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Amerika Svarstys Anglijos 
Skolų Sumažinimą

Hooveris susitarė su Rooseveltu pradėti 
derybas su Anglija. Svarstys ir 

ekonominius klausimus
nusiginklavimo konferencijose 
Europoje.

Derybų dėl karo skolų suma
žinimo jau yra prašiusi Ang
lija. Prez. Hooveris norėjo, 
kad derybos prasidėtų tuoj aus, 
bet Rooseveltas nesutiko, nes 
derybos ne taip greit užsibaigs 
ir vistiek šis kongresas nesu
spės ratifikuoti sutarties. Tad 
tapo padaryta kompromisas. 
Tuojaus birs atlikti prirengia
mieji prie derybų darbai, taip 
kad pačios* derybos galėtų pra
sidėti tuojaus kai Rooseveltas 
užims prezidento vietą.

Prieš vykdamas pas prez. 
Hooverj, Rooseveltas pasitarė 
su demokratų vadais kongrese 
apie pravedimą niekurių dabar 
kongreso svarstomų bilių.

Po konferencijos su prezi
dentu jis vyks su buriu4 paly
dovų apžiūrėti valdžios operuo
jamo Musele Shoals. Po to 
vyks poilsiui j Warm Springs, 
Ga.

Washington, s. 20. — Prezi
dentas Hoover šiandie susitarė 
su išrinktuoju prezidentu Roo- 
seveltu, kad butų tuojau pra
dėtos preliminarės derybos su 
Anglija apie skolų sumažini
mą, taip kad valdžia jau butų 
prisiruošus priimti Anglijos 
atstovus pradžioj kovo mėn., 
kada persimainys administraci
ja. Derybas ves valstybės sck- 
retoruis Stimson.

Taipjau abiejų prezidentų 
konferencijoj tapo susitarta 
svarstyti su Anglija pasaulio 
ekonominius klausimus ir kaip 
pagerinti ekonominę padėtį vi
same pasaulyje.

Prezidentų pasitarime daly
vavo taipjau valstybės sekreto
rius Stimson, iždo sekretorius 
Mills ir prof. Moley su Norman 
II. Davis. Pastarasis Roose- 
velto administracijoje galbūt 
bus valstybės sekretorius, arba 
bent delegatas ekonominėse ir

Int. darbo ^konferen
cija pritaria, darbo 

z vai. trumpinimui
Taipgi Genevos konferencija 

pasisako už išlaikymą dabar
tinės gyvenimo normos

Geneva, s. 20. — Darbininkų 
organizacijos, kurios dalyvauja 
tarptautinėje darbo konferenci
joje, aplaikė didelę pergalę, 
konferecijai, kurioje be darbi
ninkų. taipjau yra atstovauja
mi samdytojai ir valdžios, pri
ėmus rezoliuciją, kuri pasisako 
i.*ž darbo valandų sutrumpini
mą, kaipo priemonę sumažinti 
bedarbę. J

Rezoliuciją, kurią patiekė 
svarbiausių valdžių delegacijos, 
išėmus Anglijos valdžią, taipgi 
pritaria išlaikymui dabartinės 
darbininkų gyvenimo normos, 
bet vengia minėti algas. Rezo
liuciją rėmė ir darbininkų or
ganizacijos, nors jos reikalavo, 
kad trumpinant darbo valan
das nebūtų kapojamos algos.

Konferencija dabar pradėjo 
svarstyti ar darbo valandų su
trumpinimą reikalinga taikin
ti ir žemės ifkiui.

Manila, s. 20. '—Vienas laik
raštis padarė ankietą tarp Fi
lipinų salų legislaturos narių. 
Tik keli atstovai pasisakė už 
priėmimą Jungt. Valstijų sąly
gų siūlomai nepriklausomybei. 
Dauguma gi atstovų svyruoja 
ir nedrysta savo nusistatymo 
parodyti.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
maža permaina temperatūroje; 
pietryčių vėjas.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:40.

Kaina 3c

Anglijoje 1,722 žmo
nės mirė nuo influ- 
enzos į dvi savaites

Londonas, s. 20. — Pereitą 
savaitę nuo influenzos Angli
joj ir Vali joj mirė 1,041 žmo
gus. Savaitė atgal mirė 681 
žmogus.

Iš priežasties ligos plėtimosi, 
daugely vietų uždaromos mo
kyklos.

Hitlerininkai mėto į 
taikos šalininkes 
smirdančias bombas

Frankfurt-am-Main, Vokieti
joj, s. 20. — Adolfo Hitlerio 
nazių gauja puolė 500 moterų 
susirinkusių, \ sušauktą Taikos 
ir Laisvės Internacionalinės Ly
gos ir ėmė į moterjs mėtyti 
ašarinių dujų ir smirdančias 
bombas.

Kilusioj panikoj daugelis mo
terų liko sužeistos, taipgi dau
gelis nuo dujų gavo akių įdegi
mą. Net ir gatvėje nepasilio
vė mušimas moterų iki atvyku
si policija įsismarkavusius na- 
zius sustabdė.

Susirinkimas buvo sušauktas 
apsvarstyti verstiną kareiviavi
mą ir apsaugą prieš puolimus 
iš oro. Vos kalbėtoja pakilo 
kalbėti, kaip vienas vyras at
sistojo ir perskaitė peticiją per- 
zidentui Hindenburgui, reika
laujančią mirties bausmės vi
siems žmonėms, kurie priešina
si karui,. Po to galerijoj pasi
slėpę hitlerininkai ėmė mėtyti 
j susirinkimą dujų ir smirdan
čias bombas.

Paryžius, s. 20. — Albert 
Oustric, kurio privatinis ban
kas bankrutijo 1980 m., sukel
damas didelj skandalą ir jvel- 
damas daugelį kitų bankierių 
ir politikierių, liko nuteistas 
vieniems metams kalėjiman už 
nereguliarumus vedime banki
nių reikalų. Del jo banko ban
kroto puolė ir Andre Tardieu 
kabinetas. * •» • , ' ■ »

Entared as second-class matter March 7, 1914 ąt the Post Office a? Chicago, 
under tįe Ąct of March S. 1879
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Buvusio prezidento Calvin Coolidge laidotuvės Plymouth, Vt., kaimelio kapinėse, kur taipjau 
yra palaidoti jo protėviai, tėvai ir sunus.

Dabartinis kongre
sas nesvarstys jokių 

naujų taksų
Atsisakė prailginti ir federali- 

nius gasolino taksus. Viskas 
paliekama ateinančiam kon
gresui

Washington, s. 20.— Demo
kratai nugalėjo republikonus 
atstovų finansų komitete ir nu
tarė šiame dabartinio kongreso 
posėdyje visai nesvarstyti jo
kių pasiūlymų įyedimuL naujų 
taksų. < s' ■ > \

Republikonai siūlė svarstyti 
įvedimą visuotinų prekių (par
davimo) taksų, bet tas pasiūly
mas tapo atmestas 14 demokra
tų balsais prieš 10 republikonų 
balsų. . " '

Taipjau tapo atmestas kitas 
republikonų pasiūlymas prail
ginti federalinius gasolino tak
sus dar vieniems metams ir pa
kelti juos nuo 1c. iki 2c.

Komitetas nė nesvarstė apie 
vertę šių pasiūlymų, bet tik pa
tvirtino pirmesnj demokratų 
nusistatymą nesvarstyti jokių 
taksų bilių šiame kongreso po
sėdyje, bet viską palikti spe
cialiai ateinančio kongreso se
sijai.

Kongresas nutarė atiduoti 
Raudonąjam Kryžiui 350,000 
pundų bovelnos, kurią buvo 
suplikusi valdžia, kad palaiky
ti pastovias bovelnos kainas.

Nuteisė buvusi Ven
grijos prezidentą
Budapeštas, s. 20. — Jonas 

Hock, 74 m. buvęs kunigas ir 
buvęs pirmas ir vienatinis pre
zidentas trumpai gyvavusias 
1919 m. Vengrijos respublikos, 
kuris kelios dienos atgal su- 
gryžo į Vengriją ir tuojaus ta
po areštuotas, vakar tapo nu
teistas 10 metų x kalėjiman. 
Taipjau atimtos pilietinės te.- 
sės. O nuteistas jis už tai, kad 
jis būdamas ištremime buk ap
šmeižęs Vengriją, nes nepalan
kiai atsiliepė apie jos dabarti
nius diktatorius* ; !

6 mil. dol. i mėnesį N. 
Y. bedarbių šelpimui
New York, s. 20. —- Mėrui 

O’Brien įteiktas apskaičiavimas, 
kad mažiausia po 6 milionus 
dol. j mėnesį per ąteinančius 
tris mėnesius yra reikalinga 
New Yorko bedarbių šelpimui! 
Tai nežiūrint $15,000,000 su
keltų privatinėmis aukomis.

Apkaltino dar 20 rinki
mų viršininkų

Ncw York; s. 20. — Grand 
jury apkaltino dar 20 rinkimų 
viršininkų už pereitais rinki
mais papildytas suktybes. 20 
rinkimų viršininkų buvo apkal
tinta ir savaitė atgal. Laukia
ma ir daugiau apkaltinimų.

Angliakasių mote
rys demonstruos 

Springfielde
Reikalaus nedarbo apdraudos, 

pagelbos bedarbiams ir lais
vės žodžio ir susirinkimų

Springfield, III., s. 20. —Gu
bernatoriui Horner konferuo- 
jant su senosios ir naujosios 
angliakasių unijų atstovais, kad 
šias dvi unijas sutaikinti, ang
liakasių moterys, kurios t pri
klauso naujosios unijos, Pro
gressive Miners of Am. pagel- 
binei organizacijai, šiandien į- 
teikė gubernatoriui savo pa
siūlymus kaip sustabdyti dabar 
einančią kovą Illinois anglia
kasių laukuose.

Be to ateinantį ketvirtadienį 
apie 5,000 tų moterų iš 54 mies
tų atvyks į Springfieldą de
monstracijai ir įteikus guberna
toriui ir valstijos legislaturai 
abelnus reikalavimus, kurie lie
čia visus valstijos darbininkus 
ir socialę įstatymdavystę.

Visos moterys bus pasirdžiu- 
sios baltai, išėmus 50 moterų iš 
Moveaųua, kurios bus pasirė
džiusios juodais gedulos rū
bais, delei ten gruodžio 24 d. 
kasykloje žuvusių 54 anglia
kasių.

Angliakasių moterys reika
laus apdraudos nuo nedarbo, 
apmokamos valstijos ir indust
rijų, vieton darbininkų. Taipgi 
reikalaus pagelbos bedarbiams 
ir užtikrinimo civilių teisių ir 
laisvės žodžio ir susirinkimų, 
kurias patrempė šerifai ir mi
licija.
Leis tirti padėti anglių laukuose

Benton, III., s. 20. — Frank- 
lin pavieto viršininkai paskel
bė, kad Norman Thomas, bu
vusiam socialistų kandidatui į 
prezidentus; bus leista tirti pa
dėtį anglių kasyklų srytyje ir 
kalbėti West Frankfort anglia
kasiams.

