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Alaus Legalizavimas 
Išrodo Palaidotas

Senato komitetas visai permainė alaus bi- 
lių ir alaus legalizavimas veikiausia 

bus atmestas
Washington ,s. 15.— Viltis, 

kad dabartinis kongresas legali
zuotų alų, baigia nykti, nes se
nato teisių komitetas, kuris 
svarstė atstovų buto priimtą 
alaus legailzavimo bilių, tą bi- 
lių visai permainė. Vieton bu
to priimto 3.2 nuoš. alaus, se
nato komitetas taip pataisė, kad 
butų legalizuoti visi gėrimai, 
taipgi ir vynas, kurie yra iki 
3.5 nuoš. alkoholiaus stiprumo. 
Viskas kitas biliuje išmainyta, 
įvesta taksai ant vyno ir se
nojo biliaus bepasiliko vien 
alaus taksai.

Vynuogių augintojai protes
tuoja senatoriams dėl tokio vy
no legalizavimo, nes tokį vy

ną, 3.5 nuoš., parduoti nėra jo
kios galimybės. Senatas irgi, 
kaip išrodo, su alaus legalizavi
mu kiek galėdamas vilkins. At
stovų butas vargiai sutiks pri
imti senato bilių. O jei ir pri
imtų Jai jau beveik yra tik
ra, kad prezidentas Hooveris ve
tuos kiekvieną alaus bilių.

Kongresas jokiu bildu neį
stengia subalansuoti biudžetą. 
Hooveris rengiasi rašyti aštrų 
įspėjimą kongresui, kad jis tuo- 
jaus subalansuotų biudžetą, nes 
kitaip bus pakenkta šalies kre
ditui. Išrodo, kad kongresas 
)rezidento įspėjimo visai nepai
sys.

Chicago, III., Pirmadienis, Sausis-J anuary 16 d., 1933

Policija vaiko komunistų demonstraciją prie išrinktojo prezidento Franklin Delano Roosevelt
namų New Yorke.

. —  ...... .................... ... . ... . »< b I >111 )■■■!■■«■■■■■ ■ ■"**!!   —■’ 
1 * W ,r » ■ ą "................................ ’ " *r'

Lietuvos Naujienos
Sovietai Lietuvoj užsa

kė daug batų
Kaunas.— Sako, kad Sovietų 

prekybos atstovybė Lietuvoje 
vienoj stambioj batų gamykloj 
užsakiusi 30,000 porų batų.

įsakė sustabdyti par
davinėjimus už 

morgičius
Dės Moines, Iowa, s. 15. — 

Valstijos bankų superintenden
tas Andrcw įsakė 348 užsida
riusių valstijoje bankų receive- 
riams, kad jie paliautų parda
vinėję namus ir farmas už mor- 
gičius. Tie pardavimai turi

Stimson svarsto Ja
ponijos klausima 

su karveržiais

Latvija siūlys Jungt. 
Valst. prekybą už 

skolų sumažinimą

200 namų prapuolė 
kai reikėjo mokėti 

už juos taksus

Dvynės seserys švenčia 
99 metų gimtadieni
Philadelphia, Pa., s. 15. — 

Dvi dvynės seserys—Mrs. Hen- 
rietta Dannenbaum, dabar At-

Jungt. Valstijos pa
naikino pasą Sa- 

muel Insultui
Kai namus aptaksuota Jai jie 

buvo, bet kai reikėjo taksus 
iškolektuoti, tai namai pra
puolė

Valstybės sekretorius su kar
vedžiais tyria padėtį Tolimuo
se Rytuose

■ »*r—

Washington, Vals
tybės sekretorius -<Stim«onr ka
ro sekretorius Huriey, armijos 
štabo viršininkas gen. MacAr- 
thur ir narys Littono komisijos, 
kuri tyrinėjo padėtį Manžuri- 
joje, gen, McCoy, , tarėsi apie 
padėtį Tolimuose Rytifose, kur 
japonai veržiasi vis tolyn į 
Manžuriją ir Jehol provinciją. 
Valstybės sekretorius studijuo
ja padėtį Cbinijoj ir Japonijoj 
ir kokių priemonių stvertis, kad 
apsaugoti amerikiečių interesus 
ir gyvybę japonams puolant 
Chiniją.

Nežiūrint Stimsono naujo su
sidomėjimo Manžurijos padėti
mi, šiuo laiku nebus siunčiama 
Japonijai jokių najų notų. Di
džiumos kabineto nusistatymas 
esąs, kad geriausia bute sekti 
padėtį ir—tylėti, nedarant šiuo 
laiku jokių naujų diplomatinių 
žingsnių.

V aida-V oevod sudarė
naują Rumunijos 

kabinetą
Bucharestas, s. 15. — Alek

sandras Vaida-Voevod sudarė 
naują Rumunijos kabinetą, ku
rio nariai sudėjo karaliui prie- 
saiką prieš vidurnaktį. Kabine
tas susideda didžiumoj iš buvu
sio premiero Juliaus Maniu val
džios ministerių.

Manchester, Anglijoj, s. 15. 
—Čia vakar buvo jaučiamas 
aštrus žemės drebėjimas, kuris 
betgi nepridarė didesnių nuo
stolių.

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus ir 
daug šalčiau j vakarę.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4;-

Latvija padadins prekybą su 
Jungt. Valstijomis, jei pasta
rosios sumažins Latvijos sko
lą

Ryga, a.- 15r •—^I>atvijos už
sienio reikalų ministeris Karolis 
Zarin paskelbė, kad Latvija su
tinka tartis su Jungt. Valsti
jomis dėl komercinių koncesijų, 
jei Jungt. Valstijos sutiktų su
mažinti Latvijos skolas Ameri
kai.

(Latvija yra viena iš šešių 
Europos valstybių, kurios nesu
mokėjo savo nuošimčių ir da
lies skolos gruodžio 15 d. Viso 
yra skolinga Jungt. Valstijoms 
apie $6,740,000).

Ministeris sako, kad Latvija 
pripažysta, kad skola turi būti 
sumokėta, bet Latvijos finansi
nė padėtis yra tokia, kad ji 
skolų tuo tarpu mokėti negali, 
nes ir jai pačiai tenka sunkiai 
kovoti su depresija. Ji priėmė 
mėnesinį biudžetą, sulig kurio 
galima į mėnesį išleisti tik 
tiek pinigų, kiek buvo surink
ta pereitą mėnesį. Valdžios 
darbininkų algos liko sumažin
tos 30 nuoš.

Latvija yra pirma šalis, kuri 
pripažino, kad delei sumažini
mo skolų, nukentės Jungt. Vals
tijos ir todėl tuos nuostolius 
nori atlyginti prekybinėmis 
koncesijomis, kurios nepaliestų 
Latvijos santikių su kitomis ša
limis.

“Latvija taipjau yra nntei- 
sprendus pasilikti prie auksu 
paremtų pinigų“, skelbia minis
teris Zarin. “Musų šalis per
gyveno keturius skirtingus pi
nigus ir patyrimas mus išmo
kino, kad infliacija yra pavo
jinga. Mes apskaitome, kad su
slėptų pinigų yra apie $6,000,- 
000. Jeigu pasitikėjimas butų 
atgautas ir pinigai sugryštų į 
bankus ir biznio įstaigas, tai 
krizis Latvijoje butų beveik už
sibaigęs.“

.. .  .—U-------
Londonas. —10 metų kalė 

Gioncesterishire farmoj, išau
ginusi daugelį šunų, kurios mė
giamiausias dalykas buvo me
džioti zuikius, susirado toli lau
kuose zuikių gūžtą ir parsine* 
šusl namo 8 zuikučius, dabar 
juos pati* augi na. ■

VVilson, Okla., s. 15. — Car- 
ter pavieto taksų viršininkai 
ieško 200 namų, kurie prapuolė 
kai reikėjo už tuos namus iš- 
koįektųoti; taksusĮ

Tie namai buvo vietoj, kai 
taksų asesoriai uždėjo ant jų 
taksus, bet kai prisiėjo taksus 
iškolektuoti, tai namai nežinia

lantic City ir Mrs. Jeanette 
Lauchheimer iš New Yorko, ry
toj švenčia 99 metų gimtadie
nį. Manoma, kad jos yra se
niausios dvynės Amerikoj. Pa
prastai jos švęsdamos gimtadie
nį krūvoj, bet dėl senatvės, šį
met jos viena pas kitą neva
žiuos.

Jų dukterys yra jau virš 
76 -m. amžiaūš. Jų šeimynoj, 
be dukterų ir sūnų, yra dar 11 
anūkų, 16 proantfkų ir 4 pro
anūky vaikai.

Pasas yra atšauktas, bet neat
imtas ir S. Insultas negalės 
išvažiuoti iš Graikijos

apsistoti iki napekils nuosavy
bių kainos. Išimtis daroma tik 
titose atsitikimuose, kur fore- 
klozuoti nori antras morgičius, 
arba kur nuosavybė yra naiki
nama.

Logan, la., s. 15. — 400 far- 
merių neleido šerifui parduoti 
už skolas Ernest Ganzhorn far- 
mą dėlto, kad skolinti j ai įsiū
lė už farmą daug mažiau, negu 
siekia skola.

Lenkai Vilniuje su
šaudė lietuvį Ba- 

kanauską
Kaunas.— Pavėluotai gauta 

žinia, kad spalių mėn. 14 d. Vil
niuje buvo sušaudytas energin
gas ir jaunas Vilniaus krašto 
lietuvis Juozas Bakanauskas.

Bakanauskas kilęs iš Molių 
kaimo, Valkininkų valsč. Jo 
tėvas, Tomas, dar prieš didįjį 
karą rusų įvairiai buvo baus
tas už lietuvybę, pagaliau, pa
bėgo nuo caro žandarų į Ame
riką ir po kurio laiko ten mirė.

Sumiš Juozas, kaip ir tėvas, 
visa siela mylėjo Lietuvą ir drą
siai visada užstodavo skriau
džiamus lietuvius.

Athenai, s. 15, — Sužinota, 
kad Jungt. Valstijų generalinis 
konsulas Maynard, veikdamas 
valstybės departamento instruk
cijomis, atšaukė nusibankruti- 
jusio Cbicagos visuomenės ap- 
tarnavihio įstaigų magnato Sa* 
muel Insullo pasą.

Jis parašė Insullui laišką, kad 
jo pasas yra atšauktas ir kad

kur prapuolė.
Mat daugelis Oklahoma alie^ 

jaus darbininkų gyvena nedide
lėse pašiūrėse, kurias lengva 
pakelti ir su trokais nuvežti į 
kitas vietas. Taipgi kiti gyve
na dirbtuvėse pagamintuose ir 
į dalis paskirstytuose namuose. 
Tokius namus lengva išardyti 
ir nusivežę kiton vieton poras 
žmonių gali yel juos sustatyti 
į kelias dienas.

Prapuolęs franeuzų mo
kslininkas atsirado 

Italijos kalėjime
Paryžius, s .15. — Prof. De

nis Eydoux, direktorius gar
saus Paryžiaus politechnikumo, 
pereitą spalio mėn. išvyko ato
stogoms į Italijos Alpus ir pra
puolė. Tik nesenai nuo jo gau
tas laiškas, kad jis sėdi Rymo 
kalėjime. Kodėl jį italai areš
tavo, laiškas nepaduoda.

Užsienio reikalų ministerija 
įsakė Francijos ambasadoriui 
Ryme nuodugniai ištirti visą da
lyką ir išgauti mokslininko pa- 
liuosavimą.

Naujas kabinetas Grai 
kijoje

Jurgio Ka-Athenai, s. 15.
fandaris, progresyvių vadovas 
ir premieras 1924 m., sudarys 
koalicinį kabinetą, į kurį įeis ir 
venizelistai. Tai esanti geriau
sia išeitis politiniame krizyje, 
nes visų politinių partijų koa
licija yra negalima. Naujas ka
binetas sudės priesaiką pirma
dieny.

šino-
mas komunistų agitatorius

Papa Pius paskelbs 
šiuos metus “šven

tais metais”
šie metai busią maldos metai 

ir tas padarysiąs pasauliui 
daug gero

Vatikano miestas, s. 15. — 
Papa Pius priruošė bullą, kuri 
tuoj aus bute paskelbta viešai. 
Bulla paskelbs šiuos metus, 
pradedant nuo balandžio 2 d., 
“šventais metais“.

“šventieji metai“ busiu pa
švęsti maldai ir lankymui baž
nyčių ir tas esu atnešiu pasau
li iVi labai daug gero.

Naujos politinės 
riaušės Vokietijoj
Berlynas, s. 15. —Preziden

to Hindenburgo paskelbtai 
politiniai paliaubai pasibaigus, 
Vokietijoje prasidėjo nauja 
banga politinių riaušių ir tero
ro.

Iš/tos priežasties kancleris 
von Schleicher išleido įspėjimą, 
kad bus griebtųsi aštriausių 
priemonių riaušes sustabdyti ir 
palaikyti šalyje taiką ir tvar
kų.

jis ateitų į konsulatų savo pasą 
formaliai panaikinti.

Manoma, kad Insullas buvo 
apsilankęs pa& Anglijos konsulą 
ir tarėsi su juo kaip galėtų 
gauti Anglijos pilietybę. Angli
jos konsulas sake, kad reikia 
išgyventi tris metus Anglijos 
teritorijoje.

