
jas artistas Jonas Šaukimas. 
Daug laiko probėgo nuo to 
liūdno įvykio, daugel kitų gal 
būt sunkesnių nuostolių pergy
venome.

Laikas butų ramiai išreikšti 
mintys apie jo mirtį ir prasi- 
šalinimą iš musų tarpo, bet 
kaip dar sunku tai padaryti. 
Kaip artimas jis tebėra mums 
visiems, kurie jį pažinome ir 
dirbome kartu su juo. Kaip 
apčiuopiamas tas jausmas tuš
tumos musV scenoje, kuris pa
sireiškė po jo mirties.
Mirė sausio 7 d., 1928 metais

A. A. Jonas Sankunas nepa
liko musų daug žymių darbų 
atlikęs, bet buvo nenuilstantis 
scenos darbininkas dar nuo 
tų laikų, kada Chicagoje tik 
tvėrėsi lietuvių scena. Iki mir
ties jai dirbo, vaidindamas 
svarbesnes roles veikaluose, ku
rie buvo statomi progresyviš- 
kos visuomenės, nereikalauda
mas už tai jokio atlyginimo. Jis 
pasitenkindavo tuomi, kad ga
lėjo savo vaidinimu patenkin
ti publiką, nes buvo Chicagos 
lietuvių scenos žvaigždė. Jis 
gyveno scenai, kuriai pašvęsda- 
vo savo mintis, 
laiką.

1928 m. 7 d. 
nusinešė Joną į 
laikas nupynė į
dar vieną paminklą.

Tu užgesai!.., O kaip išreikš
ti liūdėsi kad tu jį pajustum? 
—lengvesnė būt žemelė. Bet tu 
ilsies kapuos, gaivint tave jau 
vėlu.—J. G. »

Pataria šeiminin
kėms pirkti mėsą 
apielink. krautuvėse

kimas. Bus svarbių raportų ir 
pranešimų. Visų narių pareiga 
atsilankyti ir atsivesti bent po 
vieną narį, prirašyti prie kuo
pos. Su pradžia metų turime 
pradėti prirašinėti narius, kad 
pabaigoje metų galėtume kuom 
pasididžiuoti. Už neatsilanky
mą skiriama bausmė sulig kon
stitucijos.—Sekretorius.

don’t cabaret dances usuallyj 
reųuire a password to get you 
in? Well, you simply exchange 
sixty ccnts for the password. 
That’s all. Only sixty cents. 
Ali tbe K R girls liave the 
passes now. Get ’em early, 
avoid the rush. Only a limited 
number.

Oh, perhaps, you’re intcrest- 
ed in knowing who the Com-

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Aoenae 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

rūpesčius ir

sausio mirtis 
amžinastj, o 
savo tinklą

Mėsos taryba reko 
menduoja šeiminin

kėms jautieną
Reguliariame savaitiniame 

biuletene Chicagos mėsos tary
bos informacinis biuras reko-

«

fc

Apsisaugokite apgaulingų par
davėjų, sako svarstyklių in
spektorius Joe Grein

šiomis dienomis Chicagos 
miesto “sealer”—svarstyklių ir 
saikų inspektorius Joe Grein 
su dvejais padėjėjais pradėjo 
tyrinėti įvairių paukščių ir mė
sos krautuvių svarstyklių tiks-' 
liumą. Jis iškėlė aikštėn, kad 
kelios krautuvės per ilgą laiką 
apgaudinėjo klientus, nusukda- 
mo po svarą, du, nuo kiekvieno 
nupirkto mėsos kiekio.

Inspektorius Grein pareiškė, 
kad tos krautuvės pirmiau pri
klausė General Markets Com- 
pany mėsos krautuvių grandi
nei. Apie metai atgal bendro
vė subankrotavo, kuomet vy
riausybė privertė ją sumokėti 
$3,900 bausmę už pirkėjų ap
gaudinėjimą. Dabartiniu laiku, 
kelios tos bendrovės krautuvių 
egzistuoja ir varo biznį pasi
vadinusios “Andreas Market” 
—prie 1760 W. Chicago Avė. 
Nuo šešių svarų mėsos pirkinio 
nusukdavo apie 2-3 svarus, nuo 
didesnio —5-6.

Inspektorius pataria šeimi
ninkėms apsisaugoti ir pirkti 
mėsą pas vietinius apielinkės 
krautuvninkus, kurių teisingu
mu galima daugiau pasitikėti.