Peręitą gi rudenį šerifas ne
įsileido grupėj Chįęągo ijr At* 
kaims stu<W& kųrie huvo 
atvykę tirti streiką ir juos vi
sus areštavo*

Rusija vėl keičia 
grudų kolektavi

mo sistemą
Dabar kiekvienam ukiui bus 

nustatyta tani tikra kvota, 
kad paskatinti ūkininkus 
dirbti žemę

Maskva, s. 20.—Komisarų ta
ryba ir centralinis komunistų 
partijos komitetas išleido naują 
dekretą, kuriuo panaikino da
bartinę grudų kolektavimo sis
temą, veikusią nuo 1927 m. 
Vieton to bus nustatyta kiek
vienam ukiui ar kolektyvui tam 
tikra kvota, kiek tas ūkis turi 
valdžiai pristatyti grudų. Kvo
ta apskričiams bus paskelbta 
prieš sausio 25 d., taip kad 
kiekvienas ūkis žinos savo kvo
tą prieš vasario 15 d.

Įvesdami kvotą bolševikai ti
kisi pakelti ūkių našumą, Prie 
dabartinės kolektavimo siste
mos niekas nežinojo kiek iš jo 
bus reikalaujama grudų ir to
dėl augino tik tiek, kiek jam 
pačiam reikia, kad kuomažiau- 
sia grudų liktų. valdžiai. Kas 
ir daugiau užaugino, tai juos 
slėpė, kad galėjus parduoti at
viroje rinkoje, nes valdžia už 
grudus mokėjo juokingai žemą 
kainą, žinodami aiškią kvotą, 
ūkininkai galės daugiau visko 
augintis, kadangi ir jiems iš te 
bus naudos. Pavienių Ūkininkų 
kvotos busiančios 5 iki 10 
nuoš. augštesnės, negu kolekty
vų.

Chicagoje lankysis Mrs.
Roosevelt

Chicago.—šiandie į Chicago 
atvyks išrinktojo prezidento 
žmona, Mrs. Roosevelt. Ji po 
piet kalbės moterų suvirinkime 
Orchestra Hali. Į Chicago ji 
atvyks pasažieriniu aeroplanu, 
kurį prie Gary pasitiks visa ae
roplanų eskadra. / 

■■■■ *>...... .....................m i ■m—*

Iššokdamas per langą iš 23 au- 
gšto, nusižudė kontraktorius

Chicago.— William F. Wat- 
son, 7829 Kingston Avė., plas- 
teriavimo kontraktorius; vakar 
nusižudė įšokdamas per langą 
iš 28 augšto Builders Club, 228 
N. La Šalie St.

Londonas, s. 20. — Nu<o in- 
fluensos pasimirė garsi Londo
no “naktinių kliubų karalięųė”, 
Mrs. Kate Meyrick. Jos žentais 
yra du Anglijos didžiūnai: 
Kinnoul grafas ,ir Lordas de 
Cliffprd.

Lietuvos Naujienos
Lenkija Lietuvą sku- 
sianti Tautų Sąjungai

Kaunas.—rĮ tarptautinę gele
žinkelių konferenciją Kaune no
rėjo atvykti ir Lenkijos atsto
vai. Vizos gavimo reikalu Len
kai kreipės į musų pasiuntiny
bę Berlyne, bet iš ten jie gavo 
neigiamą atsakymą.— Lenkijos 
atstovai toje konferencijoje ne
galėjo dalyvauti. Lenkijos žydų 
laikraščiai praneša, kad Lenkų 
užsienio reikalų minisleris Be- 
kas rengiąs skundą Tautų Są
jungai prieš Lietuvą.

Naujos riaušės prie 
šelpimo stočių

Bedarbių ir policijos suiremi- 
mas ištiko prie Humboldt 
stoties, North West sidėj

Chicago.—Kapt. Jack Horan 
ir tuzinas kitų žmonių liko su
žeista vakar ištikusiame be-' 
darbių susirėmime su policija 
prie Humboldt šelpimo stoties, 
ties California ir North 
Avė. gatvėmis.

Prie stoties patruliavo dide
lis būrys pplicistų. Susirinko 
nemažai ir bedarbių. Policistai 
bandė nuvaryti juos skersai 
gatvę. Ir urnai užsidegė: po
licistai paleido savo lazdas ir 
ėmė jomis daužyti bedarbių gal
vas. Kas pasidarė, kodėl policis
tai puolė bedarbius, tebėra jię- 
i^aiškinta. Minia bandė gintis 
ir kelis policistu's sumynė. Te- 
čiaus pagelbon atvyko daugiau 
policijos ir bedarbius išblaškė.

Apie 12 žmonių tapo areš
tuota.

Trys žmonės prapuolė 
sniego audroj Cali- 

fornijoj
San Francisco, Cal., s. 20.— 

Trijų žmonių pasigendama, ke
liai yra užpustyti naujoj snie
go audroj, kuri atėjo iš Alas- 
kos.

Timko—Indiana angliakasių 
prezidentas

Terre Haute, Ind., s. 19. — 
Joseph Timko iš North Terre 
Haute, tapo išrinktas preziden
tu 11-to distrikto United Mine 
Workers of Am., vieton dabor
tinio prezidento Abe Valės iš 
Terre Haute. Timko ir kiti 
viršininkai užims savo vietas 
balandžio 1 d.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti g* 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, tg 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- ® 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų. ®
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Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami gg 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų g* 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka-®į 
ro, Nedėldiepiais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. ®
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Lietuvos žemės ūkis 
turįs apie 350 mi

lijonų skolų
Kiekvienam ūkio žemės hekta
rui išpuola virš 91 litų skolos

Kaunas.—žemės ūkio rimtuo
se veikia centralinis žemės ūkio 
sąskaitos biuras, kuris 1932 m. 
vedė 369 ūkių sąskaitybą. Iš 
to skaičiaus biuras parinko 354 
labiau tipingus ukiirs ir apskai
čiavo jų įsiskolinimą.

Pagal to biuro apskaičiavimą 
1 ha žemės ūkio reikalams nau
dojamos žemės pasiskolinęs 
91,35 lt. šių skolų tenka: a) 
žemės bankui 24,42 lt.,. b) ki
tiems bankams, smulk. kred. 
d-joms ir kooperatyvams 19,97 
lt. finansų ir žemes ūkio minis
terijoms 5 lt., žemes mokesčių 
(nesumokėta) 2,3 lt., įvairių 
privačių skolų ir dalių neišmo
kėta 39,93' lt. Bet tie ūkiai turi 
ir indėlių ir yra paskolinę ki
tiems nuo 1 ha 19,61 lt.

Jei šį biuro apskaičiavimą 
taikyti visiem Lietuvos ūkiams, 
tai išeitų, kad visi musų kraš
to žemės ūkiai turi skolų 344,- 
793,906 lt.

Streikuoja Kauno 
lentpiuvių dar

bininkai
Streikas kilo delęi darbininkų 

algų nukaposimo

Kaudas, s. 2. — Gruodžio 
31 d. sustreikavo Intriligato- 
riaus lentpjūvė, o šiandie Solo- 
veičiko malūnas ir lentpjūvė, 
be to, Etelšteino lentpjūvė. 
Streikas kilęs todėl, kad lent
pjūvės norį darbininkams su
mažinti 20% atlyginimus.

Lietuva atsisakė nuo 
Babaltijo muito unijos?

Kaunas. —Klaipėdos “Damp- 
fboot” iš' Kauno praneša, kad 
pas tfžsienių reikalų minisetrį 
p. Zaunių savo laiku buvę ap
silankę Latvijos ir Estijos pa
siuntiniai Lepinš ir Dr. Leppik 
su pasiulymu sudaryti Pabalti
jo muitų uniją, bet min. Zau
nius atsakęs, kad Lietuvos iš- 
rokavimais esą naudingiau 
siekti platesnių santykių ir 
ūkiško susiartinimo su Vokie
tija ir Anglija, o tokie išro- 
kavjmai nesą galimi suderinti 
su* Pabaltijo muitų unijos tiks
lais.
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

armijos

rube- 
ypa- 

seno-

visai

Skuodas.
Stoty aukštas, imponuojan

tis Lietuvos žandaras kalbasi 
su kokiais tai Latvijos valdi
ninkais. Mat, čia tuoj 
žius. Latvių uniforma, 
tingai kepurės, primena 
vės austrų.

Iš kur tai atsiranda
švarus žydelio su botagu ran
koje ir mane užprašo savo ve
žiman. Einu. Vežime arba di
ližane jau yra keletas žmonių. 
Dvejetas arklių pradeda trau
kti.

Nors diližanas su resorais, 
bet visgi krato, ir dar kaip! 
Manau, kas sveika ir naudinga 
viduriams. Savo rųšies masa
žas. Priešais manęs sėdi kokia 
tai panelė su visokiais ryšu
liais glėbyje. Mums bevažiuo-

į visas puses. Jinai juos gau
do. Gelbsti! jai ir aš ir koks 
tai valdininkas apsiavęs ilgais 
batais. Ir taip ryšulius begau
dydami privažiuojame Skuo-

Matosi 
me tiltą, 
tilto sau 
metų tam atgal,

upelis. Per važi uoja- 
Vaikų būrelis prie 
žuvauja. OI, daug 

mąstau sau,
ta pati skaisti saulue taip pat 

ir 
tas

kaitino, kaip ir šiandien 
taip pat kur tai tekėjo

la-Bet, vietoje tų vaikų, čia 
da tupėjo koks tai mažas 
Šinikutis ir dar, gal būti, Bud
riki! t is.

Šiandien vienas jų jau yra 
visiems čikagiečiams žinomas 
gynekologas (moterų ligų spe
cialistas), daktaras Šimkus; 
antras vėl, p. Budrikas, lietu
viškos radio valandos pionie
rius* Amerikoje ir vienas did
žiulių muzikalių instrumentų 
vertelga Chicagoje.

Juodu Skuode žuvis du^au- 
dydami gaLir sapnuote -.nesap
navo kuo kada nors kur bus, 
o aš vėl niekados nebūčiau ga
lėjęs patikėti, kad man kada 
nors bus lemta pamatyti jų

vių uniformoje su kabančiais 
prie šonų durtuvais visai ne 
žydiškai, bet tikrai vyriškai 
kur tai žygiuoja. Ant jų kepu
rių matosi Lietuvos
aštuonkampio vyties kryžius 
ąžuolinių lapų tarpe. Tarnau
ja jie kokiame nors gedimino 
ar Vytauto, pulke.