Insullas yra gimęs Anglijoje 
ir yra tik naturalizuotas Ame
rikos pilietis. Už trijų metų 
jis gali patapti ir Graikijos pi
liečiu. ; •••

Washington, s. 15. — Valsty
bės departamentas pripažino, 
kad Samuel Insull pasas tapo 
atšauktas. Atšaukus pasų jis 
negalės išvažiuoti į jokią kitų 
šalį ir turės pasilikti išremime 
Graikijoje. Bet jo pasas dar 
nėra atimtas, nes jis nebuvo pa
tekęs į Amerikos konsulo na
gus. Graikijoje gi jis gali gy
venti be jokio paso, nes jau tu
ri įsigijęs Graikijos indentifi- 
kacijos kortą, kuri atstoja pa
są.

Už savaitės po vestuvių 
atsisveikino su žmona 

ir nusižudė
Chicago.—Louis Marhcef*'25 

m., 015 ^iison *Ava, atsisveikit 
no su savo Žmona Valentine, 
kurių buvo vedęs tik savaitę 
laiko atgal, nuėjo į kitų kam
barį ir nusišovė.

Spėjama, kad jis nusižudė to
dėl, kad jo tėvai, turtingi ra
kandų fabrikantai Franci joj, 
kurie jam siųsdavo pinigus 
Amerikon, nepritarė jo apsive
dimui ir galbūt prigrūmojo su
stabdyti jam teikiamų paramą.

Argentina prailgima karo stovį

Buenos Aires, s. 15. — Rytoj 
bus išleistas dekretas, prailgi
nantis neaprybotam laikui ka
ro stovį visoje Argentinoje. Da
bartinis karo stovis buvo pa
skelbtas gruodžio 17 d., vieno 
mėnesio laikui.

West Frankfort, III., s. 15.— 
Prie namų dviejų senosios an
gliakasių unijos viršininkų 
sprogo bombos. Bombos buvo 
mestos iš automobilio. Abu vir
šininkai buvo paskirti Lewis, 
didelei daugumai imuos narių 
nuėjus su naująja angliakasių 
unija.

Sužeistas garsusis amui 
kininkas Jan Kubelik

Cleveland, O., s. 15. *

Carl ’hacker tapo areštuotas ir 
patalpintas pavieto kalėjime už 
tai, kad nors jis iš komunistų 
gaunąs $40 savaitėje^, bet ne
užlaikąs savo divorsuotes žmo
nos ir dviejų vaikų.

V

Praga, čechoslovakijoj, s. 15. 
—Garsiausias pasaulyj smuikfc 
ninkas Jan Kubelik liko Sužeis
tas nelaimėj esu automobiliu. 
Jam sulaužyta keli šonkauliai 
ir sutrenkta krūtinė. Tečiaus jo 
brangus smuikas ir jo pirštai, 
kurie yra apdrausti, ant $100,- 
000. išliko nepažeįsti. ; &

Kartu su juo važiavęs pianis- 
tas Holecek irg| sužeistas. Jam 
sutrenkta utiMtenya.

Neutralai protestuoja 
prieš bombardavimą 
Paraguajaus miesto

■ ■«

Asuncion, Paraguajuje, s. 15. 
—Neutralių šalių diplomatinis 
štabas įteikė aštrų protestą 
prieš Bolivijos bombardavimą iš 
oro antro didžiausio Paragua
jaus miesto, Concepcion.

La Paz, Bolivijoj, s. 15. — 
Generalinis štabas išleido griež
tų Užginė! j imu žinioms, kad buk 
Bolivijo aeroplanai bombardavę 
Paraguajaus miestą Concepcion.

Phoenix, Ariz., s. 15. — Win- 
nie Ruth Judd., kuri tapo nu* 
teista, pakorimui vasario 17 d. 

,į už nužudymą savo dviejų drau. 
. gių, krdipasi j paroliaus ir par- 

donų tarybą, pražydama išgel- 
b«ti jos gyvastį ir pakeisti jai 
bausmę kalėjimu.

: v'-""

PJOVOS

,,4;

J

šių metų pavasarį jis buvo 
pašauktas atlikti karinę prievo
lę. Jam bekareiviaujant Vil
niuje, piktieji jo kaimynai ne
tarė pražudyti žmogų, štai 
Molių sodžiaus jo kaimynė E. 
Lužytė įskundė lenkams esą 
Bakanauskas šnipinėj ęs Lietu- 
Vos naudai. Lužytės sužadieti- 
nis lenkas kariškis Levandovs- 
kis tariamai nuo Bakanauteko 
atsiuntė Lužytei saldainių ir 
ant tų saldainių popieriukų pri
rašė įvairių žinių. Rai tik Lu
žytė tų siuntinį gavo tuoj per
davė komendaturai, o toji savo 
keliu suareštavo Bakanauteką ir 
užvedč bylą.

Ęąįapggį. lępkų įstatymais 
Šiuo metu mirties eiliniams ne
skiriama, todėl lenkai judošiš- 
kai kalėjime sėdintįjį Baka- 
nauską pakelia į puskarininkius 
ir teisme pareikalavo mirties 
bausmės.

I Bakanauteko pareiškimų, per 
tardymų, lenkai nekreipė dė
mesio ir spalių mėn. 13 d. bu
vęs Vilniuje karo teismas nu
teisė Juozą Bakanauskų mirti.

Jaunas žmogus, nebežinoda
mas kokios nelaimės jį užgriu
vo; verkė, aiškinosi, o pagaliau 
pasiimto lenkų prezidentui ma
lonės prašymą, bet prezidentas 
jo nepasigailėjo.

Spalių mėnesio 14 dieną Juo
zas Bakanauskas Vilniuje buvo 
sušaudytas.

Prieš mirdamas Bakanauskas 
parašė savo motinai laiškų, ku
riame sako, kad “suėdė mane 
ir mano jaunas dienas mano 
geri draugai ir pažįstami“.

Tenka pažymėti, kad lenkams 
parsidavusi Lužytė yra lietuvių 
tėvų duktė, išdavikiškai tarnau
janti lenkams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
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- 
jąus kreipkitės j Naujienas dėl informacijų.

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

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



KORESPONDENCIJOS

turi intereso;

ĮVAIRENYBĖS

Padarome Visiems Greitai

tai mes pažiūrėsim

am

nkato

merikos etuviai
S49.00

NAUJIENAS
VIRŠ

PINIGŲ KURSĄ

NAUJI

naujienų koncertas 
Vas. 29 Liet. Auditorijoj

met i 
Afo>:

tskrertd sakalėlis 
kalno

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois. ‘

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus I

Bile kur jus busite su Cros- 
ley radio visur pasieksite, 
Ragausit visas stotis* Crfysley 
radio ir Victrola koinpina- 
ei ją groja rekordus gražiai. 
Tiktai

tatai tuo, 
.■šiek tįek

> < dabar
1920 m. Svėdasuose net

balius..,
Kareivis.

Balius biednų lietuvių “karei 
vių” naudai

^sssriįstuntS per

Keli žodžiai apie Sve 
dasus

Valiulio kalnelis, ne- 
Jodonių pilia- 

vietinių gyventojų 
dažnai lankomi. Aplink ūks
mingi pušynai ir eglynai.

žmonės paskutiniais laikais 
sako, sulaukiu ilgesnio amžiaus 
Gydytojai aiškina 
kad žmonija dabar 
sveikiau gyvenanti, ankš
čiau. Be to, ir kova su ligomis, 
kurios anksčiau daug žmonių 
prieš laikų į kapus nuvarydavo, 
dabar sėkmingiau varoma, žmo
nės pagudrėja ir ilgais tyrinė
jimais pažino ligas ir nustatė 
sveikesnio gyvenimo taisykles.

Statistika rodo dar įdomes
nių dalykų, būtent, kad vedę

Jis Visur su pasididžiavimu ti
tuluojasi “general manager”. 
Dabartiniai blogi laikai palietė 
ir jį, todėl jam prisiėjo likti 
biednti “kareiviu”.

Tai tokiems biedniems bedar
biams lietuviams “kareiviams” 
buvo ren.

rims ištekėjus ne tiek sudaro 
skirtumo prieš ankstesnę būtį. 
O vyrams šalia kitų sumetimų 
yra vienas labai svarbus reika
las vesti, tai, būtent, pailginti 
savo amžių ketverius ir dau
giau metų. Vedęs vyras, ma
tyt, sveikiau gyvena, tvarkin
giau nekaip senberniu būdamas 
ir tat atsiliepia, žinoma, ir am
žiui.

netekėjusi turi vilties-gyventi 
tik dar apie 42 mėtys. Taigi 
skirtumas dveji mej/i. 35 me
tų moteris netekėjusi gali su
silaukti dar apie^J4 metus, o 
ištekėjusi gali susilaukti dar 
36 metus. Taigi bendrai skirtu
mas tarp tekėjusių ir netekė
jusių moterų amžiaus nęra toks 
didis kaip vyrų. Tarnu, čia 
reikalinga pažymėti, kad mo
terys statistiniais apskaičiavi
mais, ilgiau gyvena už vyrus.

/

Matyt, gyvenimo sąlygos mote-

Kiek laiko atgal girdėjau per 
radio pranešimą, kad North 
Sidės veikėjai rengia balių bied- 
nų bedarbių lietuvių kareivių 
naudai, ir kad balius įvyks Lie
tuvos Sūnų svetainėje. Buvo 
kviečiama skaitlingai atsilanky
ti į minėtą balių ir paremti 
biednus bedarbius lietuvius 
“kareivius”.

Pasiklausius to pranešimo, ir 
aš pats būdamas biednas ir be
darbis kareivis, pamaniau sau: 
tai gal ir man bus šiek tiek 
pašalpos.

Laukiu su 
vių baliaus, 
skirta diena,

Vacek & Company
Per 28 metus atisakančiai 

patarnaujame

Vedę žmončs ilgiau 
' gyvena

nekantrumu karei- 
O kai atėjo pa

tai pėkŠČias trau
kiu į svetainę. Bet kol aš nuė
jau, tai balius jau buvo prasi
dėjęs. Priėjau prie svetainės 
durų ir pasisakiau, kad aš esu 
lietuvis biednas bedarbis karei
vis ir esu buvęs mūšio laukuo
se Franci  joj bei gavęs para
gauti vokiškų gesų, o todėl pa
galbos reikalingas. "Labai ge
rai, kad atėjai, ir jei tik turi 
25 centus užsimokėti įžangos, 
tai gali eiti ir į svetainę, o sU 
pašalpa 
kiek mes uždirbsim”, taip man 
paaiškino vienas didelis “veikė
jas”, kuris visur save vadina 
“general manager” ir kalba tik
rai žemaitišku akcentu.

Pakrapščiau savo visas kiše
nes, kad suradus 25 centus. Vi
sose mano kišenėse švilpia, — 
vadinasi nėra tų 25 centų ir 
tokiu budu negaliu eiti į sve
tainę. Slankioju apie svetainės 
duris ir laukiu, kada ateis koks 
geraširdis ir užmokės už mane 
tuos 25 centus. Ant galo, atėjo 
vienas mano pažįstamų ir iš
pirko ti kietą. Tad ir aš turėjau 
laimės dalyvauti biednų karei
vių baliuj.

Įėjęs į svetainę randu kele
tą ir savo pažįstamų kareivių, 
su kuriais kartu buvau Fran
ci joj. Aš jų pradedu teirautis 
apie rengimą šio baliaus. Klau
siu, ar ir aš galėsiu gauti kiek 
pašalpos, kadangi girdėjau per 
radio, kad šis balius yra ren
giamas biednų bedarbių karei
vių naudai. Per radio, sakau, 
juk nemelavo. Mano draugas 
gardžiai nusijuokė iŠ mano kal
bos ir paaiškino, kad šis ka
reivių balius yra surengtas ne 
dėl tokių kareivių, kaip kad 
mes, bet dėl kitokių “kareivių”.

Išgirdęs apie kitokius “ka
reivius”, aš tikrai nustebau ir 
pradėjau teirautis, kas tie do 
per vieni “kareiviai”. Man pa
aiškino, kad šis kareivių balius 
yra surengtas tik dėl naudos 
dviejų “kareivių”, kurie nieka
dos nebuvo nė kariuomenėj, nė 
Francijoj. Jie man parode ir 
supažindina su tais “kareiviais” 
— tai North Sidės “veikėjai”, 
kurie rengė šį balių savo nau-

Pasirodo, kad tuodu “karei- 
viai” tai tikrai seni veteranai 
ir vienas jau turi žilus plau
kus. “Kareiviai tikrai yra užsi
tarnavę pensijos iš tos “armi
jos”, kuriai jie per tiek daug 
metų tarnavo ir tarnauja.

Mano draugas paaiškino ir 
apie tų dviejų “kareivių” tar
nystę. Pasirodo, kad tuodu “ka
reiviai” tarnavo ir tarnauja 
North Sidcj. Tasai žilagaĮvis 
“kareivis” užlaiko “kliubą**, kur 
galima gauti mėnesėlio spindu
lių ir palošti “pokerį” iš centų 
ar iš dolerių, — žinoma, kaįp 
kas nori. O pats žilagalvis “ka
reivis” tai tikras specialistas 
prie kortų ir gerais laikais da
rydavo gerą pragyvenimą, šiais 
nedarbo laikais ir jam užėjo 
depresija. Antras “kareivis” — 
tai plačiai žinomas kaipo viso
kių biznių “sėkmingas” steigė
jas. Jo specialybė — tai mėne
sėlio spindulių pedliavojimas.