West Pullman

8

SLA. 55 k p1, susirinkimas
Ateinantį sę^niadienį, sausio 
d., 2 vai. po pietų, West Pull

man Park svetainėje įvyks S.
LA. 55 kuopos metinis susirin-
X—ii iii n'i

(įraboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

m GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS ? 
IR PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS. ;

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulęvard 2035

TheEngiishColumn
ANNOUNCEMENT

K. R. Cabaret Dance

Yes, sir, Ladics and Gen's, 
you are hereby cordially re- 
ųuested to keep open the date 
of Salurday, February fourth, 
Ninctccn Thirty Threc.

The annual K. R. dance will 
have new and added šurprises 
tins year.
tiell xvhat, būt I do know that 
even the “ballroom” is being 
ncwly and specially decorated 
just for the K. R. dance!

By the way, you can learn 
or get the password from any 
member. Of course, of course,

Um-uni, can’t

Grauoriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvcse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
c v* VRTT

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

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

S. M. SKUDAS

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CGIRUKGA9

7 o .... ______ OFISAS:

mittee is? The fair niaidens 4645 S. Ashland Avė.* 
who are doing the work are b"? 4p»įj
Bernice Balickas, Lucy Sadau- 2fi’° Tį1’,* Boalevard 7820

i m • ei < A/ .i m N«“ų Tel.: Prospect 1930skas, Mane Slater. Yes, they 1P 
act as hos’icsscs, too, assisted 
by all the other K. R’s.

So, don’t forget folks, Sat- 
urday, February fourth, the 
most novel dance of */he year: 
the K. R. Cabaret Dance.

—Frankie.

Pbone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir‘graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulęvard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Čhicagoj

1646 W. 46th St.®

JONAS ALELIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 5 dieną. 3:20 valandą po piet 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Bernunių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Oną Dobilauskienę. žentą 
Pius Dobilauską, anūkę Delores 
ir gimines, o Lietuvoj moterį Kot- 
riną ir dukterį Elsie. motiną, se
serį. brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2145 
W. 23 St.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 10 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Aleliuno gimi
nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Duktė. Žentas, Anūkė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavičius, Tel. Roosevelt 
2515.

MARIJONA BUKAUSKIENĖ 
po tėvais Mare i n kaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 dieną, 10:15 valandą 
yak. 1933 m. sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Jurbarko parapijoj, Juzų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

ra Petrą, 2 dukteris Eilėn ir Ada, 
sūnų Joną, pusbrolius, pusseseres 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2515 
W. 42 St.

Laidotuvės {vyks subatoj sau
sio 7 dieną, 2:00 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a .Marijonos Bukauskie
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.

Vyras, Dukterys, Sūnys, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius E adei kis, Tel. Yards 
' . ‘ i. :

grabo- 
1741.

1

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS

W . ........ li-i-. .u.mr.T, --------------- . ..... ■ -’T’-T

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EŲDĘI&S Ir yėl nustebino publiką su pavo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaido^ma, 
norokuojame už atvežimu nįirusio žmogaus kūno | muR 
latetyft Ji bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius gtyažiuoų | Jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti ii- 
džUusį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimų jums visai niekp nereikės moMtb nežiūrint 
J tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

ĘĮJDEĮKJH yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertų lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios DU 
flenųenų. J>ąšaųk|tp EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
, - i-. ", pi: ' p *■ d , i o ' J 'f i ',

. JŪSŲ GRABORIUS ;• ;lj i .

Telefonai

Boulęvard 5203

Boalevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonu 
Cicero 3724 s

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis j 

Vestuvėm,, Ęaokietams ų Pagrasius Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulęvard 7314

p

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

kaip buvo pirmiau.
Paugely atsitikimų akys ati- 
taisomos be akinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulęvard 7589

’ f f f ; ! ų if'> . •; - ■
Didysis '’Oftyį ‘ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vii Telefonai: YARDS IMI fr 1741

TeL Yards J 829

DR. G. SERNER
į«#TUyiS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Lietuviai 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 Boulęvard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi* 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetem Auį 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Petnyčiomi* 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS i
DENTISTAS 

Grįio ii Europos ir cit praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niai* pagal *usitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l. BOULĘVARD 9199

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

2400 TV. Madison St. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brun*wick 0597

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 Šventadienio it ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šventadieniais pagal susitarimo

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulęvard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St. 

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

Nedėldieniai* pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulęvard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St.

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

Nedeldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gysla*.