Gediminas pirmas pakvietė 
žydus Lietuvon ir apgyvendi
no juos apie Trakus. Tai buvo 
žydai iš Volyniaus ir iš Kry
mo. Tarpe jų buvo taipgi ka
raimai. Tai žydai, kurie ne
pripažįsta Talmudo ir dar var
toja totorių kalbą. Mat, jie il
gą laiką gyveno su totoriais 
Kryme.

Tais laikais visose šalyse, 
ypatingai kur žydėjo krikščio
nybė, žydai buvo labai perse
kiojami. Tarpe visokių išsivai
zduotų nuodėmių jiems ypa
tingai buvo primetama, kad 
jie neva nekuriems savo ti
kėjimo i apeigoms vartoja kri
kščionių vaikų kraują.

Gediminas, o vėliau Vytau
tas, išleido įstatymus, kuriais 
einant kiekvienas skundikas, 
įtardamas žydus vaikų užmu
šime arba kokiame nors krik
ščioniškų sakramentų paneigi
me privalėjo po prisiega pri
statyti du liudininku. Jei pa
sirodydavo, . kad skundikas 
melavo, kas ištikrųjų, visados 
taip ir būdavo, tai teismas 
tokį skundiką bausdavo mir
timi •

Tai matote, kokių išmintin
gų kitados* butą Lietuvoje

pakorimu.

val-

nc-

Tai matote, kokių šaunių 
vyrų mums davė garsingas 
Žemaitijos Skuodas.

Palikime kol kas tuos vyrus 
ramybėje; tegul jie sau dirba 
savo naudingą darbą ir grei
čiau važiuokime giliau į Skuo-

Iš vienos tilto pusės matosi 
gan didelė dviejų bokštų baž
nyčia, o iš kitos cerkvė su ti
piškais penkiais svogūnais.

Važiuojame per turgavietę. 
Matau visokias lietuvių kalbė

si u vejų, plau- 
batsiuvių, 
šaltkalvių, 
įstaigų ir

Gediminas, kuris visai 
buvo krikščionis, žydams 
suteikė “Magdeburgo teises,” 
tai yra ypatingos savivaldy
bes teises. Tais laikais tai bu
vo labai didelė ir ypatinga 
privilegija. Gediminas ir Vy
tautas' panaikino tuos prieta
rus, kurie rusuosę tapo panai
kinta dar tik jie labai senai, a

Todėl senovėje, man rodosi, 
niekuomet ir nebuvo žydų po
gromų.

Daug žydų bėgo Lietuvon iš 
Vokietijos ir iš kitų kraštų, 
ypatingai keturioliktame ir 
penkioliktame šimtmetyje, ka
da jie buvo baisiai persekioja
mi. Lietuvoje jie sau rado ge
rą prieglaudą.

Čia bus pravartu paminėti 
vienas įdomus faktas: kada 
lietuviai priėmė krikščionišką 
tikėjimą, tai lenkų kunigai 
pareikalavo, kad visi žydai 
butų išvyti iš Lietuvos. Tačiau 
tani sumanymui lietuviai 
griežtai pasipriešino. Tokiu 
budu žydai nekliudomi pari-

ar-

net

je iškabas: — 
kams kirpyklų, 
butinių, kalvių, 
šokiu vaDlvbės 
dantų gydytojo.

Lietuvos žydai
Musų diližanas sustoja prie 

kokios tai žydiškos užeigos. 
Vežikas visus, o ypatingai ma
ne prašo užeiti atsilsėti ir ar
batos išgerti. Sakau jam, kad 
aš nepailsęs ir arbatos nemė
gt tu, bet man labai svarbu kuo 
greičiausiai pasiekti Apuolę. 
Žydelis jaučia gešeftą ir džiau
giasi. Visi išlipa iš diližano, o 
mes su žydeliu važiuojame 
toliau.

Atvažiuojame į žydų Skuo
do kvartalą. Keisti, savotiški, 
visokie kreivi ir šleivi namu
kai. Kiekviename jų kokia 
nors krautuvėlė. Diena graži 
ir šilta. Langai ir durys visur

Pro vieną langų matosi seni, 
barzduoti žydai su erniulko- 
mis ant galvų, iš po kurių ka
bo kudluoti peisai. Jie oau sė
di prie stalo ir geria, manau, 
tą taip Lietuvojo mėgiamą ar
batą.

Kitur ant langų 
juodakės, sultingos 
gos žydelkaitės šauna 
j praeivius.

Du žydukai

atsirėmę
• aistrin
ti akimis

Gediminas žyduose paliko 
gerą atmintį. Jo laidotuvėse 
dalyvavo žydų delegacijos, ku
rios jo mirtį apgailestavo ly
giai taip kaip, ir lietuviai bei 
gudai.

Žydai Lietuvoje pakėlė ir 
praplatino prekybą ir viso
kius amatus.

Tai tiek apie Lietuvos žydus, 
o dabar pasiskubinkime į A- 
puolę, kur senų senovėje gy
veno kuršiai ir žemaičiai ir 
smarkiai savo kraštą gynė 
nuo plėšikų vikingų-užpuoli- 
kit.

Graži Žemaitija
žydelis davė man vežimuką 

su gana geru arkliu ir dar pri
dėjo vieną savo bernų,— vikrų 
žemaitį,, kurio kostiumas, ypa
tingai kelnės, btivo beveik vie
ni lopai.

Apuolė yra apie 
lometrų nuo 
jau dešimt 
giai* nei už 
dar turėjau

Apuole yra apie dešimt ki
lometrų nuo Skuodo. Užmokė
jau dešimt litų. Du syk dau
giai* nei už geležinkelį. Vėliau 
dar turėjau duoti žemaičiui ant 
arbatos, kaip kitą syk rusuoše» 
o dabar Lietuvoje sakoma.

Važiuojame. Arklys bėga lė
tai. Laikas nuo laiko žemaitis 
arklį vis paakstina, vartodamas 
ypatingą 
“niu-tpru
Man rotį^i, tiktai. vieni anglo-

saksai tikrai myli ir supranta I 
gyvulius ir su jais žmoniškai 
apsieina. Anglai gyvulius, ypa
tingai arklius, vadina žmonių 
vardais, kaip “Petras,” “Jonas”, 
“Juozukas” ir t.t. Su arkliais 
kalba, kaip su žmonėmis, “Eik, 
bėgle, skubink, stok,” Lietuvo
je tai butų šventvagystė, 
kaip ten kitaip pavadinus. Kie
no kultūra tuo atžvilgiu geres
nė ar augštesnė— nežinau. Pa
lieku tai spręsti pačiam skaity
tojui.

Žemaitijos vaizdai labai gra
žųjį. Kraštas truputį kalnuo
tas,—ne toks kaip Suvalkija, 
kuri beveik yra viena lyguma.

Pervažiuojame keletą upelių, 
kurie bėga per žalias pievas, 
per alksnynus ir ąžuolynus.

Ūkiai visur tvarkingi ir gra
žus. Šen ir ten laukuose ir 
prie ūkių matosi dideli, su sa
vita ornamentika kryžiai. Tai 
beveik vienintelė senos lietuvių 
dailės liekana.

Mano žemaitis pradeda snaus
ti ir laikas nuo laiko net knar
kia. Paimu nuo jo vadeles, o 
botagą palieku jam.

Arklys vienodai sau lėtai bė
ga. uodega mosikuodamas .Tai 
ve, mąstau sau, tai toks tas 
gražus Žemaičių kraštas, tų se
niausių drąsių ir atkakliausių 
lietuvių šeimos vaikų. Jie neda
vė kryžiuočiams ir kardinin
kams susivienyti; sustabdė vo
kišką veržimąsi į šiaurius, 
“Drang nach Osten”— ir buvo 
paskutiniai pripažinti ir priim
ti krikščionybę.

Staiga arklys pradeda neri
mauti ir purtytis. Pasikelia 
ant užpakalinų kojų ir metasi 
į šonus. Paduodu vadeles že
maičiui, iššoku iš vežimo ir 
vos-vos pajėgiu arklį sulaiky
ti. žaibo greitumu prašvilpia 
pro mus didelis automobilius, 
palikdamas dulkių debesį. Su
valkijoj, tėmijau, arkliai auto
mobilių nebija. Matyti, jų ten 
daugiau yra ir todėl arkliai jau 
apsiprato.

Ant kokio tai kalno matosi 
aukštas geležinis bokštas*visai 
kaip ir radio stotis. 'Žerrfftitis 
man aiškina, kad tai yra arti
lerijos kokia tai priemonė, — 
ir kad tokių bokštų Lietuvoje 
pasitaiko nemažai. Matyt, ob- 
servacijos arba žvalgybos punk
tai.

Galop matosi gražus kalnas, 
apaugęs tikrais stambiais seno
vės lietuviškais ąžuolais. Visur 
aplink gražus slėnis. Puikus 
laukai, o dar puikesnių javų 
viršūnes siūbuoja, tartum, kaip 
ir jura.
, “Už to kalno, tai Apuolė”— 
sako man žemaitis. Privažiuo
jame prie gražaus, medžiuose 
ir gėlėse paskendusio dvaruko. 
Einame į vidų per virtuvę. Dik- 
ta, sveikos išvaizdos žemaitukė 
klumpėmis apsiavus kalbasi su 
kokiu tai žilagalviu barzdotu 
seniu, 
vaičiu.
rolas Nagevičius ?

tikru senovės krive-kri- 
“Ar čia gyvena gene- 

užklausiu. 
čia“—atsako man mer

gina. “Kur jį galima matyti?“ 
—tariu vėl. “Ant Apuolės kal
no“—atsako man vėl mergina. 
Mano žemaitis priduria, kad ji
sai žinąs, kur tas kalnas yra. 
Važiuojame per visokius kal
nus ir rąvus. Vieną sykį vos 
neapsiverlėm.

Visur tyla, ramu, tik amžinų 
ąžuolų lapai lengvai dreba nUo 
vėjelio. Prisimena man seno
vės lietuvių Ramova ir jų šven
tas miškas .

Matau apie trisdešimt dirban
čių kareivių. Vieni jų kasinėja, 
kiti vėl žemę veža. Tarpe 
studentai ką tai rašo, kiti 
šia. Matininkaišia. Matininkai kuolus kala ir 
ką tai mieruoja. Keletas barz
duotų ,matyt, mokslo vyrų, vis
ką prižiūri ir tarpusavyj kal
basi. .

“Kur generolas“ ? užklausiu 
vieno kareivių.
atsako jisai man 
kelią ir vietą.

Einu. Palapinėje generolai, 
atsigulęs ant šieno, ką tai pa 

stovinčiam let 
viską

šakojo prie jo 
tenantui, kuris 
užrašinėjo*

Palapinėj ”*4 
rodydama/?

stropia:
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Baltimore Md
Rubsiuvių kontraktoriaus W« 

Draigino auiomobiliuj nusi
šovė lietumi te Tillie Barnes- 
BarniškiutČ.

Iš darbininkų reikalauja 
užstato.

Pereitų metų rugsėjo mėne
sį sustreikavo darbininkai ir 
Draigino dirbtuvėj. Su unija 
jis dar ligi šiol nesusitaikė.