Žmonės ilgiau gyveną UŽ neve
dusius. Tas dalykas buvo jau 
seniau pastebėta^ bet visi ta
tai labai atsargiai įvertino, kai 
kas net tvirtino, kad priešin
gai: nevedę ilgiau gyveną, nes 
jie esą mažiau tūri rūpesčių 
dėl šeimos ir t. t. Tat tyrinėjo 
valdiškos įstaigos, gyvybės Įsi- 
pirkimo bendrovės, ii* šiaip jau 
įstaigos, kurios:
kąd žmonės ilgiau gyventų. Ir 
čia pasirodė įdomių dalykų.

• ''' '■>: .:

Ypač vyrai, kurie veda, tais 
tyrinėjimais, ilgesnio amžiaus 
susilaukia už nevedusius. Yra 
patirta, kad vyrukas, kursai 
turi 25 mėtus, nevedęs gali ti
kėtis susilaukti 
dar apie 88 mėtųs

Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
j Ūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

Mea taipgi pasiunčiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Braziti* 
jon, Kunadon, Argentinon ir i kitus kraStns,

žiaUS išsilygina. 40 metų am
žiaus vyras vedęs vis dėlto dar 
gali turėti vilties apie 3 metus 
ilgiau gyventi begu to paties 
amžiaus Senbernis. Net kas ve
da 50 metų amžiuj, gali tikėtis 
susilaukti dviem metais ilges
nio amžiaus.

Amžiaus ilgumo

vusiems viešėti aukštiems sve
čiams kepdavusios. Nekartą Čia 
viešėjęs ir paskutinis Kauno 
general-gubernatorius Veriovki- 
nas, kuris dabar netoli Vyžuo
nų miestelio turi savo dvarą. 
Kadaise žymus Rusijos valdi
ninkas, > dabar žemdirbys, o 
1918
prekiavo iš Rusijos pargaben
tais vailokais, žinomiausias ta
čiau visiems grafo Marikonio 
vardas. Jis turėjęs apie 16 ar 
18 dvarų. Svėdasai buvusi jo 
nuolatinė rezidencija. Pasako
ja, kadi jis labai žiauriai elgda- 
vęsis su vietos baudžiauninkais. 
Jei užpykdavęs ant kurio, įsa
kydavęs baudžiauninkui lipti 
medžio viršunen ir sukukuoti 
gegutės balsu, o paskui nušau
davęs. Kartą atsitikę taip, kad 
Marikonio duktė įsimylėjusi 
jauną kuratą. žinodami tėvo 
rūstumą, jie pabėgę iš dvaro, 
priėmę pravoslavų tikėjimą ir, 
tuo pačiu, jo keršto. Mat, pra
voslavai Rusijoj turėjo dideles 
teises ir nemažą galią. Senis 
grafas iš pykčio ko ne pasiu
tęs, paskui pradėjęs lošti kor
tomis, ir kai visus dvarus pra
lošęs, užlipęs vieną naktį bokš- 
tan ir pasikoręs. Dėl to ir da
bar prietaringos moterėlės bijo 
naktimis lipt j bokštą.

Netoli Svėdasų supiltas pi
liakalnis, Švedkapiu vadinamas. 
Kasinėtoj ai iškasa žmonių 
griaučių senų pinigų ir net žal
varinių daiktų, šiaip jau Svė
dasų apylinkėse ypatingų vie
tų nėra 
toli Malaišių 
kalnis

Meilingas 
bernelis ...... ....

Meiles ta mums Uedainuok k

Vitos 6 dalys.

Duodame dykai gražy 
kalendorių

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdraurh ir tt.

LAIVAKORTES Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes įmainysime 
jūsų Čekius.

NUOŠIMČIAI Męs iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgiėius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar y t* užsidarę.

1751 W. 47th St 
nėlblf Wootf

Phone YARDS 3895

vidutiniškai 
Bet jeigu 

toks vyras veda, o tai jis turi 
vilties susilaukti dar anie 44 
metus. Taigi, jei toks vyras gy
vena “vlftčiavonystčs /stone”, 
tai jis gali maždaug penkerius 
metus ilgiau pabūti “šioj že
mėj”. žinoma, tat nėra garan
tuota visiškai visiems, nes kar
tais vedęs dėl kurių nors prie
žasčių visvien greičiau miršta, 
nekaip nevedęs, bet apskritai 
vidutiniškais skaičiais yra taip, 
kad vedę ilgiau gyvena kaip 
nevedę. Ir senesniems nekaip 
25 metų vyrams dar išsimoka 
vesti, jei nori pailginti savo 
gyvenimą. Pavyzdžiui, 35 metų 
vyras nevedęs gali tikėtis susi
laukti dar tik apie 30 metų, o 
jei yra vedęs, tai gali susilauk
ti apie keturis metus ilgesnį 
amžių. Juo senesnis amžius, 
juo daugiau skirtumas tarp 
dusiųjų ir nevedusių jų

JOS. F. BUDRIK,

Del- rūdio
‘‘ pašaukite l

Boulevard 4705-8167

Švedą aiškių gamtoje kaupia
si kone visi lietuviškojo gro
žio ypatumai. Aplinkui šilų ir 
beržynų vainikai, nendrėm ap
augusiais kraštais ežerai, vie
nas kitas mažas Upeliūkštis. 
Svėdasų žemei priklauso ir ne
ilgas šventosios juostos rėželis, 
kuris plaukia pro Butėnus ir 
rami, vietomis labai žolėmis 
užaugusi Jara. Iš pirmo sutik
to sVedasiŠkio pažinsi tipingą
jį rytų aukštaičių Žmogų, la
bai širdingą, meilų ir vaišingą, 
bet kartu ir rūpestingą. Ne- 
Žengia Žingsnio be dainos ir rū
pesčio, be saldaus šypsulio ir 
greit pamainančios rimties. Ta
tai aplinkumos sąlygų išdava. 
Ir jeigu sakoma, kad žemė da
ro j save panašų žmogaus pa
vidalą, tai ši tiesa svedasiš- 
kiams kaip tik labiausiai pri
tinka. Nederlingiausi žemės plo
tai, vietomis miško ir smilty
nų suskaldyti, nevisada gerai 
apmoka sunkų žemės darbą. 
Kai užeina didelės liūtys, bul
vės išpusta, nebegalima pudy- 
man įžengti kojos. Tada žemės 
debesuotumas atsiliepia ir gy
ventojų melancholijai. Bet kai 
vasara būna graži ir žmonės 
suima nuo laukų gražiai užde
rėjusį derlių, sveuasi£kio vei
das nušvinta. Svėdasų žeme iš
augino ir žinomąjį Vaižgantą, 
“Pagiedrulių” autorių, ir a. a. 
dailininką Kajetoną Šklėrių ir 
kitus.

Pats Svėdasų miestelis nedi
delis, tačiau gyvas, išaugęs gra
žioje paežerėje. Prieš karą vi
są prekybą turėjo savo ranko
se žydai, dabar j u ir lietuviai 
įsismagina ir gerokai juos kon
kuruoja. Jau dabar ūkininkai 
pradėjo kelti pieno ūkį, prisi
steigė pieninių. Namai, išsky
rus kelis mūrinius, mediniai, 
gatves ant pirštų suskaitytum. 
Bažnyčia medinė, tik vienas jos 
galas mūrinis, karo metų gero
kai apdaužyta ir dabar atre
montuota. Įdomiausi čia staci
jų paveikslai, labai didelio for
mato ir įgudusio meisterio ta
pyti. Pasakoja, kad juos tapęs 
kažin koks svetimšalis, keistas 
ir originalus vyriškis. Jis užsi
daręs bažnyčios rūsy, ištempęs 
drobes ir nieko neįsileisdavęs, 
net neaprodydavęs, kaip atro
do paveikslai. Valgyt padUoda- 
vę per rūsio langelį. Matyt, 
paveikslų tapytojas norėjo bib- 
liškus vaizdus širdim pergyven
ti, pajausti jų tikrenybę, dėl to 
ir išėjo tokie kupini ūpo, mal
dingai ir graudžiai nuteiktą. 
Taip jį ir radę mirusį prie pa
veikslų. Trys stacijos dar bu
vę nebaigtos, todėl pakvietę ki
tą dailininką, tačiau, nors tas 
ir labai stengėsi, nebepadarė 
tokių įspūdingų, kaip' pirmo
sios. Iš karto įėjęs atskirsi jų 
dviejų darbus. Koplyčia irgi 
turi meninės vertes.
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Visai kitokį vaizdą atidaro 
Svėdasų dvaras, garsus savo 
praeitimi ir legendomis, žiū
rint nuo vieškelio pusės, (Įvaro 
bokštas primena ritleriaus pilį. 
Tvenkiny dar ir dabar tebesą 
“poniškų varlių”, kurias tarnai
tės gaudydavusios ir suvažia-

Duecąs b
—- Užlipsiu ant

UlonAi — Ar aš tau Sese
Nakties tamsoj, Vakas ir 
Meiles abejonės 
Liet, vesele

Budriko krautuve parduoda 
lengvais iš mokėjimais ”

Kiekvienas pirkėjas gaus 
gražią dovaną.

Tik dabar aplaikėm 
Šluos grabus

LIETUVIŠKUS REKORDUS: 
KriauėiukaS — AŠ mergelė 
Žirgelis —• Daili’ teta 
Nelaimingos dienos

Crosley
1933 Naujas Išto

bulintai Radio
Kainos 5 ti$>ų $19.99

10 tūbų — $39.50

skirtumų 
tarp tekėjusių ir netekėjusių 
moterų norą tokių didžių, bet 
vis dėlto yra. Pa v. ištekėjusi 
25 metų moteris , gali tikėtis 
gyventi dar apie 44 metus, o 
u • rv-—^T‘<inrrrw*!rtfrr ‘ imHiirrt ■ .
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ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS

20c

NMMEMOS

kas

rime

Lietuvaitės

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOSUžsisakykite tuojaus

LISTERINE
relieves IN OUR OFFICE

SORE THROAT

Reduces COLDS

66%

Du jaunuoliai pro 
testuoja prieš Dr 
Graičuno straipsnį

BOT BOSS , \NWGBS i* THS 
KtY TO LOCK IT ACAVH

Atsiliepia užmirštas 
lietuvių kampelis - 
Chicago West Lawn
Esanti veikli lietuvių kolonija 

sako korespondentas “W. M;”: 
“neatsiliekanti nuo kitu”

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

“THENL OPBH VT 
\NITH THB KNbB •“

Jūsų
PATOGUMUI

lyi n y i fli.j.'y 
rįiįi^iiįifeSiii'iii ti.i’ijijiiiTijiii riji

Bet 
prie 
kartų. O d a

dursiu tik tiek, 
no to susitikimo

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

'NBLL.IF NOUS COMBINKTION 
LEPT TOV—TO T 
ah> lept to 9'—

I»wi " 111iiii.i1> m į >1 m 11. ■ i ji i ; i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NGU’D TUteH THIS KNOB 
TO THB UEFT UNTU- NOU 

CtOtAe TO V.U«-E “tHKV •-----

Tarp kito ko, kliubas turi 
vietos komisijų, km’i rupi-

1739 SO. HALSTED ST. 
Chicago, III.

(Tęsinys)
Va 1(1 i n i n kai lin ksm i n a s i

Listerine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-' 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga n»- 
priltidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė, I 
La m bert Pharmacal Co., St. j 
Louis, Mo.

West Lawn yra turbut ma
žiausiai žinoma lietuvių kolo
nija Chicagoje. Bet ji nėra 
atsilikusi nuo didesnių koloni
jų nei namų savininkais, nei 
biznieriais, nei organizacijomis.

Be kitų organizacijų, Chica
go Ea\vn kolonijoje gyvuoja dar 
nepilnai metų senumo politinis 
kliubas, “SoutįĮi West American 
Lithunian Political Club". Nors

■—■mm r" -/t.

$6E THIS KNOB 'MtTH THE?
NUCABBfc.$ ON VV p

ei a 
jaunuoliai ir jaunuolės.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR tyOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti 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. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wesr 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 55 71

KĄ AMERIKOS STUDENTAS PATYRĖ 
SOVIETU RUSIJOJ

Čiagimiai dainininkai išpildė 
“ B i rul ės ’ ’ prayra m ą

“Bei Dr. Graičuno užsipuo
limas, kad ‘Birutes’ koncerte 
nebuvo lietuviškų šokių ir kad 
‘Biru'įė 
jasi lietuvių choru, nebuvo pa
matuotas.

“Kiekvienas šokėjas, dalyva
vęs ‘Birutės’ koncerte pasakys, 
kad Miko Jozavilo orkestras 
sugrojo nedaugiau ir nema
žiau, kaip keturias grupes lie
tuviškų šokių, viso suvirš de
šimtį.