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

Tel. Boulęvard 1401
L •

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ie Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė, 
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

)YTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Telefonu Virginia 0036 *

2422 W. Marauette Rd. 
kampa* 67th ir Arterian A v*. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
įt 7-9 po pietų, seredom* po pietų it 

nedėliom* pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenne
Phone Boulęvard 70<2

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

DK. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Ofiso tel. Ląfayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgas it 
akušeri*.
..Gydo staigia* ir chroniška* ligas vyrų, 

moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todu* X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisus.

Ofisą* ir Laboratorijai
1025 18th St., netoli Uorgon Si 

Valandos: .nuo 10—J 2 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 «r Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland 2 Itsbot 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo |0 iki 12 vaL ryte, buo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

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

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

Specialisto* odos ligą ir veneriiką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas J l*t Street

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

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos t 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Aoe. TeL Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Pirk 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* Stato 7060; ValanOo* 9—8 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PanedSHo, Seredo* ir Pštnyčio* rak. 6 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 0090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko, Ketverge ir Subato* vak. 7 Iki 9
■ Telefonas Bepublio 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

I
4

J

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nędėliomb puo 10 iki 12

Tel. Douleyąrd 2800 - 
Rez. 6515 So. RocktveU 8t.

TeL Republic S>723

B i&i



RADIO

F. 1..—960 kc., 309.1

1020 kc., 294 mot.

metų

Bridgeportas
Tau

Mortgečius tik $2200. Mai-

SPORTAS visai

For Rent

kuri stumtų
didelis ir šviesus

šeimynos.

Telefonas yra

1 lubos

■K

t&š'p-te! iiiĮ>.*»i i . .1
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RENDAI šviesus kambarys apšildo
mas, su ar be valgidl prie mažos šei
mynos. 3316 W. 55 St. Republic 8214.

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

Financial
Finansai-Paskolos

A. MARGIS, 
Savininkas 

1303 W. 69th St.

IŠSIRENDUOJA 
frontinis kambarys, apšildomas su vi
sais patogumais. Galima matyti visuo
met, 2 lubos iš fronto. 3334 South 
Lowe Avė. Boulevard 8143.

Reikalui esant gale- 
Klauskite 

8909.

PASIRENDUOJA 2 miegami kamba
riai apšildomi prie mažos 
5612 So. Sawyer Avė. Republic 3610.

PAIEŠKAU Jono Mitchell moteriškų 
rūbų siuvėjas, pirmiaus gyveno Chica- 
goj ant Western Avė., ir apie 55 gatvę. 
Jis pats ar kas kitas atsišaukite laišku. 
Joe Rice, 132 Park St. Westville, III.

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
Southsaidėj. prie teisingos šeimynos. 
Praneškite laišku. Box 1522, 1739 S. 
Halsted St.

RENDON 4 kambariai, pečiais šildo
mi arti gatvekarių linijos. 

4723 So. Rockwell St.

RENDON kambarys apšildomas, vai
kinui ar vedusiai pprai, gali vartoti vir
tuvę. Matykite po pietų.

3332 Emerald Avė.

RENDON 4 kambarių flatas naujai 
ištaisytas, su visai parankumais, pe
čium šildomas. Randasi 7228 South 
Talman. Savininkai

1255 S. Sawyer Avė.

FORNIŠIUOTI 4 kambariai su mau
dynėms ir visais patogumais gali pasi
taisyti ir valgyti. Yra ir ga*radžius.

827 W. 34 PI.
1 lubos iš užpakalio.

IEŠKAU darbo į bučernę ar groser- 
nę, esu patyręs. P 
čiau prisidėti su pinigais. 
Joe. Tel. Normai

IEŠKAU $1000 antro morgičiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalow. Tu
riu gerą darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį, šaukite Stewart 0745.

RENDON didelis ir šviesus kambarys, 
garu apšildomas, atskiras įėjimas, 2 
aukštas. 3301 S. Wallace St. •

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

MAINYSIU grosernę į stubelę be 
morgičių, nebrangesnė $1,500 arba 
$2,000. Kreipkitės — Aušros Kny
gynas, 3653 So. Halsted St.

į kitą miestą, Renda

ONA BUDVITIENĖ 
323 9 Auburn Avė.

šeštadienis, sausio 7, 1938

na
. r ■ •

PRANEŠIMAI

RENDON kambarys, šviesus ir ap
šildomas, su ar be valgio, prie mažos 
šeimynos. 7036 So. Artesian Avė, 
lubos.