- ,Savo dirbtuvę laikė uždaręs,
bet p-lC pumiškiutč atidariusi j Dabar> kiek žhlonla> jis ren. 
automobilio langą. Kiek pava-lgiasi alidaryli savo dirbluvę 
žį«vus, pasigirdo šuvia Drai- kitoj vieloj. jr j(ai> kaip pa(.a_ 
ginas sustojęs. Jis tuoj norėjęs kojamn> kokį gudl[.ų sky 
patverti revolverį, kut;i mergi- sugaivojęs. jci kuris jo dar. 
na išmetusi pro langę. Jis tie- bininkas norės grįžti atgal, tai 
siog netekęs galvos ir nuve- turėsiąs užsistatyti .$50. Darbi- 
žęs merginą pas daktarą. Bet ninkėms užstatas busiąs ma-

——

tiį parankiausiai namo parva
žiuoti. Nors oras buvęs šaltas,

Kas gi dabar gali pasakyti, 
kad musų tautiečiai nėra pra
šmatnus ir nemoka gudrių 
skymų sugalvoti? žinoma, jei
gu laikai butų geresni, tai nie
kas nedrįstų tokiu budu iš 
darbininkų tyčiotis. Na, o prie 
dabartinių aplinkybių, tai nė
ra jokio sunkumo surasti žmo
nių, kurie ne tik užstatus pasi
rengę dėti, bet tiesiog pirkti 
darbus. — Reporteris.

Visi Baltimorės lietuviai da
bar plačiai kalba ir daro viso
kius spėjimus apie lietuvaitės 
Tillie Barnes-Bamiškiutės nu
sižudymą savo “boso” automo
biliu j. Saužudystę įvyko prie 
labai keistų apystovų, O kadan
gi liudininkų, be Draigino, nė
ra, tai ir daroma visokie spė
liojimai. Aš paduosiu tik tai, 
kas buvo rašyta anglų laikraš
čiuose. (
Mergina užsiėmusi Šnipinėjimu

P-lė Barniškiutė gyveno ad
resu 714 W. Lombard st. Ji, 
pasak angliškų laikraščių, už
siėmusi Šnipinėjimu ir praneš
davo Draiginui, kuris yra rub- 
siuvyklos savininkas, apie “iš
tikimus” ir “neištikimus” dar
bininkus. Mat, dalykas tokia, 
kad Draiginas uždarė savo 
siuvyklą laike streiko ir dabar 
rengiasi ją atidaryti kitoj vie
toj. Barniškiutės pareiga buvu
si kiek galima daugiau patirti 
žinių apie buvusius Draigino 
darbininkus ir pranešti bosui, 
kurie jų yra “geri“, o kurie 
“nekošer“.

Kaip įvyko tragedija
Draiginas štai ką pasakojo 

policijai. Esą, penktadienį, apie 
penkioliką minučių po penkių, 
Barniškiutė pašaukusi jį tele
fonu. Ji būtinai norėjusi jį ma
tyti, sakydama; jog turinti la
bai svarbių informacijų apie 
darbininkus, kufįUos jis pla
nuoja samdyti.

Draiginas nuvažiavęs auto
mobiliu į Arlingtpno gatvęka- 
4'ių barnę. Tai buvusi paprasta 
jų dviejų susitikimo vieta. O 
tą vietą pasirinkusiu todėl, kad 
tarp darbininkų nekiltų jokios 
nuožiūros, kad niekas nedasi- 
protėtų, jog jų tarpe randasi 
šnipas.

Pasikalbėjime, pasak Drai-J 
gino liudynio, buvęs trumpas. 
Po to jis pasisiūlęs nuvežti ją 
ligi gatvekario, kuriuo jai bu-;

..................        i

na išmetusi pro langą. Jis tie- bininkas norės grįžti atgal, tai

ir vienoj ir kitoj vietoj dakta
ro nebuvę. Tąsyk jis nusisku
binęs į ligoninę. Ligoninės 
daktarai apžiūrėję Barniškiu- 
tę ir pareiškę, kad ji nebegy
va.

Ritintai bedarbė
Koronerio tyrinėjimas pri

pažino, jog p-lė Barniškiutė 
papildė saužudystę. Pašaukti 
buvo liudyti ir jos broliai. Vie
nas brolis pasakė, jog revol-. 
veriš, kuriuo jo sesuo nusišo
vė, priklausęs jam. Paaiškėjo 
taip pat, jog Barniškiutė jau 
per ilgą laiką neturėjusi pas
tovaus darbo. Paskutinį kartą 
iš Draigino jinai gavusi prieš 
Kalėdas $20 už suteikimą “in
formacijų”. Jos šeima esanti 
neturtinga ir daugiausiai pa
silaikydavo iš jos ir jos vieno 
brolio uždarbių. Kada ji nete
ko darbo, lai šeima atsidūrė 
labai vargingoj padėtyj. Dė- 
liai to ji labai krimsdavosi ir 
kartą net savo draugei pasa
kiusi! girdi, jeigu aš turėčiau 
revolverį, tai nusišaučiau.

Tillie Barniškiutė buvo 
metų amžiaus.
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žesnis, — $25. Už tas “kauci
jas“ nebusią mokama nei di
videndai, nei nuošimčiai. Kas 
susyk negalės pilnos sumos į- 
nešti, tai tas galės atsilyginti 
“ant išmokėjimo”, — po du 
doleriu per savaitę.

Darbininkas, kuris norės ap
leisti Draigino dirbtuvę, turė
siąs apie tai pranešti prieš 
penkioliką dienų.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo? 
Kelntaa metų alfai liymus Gydytojas Bpc- 
cialįataa iftrario kombinacija vaistų, kurie 
rtarn rtcbUKftia cWl IHronių. kurtų ofTanir- 
tnas buvo nugriebus ar tik vietomis arkyvus, 
ir kuriems reikėjo daugiau kaip tik pap
rastą toniką. Si preskripctja dabar yra par
davinėjama visose vaistynyėiose tik už Do
leri ui pilno mėnesio treatmentą. Jcifu po 
dvidežlnits dienų jus nebusite užranėdintas. 
jūsų Doleris jums bus surrąžintas. Eikite į 
savo vatstynyeią Ir paklauskite buteli tikro 
NUGA-TONB — žiūrėkite, kad ant laibelio

Nusa-Tone
Garsinkitės “N-nose”

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

: • u.s '
■ dipositart

tas apie Draiyinų.
Draiginas yra rubsiuvių 

kontraktorius. Jis labai mėgs
ta sakyti, jog reikia mylėti 
Dievą, melstis, tai Dievas, esą, 
visuomet padeda. Well, atro
do, kad jam Dievas tikrai “pa
deda”. Išnaudoti darbininkus 
jam puikiai sekasi. Apie jo 
artimo meilę ir kitus dalykus 
galite spręsti, jau iš ,(d, kad jis 
net samdo šnipdš.1' Tai nėra 
prasimanymas: laike tyrinėji
mo jis pats prisipažino, jog 
Barniškiutei jis mokėjęs pini
gus už fiuteikiipą informacijų 
apie savo darbininkus. Bet tai 
dar nėra viskas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

50c Nauji Lietuviški 
Rekordai-po 50c vienas
Trumpam laikui pasinaudokite proga ir 

girskite šiuos rekordus Budriko 
Krautuvėje

16275 Daili teta it Žirgelis šokis ;
16274 Kraučiukas Ut Aš mergelė
16272 Namo — f “
16268
16267
16270
16264
16252
16265
16257
16255
16251
16261
16213
16218
16237
16240
16247
16153
16177
16201

1S

......... Liaudies daina ir Oi kad išauštų - 
"Miss Lietuva“ ir Ar tu žibiai broli 
Acskrend sakalėlis it Aš užliesiu ant ka’no -- 
Rytų dainaįj ir Turkų Vestuvės 
Gegužinė jiolka lt Su ArrrtOpika į Braziliją 
Kukutė valcas ir Myliu tango 
Link mergelė ir Nemtiniečįų polka 
Atsiskirus su mylimąją ir Vasaros gražybės 
Kariškas vaizdelis šokis ir Stttfav Sudiev 
Adomas ir . Jievos polka ir Ringai nton berneli 
Svetima padangė ir Studento sapnas 
Duok ranka polka ir Ieškau UVfs polka 
Kam rtiah anksti kriti it Abi kalno malūnėlis 
Kiaulė Dialogas jr Ubagai atspuske 
Pavasaris Lietuvoje ir Kad aš. attgau pas tėtušį 
Dumblas ir šis tas •— Dhlbgas 
Onytė ir Oi dainos — Seserų duetas 
Našlio polka ir Mano polka 
Vestbvių polka Ir Mattirtko/iių polka „

■ąiŲNčiAME 1 Kitus miestus. 
f' , ’. ■ l '• •

Jos.F.Budrik,Įn

Vytų oktetas

Duetas

;Tel. BOULPVAR© 8167^4705 
i .tiillll i.... . iui n

/• -v<LĮBĮę>^AI/ LIETUVIŲ 'PROGKAMŲ'

W.C,ĖL 970 k. nedėiioniis. d.uo 1 iki 2 vak po pietų:

Taip! Jus Galite Atidaryti 
Savo 1933 Metų Kalėdinę 
Taupymo Sąskaitą Pas 

DR0VERS
Nuolat augantis skaičius konservaty- 

rjĮ vių žmonių ir biznio firmų tapo Dro- 
vers Banko konstumefiais. Jie atidarė 

‘ tąskaitas čia todėl, kad jiems pa’inka
Drovers nuoširdus ir mandagus patarnavimas. Kita 
priežastis yra augšta proporcija liuospinigų (didelė dalis 
Resursų yra Cash pinigais ir Suvienytų Valstijų Bonais). 

"Saugios Dėžutės — Taupvmo ir Čekių Sąskaitų Skyriai 
PINIGŲ SIUNTIMAS—ĮSTOKITE Į MUSŲ 1933 METŲ 

KALĖDINĮ TAUPYMO KLIUBĄ.
Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

TIROVERS
■ ■ NATIONAL BANK 
MJP TBIJ5T&S4MNGS1MNK

Halsted at 42nd St.
Bankinės valandos: kasdien 9 ryte*—3 v. V., Sercdoj

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

LIETUVIŠKAS RADIO
' Kas Pirmadienio Vakarą,

PRADEDANT
Pirmadieny, SAUSIO-J A
iš Stoties W.H.F.C. 1420

NEUŽMIRŠKITE ATSUKTI SAVO

7:30 iki 8:00
. 23, 1933 - 

Kilocycles 
PRIIMTUVUS

PO INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS 
RADIOS, SKALBTUVŲ, 

VACUUM VALYTOJŲ ir tt.
NAUJI 

RADIOS 
NUO

$9.95 
ir AUGŠČIAUS 
iki $250.00

APSIMOKĖS JUMS ATSILANKYTI MUSŲ KRAUTUVĖN

LIPSKY’S ?“* STORE

$5.00 
ĮMOKĖTI

$1.00 
į savaitę

4916 West 14th Street
CICERO 1329 CICERO, ILLINOIS

’ $250.00 DOVANOMIS
bus išdalinta ant 

LITHUANIAN MORNING STAR CLUB

MASKARADINIO
BALIAUS

Kuris įvyks ŠEŠTADIENY,

Sausio-Jan. 21,1933
PALIULIO-MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2244 West 28rd Place 
J l

Smagiai pasišoksite prie geros muzikos, 
įžanga 50c. Pradžia 7:30 vai. vakaro
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

šalpą, jis bus įskaitomas į šei
mynos narius ir gaus pašalpą 
kartu su* šeimyna. Tuo budu 
bedarbių šelpimo įstaigos mano 
palengvinti savo darbą.

sidės prie kilnaus darbo: duos 
progos 208 moterų kuopai vyk
dyti labdarišką darbą, kuriuo 
pirmiausia pasidžiaugs vargo 
ir skurdo prislėgti lietuviai.