“Asmeniškai nesutikdamas 
su džiazu, mėginu suprasti or
kestrų vedėjų ir koncertų ren
gėjų padėtį. Jie turi prisitai
kinti prie publikos reikalavi
mų ir todėl šokiuose turi su
teikti džiazui atatinkamų vie
tų. Bet be džiazo, 'Birutės' 
koncerte buvo ir lietuviškų 
šokių.

OH CLBO, T VHANT TO SHOUJ 
VOU UOUJ TO THE 

SftFE- •. J

“Aš kiek pasistiprinęs, pa
klausiau panelės Ann^: ‘Na, 
kaip patinka vakarienė?' Ji 
atsakė, jog alkanam labai ge
ra. Paskui pridūrė, jog gali- 

pasigerėti ir programų, 
tokio nebūtų lėkę nie- 
rdė;i. išėmus Rusija, 

nieko įdomaus 
irinko tik 

Pilnai suti- 
Iš tiesų, 

(larbinin- 
valdininkiįš 

ypač po 
r vaikutis 
, aš noriu 

dalvkais 
n esi gi rih.

dar tebėra visai jaunas, kliubas 
jau* pasižymėjo savo darbais 
politikoje ir apielinkės gyvento
jų gerovei”, sako koresponden
tas “W. M.” “Nuolat auga na
rių skaičium ir atkakliai kovo
jo už savo apielinkės pagerini
mus.

“Paimkime, kad ir ‘Birutės’ 
koncertų. Grynai lietuviškų 
ir aukštos vergės programų iš
pildė ne kokie veteranai 
nininkai, buvę Maskvos 
Kauno operų solistai 
augę

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CIH’CAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

girnų plausimais, liečiančiais 
kliubo darbuotę. Kliubo susi
rinkimai įvyksta paskutinį šeš
tadienį kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyks sausio 
28 d., 8 v. vak., 3939 West 65th 
Street. Susiinteresavusiu’s kliu
bo pirm. A. K. Valukas ir nųt. 
rašt., P. Barsh kviečia atsilan
kyti į susirinkimų.”-—W. M.

Skaito užsipuolimą prieš jau
nuolius ir “Birulės” chorą 
nepamahuįlu.

Pasakos ir faktai.
“Ilgai dar sėdėjova prie 

lo ir kalbėjova apie tai. 
mudviem leko pergyventi 
sijoj. ‘Man prisimena.' pasakė 
Anne. ‘New Yorko laikai. Ten 
dažnai tekdavo girdėti tiesiog 
pasakingų dalykų apie Sovie
tų Rusi jų. Ypač visokių niekų 
prirašydavo komunistų Dailų 
Yorker. Tas laikraštis nuolat 
rašo, kad Rusija yra vienati
nė pasaulio šalis, »kur darbi
ninkai sl|Ovi prie valdžios vai
ro. — vadinasi, yra krašto 
šeimininkai. Aš manau, kad 
tie agitatoriai arba patys nie
ko nežino apie darbininkų 
padėtį Rusijoj arba tiesiog su
kiniai apgaudinėja savo pase
kėjus ir iš to daro biznį.’ Pil
nai sunikau su panelės Anne 
išvedžiojimais ir pridūriau, 
kad tiems agitatoriams dar
bininkų reikalai visai nerupi. 
Agitatoriai gerai žino, jog nuo 
revoliucijos laikų Rusijos 
žmonės gyvena pusbadžiu. Tai 
vienur, 
ivvksta 
viso to 
riai be 
Rusijoj

ma 
Girdi 
kur 
Pagalios, čia 
nėra, kadangi 
būrys girtuoklių 
kau su ta nuomom 
buvo keista matyti 
kiškos tėvvnės 
taip girtuokliaujant, 
tos scenos sode, k ui 
vis kartojo: ‘Mama, 
valgyti.’ Bet tokiais 
komisarai, žinoma,

THEN^TUftN IT TO THE RtGHT 
TO THE NUMBHT*. 

gN THEN - --------

kuo busite aprūpinti. Tai to
kiais pažadais yra maPinami 
bolševikiško rojaus žmonės. 
Kitais žodžiais sakant, bolševi
kai elgiasi lyginai taip, kaip, 
dvasiškiai, kurie irgi liep i 
žmonėms kentėti šioj ašarų 
pakalnėj, nes po mirties jie 
bus įleisti į dangų.
Vieni skursta, kili baliono ja.

Barbora Ubryka arba KlioŠtorius ir Jėzuitai
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono
32 pusi.

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

Kas yra Taip, 0 Kas ne taip? (vertimas) ............
264 pusi.

Moralybes Išsi Vystymas ............... ................ .......... ...
120 pusi.

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

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

NAUJIENOS tik kų atspausdino gražių, didelę spalvuotų 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t Kaina tik 10 centų.

jeigu mes, jaunuoliai no- 
pasišokti, tame nėra nic- 
nuslabaus. Kiekvienas 

normalia žmogus gauna ]>asi- 
tenkinimo iš šokimo.” Tuo 
baigia savo protestų “Junius”.

“Patėmijimai chorams rei
kalingi”

“Šokėjas” nuo savęs pridu
ria, kad “patėmijimai koncer
tų rengėjams visuomet rcika-' 
lingi. Patėmijimai juos tobu
lina. O tobulinimui yra daug 
vietos, nes A. Vanagaičiui pa
rodžius Amerikos lietuviams, 
kad nereikia balso lavinti, 
vien* išėjai į estradų ir šauk 
kraipydamasis, rankom mo
juodamas ir šlykščius juokus 
pasakodamas, 'tai musų kon
certai ėmė pulti ir rengėjai! 
pradėjo nekreipti domės į tai 
kokias artistines spėkas stalo 
savo parengimuose.

Birulės koncerte lietuvišku

valdo Stalinas su savo 
klapčiukais.

“Juokingiausiai skamba tas 
tvirtinimas, kad Rusijų valdo 
patys darbininkai. Kiekvienas 
žmogus, kuriam heko aplan
kyti Rusijų ir kuris nėra ak
las ir kurčias, tuoj pastebi, 
kad Rusijoj žmonės neturi jo
kios laisvės. Stalinas šiandien 
yra galingesnis, negu savo lai
ku buvo caras Mikė. Jis ir jo 
sėbrai — tai tikri Rusijos val
dovai. Jiems nesvarbu, kad 
šiandien ten žmonės kenčia 
didžiausį vargų. Girdi, palau
kite penkis ar dešimtį metų, 
palaukite, kol mes užbaigsime 
antra piatilietkų, tada jus vis-

“Bet butų, žinoma, klaida 
sakyti, kad Rusijoj visi skurs
ta. Visokie dideli ir maži ko 
misa ra i didelio vargo nemato. 
Kas turi, kas neturi, o jie savo 
reikalais apsirūpina, š’ai ko
dėl jie ir giria bolševikiškų 
tvarkų. Imkime vėl didžiau
sia armija šnipų, kuriems ne
reikia sunkiai dirbti, o betgi 
nežiūrint į tai, jie turi gerų 
pragyvenimų. Taip, neblogai 
gyvena visi tie, kurie yra pri
siplakę prie valstybės ėdžių. 
Na, bet man jau laikas baigti. 
Turiu skubėti į mokyklų. Pri- 

kad neužilgo 
su Anne aš 

įpic tai 
progos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSiG
Specialistas iš 

Rusijos

“Nors šie straipsneliai yra 
kiek suvėluoti,” sako du čia- 
gimiai jaunuoliai, “šokėjas” 
ir “Junius”, prisiuntę “Naujie
noms” “protestus” prieš Dr. A. 
Graičuno straipsnį, kuris tilpo 
“N.” 3 numeryje, “mes mano
me, kad neatsisakysite jų pa
talpinti. Mums atrodo, kad 
daktaro užsipuolimas an'; “Bi
rutės” buvo nepamatuotas ir 
todėl norime išreikšti savo 
nuomonę apie dalykų.

Jaunuoliai sudaro musų 
chorus

“Savo straipsnyje Dr. Grai- 
čunas sako, kad ‘musų jauni
mas esąs per jaunas, kad kon
certų įkainuoki.’ Iš jo, esu, ne
galima reikalauti ‘negalimo’.

“Tik vienas faktas, kad mu
sų chorus, ir ‘Birutė’ ir ‘Pir
myn’ sudaro ne kas kitas, kaip 
tik čiagimiai jaunuoliai ir mer
gaitės, parodo visai kų kitų. 
Jeigu tie jaunuoliai neturėtų 
jokio supratimo apie muzikų, 
jeigu jie muzikos ir koncertų 
neįvertintų, argi jie galėtų ir 
norėtų būti choro nariais ir 
ištisas dienas, savait.es ruoštis 
koncertui, eikvoti laikų to
kiam “bereikalingam” tikslui, 
kuomet jie galėtų praleisti t<as 
valandas šokdami džiazų?

tai kitur ten nuolat 
badas. Bet nežiurint 
bolševikiški agi ta’o- 

paliovos meluoja, jog 
viskas tvarkoj.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT R°AD
arti St. Louis Avė. Te!. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanov 
swimming pool.

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

gal kada nors 
papasakosiu ki’ų 
bar sudiev.”

(Galas)

■ Nary

JaCK PlCKFORJJ $

Krutamųjų paveikslų aktorius Jack Pįckford, kuris nesenai pasimirė Paryžiuje, ir jo trys bu
vusios žmonos, visos trys Ziegfield Follies šokėjos. įPirmoji žmona, Olive Thomas, mirė Pary 
žiuje nuo miego vaistų. Kitos dvi — Marilyn Miller ir Mary Mulhern, išsiskyrė.

£•5 J-: H

savait.es
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PABĖGO FAUSTAS TUfcATI?

FILIPINŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS ĮSTATYMAS

Jungtinių Valstijų kongreso bilių apie Filipinų sa
lų nepriklausomybę prezidentas Hooveris vetavo, bet 
kongresas bilių perbalsavo antru kartu, priimdamas jį 
daugiau kaip dviejų trečdalių dauguma, ir tuo budu 
jisai įėjo į galią, nežiūrint į prezidento pasipriešinimą.

Nepriklausomybės įstatymas nereiškia, kad Filipi
nų salos tbojaus visiškai atsiskirs nuo Jungtinių Val
stijų. Pirmiausia turės būt parašyta Filipinų valstybės 
konstitucija. Jeigu dauguma salų gyventojų už ją bal
suos, tai reikš, kad jie nori būti neprikausomi. Po to 
dešimtį metų tęsis bandymo perijodas, kad filipiniečiai 
laipsniškai išmoktų tvarkyti savo krašto reikalus ir 
sukurtų visas reikalingas valstybei įstaigas, kartu su 
armija ir karo laivynu. Praėjus tam peri jodui, liepos 
4 dieną, Filipinų salos bus paskelbtos nepriklausoma 
valstybe.

Visi ryšiai su Jungtinėms Valstijoms tuomet bus 
nutraukti, išimant tiktai tą, kad salose pasiliks Jung
inių Valstijų laivyno bazė (sustojimo vieta).

Daugelis mano, kad šitaip palikti Filipinus “Dievo 
apveizdai” busią pavojinga, nes juos labai lengvai ga
lėsią užkariauti japonai. Tokios nuomonės laikosi ir 
prezidentas Hooveris. Jisai, be to, nurodo į filipiniečių 
neturtą ir visišką jų flepatyrimą valdžios reikaluose. 
Jie savo lėšomis nestengsią nei išlaikyti armiją, kuri 
galėtų apginti salas nuo išorinių priešų, nei sudaryti 
valstybės aparatą.

Kad svetimos šalys neliestų Filipinų salų, kada jos 
atsiskirs nuo Jungtinių Valstijų, siūloma kongreso pri
imtame įstatyme padaryti tarpe Amerikos ir kitų di
džiųjų valstybių eilę sutarčių, kurios garantuos Filipi
nams neitralitetą (kaip kad, pav. yra garantuotas Švei
carijos neitralitetas). Bet kiti sako, kad tokia garan
tija turėtų mažai vertės, nes juk ir Belgijos neitralite- 
tas buvo garantuotas, o betgi kaizeriškoji Vokietija jį 
sutrempė.

Dar rimtesnių abejonių kelia ekonominės įstatymo 
provizijos. Filipinams atsiskyrus, bus suvaržytas pre
kių gabenimas iš salų į Ameriką. Dabar toms prekėms 
kelias j Ąmeriką atdaras. Filipinų salos aprūpina Jung
tines Valstijas cukrum ir kai kuriais tropiško klimato 
produktais. Kai salos bus nepriklausomos, tai jų pro
duktams bus uždėti muitai. Bus, be to, suvaržytas ir 
filipiniečių įvažiavimas į Jungtines Valstijas. Sakoma, 
kad Amerikos cukraus gamintojai daugiausia ir pasi
darbavo kongrese, idant tas Filipinų nepriklausomybės 
įstatymas butų priimtas.

Austrijos spaudoje pasirodė 
žinia, kad buvęs Italijos? fašis
tų generalis* sekretorius ir ar
timas Mussolinio bendradarbis, 
Augusto Turati, pabėgo iŠ kon
centracijos stovyklos netoli1 
Garda ežero į užsienį.

Turati per keletą metų buvo 
dešinioji diktatoriaus Mussolini 
ranka ir stovėjo “juodmarški- 
,nių” partijos priešakyje;, kaipo 
jos generalis sekretorius. Bet 
pernai jisai buvo staiga iš tos 
vietos atstatytas, kadangi jisai 
buvo sugautas berašinėjant pri
vatiniuose laiškuose labai negra
žių dalykų apie Mussolini.