B. Lauraičio Mirtis Sukelia
Sujudimą Tarp Lietuvių

Žinia apie liūdną įvykį visus nustebino; 
draugai ir pažįstami apgailestaują mirtį
Kelias savaites atgal velionis nusiskundė 

nesveikuojąs
1

Žinia, kad trečiadienį sau
sio 5 d., mirė Bruno Lauraitis, 
buvęs Chicagos lietuvių aky- 
vaizdoje per kelias paskutines 
savaites, nustebino visus, ku
rie buvo juo ir jo bylomis, 
prieš žmonų ir kunigų Briškų, 
suinteresuoti.

šis liūdnas įvykis buvo ne
lauktas, ir nei vienas netikėjo, 
kad velionis, dar jaunas, stai
giai persiskirs su šiuo pasau
liu. Mirtis ypatingai didelį 
sujudimų sukėlė Brighton Par
ko apielinkėje, ir Cicero, kur 
velionis dirbo kaipo Metropo
litan Insurance Company agen
tas.

džia to prašymo kartoti.
Po to, lyg ir pamėginęs nu

sišypsoti, silpnu balsu palinkė
jo “Happy New Year“, silp
nais pirštais suspaudė ranką. 
Tuo pasibaigė šis nepaprastas; 
keistas interviu. Sunku bus už
miršti jo veido išraišką, balsas, 
kuriuo prabilo į korespondentą. 
Jame buvo galima išskaityti 
skausmas, apsivylimas ir kris
lelis to, pasiryžimo, kurį paro
dė įteikdamas korespondentui 
pareiškimą.

kolionijų Chica-šokiai ir šiaip-kitokie paįvairi- * 
nimai,—boksas, etc. St. Bagdo* 

Tarp kito ko, bus renkama nas, kliubo laikytojas, sako, jog 
nauja valdyba, kuri pakeis 
ligšiolinę, laikinųjų valdybų.

B.

viai iš visų* 
goję.

Visi Northsidiečiai 
nekantriai laukia 

savo “šventes”

jis desiųh visas pastangas, kad 
“grand opening’* išeitų 
šauniausias.
vyks svečių, tuo bus smagiau.

—N.

kuo
Juo daugiau at-

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

( CLASSIFIED ADsTJ
Persona! Fantig For Sale

Ūkiai Pardavimui
PARDAVIMUI 176 akerių farma 

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

Tikisi apie du tūkstančius pub
likos Chi. Liet. Sav. Paš. Dr- 
jos koncerte

Turėjo gerą opiniją tarp 
žmonių

Toje apielinkėje jis buvo 
ypatingai gerai žinomas, kai
po malonus, tolerantiškas ir 
draugiškas žmogus. Panašiai 
kalba ir kiti, kurie turėjo pro
gos su velioniu sueiti vienu ar 
ki’jU reikalu. Kiekvienam pa
darydavo gerų įspūdį, todėl 
nenuostabu, kad daugelis jo 
ankstyvų mirtį apgailestauja.

Platesniai visuomenei jis 
buvo žinomas dėl bylų, kurias 
užvedė, kelius mėnesius prieš 
mirtį. Kiek joms buvo pama
to, neteks sužinoti, nes velio
nis viską nusinešė į kapus.
Nenustojo pasiryžimo iki pas

kutinės valandos
Bet nepaprastos, įdomios 

bylų aplinkybės sužadino vi
suose smalsumų, kuris didžiu
mos apsivylimui, nebus paten
kintas.

Bet velionio pasiryžimas ko
voti, tęsti bylas iki galo neap
leido iki paskutinės valandos. 
Kelias savaP.es atgal jis įteikė 
pareiškimų “N.“ koresponden
tui, kuriame atkartotinai sakė, 
kad “parodys kokia skriauda 
jam buvo padaryta”, “kad eis 
iki galo”, “sveikatos jam ne
grąžins, bet nuteis visuomenės 
akyse“ ir t. I. Jau kuo laiku, 
kelias savaites po operacijos, 
velionis nesijautė gerai ir nu
siskundė korespondentui, kad 
susirūpinimas, negalėjimas 
valgyti, ir apsivylimas pama
žu kerta jo jėgas. Reikėjo 
nusistebėti, kokiomis drąsio
mis akimis jis žiurėjo tiems 
fak’ąms į akis ir tuo pačiu lai
ku laikėsi pasiryžimo eiti iki 
galo su bylomis.

Keistas “interviu“ ligoninėje
Panašus incidentas atsikarto

jo Grant ligoninėje, kur velio
nis mirė.