Kor-tė.

SPORTAS
RYT BRIDGEPORT HEALTH 
KLIUBE RISIS LIETUVIAI 

IR LENKAI

Mason, SI. Bagdonas ir kiti. Vi- 
d„ kas mėgsta ristynes, 
cvlečifimi Atsilankyti.

yra

Socialistas Norman 
Thomas pirmadienį 

kalbės Roselande

Du plėšikai lietuvio 
Domininko Radaus

ko krautuvėje
49 m. lietuve mirė 
ant operacinio stalo

K. P. svetainėje vieliniai socia
listų lokalai rengia prakalbas

Pagrobė apie $40 pinigais 
brangenybėmis; Radauską 

primušė

ir

Marijona Mikašauskienė mirt 
dak/tarams bedarant “tumo
ro” operaciją.

Pirmadienį roselandiečiai tu
rės progą išgirsti Norman Tho
mas, 1932 metų socialistų par
tijos kandidatą į prezidentus. 
Jis kalbės, kartu su J. Burda, 
socialistų kandidatu į 9-to 
wardo aldermonus, K. įP. sve
tainėje, 11037 South Michigan 
Avė. Pradžia 3:30 v. po piet.

Norman Thomas, grįždamas 
iš partijos vadų konvencijos 
Cincinatti, Ohio, apvažiavo su 
prakalbomis visą eilę miestų.

Prakalbas rengia vietiniai so
cialistų ‘ lokalai, kurie deda pa
stangas, kad pravesti J. Burdą 
į wardo aldermanus. Prieš jį 
yra išstatyti keli kandidatai, 
bet manoma, kpd sunkiau pa
dirbėjus jis bus išrinktas.

Pašei po s įstaigos 
skelbia naują vyrų 

šelpimo planą

Užvakar, apie 8:15 vai. va
kare du plėšikai, apsiginklavę 
didžiuliais revolveriais jsibrio- 
vė į lietuvio Dominiko Radau
sko, 3221 Lime St., saldainių 
krautuvę ir suguldę savininką 
ir jo burdingierių Antaną Va
lį ant grindų pradėjo šeiminin
kauti.

Pinigais paėmė $10, ir $30 
vertės žiedą ir kitų brangeny
bių. Po to, įsivedę Rakauską į 
vidų, pradėjo jį daužyti revol
verių galais, reikalaudami, kad 
prsakytų, kur turi daugiau pi
nigų.

Skaudžiai mušamas, D. Ra
kauskas vietą nurodė. Mažutėje 
dėžėje buvo tik $4 su centais. 
Pasiėmę ir tuos pinigus vagi
liai spruko 
automobilį, 
vo jauni, 
žiaus.

Vakar rytą Little 
of Mary ligoninėje, 
California Avė., laike 
operacijos, pasimirė 
lietuvė Marijona Mikašauskie 
nė, 9136 Yates St.

Velionė sirgo kurį laiką. Pa
liko vyrą p. Mikašauską, sū
nų ir dukterį. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį rytą, iš namų j šv. 
Juozapo bažnyčią, iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Eudeikis pa
tarnauja.

Suskirstys bedarbius — pavie
nius vyrus į kelias grupes

Service 
pavie- 

60 me
namus

laukan ir įsėdę 
nuvažiavo. Jie bu 
apie 30 melų am

Rengia balių sušelp 
ti vargo prislėgtus 

lietuvius
SLĄ 208 moterų kuopos meti

nis parengimas įvyks Me- 
dinah kliube, sausio 28 d.

Kam teko būti nors viename 
SLA. 208 moterų kuopos su
rengtame baliuje, tas stengiasi 
ir kitų tos kuopos balių neap
leisti. Tatai gerai žino visi Chi- 
cagos lietuviai.

Kuopa, norėdama turėti lėšų 
labdarybės darbui, sausio 28 d. 
rengia vakarą Medinah Athle- 
tic Club salėje, 505 N. Michi- 
gan Avė. Įžanga $1.

Gros labai geras orkestras. 
Tad linksmumas ir smagumas 
užtikrinamas visiems, kas tik
tai teiksis atsilankyti į tą šo
kių vakarą. Bus įdomių siur
prizų. Tarp kitko bus keletas 
figūrinių šokių.

Baliaus rengėjos žada kaip 
ir visada patenkinti tų balių 
lankytojus. O kas gi iš musų 
nenori tokiais sunkiais laikais 
nors retkarčiais užmiršti visus 
vargus, rūpesčius ir gražiai pa
sismaginti jaukioje draugijoje.

Kas tik atsilankys,

Illinois Emergency Relief 
Commission, valstijinė bedarbių 
šelpimo komisija paskutiniu 
laiku išdirbę planą, sulig ku
riuo bedarbiai-vyrai, turį pa
stoges, gaus pašalpą ne iš “Shel- 
ters”— vietų, kur aprūpinami 
bedarbiai, neturį namų ir ne
gyveną prie šeimynų, bet iš 
šeimynas šelpiančių labdarin
gų įstaigų.

UuVmployment Relief 
rūpinsis tais sveikais 
niais vyrais, tarp 21 ir 
tų amžiaus, kurie turi
ir tuose namuose išgyveno pas
kutinius dvejus metus. Į šią 
grupę, anot komisijos praneši
mo, įeina vyrai, kurie gyvena 
draugiškuose ryšiuose su šei
mininkais, tolimais giminėmis 
ir t.t.

“Field Service” divizija Cook 
apskričio visuomenės gerbūvio 
biuro teiks pašalpą pavieniems 
vyrams, kurie turi pastoges, 
bet kurie yra virš 60 metų, ar 
mažiau* negu 21 metų amžiaus.

Bet įvykiuose, kur pavienis 
vyras išgyveno per dvejus me- Kas tik atsilankys, nors ir 
tus su šeimyna, kuri gauna pa- netiesioginiai, bet vis dėlto pri-

Company 
95th ir 

“tumoro” 
49 metų

Cook apskr. spulkos 
iškilmingai užbaigia 

taupumo savaitę
Kiekvieną vakarą transliuoja 

kalbas per radio; šiandien į- 
vyksta šokiai ir vakarėlis

Cook apskričio grupes Illi
nois Building and Loan (spul- 
kų) lygos šiandien rengiasi iš
kilmingai užbaigti “taupumo 
savaitės” iškilmes suTengdamos 
šokius su programų, Sokol sve- 
tanėje, 24th & Kcdzie Avė.

ši savaitė -- taip vadinama 
“taupumo savaitė”. Kiekvieną 
vakarą iš stoties WEDC buvo 
transliuojamos kalbos apiespul- 
kas ir taupumo 
kalbos tebebus 
iki sausio 23 d.

I ekzekutyvį
apskričio grupių įeina be kitų 
tautų, nuo lietuvių— Jonas Ku
činskas, 

šokiai 
valandą 
centų.

reikalus. Tos
transliuojamos

komitetą Cook v

pirmininkas.
Šiandien prasidės 8-tą 
vakare. įžanga — 40

Palaidotas roselan 
dietis Petras

Kudukis
Pereitą šeštadienį įvyko 

selandiečio Petro Kūdikio laido 
tuvės. Keliems šimtams drau 
gų ir pažįstamų lydinti karstą,
kūnas buvo nugabentas į Tau
tiškas Lietuvių kapines, kur S. 
Rimkus, pp. Grušų akompanuo
jamas, sugiedojo kelias liūdnas 
giesmes.

Grabnešiai buvo nuo K. ir D. 
Susivienijimo draugijos. Velio
nis paliko žmoną, tris sūnūs ir 
brolį.—Kor.

Byt, 4 vai. po pietų, Bride- 
port Health Kliube (3236 S. 
Halsted St.) įvyks didelis, risti- 
kų susirėmimas. Iš North Si
dės, taip sakant, rengiasi atva
žiuoti visa armija lenkų risti* 
kų. Iš jų ypač tenka pažymėti 
Zawadskj, Orowicz ir kiti/s. 
Tarp lenkų Zawadski skaitosi 
vienas geriausių rislikų pusiau 
sunkiojo svorio skyriuj.

Lietuviai irgi sutrauks visas 
savo jėgas: dalyvaus L. Min- 
gėla, Adomas Widzes, Johnny

LONDOS NEPAJĖGĖ PAGUL
DYTI STECHERIO

da. Per tą laiką ristikai grū
mėsi ant maįraso, bet ražui ta* 
tas,—išėjo lygiomis.

žmonių susirinko daugiau nei 
buvo galima sulaipinti. Sako
ma, kad apie tūkstantis turė
jo grįžti namo,

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

Ukrainiečių Choro 
koncertas

Koncertas skiriamas Čaikovskio 
paminėjimui

Rytoj, 3:30 va.l po pietų, 
Studebaker teatre Ukrainiečių 
Choras duos koncertą. Chicagoj 
tas choras yra plačiai žinomas, 
kadangi per kelis paskutinius 
metus chorų kontestuose jis vis 
laimi pirmą vietą. Lietuviai ir
gi turėjo progos jį girdėti, — 
pereitą vasarą jis dainavo “Nau
jienų” piknike.

Choro įsteigėjas ir vedėjas, 
p. George Benetzky, šiam kon
certui sutaisė labai gerą pro
gramą, kuris susidės iš ukrai
niečių liaudies dainų, Čaikovskio 
kurinių ir amerikoniškų dainų. 
Programe žymi vieta paveda
ma Čaikovskio kuriniams. O 
tai todėl, kad dabar sukanka 40 
metų nuo to garsais kompozi- 
torio mirties.