BENDRAS FRONTAS”
LEIPCIGE

Renkant miesto tarybos val
dybą Saksonijos didžiausiame 
mieste Leipzig’e, komunistų at
stovai balsavo už socialdemo
kratą Dr. Huebler, ir jisai bu
vo išrinktas 42 balsais iš 74 
tarybos pirmininku. Vice-pir- 
mininku išrinkta komunistas 
Scbmidt, antruoju vice-pirmi- 
ninku socialdemokratas Setzp- 
fand. Nei fašistų, nei buržua
zinių partijų kandidatai nepra
ėjo.

šitame atsitikime bendras 
darbininkiškų partijų frontas 
įvyko dėlto, kad darbininkų 
masės privertė komun-stus at
sižadėti savo sektantiškos tak
tikos. Kada komunistų vadams 
buvo pasiūlyta balsuoti už so
cialdemokratų kandidatus, tai 
jie atsakė biauriais plūdimais 
prieš socialdemokratus,; Bet 
prieš pat rinkimus, o komunistų 
partija, paskelbė pareiškimą, 
kad ji balsuos už socialdemo
kratų kandidatą į pirmininkus, 
idant negalėtų į tą vietą patek
ti “žmogžudžių fašistų” kandi
datas.

Paprastai betgi komunistai 
kaip tik elgiasi taip, kad 
‘žmogžudžiai fašistai”, su bur
žuazinių partijų pagclba gau
na progos laimėti, nes komu- 
nistaiytyčia stato savo atskirus 
kandįdatus, atitraukdami bal
sus nuo socialdemokratų.

“VIENYBĖ” IŠKIRTO ŠPOSĄ
SUSIVIENIJIMUI

VĖL MAIŠTAS PRIEŠ STALINO DIKTATŪRĄ

Nors Maskvos davatkos ir dar taip protestuoja, 
kada spaudoje pasirodo žinių apie Rusijos žmonių ne* 
pasitenkinimą bolševikų valdžia, bet tiesa vistiek išei
na į aikštę, šiomis dienomis atėjo telegrama iš sovietų 
sostinės, kad pačiose bolševizmo viršūnėse tapo susek
tas naujas “išdavikų” lizdas, šeši stambus Komunistų 
šulai yra nubausti: Smirnov, Eismont, Tolmačov, Ry- 
kov, Tomski ir šmit.

Pirmąjį Stalinas išmetė iš komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto, kitus du visai pašalino iš partijos, o 
likusieji trys gavo viešą įspėjimą “pasiprovyti”. šitie 
šeši asmens yra seni bolševikų vadai ir stambus sovie
tų šulai, turėję valdžioje aukščiaūsias vietas. Reikš
mingi yra kaltinimai, kuriuos partijos įstaigom jiems 
iškėlė. Eismontas ir Tolmačovas nusidėję tuo, kad jie 
organizavę grupę, kurios tikslas esąs “atmesti industria
lizacijos politiką ir atsteigti kapitalizmą, o ypatingą] 
kulokų kbsę”. Kiti nusidėjėliai šitų dviejų “išdavikų^ 
darbus rėmę arba bent apie juos žinoję ir juos skatinę.

Na, ar ne baisus dalykas? Patys komisarai, aukšti 
“darbininkų ir valstiečių republikos” viršininkai slap
tai organizuojasi kovoti prieš “piatilietką” ir* atsteigti 
kapitalizmą bei “kulokų” klasę! Kas galėjo jiems įkvėp
ti tokius “kontrrevoliucinius” palinkimus?;

žinoma, ne kas kita, kaip tik žmonių vargas ir 
skurdas, kurį atnešė nelaimingai Rusijai Stalino poli* 
tika! ’

buvo pridavus Susivienijimui* 
’ kvitą, parodančią, kad taksos 
yra užmokėtos iki paskutinių 
metų; tai buvo savo rųšies 
gudrybe, nes patyrinėjus, pasi
rodė, kad taksos užmokėtos už 
paskutinius metus, bet neužmuš 
kėtos už pirminius metus!

į “Vienybės’* bendrovė seniai 
į pasiskolino iš SLA, $25.000, pa
sižadėdama kasmet atmokėti 
po $1,000 sumos ir nuošimčius. 
Bet praėjus penkeriems me* 
tams, ji atmokėjo tik $2,000; 
Taigi, pasibaigus paskolos ter
minui, ji pasiliko kalta Susi
vienijimui ne $20,000, kaip bu
vo sutarta, bet $28,000. Pild. 
Taryba, daug kartų reikalavo, 
kadi ji išpildytų kontraktą. Bet 
paskolos suma nebuvo suma
žinta, ir dabar, kaip protoko
las rodo, prisidėjo dar neužmo
kėti nuošimčiai ir pirmesnių- 
jų metų taksos.

Vienybininkai, matyt, seniai 
nutarė paskolos nemokėti ir, 
jei negalės kitaip išsisukti, tai 
atiduoti Susivienijimui namą.

Bet jiems rūpėjo apsaugoti 
privatines savo draugų pasko
las, kurios buvo duotos bend
rovei. TodČl pereitą vasarą bu
vo duota tiems privatiniems 
kreditoriams mergišiai ant 
“Vienybės” mašiną. Jeigu, va
dinasi, SLA. ir paimtų “Vieny- 
bės”namą, tai bendrovė iš
kraustytų spaustuvę į kitą vie
tą ir vestų savo biznį toliaus. 
Susivienijimui tektų tik tuščios 
sienos, už kurias yra mažai vil
ties gauti tiek, kiek “Vienybės” 
bendrovė Susivienijimui kalta.

Tai .mat, kaip gražiai pa
sielgta su organizacija^ kurios 
pinigais “Vienybė” per pasta
ruosius 8 metus varė biznį.

Reikia atsiminti, kad $25,000 
paskolą “Vienybė” gavo iš 
SLA. be komiso. Jeigu ji butų 
mėginusi tiek pinigų pasisko
linti banke arba kurioje kitoje 
vietoje, tai ji butų turėjusi už
mokėti komiso mažiausia $750. 
Susivienijimas jai šitą sumą 
padovanojo vardan “fraterna- 
lizmo.” O ji už tai net per ge
riausius “prosperity” laikus ne
pasirūpino organizacijai grą
žinti po $1,000 kasmet. Kada 
atėjo depresija, tai ji paliovė 
mokėjusi ir nuošimčius.

G aido da Verona. Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
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Brooklyno tautininkų laikraš
tis, kuris statosi baisiai dide
liu patriotu ii’ nuolatos giriasi 
savo “nuopelnais” Susivieniji^ 
mui Lietuvių Amerikoje, iškir
to šposą: Susivienijimas ne 
tik negauna savo paskolos iš 
“Vienybės” bendrovės, bet jam 
dar gali tekti užmokėti jos 
taksas, štai kas paskelbta SLA. 
Pild. Tarybos protokole, kuris 
tilpo paskutiniame “Tėvynės” 
numeryje: v

“Lithuanian Vienybė Pub- 
lishing Co., Brooklyn, N. Y., 
kadangi nuošimčiai ir taksos 
iki šioliai neapmokėta sulig 
pereito Pild. Tarybos nutari
mo, tad išnešta ata^mkama 
rezoliucija ir įteikta Iždinin
kui namą forklozuoti.” 
Iš šito Pild. Tarybos spren

dimo patiriame, kad vienybi- 
ninkai ne tik nemoka paskolos 
sumos, bet nemoka nei nuo* 
šimčių ir nėra užmokėję už sa* 
vo namą net taksų miestui, 
Dabar Pild*. Tarybai tenka na* 
mą “forklozuoti” ir, kadangi 
vargiai kas už jį mokės tiek, 
kiek “Vienybė” yra kalta Su
sivienijimui, tai galimas daik
tas, .kad SLA. turės namą pa
siimti už skolą, paimant ant 
savęs kartu ir nemokėtas ben* 
drovės taksas.

Tos taksos yra neužmoketos
Ne be reikalo tad buvo pranešimą apie nepasiten- už kai kuriuos praeitus metusi 

kinįmą sovietų karo laivyne ir armijoje ir apie masi* nors prieš pat seimą bendrovė

(Tęsinys)
Ji jau buvo moteris, kuri 

troško paragauji gyvenimo 
saldybių, — toji gražioji Iva
ną.

Kada ji pastebėdavo, kaip 
užsidega Cherardo akys, kaip 
jo veidą sudarko didelis įtem
pimas, —■ ji jausdavo didelį 
pasitenkinimą.

Kiekvieną dieną juodu pra
leisdavo kruvoj1* ilgas valan
das, netardami! ’ viens antram 
nei žodžio.

Abu jaute, jog nenugalima 
jėga stumia juocju prie nuodė
mės.

Vos tik Ivana atsiguldavo į 
savo lovą, kaip jai pradėdavo 
vaizduotis, jog ji tamposi savo 
galingo meilužio glėbyj.

Laimei, Ivanos T- p buvo toli nuo Cherardo kam
bario, į kurį nebuvo galima į- 
sigauti taip, kad niekas nepa
stebėtų. . i

Vasaros naktys buvo neįma
nomai karštos ir Cherardo, 
nemigos kankinamas, ne vieną 
karią buvo pasiryžęs rizikuoti 
ir eiti į Ivanos kambarį. Bet 
vis susilaikydavo.

f Jų namuose dominavo vie
natinė tironiška valia: valia 
Miguelio, Cherardo tėvo, žmo
gaus, kuris buvo apie penkių 
dešimčių metų amžiaus, bet 
atrodė kokiu desė^ku metų 
jaunesnis.

Jis atvyko iš toli, nuo kito 
vandenyno kranto, po audrin
go gyvenimo, kuris blaškę jį, 
kailinių žvėrių medžiotoją, į 
įvairius pasaulio kampus. Mi
guelis išbandė, vieną po ki
tam, kokį šimtą visokių užsiė
mimų.

Iš pirmo žvilgsnio darėsi 
aišku, kad jis ne iŠ tų papras
tų žmonių, kuriuos įgalima su
tikti visur. Jis priklausė tai 
rųšiai asmenų, kurie stengiasi 
gyventi nuošaliai nuo žmonių 
draugijos ir nuolat su ja veda 
kovą. Jis buvo vienas tų, kurie 
viską išbandė ir viską pergy
veno, pirm negu jų gyvenimo 
laivas susikūlė ir jie tapo iš
mesti į seklumą ramaus, šalto 
gyvenimo, 
kuris, tiesą pasakius, 
priešingas jų prigimčiai.

Kilimtt ispanas, jis gimė, ro« 
dusi, prekiniame laive, kuris 
plauke į vakarų juras.

Neužbaigiama irklinio srai
gto daina buvo pirmutinė dai
na, kurią jam, vaikui, sudai
navo gyvenimas.

Vėjui ūžiant, motina jį pu^ 
kėlė iŠ savo nejaukaus guolio. 

‘ Vakarinių jurjj bal'ioš žvaig-

ždės sudarė jo pirmos vasaros 
gyvenimo vainiką.

Vejas, bangos ir vienatve 
dainavo savo dainas prie jo 
audringo lopšio.

Vėliau, neturtingas ir jaunas 
kaip jo drąsa, jis išvyko į 
Argentiną ieškoti laimės.

Jis gyveno ten, kur aukšta 
žole bėga, banga už bangos, į

kui jis medžiojo kailinius žvė
ris akmeninguose Aųdų kalnų 
skardžiuose. t

Jis vyko į žmonių apgyven
tas vietas tik tada, kai turėjo 
pakankamai brangių kailių.

Trumpas indėnų peilis, pa- 
sudarė jorakas ir šautuvas 

visą gyvenimą.
Visa kita buvo

kambarys*! tolimas neaiškus
tik sapnas, 
sapnas be

pročių, kurie visiškai nebuvo 
į jį panašus.

Kartą jis apsigyveno mieste 
ir per prievarta pasiėmė sau 
moterį, kuri jam paliko ir su 
kuria jis kelis melus išgyveno 
farmoj, kaipo rustus patval
dį s.

lės išdegintas pievas, darėsi 
durnų spalvos.

Ivana sėdėjo prie lango ir 
kažką siuvinėjo.

Jos ilgos, apyliesios ir tru
putį parudavusios rankos slė
pė savyj kažkokį keistą aist
ringumą ir klastingumą, kas 
neleido nei pagalvoti apie jos 
glamonėjimą.

Jos veidą lyg apšvietė žiban
čios akys, kurias visuomet pu
siau slėpė ilgos ir neramios 
blakstienos.

Pas ją buvo savotiška ma
niera visuomet nuleisti akis, 
lyg tuo budu ji norėjo paslėp
ti visa tai, ką ji jautė.

Ji turėjo f.okią drėgną ir 
geidulingą burną, kurią, jei 
butų minyŠka, butų turėjusi 
pridengti skaistybės išlaikymo 
sumetimais.

Ivana įdūrė adatą į šilką, 
kuris gulėjo ant jos kelių, ir 
pažiurėjo į Cherardo taip, lyg 
rasdama jo atsilankymą ne vi
sai natūraliu dalyku.