Tai buvo šeštadienis, gruo
džio 31 d., kelias dienas prieš 
mirtį. Apie trečių valandą po 
pietų “Naujienų“ raštinėje su
skambėjo telefonas. Kalbėjo 
velionio artimas giminaitis. Jis 
pranešė, kad Bruno Lauraitis 
nori tuojaus pamatyti “Naujie
nų“ korespondentą. Ragino 
skubintis, nes "velionis nerima
vo. Jis norįs ką tai svarbaus 
pasakyti.

Už pusės valandos korespon
dentas buvo ligoninėje, B. Lau
raičio kambaryje No. 308. Be 
■kitų jame buvo Dr. Lauraitis, 
velionio brolis ir R. J. Cooney, 
Lauraičio advokatas. -

Velionis buvo sunku bepa
žinti. Sunykęs, nustojęs jėgų 
veidas patamsėjęs, akys be 
spindėjimo. Pamatęs “Naujie
nų“ korespondentų, ištiesė j jį 
rankų ir silpnu, vos girdimu 
balsu, sušnabždėjo kelius žo
džius. Tai buvo jo paskutinis 
prašymas nuo “N.“ Užuojauta 
velioniui ir jo atmintis nelei-

Šiandien įvyksta pir 
mo “Pažangos” sky 
riaus susirinkimas

Rinks pastoviąją 
1933 metams; 
rengiasi dalyvauti 
skaičius veikėją.

i valdybą 
susirinkime 

didelis

šį vakar Universal 
814 West 33rd Street, 
Visuomenės ir Kultūros Sąjun
gos “Pažangos“ pirmo sky
riaus susirinkimas.

ši nauja Chicagos lietuvių 
organizacija, planuojanti lai
kui bėgant apimti kitas J. V. 
lietuvių kolionijas ir veikti 
srityse, kurias nurodo jos var
das, su šių metų pradžia pra
deda darbų, kukliai, nesirek- 
liamuodama ir nedarydama 
priežadų. Organizatoriai tiki, 
jog vykinimas tikslų, kuriems 
sąjunga buvo sukurta, parodys 
visai lietuvių visuomėje, kad 
ji duoda pradžia judėjimui, 
neturinčio ir neturėjusio ly
gaus Amerikos lietuvių gyve
nime.

Kliubc, 
įvyks

Apatija, pakrikimas lietuvių 
veikime

“Pažangų pagimdė įvairios, 
prielankios ir neprielankios 
aplinkybės, kuriame randasi 
dabartinis Amerikos lietuvių 
veikimas, “sako sąjungos spau
dos komisija“. Apa’pja, nusi
vylimas ir pakrikimas, įsiga
lėję ne vienoje lietuvių kolio- 
nijoje paraližiuoja veikimų, 
kuris prie palankesnių sąlygų 
pasiektų aukštų laipsnį. Kar
tais jeigu veikimas ir pasi
reiškia, patiems vadams jis 
atrodo betikslis ir nežadąs jo
kių konkrečių rezultatų.
"Pažanga užpildys jaučiamą

spragą
paragrafuose sun- 
visas lietuvių vei-

Keliuose 
ku apimti 
kimo negalavimų puses, tęsia 
spaudos komisija“, bet aišku, 
kad jų yra gana daug. Jie 
gana ryškiai metasi į akis 
kiekvienam, kuris dalyvauja 
visuomeniniame veikime. Kiek
vienas jaučia, kad trūksta pa
stangų subendrinimč, trūksta 
tikslo ir jėgos,
veikimų vienon kurion kryp- 
tin.
Pirmi žinksniai pasekmingi

“Kultūrinio ir Visuomeninio 
veikimo sąjunga ‘Pažanga* ma
no užpildyti tas spragas pa
žangesniųjų lietusių veikime. 
Sąjungai padėtas tvirtas*, pas
tovus pagrindas ir pirmieji 
žinksniai buvo sulikti su pasi
sekimu, užtikrinančiu 
kurių organizatoriai 
jų organizuodami.

Pirmas “Pažangos” 
kuris šiandien šaukia

ateitį, 
numatė

skyrius, 
____ _____ _ ksusirin
kimų, 7:30 vai. vakare, jau 
priskaitė virš 25 narių. Nu
matoma, kad šiandien narių 
skaičius žymiai padidės, nes 
susirinkiman rengiasi lietu

Northsidiečiai su nekantru
mu laukia savo didžiosios šven
tės, nors ši šventė priklauso ne 
vien northsidiečiams, bet visos, 
Chicagos lietuviams, kurie pri
klauso prie Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugijos. Ryt, 
sekmadienį, ši draugija rengia 
koncertą Wicker Park svetai
nėje. Northsidiečiai daugiau
siai draugijų savinasi, nes kon
certai įvyksta northsidėje, be 
to, pati draugįja kilo iš north- 
sidės, nors dabar išaugo į di
džiausią lietuvių pašelpinę drau
gijų Chicagoje ir prie jos pri
klauso nariai iš visų miesto da
lių.