Užvakar Coliseume įvyko ris- 
;ynčs tarp Londos ir Joe Ste- 
cherio, kuris trimis atvejais bu*- 
vo laimėjęs pasaulio čempiona
tą. Dabar čempionu yra skai
tomas Londos. Ristynių laikas 
buvo nustatyta tik viena valan-

■na

3 Dienų Išpardavimas
ANGLISDIDŽIAUSI

WHOLESALE KAINOS

ir

49.50

SAUSIO MENESIO

BARGENAI

Naujos mados, gražios 
tvirtos Standard padarymo, 
pilnai garantuotos drabu
žių plovyklas, vertės $90.00, 
dabar tiktai $ 
už

POCOHONTAS M. R. 50% Lump . . .... $6.50 
POCOHONTAS Lump—Geriausia rūšis 8.00 
POCOHONTAS EGG .................
BLACK BAND.............
ILLINOIS arba INDIANA EGG 
COKE Visokio Didžio 
RED ASH ERIE ....
DIXIE STAR EGG

8.50
7.50
5.75
9.50 
8.00 
7.00

Geo.P. Taylor, Jr. Coal Co
2426 So. Halsted St.

1000 W. 22nd St.
Phone CANAL 5059

MOTINA HELENA
PASAULY PASKILBUSI ŽOLIŲ SPECIALIS

TE IŠGYDO TUkSTANčIUS ŽOLĖMIS 
Stebuklinga nauja kombinacija gyvybę su

teikiančių žolių yra labai nasižytnčjęs išra
dimas šiuose moderniškuose laikuose. Tūk
stančiai sirgusių, ir kentčjusių kančias dabar 
yra sveiki. Nežiūrint pas kiek gydytojų 
jus nesilunkCte ir kokius vaistus nevartojote 
be pasisekimo čia .yra jums viltis.

MOTINA HELENA. DIDŽIAUSIA ŽOLĖ
MIS GYDYTOJA. .< Skyriai: 4172 Archer 
A ve., 3415 So. Halsted St. 11125 So. Michi
gan Avė.. Roscland, pasiūlo jums 5 dienų 
naminį treatmentų su žolčmis dykai. Apra
šykite savo trubelius ir jus gausite $1.00 
butelį Kraujui Toniką arba $1:50 butelį 
specialių žolių Gyduolių dykai. Įdčkite 25c 
apmokčjinnii persiuntimo išlaidų ir sudčjltno. 
Ateikite arba rašykite šiandien. 4732 So. 
Ashland Avė.. Chicago, III.

Naujos mados parlor setai, 
tvirtus, gražus patogųa, pa
sirinkimas mohair, šilk ray- 
on velvct ar tapestry, verti 
nuo $80.00 iki $95.00 dabar 
tiktai po 
$2‘001 h

Lengvus išmokėjimai pritai
koma pagal reikalavimo. 

Atsilankykite tuojaus!

ro

Pavasario Sezonas 
Prasideda Dabar
Dreslų Dezainlnlmas Ir 
Skrybėlių Padarymas

Mes teikiamo ekspertų in
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina, 
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaitei. 
Ant Jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kia skrybėlaitę dar besi
mokinant.
MA8TER DRESSMAKING 

COLLEGE
339 S. TVabash Avenne 
kampas Van Buron St.
Rašykite dėl knygutes 

Gausite jų DYKAI.

PEOPLES
Furnitiire Co.
2536-40 W. 63rd St. 
4177-83 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitųnas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistai ii 

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, 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 West 26 St. kampas Keeler Avę. Tel. Crawford 5573

LACHAWICZ IR SUNAISausio-Jan. 17 iki 23

Building & Loan
TAUPUMO 
SAVAITE

RADIO STOTIES WEDC 
1210 KILOCYCLES

Antradieny, Ketvirtadieny, Šeštadieny Ir 
Sekmadieny, 7:20 vai. vakare.

Trečiadieny, Penktadieny Ir Pirmadieny 
10:20 vai. vakare.

Taupumo Savaitės Iškilmės ir šokiai 
įvyks Sausio 21, 1933, 8 vai. vak 

SOKOL CHICAGO SALĖJ, 
2339 So* Kedzie Avė.

Westside

Kl. metinis susirin-

Iš

1 t

1

f

Piliečių Darbininkų 
Kliubo metinis susi-

Budriko 
šeimyna;

Ryt—Lietuvių Piliečių darbinin
kų Paš. 
kimas

MPfC
WCFL 

po pietų.

18 6 8

US GALITE pasiųsti pi
nigus Lietuvon per 
musų Pinigų Siuntimo 

Skyrių išmokant Ameriko
niškais Doleriais arba litais 
žemiausiomis kainomis ir 
persitikrinti musų greitu pri
statymu.

MES mokame cash už Lietu
vos Laisvės Bonų kuponus ir 
perkame Bonus augščiausia 
kaina

Lietuvių 
Pašelpinio 
rinkimas įvyks sekmadenį, sau
sio 22 d., 1933 m., 1-mą vai. 
po pietų, p. Paliulio svetainėje, 
2242 W. 23 Place.

Kviečiame visus narius atsi
lankyti ,nes daug dalykų tuki
me dėl apsvarstymo. Bus svars
tomas naujos konstitucijos 
klausimas, narių mokesčių klau
simas ir t.t.

Taipgi bus išduotas metinis 
finansinis raportas apie kliubo 
kasos stovį. Katrie nariai už
silikę su mokesčiais, malonėki
te užsimokėti.—Korespondentas.

' DOUBLE 
ACTING

S. D. L.
v , 1 , ’

i>x — nr A

B. A. L

BALSAMAVOTOJAI

StociCEvrds Bank
& Tritst Company

♦ISO SOUTH HALSTtO STASST; '

CHICAGO

Sekmadienį, 1 v. 
Jos. F. Budrikę 

krautuvės Lietuvių Programas. 
Dalyvaus S. Rimkus, p. Gri
ciūtė, Čepaitis, Puta, 
akordinos ir Makalų 
(WCFL — 960 kc.)

|ff*BAKING 
i\Vpowder
PMttbfkM puikiu tri- 

|a . . k kaip pitagai 
laikoti ivitlL

SAMEPRlą 1 
. **FOROVER 5 4OYEARS 

'25 ounces forl54
MIILIONS OF POUNDS. USED 

BY oun GOVERNMENT

t, p '
i1 ' ‘ 

■ -K;

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui 
Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, sympatiškas, patarnavimas.

Chicago, UI.
2314 West 23rd P]

Telefonas Roosevelt 2515-2516

Cicero, III.
1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927
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lįųcįją rėmė visų stambesniųjų šalių valdžios, — išski
riant Angliją. Pasirodo, kad dabartinėje Anglijos val
džioje MacDonaldo įtaka yra labai menka.

Darbo laiko reguliavimas tarptautinio susitarimo 
keliu yra pribrendęs reikąlas. Tai pripąžįsta jau ir 
dauguma valdžių.

šalyse darbo žmonių judėjimas Tai yra faktas, kurio neužgin- 
padarė progresą, kur ^leniniz- čys nė vienas blaivai protau- 
mas” neprasiplatino miniose. Jjąs žmogus.

T7T

4/..

Vertė K. A.

Šeštadienis, saus. 21, 1933

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Ch i c ag oje — paltu:

Mętams ••••(HMM ■
Pusei metų ------
Trims mėnesiams___ _

—y Ivllc&lLI

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ——_______
Savaitei--------___________
Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj,
paltų;

Metams ......     $7.09
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ___________________00
Trims mėnesiams --------------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

8.50
1.75
1.25 

.75
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ANTRA HOOVERIO IR ROOSEVELTO 
KONFERENCIJA

Po rudens rinkimų jau antra konferencija tarpe 
prezidento Hooverio ir busimo prezidento Roosevelto 
įvyko vakar. Kai juodu susitiko pirmą kartą, tai iš pa
sikalbėjimo nieko neišėjo, nes Rooseveltas atsisakė su 
prezidentu kooperuoti. Paskui buvo daroma daugiaus 
bandymų susitarti, bet tai pasibaigė kuone jų dviejų 
susipykimu. Tačiaus dabar vistiek juodu pasimatė.

Aplinkybės juodu prie to privertė. Prezidentas 
Hooveris mato, kad be Roosevelto pagelbos jisai negali 
nieko nuveikti. Antra vertus, yra tokių reikalų, kuriuos 
ilgiaus atidėlioti negalima. Europos valstybės nori, kad 
butų išspręstas karo skolų klausimas. Genevoje pasau
lio ekonominės konferencijos komisija nori paskirti lai
ką konferencijai ir nori žinoti Amerikos valdžios nuo
monę tuo klausimu. Tarptautinė nusiginklavimo kon
ferencija taip pat laukia žodžio iš Washingtono, kad 
ji. galėtų nutarti ką veikti toliaus. Tolimųjų Rytų klau
sime Europai su Amerika irgi reikia be atidėliojimo 
susitarti, nes kitaip japonų avantiūra Mandžurijoje 
gali įtraukti daugelį šalių į pavojingus keblumus.

Šitų reikalų spaudimas ir privertė senąjį preziden
tą ir jo įpėdinį vėl susitikti Baltam jam Name, nežiū
rint j tai, kad jiem dviem kalbėtis yra ir dar taip ne
malonu. Ateityje, kai įeis į galią Norriso konstitucijos 
pataisa, tie keblumai, kurie atsiranda pasikeičiant ad
ministracijai Washingtone, sumažės, nes laikas tarpe 
prezidento rinkimo ir inauguracijos bus sutrumpintas 
pusantro mėnesio.

KOVA DĖL BIUDŽETO FRANCIJOJE

Francijos radikalų kabinetas, kurio priešakyje sto
vi Joseph Paul-Boncour, dar nepatiekė biudžeto suma
nymo parlamentui. Po ilgų ginčų valdžioje, naujasis 
finansų ministeris Cheron pasiūlė savo projektą parlą- 
mento finansų komisijai, bet ši nutarė jį taisyti, atsi
žvelgdama i socialistų reikalavimus.

Tuose biudžeto ginčuose kova eina tarpe radikalų, 
kurie nori apkapoti valstybės tarnautojų algas ir ap
krauti žmones naujais mokesniais, ir tarpe socialistų, 
kurie priešinasi algų kapojimui ir naujiems mokes- 
niams, bet reikalauja žymiąi sumažinti karo išlaidas ir 
paimti į valstybės rankas privatines apdraudos kompa
nijas. Amerikos korespondentai praneša, kad Pąųl- 
Boncour’o kabinetas tiktai tuomet išliks, jeigu jisai ši
tiems socialistų reikalavimams padarys stambių nusi
leidimų. Priešingame atsitikime, įvyks valdžios krizis.