Paskui ji nusijuokė, bet juo
ku, kuriame mažiausiai buvo 
paprastumo, ir paklausė Che
rardo:

—Ko tu atėjai?
Cherardo, matomai, atėjo, 

kad kažką jai pasakyti, kad 
kažką pasiūlyti, o gal būt, ry
žtis padaryti Įai, kas ligi šiol 
jam buvo negalima.

Šį kartą neišdrįstį darėsi ne
įmanoma, dar labiau neįma
noma, negu kada nors pirma, 
ir Cherardo tylėjo ir nežinojo, 
ką atsakyti.

Jis pažiurėjo į Ivana taip, 
lyg norėjo akimis pagriebti 
visą jos gyvo kūno formą; jis 
pažiurėjo į jos pirštus, kelius, 
krutinę ir, ant galo, taip pat 
nusijuokė juoku, kuriame jau
tėsi aistra ir įdukimas.

Paskui jis priėjo arčiau, at
sisėdo ant palangės ir pasviro 
taip; lyg norėdamas šokti pro 
langą žemyn. Kuriam laikui 
praėjus, jis nervingais pirštais 
paėmė papirosą ir pradėjo rū
kyti; 4

Ivana tarė:
—Duok man papirosą.
Cherardo paėmė tą, kuris 

buvo jo burnoj, giliai užsi
traukęs, padavė jai.

Ivana atsikėlė ir išsitiesė— 
ji buvo beveik tokio pat ūgio, 
kaip ir jis — pažiurėjo į jį, pa
lietė jo pirštus; paskui abu 
atsisėdo ant. palangės, 
arti vienas antro.

Rugpjūčio vakaras buvo šil
tas ir slėgė savo sunkumu. 
Saulė dar degino. Iš žemes 
kilo dūmai nuo beveik mato
mo karščio, ir dulkių bei švie
sos bangos plaukė į krintantį 
šešėlį. I^h'oškusių gėlių bepro
tybė kilo iš įkaitintos žciuest

Iš jos* iš jos burnos, plau
kui kvėpavimo' ėjo dar stip
resnis, dar labiau beprotiš
kas aromatas: tokį aromatą 
siūlė jos stebėtinos lupos tam, 
kas jas pabučiuotų.

Ivanu paklausė:
—Ar tu nori gerti?
Cherardo pagriebė savo

baneiais dantimis jos čiurną, 
kur matėsi mėlynos gyslelės ir, 
kąsdamas dantimis tą baltą 
kliną, desperatiškai atsakė:

—Taip, (jave!
5 Ivana ištiesė pirštus, pas
kui sulchke jtiOs ir įkišo į jo 
drėgną burną.

—o—
Susituokti susilaukus pen

kių dešimčių metų amžiaus 
visuomet yra beprotybė. Dvi
guba beprotybė, kuomet tai 
daro žmogus, kuris Anduose 
medžiojo kailinius žvėris ir 
pampasuose jodinėjo lauki
nius arklius. Triguba beproty
bė, kuomet jis apsiveda su 
maža franeuze iš šiaurių, ku
ri, be kitų ydų, turi dar vieną 
nedovanotiną ydą, 
kad ji yra dviem 
peilkeriais metais 
nei jos vyras..

Ir taip, Miguelis
rėjo penkias dešimts penke
rius metus, o Izabela — beveik 
firis dešimtis.

Nuo tų ve’dyl)ų»t kurioms ėjo 
penkti metdik greit po susi-

visai

tokio gyvenimo* 
buvo

—o—
Kad ir bendrais ruožais aš 

negalėčiau pajėgti aprašyti jo 
tamsų ir Magingą gyvenimą.

Jis buvo toks žmogus, kuris 
dėl vieno žodžio galėjo per
skelti savo priešui galvą.

Kas jį kokiu nors budu įžei
dė, tas buvo žuvęs žmogus,— 
jis galėjo išvengti bilc ko pa
saulyj, bet ne Miguelio keršto.

Nepriimta ilgai ginčytis ta
me, dar primityviškame, pa
saulyj, ten, begaliniame Ar
gentinos. tyrlaukyje vienatinis 
valdovas, kuris įvaro kitiems 
baimę ir priverčia juos nusi
leisti, yra tas, kuris moka sa
vo reikalus apginti.

Savo jėgomis, vienas ant 
,vieno,- beribės žemės tylumoj. 
( Pabalnoti greičiaus! arklį, 
užtaisyti juodu paraku žiban
tį šautuvą, surasti išdaviką ir, 
dagi nepasakius jam
gręžk,” nudėti jį vieloj šuviu 
į nugarą.

Toks pampasų teismas, kur 
nuo vienos gyvenamos vietos 
ligi kitos tenka jo’;i šimtus 
mylių.

Paskui jis atvyko čia iš už 
jurų, tur būt, po kokios nors 
niekam nežinomos tragedijos.

Atsi

Kada Cherardo įėjo į Ivanos 
kambarį, diena jau baigėsi.

Purenami vakarinio vėjelio, 
kuris veržėsi iš tamsaus pušų 
priaugusio parko; šviesus Iva-

ži

įima,

kant gero elgesio patvarkymų, 
—gimė mažas'velniukas, kurio 
judesiai ir šaukimas liudijo 
apie jo ankstyvą išsivystymą; 
jo vardas buvo Ksaveras.

Tai buvo Migiielio pasidid
žiavimas ir aistringos Izahe- 
los meilumo objektas; objek
tas Ivanos rūpestingumo ir 
abejo gražiojo Cherardo, ku
ris nuolat klausė savęs, ar jis 
turi teises vadinti jį savo bro
liu. Tas mažutis Ksaveras, 
savivalingas kaip jo tavas, į- 
noringas kaip jo motina, vie
nu ir tuo pačiu laiku žavėjo 
namiškius ir vedė juos į nusi
minimą.

Prisiminkite, kad Ivana bu
vo tik truputį daugiau nei de
šimtimi metų jaunesnė už pa
motę Izabelą. Nežiūrint į am
žių skirtumą, Ivana buvo kur 
kas labiau moteris ir rimtesnio 
budo, negu jos pamotė.

Jiedvi labai gerai tarpusa
vy.! sugyveno, bent taip atrodė 
iš šalies. Jų dviejų santykiai 
buvo tokie, kaip seserų. Kas 
be ko, kartais jiedvi turėdavo 
ir nesusipratimų. Bet tai bu
vo tik mažmožiai.

Ne, patariu aš jums: nesi- 
veskite po penkių dešimčių 
metų amžiaus, o jei
tai nesiveskite ir anksčiau.

Aš turiu galvoj tuos, kurie 
savo budu ir kitomis savybė
mis yra Šiek įtek panašus į 
Miguelį. Gimęs ir pripratęs gy
venti primityviškuose kraštuo
se, įpratęs kovoti su gamtos 
jėgomis ir žmogui, buvusis ša
kalių medžiotojas nėra tokis 
žmogus, kad galėtų daryti nu
sileidimus, kurių reikalauja 
apsivedimas tarp žmonių, pri
klausančių taip vadinamai 
kultūringai draugijai.

Jeigu Miguelis butų turėjęs 
tikrą draugą, tai tasai butų 
pasistengęs jį atkalbėti nuo ve
dybų, butų pasirūpinęs išgel
bėti jį nuo tos nelaimės.

Bet su meile nesiginčija nei 
tas, kuriam teko medžioti'sa-

v- ,-.y* AMiguelis įsimylėjo į našlę,’ 
kuri gyveno kartu su Ivana, 
savo pirmojo vyro dukterimi; 
ir, jeigu visi Graikijos išmin
čiai butų atėję jį atkalbėti, 
kad jis nedarytų tos kvaily
bės, lai Miguelis, kuris nega
lėjo pakęsti prieštaravimo, bu
tų dar labiau pasiryžęs susi
tuokti su Izabela.

Nesakau, kad Izabela buvo 
tokia moteris, kuri galėjo pa
daryki nelaimingu kiekvieną 
vyrą;, bet Migueliui ji tikrai 
lėmė nelaimė. Jis nebuvo 
žmogus*, galintis visais atžvil
giais patenkinti tą gražiąją 
našlę, kuri mėgo kvepalus ir 
buvo lengva, kaip pudros 
puokštelis.

Izabela galvojo tik apio 
pabrangą, apie naujus drabu
žius, apie madingą plaukų su
šukavimą, apie negrų šokius ir 
apie laisvus romansus.

Jai buvo reikalingas milionų 
medžiotojas, o ne kiaunių ir 
sabalių.

JI visuomet sakydavo, kai 
norėdavo kaip galima labiau 
jį įskaudinti:

— Po to, kai primedžiojai 
tiek sabalų, tu nori, kad aš 
pasitenkinčiau pigiausios rų- 
šies kailiniais?... '

Iš tiesų, tai buvo tiesiog ab
surdas.

Miguelis, girdėdamas tokias 
kalbas, paprastai patraukdavo 
savo pečius ir atsakydaov:

— Turėk truputį kantrybės, 
Izabela. Pamatysi kiek milio- 
:nų bus mano ižde už kelių 
mėnesių.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Būtent tą, 
dešimtim 
jaunesne

dabar tu-

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

uos plaukai, priminantys sau- tuokime, — vadinasi, nesilai

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andehuan, 284 Tremont St., 
Boston, Mms
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CHICAGOS 
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Illin. Life Insurance 
Co. deficitas siekia 

$12,456,000
Kelios apdraudos bendroves 

nori perimti šios nusiban- 
krutijusios įstaigos gyvybės 
apdraudas.

fleitas siekia $12,456,000.
Apdraudos bendrovę opera

vo turtinga Stevens šeimyna. 
Jai priklausė ir du žynius 
viešbučiai, La Šalie ir Stevens. 
$12,456,000 deficitų sudaro pa
skolos tiems viešbučiams, ki
tos paskolos, kurias pasiėmė 
Stevensai ir keli smulkesni in- 
vestmentai.

Kelios apdraudos bendrovės 
nori perimti subankruti jusios 
Illinois bendrovės gyvybės ap
draudos ir jau daro reeeive- 
riui pasiūlymus. Greičiau
siai, tie, kurie buvo apsidrau- 
dę, mažai ką nustos.

vienų gingerale’o bulelio vir
šelį bedarbių naudai. Moky
klose, bedarbių šelpimo stoty
se bus įtaisytos tam tikros dė
žinės viršeliams sumesti. Pi
nigai už Chicagoje surinktus 
viršelius bus perduoti einer- 
gency relief fondui.

Nelson išleido 140 už
sidariusių valstijinių 

bankų balansų

rodyti Chicagos Erlanger te
atre. Be svarbiausių artistų, 
filme dalyvauja 7,500, ‘‘ekst
rų” minių, grupių ir kitose 
masinėse scenose.

Cross” at- 
imperato-

f

Vakar, Illinois Life Insu
rance Co., receiverio gen. Abel 
Davis atstovas ChesAer Davis 
įteikė federaliam teisėjui Wil- 
kersonui — bendrovės balan
sų, iš kurio pasirodo, kad dc-

Už “ginger ale” butelių 
viršelius — po centų 

bedarbiams
Cliquo‘ Club Company, kuri 

išdirba ‘‘ginger ale”, paskelbė 
mokėsianti po centų už kiek-

JONAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 13 dieną. 7:15 valandą va
kare 1933 m., sulaukęs 47 metų 
amžiaus, gimęs Rudenų sodos, 
Kuršėnų parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Priklausė prie Palaimintos Lie

tuvos draugijos ir Keistučio Pa- 
šelpinio kliubo.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Nastaziją, po tėvais Jakutaitė, 
3 dukteris, Anastaziją. Oną. Bro- 
nislavą. seserį Oną Mikšunienę. 3 
brolius Juozapą. Kazimierą it 
Pranciškų, žentą Joną Miiotą. 2 
anūkai ir giminės, o Lietuvoj bro-

sau-^ 
ryte 
am-

Rankai panešė $10,094,285 
nuostolių receiveriams ver
čiant bankų turtų į pinigus.

Oscar Nelson, prieš pasi
traukdamas iš autitoriaus vie
los paskelbė 140 užsidariusių 
Cook apskričio 
bankų raportų, 
do, kad turto 
$202,172,938.73, o 
$108,251,857.38.
turtų į grynus pinigus, bankai 
panešė 11.7% nuostolių, su
moje, $1 D,094,285.

į ‘‘The Sign of thę 
vaizduoja Romos 
riaus Nerono laikus. Kaip pa
sakoja filmo gamintojų atsto
vas, James M. Ashcraft, pa
matinė filmo tema, yra kova 
tarp pagonų ir krikščionių 
idealų. Akcija sukasi apie jau
nų romėnų, (Frederic Mareli) 
ir krikščionę merginų, (Elissa 
Landi), kurie, suprantama, 
yra įsimylėję į vienas kitų.