Tikiu, kad šiame koncerte bus 
daug publikos ,nes vien tik na
rių draugijos yra apie 1,200, 
kurie tikietus gauna veltui. 
Draugijos valdyba ir rengimo 
komisija sutraukė į koncertą 
geriausias 
todėl 
rinks

šeštadieni, sausio 7 d.
W. E. N. R.-r-5 vai. vak. — 

Vokiečių dūdų orkestras.
K. Y. W.—7:30 vai. vak.— 

“Road to Romany”.
W. M. A. Q,—10:30 vai. vak. 

—San Francisco Simfonijos or
kestras.

W. C. 
metr.

W. L.
kc., 345

W. M. 
metr.

PAIEŠKAU Stanislovo Buivid paeina 
iš Lietuvos, Užvenčio miestelio, gyveno 
Chicagoje apie 14-tą gatvę ir South 
Halsted St. Atsišaukite į Naujienų ofi
są ,yra svarbi žinia dėl Tamstos. Jei
gu kas apie jį žino, prašau pranešti, bu
siu dėkingas.

Box 1521 
Naujienos

1 739 So. Halsted St., Chicago, III.

Excliange—Mainai
MAINYSIU medinį 2 pagyvenimų 

namą ir krautuvę $u kambariais ant mū
rinio 2 flatų arba flato ir bizniaus, yra 
cash, 2009 S. Halsted St. Tel. Canal 
3032.

Situation Wanted
Darbo Ieško

S.-W, E. N. R.— 870 
metr.
A. Q — 670 kc., 447.5

artistines spėkas, 
tiki, kad publikos susi- 
apie porą tūkstančių.

—Pilietis.

Amerikos Jaunų Vyrų 
tiškas kiiubas tankiai pasižymi 
savo gražiais parengimais ir 
daugelj kartų prisideda prie 
visuomenės veikimo. Gal to
dėl ši draugija randa užuojau
tų ir pačioje visuomenėje.

Kiek teko girdėti, ateinantį 
sekmadienį kiiubas z rengia Va* 
karą, kuriame scenoje bus pa
statyta komedija “Užburtas 
Kunigaikštis“. Vakaras įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street. Vaidins 
Dundulienės artistų grupė.

—Narė.

RYTOJ ĮVYKS (ATIDARY
MAS ATLETIKOS KLIUBO

Rytoj, 2 vai. po pietų, j vyks 
“grand opening” Bridgeport 
Health Kliubo, 3236 S. Hal
sted St. Dalyvaus, galima sa
kyti, visi Chicagos lietuvių ris- 
tikai ir daugelis svetimtaučių. 
Pirmų kartą viešai pasirodys 
Stanley Vaištortas, 23 metų 
amžiaus milžinas. Tai, taip sa
kant, nauja žvaigžde lietuvių 
ristikų padangėj.

Dalyvaus ir kiti lietuvių ris- 
tikai, kaip tai: Bancevičius, 
Mingėla, Widzes, broliai Bag
donai ir t.t. Programą ves John* 
ny Mason.

Ristynėms pasibaigus, bus

Magiško divonėlio 
programa gaunama 

Pietų Amerikoje
Radio klausytojo laiškas parodo, kad 

baronas Munchausen yra lygiai taip po- 
puliarus čiliečių tarpe, kaip ir ameri
konų.

Neseniai buvo gauta nuo vieno Lucky 
Strike Magiško Divonėlio mylėtojo ži
nutė, kur vienas iš jurininkų ant laivo 
sustojusio Valparaise, čili, apie 6,000, 
mylių nuo* Nevv Yorko sako, kad jis 
pagavo ant savo radio Magiško Divo
nėlio programą, su Jack Pearl, vadinamu 
“Baronas Munchausen“.

Būrys jurininkų, besibastančių netoli 
radio taip patenkinti šia pirmąją pro
grama, jog dėl sekančių programų bu
vo tįaisyta ant laivo garsiakalbiai, kad 
davus galimybės visiems pasiklusyti juo
kingų “Barono“ pasakojimų.