Francijos soęialistąi šiandie yra tokioje stiprioj^ 
pozicijoje, kad jie gali valdžią nuversti. Jie turi 129 ąt- 
stovus parlamęnte ir be jų balsų valdžia neturėtų ly
gumos. Radikalams, žinoma, niekas nedraudžia socia
listus ignoruoti ir susidėti su dešiniaisiais, kaip kad jįę 
paprastai darydavo praeityje, kacĮa sociąJĮstąi griežtą! 
išeidavo prieš nųlitarizmą arba iškeĮdąvo KoKį priešin
gą buržuazijos jntęresąpis reikaląvipją. fĮet šį kartą 
tpks radikalų persimetimas į realijos pusę nepraeitų 
taip sklandžiai, Įęąįp pirmi^P-

Francijos žjponės jąų yra nusivylę nąpįppąlizmo įp 
Tpilitarizmo pojitifca, Kurį kraštui neąįpęšę įjotos naų? 
cjps, tik užkrovė gyventojams sunkią mokesnių naštą, 
fer keturioliką metų, su mažais protarpiais, Francija 
buvo reakcijos tvirtovė Europoje. Bęt dahąr tenai jau 
yra tiek sustiprėję socialistai, kad jie gal pajėgs pa
kreipti krašto vairą į kitokias vėžes. Ypač butų svar
bu, kad Francija liautųsi pylusi pinigus karo reika
lams: tuomet pasaulis galėtų pradėti rimtai galvoti 
apie taiką ir darbo žmonių gerpvę.

GENEVOS KONFERENCIJA Už TRUMPESNES 
DARBO VALANDAS

I I
Prie Tautu Sąjupgoa, Kaip žipoipą, yrą įsteigtas 

Tarptautinis Darbo Biuras, kuris laikas nuo laiko šau
kia darbininkų, darbdavių ir valdžių atstovų konferen
cijas jvairiems darbo klausimams apsvarstyti. Kaip tik 
dąbar tokią konferencija yrą susirinkusi Genevpje.

Darbininkų atstovai šįtąinę susirinkime pravedė 
ręzoliuciją, kuri pasisako už darbo valandų sutrumpi
nimą, kaipo priemonę nedarbo Šita

a

šiandie komunistai mini sa-
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vo dvasios vado Uljanovo-Lenį- 
no ^evmtąs metm^s SUr 
kak tu ves. Metai po metų, ta^ 
sukaktųyęs miU<MąĮUĮ, jle Sa
biną jį vis ląbiąu, įr jęigų taip 
jų entųziązrpąs ąugs tųliąų, tai 
netolimoje ateityje Leninas tu
rės visas fKcyyftęę ypatybes. 
Jau šiandie Lęųįųų garbintojai 
yra pasiekę to lųįųfies stovio, 
kad jie sąvo mįruęįame hero^ 
juje nemato nė menkiausioę 
ydos. Bet ar, iš tiesų, bolševizr 
mo tėvas buvo bę klaidų?

Lenino “moksląs” — toks, * 
kokį jisai mirdamas paliko, at- \ 
sirado tiktai po bolševikiško . 
perversmo Rusijoje, įvykusio 
pabaigoje 1917 metų. Dąr prieš : 
patį perversmą Lepinas skelbė 
daugelį dalykų, kuriuos jisai 
vėliaus turėjo atmesti. P pir- 
lųiaus jp. idėjos visai nebuvo 
komunistiškos, kaip kad tas : 
žodis yra sųpranfaiųąs dabar. 
Iki vasario 1917 metų Leninas 
ir jo šalįninkąį buvo socį^lde- : 
nyokrataį — prųsti socialiem0- 
kratai, bet visgi spcialc|empl<ra- 
tai, o ne kąs įįtą.

Socialdemokratų jį padarę tą 
pirmųjų marksizmo* sKelhėjų 
organizacija Rusijoje, kuri po 
vardu “Darbo Išvadavimo Gru
pė” (Gruppa Osvoboždeniją 
Truda) buvo įsteigta 1883 me
tais. Jos priešakyje stovėję 
didis rusų socialistų teoretiką^ 
Plechanovas, ir jai priklausė 
taip pat Akselrod ir kelį kiti , 
asmens. Susipažinęs su šios or- 
gąniząęijęs puriais įr skaityda
mas jų rąštųs, Lepinas palin
ko į vąkarų Eupępoą socializ
mo pusę, kuriam tuomet vado
vavo vokiečiui.

Minėtoji “parpę IšįvacĮavimo 
Grupė’* savo rąšfąia prirengę 
rusų inteligentijoje dirvą 
marazmo icįėjopi^. Tą įntęli- 
gef|tiją leido sq.ciąĮdęiųpKratiš- 
kus laikraščius užsieniuose (la
biausia iš tų leidinių pagarsė
jo “ĮsKra” — Kibirkštis)/slap
tai organizavo darbininkų bū
relius įvairiuose Rusijos mies
tuose, ir šito judėjimo pasėko
je 1898 metais buvo įkurta Ru
sijoje Social-Demokratų Darlų- 
ninkų Partija.

Lepinąs priklausė ne pirmą? 
jai, bęt antrajai, jaunęsniająi 
rusų mąrksįstų kąrtai. Idūjipiu 
socialdemokratu jisai patąpo 
apie 1893 metus, ir vėliaus, 
kai susiorganizavo Rusijos so- 
ęįąldepiokrątų partija, jisai pa- 
fąpo jos pąriu. Vadinasi, apie 
23 pietus jisai tikėjo į socialįę- 
mulĮYąUį itįęjas (kurios atėjo į 
Ęųsiją iŠ vakarų Europęs), 
ąpįę Į8 ipęfų jisai buvo sociaį- 
l|ęp|pkrątų partijos narys ir į^p- 
yojp sų jpą oponentais iš deši
nės ir iš kairės, o paskui stąi: 
ga jisai to visko atsižadėjo įr 
pavirto “komunistu”. Komupį$|- 
tu jisai išbuvo ne pilnai septy
nerius metus.

Taigi pasirodo, kad didesąę 
dalį savo amžiaus Lenipąę 
“klaidžiojo“.

Kol jisai buvo jaunas moįs§- 
leivis, jisai pritarė rusų soclą- 
listąnis lįąųdininkąms, kurie" tį- 
kėjo, kąd Rųsyą, kuipo “savą- 
tiška šalis”, pasalsianti socia
lizmą greičiaus, negu praipp- 
pingosįps iąlysf Hur yra 
Įėjęs kapitalizmas. Liaudipįp- 
kai dėjo savo viltis ant Rugį- 
jp? kurie daugumpįf
(for gyyfiip tuoipįit kaimuosp, 
peišsikėlę j viensėdijas. Rųįįy 
liaudininkų' organizacija “Lią^r 
dies Laisvė” (Narodnaja Ypr 
lja) tje fcfting. #

• i , vf ą | v 7 » • . J

užsilikusią iš senų Įaiięų ben<J- 
į. žejnės nuosavybe, sudarys

šitos liaudininkų teorijos kri
tikai buvo pašvęsti pirmieji 
Plechanovo ir kitų marksistų 
raštai. Jie įrodinėjo, kad Rusi
ja turės neišvengiamai pereiti 
tą patį ekonomines evoliucijos 
kelią, Ijaip ir pramoningosios 
šalys Europos vųkahiosę: kad 
joje turės pirmą išsivystyti pra
moninis kapitalizmas, kuriam 
beaugant didės proletariato kla
se, ir tik kada šip plėtojimąsi 
pąžęųgs pakankamą! toli, tai 
Rusija bus prįbpeųdųsi socializ
mui.

Leniną šitie f'Dąrbų Išvądą- 
vimo Grupės” išvadžiojimai įti
kino. Jisai priėmė jų mintis ir 
patapo socialdemokratų. Per 
dvidešimt su viršum metų jisai 
populeriząvo šitas socialdemo
kratų mintis rusų kalba ir 
griežtai atakavo liaudininkų 
įsitikinimus, vadindamas juos 
“utopininkais”, “ąvaj o tojais”, 
“smulkiosios buržuazijos ideo
logais”, “reakcionjeirais” ir t. t. 
Bet per paskutinius šešis ar 
septynis metus savo gyvenimo 
jisai jau su tokiu pat griežtu
mu, tik dar pikčiau, atakavo 
socialdemokratijos idėjas. Jeigu 
jisai butų pagyvenęs dar de
šimtį metų, kas gali žinoti - • 
gal būt, jisai butų ėmęs visoms 
keturioms smerkti tą “komu
nizmą”, kurį jisai paliko savo 
mokiniams? ”

Aišku, kad jisai nebuvo gi
laus proto ir tvirtų įsitikinimų 
žmogus. Jisai tutėjo didelį ga
bumą tik panaudoti svetimas 
idėjas savo tikslams ir pąsisko- 
lįnfi kiekvienai naujai situaci
jai atatinkamą “teoriją”. Tai 
buvo ne kovotojas už idėjas, 
bet ųpąr|uųistąis!,l kuris idėjas 
vartoja savo tikslų pateisini
mui. Lenino “didumas” yrą ne- 
jut tiktąi tame, Jcąd savo opor
tunizme jisai nesustodavo prieš 
nieką. Doros, žmoniškumo ir 
pado|’ųn)o vęiįęąląvirųai jam bu
vo tik “buržuazišįias išminąs”, 
kada jie nesutikdavo sų jo tiks
lais.

Leninas pasiliko garsus ^au
giausia dėlto, kad tas pervers
mas, kurį jisai su Troękįų įyy- 
kino prieš Rusijos ręyolįųęįnę 
valdžią, kųyo seklumą* Bž 
tokį pat pasisękiipą šiandie yra 
gąrbiųąiųąs, pąy. ir ItaĮijos 
Mųssolini arba Lenkijos Pil
sudskis. Bet ką teigiamo, yrą 
davęs Rusijai Leninas?

Kpmunistai laiko “istorišku” 
jo nuopelnu, kad jisai sukurks 
Rusijoje “pirmą socialistišką 
Valstybę!5. pet jei^iĮ taip, tąi 
Lepinąs įvykdė tą Rusijos liau
dininkų “utopiją’’,- kurią jisąi 
pats pąp SlO-tų pietų pereitų 
šimtmečio iki 1917 metų smer
kė raštų ir žųdžių, kąįpo atžą- 
gareivižką smulkiosios buržuą- 
zijos svajonę! Leniniškas “so
cializmas” yra tikrumoje at
kritimai į sęiiijm “ųąrorkiyol- 
cų” ji^į pusįjąi, ,^-
po “ypatingai’* šaliai, neturių- 
^įąį ka'Hįteliątįšįųs praiųcmeą? 
lemta ^vjenų šųojių” įžpkti į 
socializmą. Įfek# tą? rusiškai 
*‘socializmas’’, kurį Lepinai 
įvedę, g StąĮįųąi įąfer tobuli
na, čią perą reĮkąlp plačiau 
kalinti, nes visi yra ąpįę jį pa-

Tąįp Lenino "pučas” Ęųsjjo- 
& ir jo Wp8'- 
tlijfls ‘fręvoĮįucjęip 
tąkfil^a, padarė be galo dąųg

&pjps|daug
Sjęaldyt(j$ <ii 
kJaidinįQs ir sūdei

Guido da Verona.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
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(Tęsinys)
Nervingas šiurpulys sukratė, 

galingą Miguelio figūrą nuo 
kojų ligi galvos. Jo veidas pa
sidarė baisiai darkus. Jautėsi, 
kad jis daro neįmanomas pųs<- 
tangas suvaldyti save ir nepa
leisti likusias brauningo kul
kas į nuogą savų įsūnio kru
tinę.

pet visgi jis ąusiląikč nup 
Špvįiųp. Brąupingąą nukrito 
ant grindų, šąlią negyvų kupo.