Nerono rolėje — anglų cha- 
rakterizacinis artistas Charles 
Laughton, o jo žmonos—Clau- 
dette Colbert.

rpon’tl 
neglect

kS

J
Jį

valstijinių 
Iš jo pasiro- 
bankai turi 
depozitų — 

Likviduojant

PATENTS
Laikas daur retnda 
prie patentu. Neriai- 
kuoktt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų, Brisiu** 
kitę kraitini ar mo
deli dėl Instrukeljų, 
nŽmOkTmBS** knv- 
?;utSs "How to Ob-
afn a Patent”' Ir “Reeord of In- 

ventlon” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ką daryti. Susi- 
railn*Jlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Šaltis krūtinėj it gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

MOWPlE
PROBAK"

/ ... t t ,I*

Buy gloves with what 
it savęs

KSr* reikalo mokSU BOo ar 
dauriau, kad gauti serą dantį* 
kolei*. Listertne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
j?do Ji valo ir apšauto dan
tis Be to raute sutaupiau 
88, u* kuriuos raUte nusipirk* 
u pirlUnaites ar k* kltn 
vambert Pbaraiaoa) Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Arterlan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valaadoa ano S Iki 4 Ir 6 l*d

8 vai. vak. Nedaliomis para) aatMrt* 
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Namų Tekt Prospect 1930

Kūnas pašarvotas randasi 2512 
W. 4 5 PI.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 17 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sesuo. Broliai, 
Žentas, Anūkai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Skudas. Tel. Roosevtlt 
7532.

ANIELE KIELLA 
po tėvais Pečiukaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šio 14 dieną. 3:30 valandą 
1 933 m., sulaukus 45 metų
žiaus. gimus Panevėžio apskr., 
Spirgių kaime. Pušaloto parapija.

Paliko dideliame nuliudime vy- 
rą Aleksandrą. 3 dukteris Mari- 
rijoną. Anastaziją. Mikaliną it 
sūnų Mykolą, brolį Joną Pečiu- 
kaitį ir 
vą.

Kūnas 
W. 5 3 

• 9860.
Laidotuvės įvyks utarninke sau

sio 17 dieną'. 9:00 vai. ryto iš 
namų į St. Gaul parapijos bažny- 
čią. 55 ir Kedzie, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anielės Kiellos gimi
nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lechavich. Tel. Roosevelt 
2515.

Dviejų vagilių apiplėš 
tas lietuvis krautuv- 

ninkas '

DYKAI 
KNYGELI!

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 

namie

. (PROBAK BLADE)

gimines, o Lietuvoj te

pašarvotas randasi 3041 
Place, Phone Republie

Du vagiliai, ketvirtadienį įsi
veržė į lietuvio Stanley Kupio 
krautuvę, 5545 Belmont Ąve., 
ir pavogė $438.

Reikalavo $500,000 nuo 
vyriškio už “suvilio

jimų”

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Securlty 8a,Ings & Commerclal 
Bank Bulldirlg

(Dlrectly actMe atreet from Patent Offlco) 

VFASBINGTON. D. C.

Grauonai

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o mnsų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

teismų už
Jis su ja

su-
ro-

vesti,

Alma Newton Anderson, 
turtinga moteriškė, kiek lai
ko atgal patraukė žy
mų Chicagos archtektą Ernest 
Graham 
viliojimą,
mansavęs, prižadėjęs 
bet vėliau, apsisukęs vedė kitą 
moteriškę. Jo meilės ištrošku- 
sios širdies suraminimui rei
kalavo $500,000. Teismas, ta
čiau, atsisakė jos norų paten
kinti.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 Sq. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Tel. Rcpublic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčliomi* pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonu Repnblic 786*

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 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phon* Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Matquette Rd. arti Wsetetn Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

PRANEŠIMASĮ
Mano ofisas vcl bus atidarytas ir pači- j 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dienos, 1933
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir Vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Td. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwoo4 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

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

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 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vak.

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 SL 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Nedeldieniai* pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Siakis
Motetų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso VaL kiekvieną dieną nuo • 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakar*. Uurrntakai* it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Morganu M. 

kampa* 67th ir Artesian Avė.
Telefoną* Grovehill 1595 

Valando* nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, aeredom* po pietų it 

nedėliotu* pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rakato 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Weet 14rh Street 

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

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

(vairus Gydytojai

DU. BERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinoma* pet 25 me
tus kaipo patyrąs gydytojas chirurgu i* 
akbleris. *

Gydo staigiu ir chronišku liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W \Zth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

S. M. SKUDAS
' Lietuvis

GRABORIUS IR bAlsamuotojas
Didbiė i/ graži koplyčia 1 dykai •

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532J. F. RADZIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystė* 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

33^7 Auburn Avė. 
’ CHICAGO. ILL.

Ekranas
“The Sign of Ihe Cross

Šv. Antano iš

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS. į

3324 S. Auburn Avė.

Kveilių kaimo, 
ir valse., Telšių

MALAKAUSKAS 
šiuo pasauliu sau- . 
1:30 valandą po 
sulaukęs 55 metų 

gimęs

8

JUOZAPAS PAULAKAIT1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 15 dieną 12:01 valandą po 
piet 1 93 3 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chjcagoje. III.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Margareth Romauskienę. dvj 
tetas Oną Sczukienę ir Elzbietą 
Mikalūnę. du pusbroliu Vincentą 
Sczuką ir Joną Mikalieną. 3 pus
seseres Oną Kačiulis. Kostanciją 
Vasonienę ir Kostanciją Zakarienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4 605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 19 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Paulakaitis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Tetos, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

šio 15 dieną, 
piet 1 93 3 m., 
amžiaus. 
Viešvienų parap. 
apskr.

Priklausė prieš 
Padvos draugijos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime se- 

series dukterį Adolfiną Varapnic- 
kienę (po tėvais Kibartikė), o Lie
tuvoje brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas raudasi 718 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj', sausio 
18 dieną. 8:00 vai. ryto iš Sklido 
koplyčios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Malakaus
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliudus lieka,
, Sesers Duktė.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532

Erlanger — Virš milijonas 
dolerių buvo išleistas paga
minti filmo ‘‘The Sign of the 
Cross”, kuris vakar pradėta

IIDDA gElininkas
II H Hm vestuvėms, bankietams 
VIlBrfl IR PAGRABAMS VAINIKAI

Tel. Boulevard 2035

Lietuves Akušerės
ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
tf Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
. Phone 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Mgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dš*M 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie*

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

Seniausia ir Didžiausia Akiu Gydytojai
Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Deezd 919)

DR.A.A.R0TH
Rusa* Gydytojas it Chirurgai

ANTANAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 14 d., 11:30 vai. 

ryte, 1933 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Tauragės 
apskr., Žigaičių parap., Prišmantų kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus. Paliko dideliame nuliudime sūnų Stanis
lovų, marčią Juzefų, brolį Vincentą, brolienę Barborą, 2 
anukus: Leonardą ir Aldoną, brolio vaikus: Povilą, Bar- 
lx>rų ir Tadeušą, sesers vaikus: Marijonų ĮPocienę, Juli
joną Jonikienę, Joną ir Juozapą Merkelius ir gimines, o 
Lietuvoje gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1842 W. 
46'Str.

Laidotuvės įvyks seredoj, sausio 18 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsL 
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiere kapines.

Visi a. a. Antano Lukošiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų. 
Nuliūdę liekame: Sunus, Marti, Brolis, Brolienė* Anūkai,

Brolio Vaikai, Sesers Vaikai ir Giminės,
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis ui aukšto* rųlies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame ui atvedimą mirusio Žmogaus kimo | musų 
įstaigą ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvaduos | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanco patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
fiermenų. Pašaukite EUDElKf pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

X

•■.X" h-.• ■ ■;4 ■? > ><

JŪSŲ GRABORIUS^ ; | 
DMyUt OflM.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 k 1741

v

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 it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas, Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedčliomi* pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phon* Boulevard 7589

3102 So. Halsted St
kampas 31*t Street

Vai.: 10—-11 ▼. ryto. 2—4, 7—5v.l 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—-3.

Tel. Yards 1829

»K. G. SERNEK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuos* 

Atsitikimuos*

urnas ir Akinių Dirbinti
756 West 35th St.

kampa* Halsted St. 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 

Hedėliomls nuo 10 iki 13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefoną* Virginfa 0036

Advokatai"

A.A. SLAKIS
Advokatas

mimo Ofim n IV. St.
Room 905 Td. Dearbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 rat 
4145 Anher Ava, TM, Lafageltv 7337

Namų T^ Hyd* Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 1 
Telefoną* State 7660; Valandos 9—4 

Westi SHei 2151 W. 22nd St. 
PanedUio, Seredoa ir PStnyėios vak. 4 iki 0

Telefonas Rooaevnlt 9090 
_Namai: 6459 S. Rockw«II Street 
Utarplnko. Kotvergo ir Subatos vak. 7 Iki B 

Telefonas Bepubllo 9000

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AshUtnd Aut. 
TeL Boulevard 2800 

Re*. 6519 So, Rocktoell St, 
TeL Repnblic 9723
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MADOS MADOS

MORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St.

3304

pasakykite savo pažįsta

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.(Adresas)

•a****1
U n tanas

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

technokrati  jos 
išsiuntinės vi-

$2.00
$5.00
$2.50

$20.00
$8.00
$8.00
$8.00

Sveiksta Amilija 
Kundrotienė; buvo 
padaryta operacija

Golden Star kiiubas rengia sa
vo metinį balių, kuris jvyks va
sario 25 d. Strumilos svetainėj.

Perkrikštijo Rose 
lando lietuvių Re- 
publikonų kliubą

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

grei- 
daug

lūs turite sauso 
L Krasohen Salį

Financial 
Finansai-Paskolos

dar 
ras 
rus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Personai 
Ašmena letko

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Draugystė Brolių ir Seserų 
metiniame susirinkime nutarė 
vienytis prie Roselando Kliubų 
ir Draugijų S. P. susivienijimo. 
Išrinko komisiją, kuri rūpinsis 
tuo klausimu.

Prisirašykite" į musų spulką

TEL

Roselando bedarbiai 
renka šiukšlynan iš
verstus svogūnus

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Daug jau Rietuvių 
susirašiusių ir

vartoju L. 
aS netekau 
žinau kaip

LAFAYETTE 1083

Organizuoja atletikos kliubą
Roselande organizuojama lie 

tuvių atletikos 
teko sužinoti, jo organizavimo 
priešakyje stovi Antanas Bal
čiūnas, Strumilo svetainės už* 
laikytojas 
jaunuolių esą 
greitu laiku turėsią susirinki
mą, kuris skirs klivrbui vardą ir 
rinks valdybą

ežero kranto, netoli

kiiubas. • Kiek

Nac. bedarbių fed. 
nepriduoda svarbos 

“technokrati jai” 
i . .t: v

Federation of Unemployed 
Workers Leagues of Ameri
ca sako technokratija nepa
taisysianti padėjimo

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

GARANTUOTAS Radio Patarnavi 
mas, bite išdirbystės.

2245 W. 21 St.
Tef. Canal 6556

pažymėtinų programo dalių yra 
4 dainos, kurias išpildė Stasys 
Rimkus: “Prie seno Kurgano”. 
“Ilgėjimas”, “Sugrįžk” ir “Aud
ra girioj viešpatavo”.

Be to Stasys Rimkus sudai
navo eilę kitų dainų kartu su 
p. Zabukiene ir A. Kaminsku. 
Visiems solistams! akomponavo 
Mfka'š Yozavitas. f

Pattern Dept, 1789 So. 
Chicago. III.

Ūkio produktų bendrovė išmė
tė šešias vagomis svogunų į 
“d timpą", kad pakeli i jų

STASIO RIMKAUS KONCERTAS SUŠILAU 
KĖ NEPAPRASTO PASISEKIMO

Busiąs bepartyvis; naujas var
das, “Lithuanian American 
Citizens Club”

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

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

Susipažinęs su padėjimu įvai
riose religines emblemas prisi
savinančiose ligoninėse, korės 
pondentas “Povilas” priėjo iš 
vados, kad “lietuviams, laisves 
hių pažiūrų žmonėms, reikalin 
ga ligoninė”.

Šiurpulinga Bedarbės Laikų 
Auka Lietuvė Elena V.

Apalpo atėjusi į bedarbių šelpimo stoti 
prašyti maisto; “v-a-l-g-g-y t!

Išgulėjo ligoninėje apie dvi sa
• vaites laiko

>n ražo: 'Al 
tl svarumą—

1 Ir ne*
'SAUGIAI Ir

Lietuvių spulka naujoje vietoj
Kadangi adv. J. P. Waitches 

persikėlė į naują vietą ir už
darė raštinę adresu 52 W. 107th 
St., United Lithuanian Build- 
ing <& Loan Association, (Lietu
vių Spulka), kuri buvo užėmusi 
dalį raštinės, turėjo persikelti 
į Visų šventų parapijos svetai-

Peter Conrad 
i ’ ■' . f ■

Fotografuoju jūsų na- 
, muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

negalėjo jų valgyti.
-—Šėpas Petras.

“Technokratai” peras priemo
nių išrišti problemas išky
lančias iš socialių jėgų, kurias 
jie analizuoja, sako ekzekutyvis 
Federation o f Unemployed 
Workers’ Leagrfe of America 
komitetas.

Bedarbių federacija vedė šiuo 
klausimu plačias diskusijas, ku
rios nusitęsė virš savaitės laiko 
ir rado, kad “technokrati j a” 
gal ir įdomus dalykas, bet ne
galės pagerinti dabartinės sun
kios padėties. Įt

Ekzekutyvis kom. ruošia spe
ciali biuletiną 
klausimu ir jį 
soms bedarbių lygoms, kurios 
prie federacijos priklauso.