Jurininkas savo laiške nurodė, kad 
toje Pietų Amerikos dalyje yra turbut 
išparduodama didesnis skaičius trumpų 
bangų radio, negu kitų rūšių. To prie
žastis, jis nurodo, yra didelis programų 
popnliariškumas iš Jungtinių Valstijų, 
kurios geriausiai yra gaunamos sU trum
pų bangų radio. Trumpos atostogos 
ant žiemyno įtikrino jį, kad Jack Pearl 
yra gerai žinomas ir populiariŠkas su 
angliškai kalbančiais Čili gyventojais.

(Adv.)

Sekmadienį, sausio 8 d.
W.C.F.L.—Nuo 1 vai. p. p., 

iki 2. Jos. F. Budrike Krautu
vės programas. Dalyvaus daini
ninkai, orkestras, patefonas.

W. E. N. R.—10 vai. ryto. 
Rusų simfoninis, choras.

W. M. A. Q.—12 vai. d., 
“Roxy“ orkestras iš New Yor
ko.

W. M. A. Q.—6 vai. vak.— 
Armonikų orkestras.

W. L. S— 6:30 va.l vak. — 
“Svarbus istorijos momentai”.

W. L. S.—-7 vai. vak.—“Rus- 
sian Gaieties“.

W. M. A. Q.—8 vai. vak. ope
ros dainininkė—Lucrecia Bori.

W. E. N. R.—8:15 vai. vak. 
—“Muzikos Albumas“.

Aųtomobiles_______
RETA PROGA

La Šalie 1930 Custom Sedan. Ka
dangi man reikia pinigų, turiu tuojau 
jį parduoti. Vartojau jį tiktai nedė- 
liomis. Karo negalima atskirti nuo 
naujo. Originalis gražus baigimas ir 
geri tairai. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Paaukosiu jį už $200. Atsišau
kite nedėlioj. 2419 North Kedzie Avė. 
Ist flat.

Business Service 
________ Biznio .Paj^jy a^tnaą 

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 nu<^8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus 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

Pažangos Pirmo Skyriaus susirinkimas 
įvyks šiandien sausio 7 d., 7:30 v. v. 
Universal KJiubo ‘kambariuose, 814 W. 
33rd St. Nariai tr tie kurie buvote 
kviesti tapti nariais* malonėkite atsilan
kyti. E. Mikuziutė sekretorė.....

Susivienijimo Lietlivių Amerikoje 129 
kuopos metinis susirinkimas įvyks sek
madienyje 1 vai. po pietų, sausio 8 d., 
1933 m. p. G. MV Chernaųsko svet., 
1900 So. Union A’ve., Chicago, III. 
Visi nariai malonėkite ant „paskirto lai
ko susirinkti, nes bh‘s išduotas raportas 
iš patikrinimo kuopos knygų ir daug 
kitų svarbių dalyku ant apsvarstymo.

Pranas ‘janušaitis rašt.
■ j*

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo metinis susirin
kimas įvyks nedėlidj. sausio 8, 1933 
Lowher Hali, 3929/ W. Madison St., 
1 p. m. Visi būtinai atsilankykit.

Sekretorius.

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis 
susirinkimas įvyks sausio 8 d. Chicagos 
Lietuvių Audiori jo j, 3133 So. Halsted 
St., 12. vai. dieną. Visi nariai-ės ma
lonėkite skaitlingai dalyvauti.

* x St. Narkis sekr.

Draugystės Lietuvos yėliava Ameri
koje No. 1 laikys metinį susirinkimą 
sausio 8 d., 1933 m., C. Česnos svet., 
4501 S? Paulina St. 1 vai. po pietų. 
Draugai ir draugės meldžiu atsilankyti į 
susirinkimą, o bus daug senų ir naujų 
dalykų apsvarstyti.

Jos. Dabulski rast.

SLA. 178 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ateinantį nedėldiėnį 1 valandą po 
pietų paprastoj svetainėj. Baliaus ko
misija išduos raportą. Visus kuopos 
draugus kviečiame atsilankyti į tą me
tinį susirinkimą.

Baliaus Komisija.

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 g. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Aritmetikos 
Knygvedystčs 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos

Peter Conrad
Fdtografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St ■

(Jansen Stud.) 
Res. ^30 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

r ' " " ■

CHOPS • RAVIOLI 
SPAGHETTJ :

STfiKAl

BIZNIERIAMS LUNČIUS

B. W. KORSAK, Sav. 
1516-18 WEST .GRAND AVĖ. arti Auilanj 

■ •' .