Didžiulė muzikos mėgėjų minia užpildė 
Chicagos Lietuvių Auditoriją

čia visai gerus ūkio produk 
tus į šiukšlynus. Maisto šaly 
je perdaug — o milijonai ba 
daliją. Senas Petras.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Roselando, 9to wardo Lietu
vių Republikonų kiiubas nutarė 
pakeisti vardą į Lithuanian 
American Citizens Club. Bus 
bepartyvis.

Susirinkimas įvyko sausio 8- 
tą d., Strumilos svetainėje. Tarp 
kito ko, priimta nauja konsti
tucijai ir išrinkta valdyba, pirm. 
J. Ciuzelis, rast., V. Kristopai- 
tis ir Strumila—iždininkas.

VARIUOSE GYSLOS 
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar ii

tai—žinoma, jei n

užgydyti jusu Kojų 
nimus ir pasalintitepi (Miestą. b raUHla).

Moteriškės pasakojimas “N.” reporteriui apie 
savo gyvenimų

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
Sr. Louis ..............
Kantas City ........
Detroit ........... .........
Los Angeles ........ 
New York .......... .*.
Philadelpbia .......... 
Washington, D. C.

ORANGE BUS LINES 
209 Nottb Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago

“Musų pirmtakunai”. sako 
‘Povilas, “savo darbuote praei
tyje pramynė kelią prie to tiks
lo. Jų darbas atnešė daug vai
sių, kuriuos, be abejo, kulmi
nuoja Chicagos Lietuvių 
tiškų kapinių įsteigimas.

“Mes, laisvieji žmonės, 
čiausial neturėtume tiek 
įvairių kliūčių, kaip piaeities 
darbuotojai. Tai todėl, kad jie 
mums jau praskynė kelią, ku
riuo pradėję eiti, savo laiku ga
lėtume susilaukti laisvos ligo
ninės.”

PARDAVIMUI arba mainymui na 
mas su rooming house ir minkštų gė 
rimų bizniu — mainysiu i farmą ne 
toli Chicagos. 1125 W. 59 St.

Reikalinga ligoninė 
laisvų pažiūrų 

lietuviams

Dalyvaujant Birutės chorui, 
kvartetui, dainininkei p. Zabu- 
kienei, Antanui Kaminskui ir 
smuikininkei V. čepukaitei, 
Stasio Rimkaus koncertas va
kar vakare susilaukė labai di
delio pasisekimo. Klausytojų 
prisirinko pilnutėlė Chicagos 
Lietuvių Auditorija ir išklausė 
programą, kuris $Lšižymčjo 
nepaprastu talentu gausumu. Iš

Geri vyro investmenlai
Vargo nebuvo, nes banke 

buvo pinigų, kitus jos vy- 
investavęs į
(Insullo bendrovės) Mid- 

VVest Utilities).
4 “geri” serai žuvo pernai, 

kuomet Insullo bendrovės su
bankrutavo. Pinigų dalį už
darė bankas, dalį išgelbėjo.

Kiekvieną dieną eidavo ieš
koti darbo, bet be jokių pa
sekmių. Nelaimingi įvykiai, 
prisidėjęs prie šeimynos1 nete
kimo, ją paguldė į lovą. Geri 
kaimynai ją prižiūrėdavę. 
Kuomet pasveiko, persikraus
tė į kambarėlį Gilėsi gatvėje ir 
ten ikišiol gyvena.

Badas pradėjo žiūrėti jai 
i akis...

3304 
ni suknelė. Pažiūrėkite tik' į rankoves, 
kokios jos gražios. Šią suknele 
siūdinti iŠ vienos spalvos nutrijos 
kirptos mieros 36, 38, 40, 4 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
dršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mlerų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujiem 
Halsted S

Mrs. Winnie Ruth Judd iš Phoenix, Ariz., kuri nužudė 
dvi savo geriausias drauges, su kuriomis ji kartu gyveno. Nu
žudžiusi supiaustė lavonus ir išsiuntė į Los Angeles, Gal. Už 
tą žmogžudystę ji tapo nuteista pakorimui vasario 17 d. Da
bar į tą žmogžudystę tapo įveltas ir vienas jos draugas, 
|?hoenix turtuolis.

Po ligos, keliolika dolerių, 
kuriuos ji turėjo, kas dien ny
ko ir nyko. Gyveno pusba
džiai, kad kuo ilgiausiai pini
gų užtektų. Kasdien vis dar 
tebeėjo ieškoti darbo. Per iš
tisą dieną, nuo ryto iki sute
mos išvaikščiodavo gatvėmis. 
Neturėjo drąsos eiti ubagauti

Pagaliau ir paskutiniai pi
nigai išėjo. Nebuvo kuo nu
pirkti duonos kąsnį. Ubagau
ti? Niekuomet, galvojo Ele
na, geriau mirsiu. Ji niekuo
met nebūtų galėjusi sukaupti 
užtektinai drąsos ir eiti mal
dauti pagalbos.

Todėl kentė iki galėjo, gy
vendama vien vandeniu ir iš
matomis, kurias susirinkdavo 
nakties laiku.

Bet badas ją įveikė. Užsi
metusi rūbų likučius, išėjo. 
Slinko gatve nežinodama, nei 
kur ėjo, nei ko. Priėjusi prie 
vienos gražiai apsitaisiusios 
moteriškes, išdrįso paprašyti 
duonos gabelcl. Moteriškė 
nieko nedavė, bet pasiuntė ją 
į stotį, kur mes ją radome, 
stovinčią prie durų.

Korespondentas “Povilas” nu
rodo pirmtakunų pramintą 
taką prie to tikslo.

C t **eną savaite 
komenduoti".___

j lengvai, C__________
•— imkite puse Baukžte* 
karlto vandens ryte priei 

.ra sausras būdas netekti 
riebumo fr viena bunka, kurios 
savaitėms visai, rnalal kainuoja.

etas gydymasis 
savą reikalus 1 
raesafc. tiek j ®Į5J,eu,? _

žaizdas, sumažinti auti-

sidairiusi po kambarį, prinešė, 
silpną ranką prei lupų ir vos 
girdimu balsu sušnabždėjo, 
“ V-a—I-g-y-t, e-a-t”!

Moteriškės pasakojimas
Taip, tai buvo lietuvė.
Sunku buvo įtikėti tam, kas 

leko išgirsti iš jos pačių lupų, 
kuomet daktarų apžiūrėta bu
vo nugabenta į skurdų kamba
rėlį 3— Giles Avė., kur gy
veno, ir iš kaimynų, kurie ją 
šį tą žinojo.

Jos vardas Elena, Elena 
V..., 44 metų amžiaus, kilusi iš 
Panevėžio apskričio. Ameri
kon Elena atvažiavo senai, 
kuomet buvo jauna, graži, tik 
20-ties metų amžiaus. Mažas 
vokiečių laivas atvežė ją iš 
Europos į Philadelpbia, kur 
turėjo pirmą pažinti su Ame
rikos gyvenimu.

Ilgus metus dirbo virvinėj
Buvę ten kokie tai giminai

čiai, kurie ją, nemokančią an
glų kalbos, pįsiuntė dirbti į 
“virvinę” (Fitler Gable and 
Rope Co.). Ilgai ten dirbusi, 
susitaupiusi keliolika centų”.

Ten bedirbdama susipažinu
si su Juozu V... Jis dirbęs pin
klų fabrike, Dissjon Company. 
Gerai uždirbdavęs. Su juo 
apsivedė. Po kurio laiko, turį 
kelius tūkstančius pinigų, iš
važiavo į “mainas”, netoli Vil- 
sbario (Wilkes Barre). Susi
dėję, atidarė krautuvę.

/ trumpą laiką praturtėjo
Juozas V... buvo geras biz

nierius ir į kelioliką metų su
krovė didoką turtą. Ieškoda
mi daugiau laimės, atvyvo 
Chicagon.

Tuo laiku jie skaitėsi turtin
gi. Turėjo gražų, didelį au
tomobilį, gražų “fliatą” rezi
dencinėje miesto dalyje. Vy
ras dirbdavo, ji prižiūrėdavo 
namus. Bet staigiai jis mirė. 
Už kiek laiko mirė sūnūs, 
duktė. Elena paliko vienui 
vieną. Gyveno vienui viena; 
Išsikraustė į pigesnę miesto 
dalį. Pradėjo darbo ieškoti. 
Padirbdavo vienur, kitur, bet 
neilgam.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys me
tini susirinkimą antradieny sausio 17 die
ną šių metų 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St, Visi nariai būtinai privalote pribū
ti, nes yra svarbus susirinkimas ir ran
dasi daug nepaprastų reikalų apsvarstyti, 
taipgi kiekvienas pasirūpinkite su mo
kesčiais. P. K. rast.

Suvargusi, išblyškusi mote
riške pereitos savaitės pabai
goje nedrąsiai įslinko į vidų 
apskričio bedarbių šelpimo 
stoties, 2970 Archer Avė., ir 
atsistojusi prie durų lauke, 
kad kas nors j ją prabiltų.

Gerai įsižiūrėjus į veidą, 
jos baimingas juodas akis ir 
ilgus, juodus, bet susivėlusius 
plaukus, kurių pluoštai kyšojo 
iš po nudėvėtos ir apdrisku
sios kepuraitės, galima buvo 
spręsti, kad savo laiku toji 
moteriškė buvo graži.

V-add-g-yd, e-ad!
Apriskę rūbai, kurie betvar

kiai kabojo nuo jos įlinkusių, 
suvargusių pečių, savo laiku 
greičiausiai kabojo didžiųjų ir 
brangesniųjų didmiesčio krau
tuvių languose. Bet dabar iš 
jų teliko purvini skudurai, 
kurie menkai tedengė jos kū
ną nuo lauke pučiančio šalto 
vėjo.

Staigiai, kuomet vienas sto
ties darbininkas buvo prieinąs 
prie jos paklausti ką norėjo, 
moteriškė susvyravo ir nete
kusi sąmonės sugriuvo ant 
grindų. Ilgai pašauktas dakta
ras darbavosi iki ji atenerkč

Kiek laiko atgalios A. Kun
drotienė, 421 W. 56th PI., buvo 
sunkiai susirgusi vidurių liga. 
Padėjimas buvo tiek rimtas, 
kad Dr. Dundulis nugabeno ją 
į German Deaconess ligoninę ir 
padarė operaciją.

Išgulėjusi ligoninėje dvi sa- 
vaiti ligonė pradėjo eiti geryn 
ir dabar randasi namie.

P. A. Kundrotienė yra sena 
“N.” skaitytoja ir rėmėja. Sa
ko, kad jeigu kurią dieną ne
gautų “N.”, jaustųsi taip blo
gai, kaip Senas Petras, kuris 
kartą viręs plaučius, sueikvojo 
daug cibulių ir riebalų ir paga
liau

P. Šeštokienė grįžo iš ligo
ninės.

P. Šeštokienė, 5684 West 64 
Place, šiomis dienomis grįžo 
iš šv. Kryžiaus ligoninės. Li
goninė ir p. šeštokas linksmi, 
kad sveikata 
nors ir pamažu. P. Šeštokienė 
dėkoja visiems, kurie ją ap
lankė. P. Daub.

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

NAUJIENOS Pattern Dent
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd] No. — 
Mieros per krutinę

CLASSIFIEO ADS

Pereitą savaitę Rožių Že
mėje — Roselande, žaibo grei- 
.uniu perbėgo žinia, kad prie 
Calumet 
1071h gatves geležinkelių bė- 
jių į “d u m pus” išvertė šešius 
vagonus svogūnų.

Netrukus prie ežero kranto 
susirinko šimtai bedarbių. Vi
si svogūnai tinkami 
')iivo surinkti 
>.ių Žemes lietuviai bedarbiai 
rodė Senam Petrui netikėtą 
“grobį”.
Svogūnus išvertė, kad pakelti 

kainą
Nors Senam Petrui neteko 

patirti, kodėl tie šeši vagonai 
svogūnų buvo išversti į šašla- 
vyną, bet yra beveik tikras, 
kad tai buvo padaryta tikslu 
pakelti jų kainas. Maisto ben
drovės jankiai išverčia į šašla- 
vynus bulvių, kopūstų ir kitų 
daržovių, kad už likusias dar
žoves rinkoje gauti bent kiek 
daugiau.

Maisto perdaug, o milijonai 
badau ja

Dabartiniu laiku visoje ša
lyje yra apie 15,000,000 be
darbių. Vien Chicagoje 150,- 
000 šeimynų gauna pašalpa iš 
labdarybės įstaigų. Ta >pašal- 
pa paprastai^ nėra ganėtinai 
didelė patenkinti pačius svar
biausius gyvenimo reikalavi
mus. Didžiuma bedarbių ken
čia badą. O tiio tarpu maisto 
bendrovės ir geležinkeliai ver-

tleal Estate Vor Sale 
, - - Namal-žemž Pardavimui___

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

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

4425 So. Fairfield • Avenue 
Lafayette 0455

Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimu* namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniai* nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

Betty 
KruBOhen 
:au 10 ar 
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nuimti riebumą 
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llo Kruecl 
pusryčius 
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užtenka % ------ - — ...

savo sveikatą. 
Ziurčklte, kad tautu

Jeitu ši pirma bunka t 
yra Baugiausias būdas

Augusiai moterei labai mad
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