A-;! ■!..

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

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

Informacijas ir Patar- 
navima

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

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS ŠIAUČIAMS
Kas norėtų gerą, išdirbtą šiaučiui vie

tą, tuoj lai kreipiasi. Pasilaikysite se
nus kostumerius. Dabartinis Šiaučius 
keliasi 
pigi.

Help Wanted—Malė 
Darbininky Reikia

REIKALINGAS agentas pardavinėti 
groseries į privatiškus namus po lietu
vių kolionijas. Darbas ant komišino, 
patyrimas nereikalingas. Atsišaukite į 
storą panedėlyj nuo 4 iki 7 vai. vakare. 
Povilas, 2901 S. Emerald'Avė.

REIKALINGAS janitorius unijistas, 
gera vieta, atsišaukite

Tel. Triangle 4350

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

RAKANDAI 4 kambarių, galima 
pirkti atskirai po vieną arba visus. £. 
Wallace, 2956 So. Emerald Avė., 2 lu
bos iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
randasi geroj apielinkėj.

5108 So. Calumet Avė.i . e

PASIDUODA bučernė pigiai, nes iš
važiuoju į kitą miestą. Box 67, 3210 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, yra 4 kambariai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujas muro garadžius. 
pigiai. Atsišaukite greitu laiku., Sa
vininkas apleidžia Chicago. 3808 Lowe 
Avė. Tel. Boulevard 6502.

PARDAVIMUI Jttnch ruimis ir Ice 
Cream parloris su ar be praperties. Gat
vekarių transferavimo kampas.

2025 So. Western Avė.

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

2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI Lunch Ruimis labai 
pigiai, vieta išdirbta arba priimsiu part
nerį. 818 W. 18 St., Tel. Canal 0229.

GROSERNĖ ir Delicatessen parduosiu 
pigiai. Nėra kompeticijos. Krautuvė 
apšildyta, gera apielinkė.

3801 S. Damen Avė.

Real Estate For Sale
., _ _, Namai-Žemi Pardavimui_____

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir }nainymui 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. — Apdraudoe 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
rųe 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 
Lafąyette 0455 

—o—

NAUDIKITĖS 1933 METŲ 
PROGOMIS

4 flatai po 5 kamb. naujas muro na
mas, 2 lotai ir 4 karų garadžas. Ran
dasi Marųuette Parke. Mortgečių sa
vininkas parduoda tik už $15,300, 
įmokėt $3000, arba daugiaus.

Gaso stotis, 5 lotai, 5 kamb. muro 
bungo1ow ir kiti trobesiai. Randasi 
ant Western Avė. Morgečiu savininkas 
parduoda tik už $7000. įmokėt $1500 
arba daugiaus.

Biznio muro namas, storas su gro- 
sernės staku ir 2 flatai. Randasi ant 
privatiškos gatvės. Parduosime tik už 
$3900.

Biznio namas geroj vietoj. Storas ir 
3 flatai.
nisime ant 2 flatų po 5 kamb. Mar
ųuette arba Brighton Parke.

Stutz . augęmobile geram padėjime, 
mamisime ant loto. ■

2 flatų namas ir .muro garažas. Ran
dasi Marųuette Parke. Bankas parduo
da tik už $5300, įmokėt $1500.

Mes atstovaujam resiverius, mortgečių 
firmas ir bankus, tad turime namų, lotų 
ir farmų už pusę kainos.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE « CO. 

(Mačiukas) 
6812 S. Wetsern Avė.

Tel. Prospect 3140

TIKRI BARGENAI AUGŠTOS 
RŪŠIES NUOSAVYBĖS

1858 W. 18th St. krautuvė ir flatas.
6456 So. Honore St. 6 apt. 4 ir 5 

kamb.
7332 So. Artesian Avė. 3 flatų na

mas. 6 kamb. kiekvienam, labai moder
niški.

2555 W. 47th St. krautuvė su flatu 
užpakaly, karštu vandeniu šildomas.

Visos tus nuosavybės turi būt tuojaus 
likviduotos.

MR. RODGERS
4701 So. Ashland Avė. 

Boulevard 4576

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

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

RENDAI KAMBARYS, antros lu
bos. i

3151 So. Emerald Avė,
..................... . ................. ■iwii———

REIDAI pigiai kambarys dėl vai
kino — gali ir virtuvę vartoti, arti 
gatvekarių. 819 W. 34th PI, 
užpakalyje

ROOSEVELT ggQQ

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

savaP.es