Miguęlis sų a|siclejimų pa
žiūrėjo į savo įsūnį. Ppskui 
balsu, kuris nebebuvo panašus 
į ^mpgąps bąįsą, tarę jam:

—Atsikelk! Eik iš čia, šuo. 
Eik iš čia ant yisąjos. Kada 
tai aš nušoviau tavo tėvą Ar
gentinos pampasuose, nes jis 
buvo toksi jau šuo, kaip ir tų. 
Kelkis ir luoį apleisk namus, 
ir tegul jo atmintis, kaipo pra
keikimas, neduoda tau ramy-

Kai senis tuos žodžius kai- 
bėjo, jis buvo labiau panašus 
į beprotį, pasiutėlį.

Iš visų kambarių subėgo 
žmonės ir baimingai susibūrė 
prie krauju aptaškytų durų.

Tada senas šeimininkas at
sigręžė į juos ir tarė:

—Tegul niekas nedrįsta įei
ti į šį kambarį. Tegul niekas 
nedrįsta pridengti tą ištvirku
sią dvėseną.

Jis vėl pažiurėjo į kūną ir, 
mešlunginiai nusikvatojęs, pri
dūrė:

—Mes palaidosime ją nuo
gą, jeigu jai patiko būti nuo
gai.

Jis pažiurėjo į kiekvieną susi
rinkusių; į kiekvieną vyrą, į 
kiekvieną moterį.

Čia buvo susirinkę visi na- 
jnįžkįųi... Nebuvo ti^ vieno 
asmens: I v anos.

Ir šeimininkas, žiauriai nu
sišypsojęs ir pakratęs savo žil
stančią barzdą, išdidžiai parei
škė :

—Aš ne su ĮpJęĮai^ sųycs$|ą-

vau s^skąitas dąr papjautos- 
nių būdą. Kas čia stebėtino? 
Gana! Eikįtę inięgoti. Dėliai 
to nėra prasmės nustoti nei 
yįęnos valandos įpiegp.

Jis švilpimų pąyądino sąvp 
ŠPIlį Bangų ir paliko jį saugęti 
lavoną.

PĮrpi negu išąųšo rytas, Cbe- 
rąfdo jau buvo toli nuo tų pra
keiktą namų.

Jis ėjo per laukus, kaip žmo
gus, neturįs jokio tikslo, pasi
ryžęs niekuomet nesustoti.

P^ippj rankoj jis vis dm 
jąųtė karšto krąujo lašus, ii 
jp smegenyse, jo sieloj, visame 
jo kųne buvo kažkoks dilginan
tis jutimas tos didelės raudo
nos dėmės.

Jis ėjo, kaip automatas, ap
šviestas mėnulio šąį^ių žalsvų 
^pįndąlių; ėjo ten, kur jautėsi 
aušros žybtelėjimas, ten, kur 
tųręjp gimti piripąs saules 
spindulys.

Jis ęjo, nematydamas kelio, 
grįžo atgal ir vėl ėjo tolyn. 
Staiga jis atsidūrė miško tan
kumoj prie tekančio upelio, toj 
pat yietoj, kur prieš kelias 
dįępąą jis atsakė gražiajai Iva
nai:

—Ne, aš ne jos meilužis.
Ir štai, tik dabar jis pajuto 

pirpią skausmą, kuris nuolat 
didėjp. Tąs skaudas buvo toks 
didelis, kad beveik neprisiėmė 
jį prie žemės, beveik privertė 
pulti ant kelių.

Bęt paskui, matydamas, kad 
upelis teka į tą pusę, kur turė- 
jp ųžtękėti aušra, jis nužygia
vo ją pasitikti, tęn, kur amži
nybės pradžia, žmogaus kentė
jimų kryžius, visų prakeiksmų 
sunkumas.

Valandai praėjus po žmogžu
dystes, Miguelis, ant greitųjų 
surinkęs kai kuriuos dokumen
tus, kurie galėjo jam būti rei
kalingi, ir įmetęs į ugnį kitus, 
1 arsi metė į sąšlavyną savo se-

rojo- gyvenimo nuolaužas, ta’p 
pat išėjo iš labiausiai nuošą- 
Įąųs sodo kampo, kad nereikė
tų susįtikti dagi su Ivana.

Jam atrodė, kad kiekvienas 
jp žinkąpię išduoda kažkokį 
jmrtų dundėjimą.

Ne: tai buvo dundėjimas jo 
gyslosę, kurios buvo kupinos 
žmogžudystes.

Priaugamas, su kuriuo nie
kas gyvenime negali susilyginti 
— pataikyti nei vienų ępliu 
aukščiau, nei vienu coliu že
miau į tą gyslą, kur slėpėsi iš
davystė.

Jam atrodė, kad jis vis dar 
tebęšaųdo, šaudo į viską, kftS 
pasipaįnioją jo akyse: medžio 
ląpg, galę, prakeiktos nakties 
apšviestą akmenį.

Jis dagi neatsigręžė, kad pa
žiūrėti į langą, už kurio gulė
jo nepadoriai apnuogintas gra
žiosios Izabelos kūnas, saugo
jamas šuns Bango.

Kam reikalinga atsigręžti ir 
žįųrėtj?

Moterys, gyvos ar numiru
sios, niekuomet nenusiramina 
tol, kol kas nors, iš meilės ar 
neapykantos apverčia jas aukš
tielninkas.

Ir štai ji gulėjo ten aukštiel
ninka, ir iš jos tekėjo jau Lf- 
veik visai šaltas krąująs — 
vėliausiai patirto pasitenkini
mo paskutinis purpuras.

Ji iškrito iš lovos ant grindų, 
kaip girta paleistuvė.

Dąbar ją saugoję su paniu
rusia ištikimybe šuo Ęango.

Sąžiningas gyvūnas, visuo
met pasirengęs savo pareigas 
atlikti.

Ir iš tiesų, kas geriau, negu 
šuo, gali suprasti žmogaus šir
dį?

Bąngp r.epasijudins iš vietos: 
Bango niekalų neleis paliesti 
jos kųną.

Bango buvo vienatinis sutvė
rimas, kuris suprato savo šei
mininko baisias kančias.

Ir jo Šeimininkas dabar ėjo 
dideliu kebu, pačiu viduriu, į 
miestą.

Jis ėjo dvi valandas, tris va
landas, penkias, šešias... Jam 
atrodė, kad praėjo visas am
žius, kad jis eina link kažko, 
kas amžinai pasilieka toli, vel
kasi prakeiktu keliu, kuriuo ei
na žmonės, priešakyj kurių yra 
užrašytas žodis: “Niekuomet”.

(Bus daugiau)
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manymu.—Untanas.

Telefonu Republic 7868

jis yra svar- dejas, 11515-17 z

Garsinkitės Naujienose
Graboriai

PADĖKAVONĖ

Lietuvės Akušerės

PRISTATOM I VISAS MIESTO DALIS.

3324 S. Auburn Avė.

Advokatai

siuskit per
NAUJIENAS
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M GĖLININKAS
VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
IR PAGRABAMS VAINIKAI

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

B 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.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sekmadienį rinks 3 
naujus Tautiškų Ka

pinių globėjus
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

įvyksta metinis kapinių lotų 
savininkų susirinkimas

Chicagos Lietuvių Tautiškų 
kapinių lotų savininkai sekma
dienį, sausio 22 d., susirinks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
metiniam susirinkimui.

“Be fakto, kad šis susirinki
mas bus metinis 
bus dar ir tuo,” sako kapinių 
korespondentas, “kad jame rei
kės išrinkti tris naujus kapų 
globėjus (trųstees).

“Kokie globėjai bite išrinkti 
—priklauso nuo pačių lotų sa
vininkų. Beikia išrinkti i glo
bėjus tokius asmenis, kurie 
dirbs kapinių labui. Nuo glo
bėjų priklauso ir pačių kapinių 
gyvavimas.

n

JOKŪBAS VILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 20 dieną. 2:15 valandą po 
pietų 193 3 m., sulaukęs 63 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kelmės parapijos, Mažonių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Vincenta, po tėvais Žu
kauskaitė, dukterį Bronislavą ir 
žentą Ambrose, sūnų Bronislovą, 
2 brolius Ignacą ir Kazimierą, se
serį Uršulę ir gimines, o Lietuvoj 
2 seseris Elzbietą ir Marijoną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 25 34 
W. 6 9 St. Hemlock 238 3.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 24 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės Šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. O iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame .
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Žentas, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patrnauja grabo- 
rius I .J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

“Be to, susirinkime audito-1 surengė pikniką bedarbiams, o 
rius p. J. Varkala patieks me- dabar vėl išeina su nauju su
tinę kapinių atskaitą ir reikės 
atlikti eilę svarbių kapinių rei
kalų, kuTių čia negalima sumi
nėti.

Grąžinsią “gerus 
1904 laikus; valgyt 

gert-už nikelį

Town of lakiečiai 
planuoja skridimo 
rėmėjų komitetų

Avė.) 6-ių metų duktė Lilija. 
Ji mirė kelias dienas atgal po 
sunkios ligos.

Eudeikiui patarnaujant, kū
nas buvo išgabentas iŠ namų 
antrą valandą po pietų. <

Roselandietis S. Sudentas sako 
rengsiąs “1904 mados balių; 
įžanga veltui *

1904 metai! Tai bent buvo 
laikai. Už nikelį ir precelių 
pasivagydavai, ir įsigerdavai ir 
dar prie armoškos prisišokda
vai! Tuos laikus ketina grąžin
ti roselandietis, Stasys Suden
tas, Roseland Beveragc Co., ve- 

Prairic Avė.
Paskutiniame Golden Star 

kliubo susirinkime, ki/ris įvyko 
sausio 5 d., S. Sudentas prane
šė, kad ketina surengti “1904 
metų stiliaus” balių, kuriame 
bus ir gerų muzikantų, ir gė
rimai, valgiai—bus po nikelį, o 
įžanga visai veltui.

“KuT, kada, kaip” pradėjo p. 
Sudcnto klausti kliubo nariai 
suinteresuoti ir nustebinti lokiu 
netikėtu pasiulymu.

“Sužinosite vėliau4”, atsake p. 
Sudentas, “nes viešai dalyką 
paskelbiu per “Naujienas”.

S. Sudentas pereitą vasarą

Sekmadienj Unity Lietuvių Pa 
šelpinio kliubo atstovimi šau
kia bendrą visų vietinių or 
ganizarijų susirinkimą.

“Ar J. V. valdžia tu 
retų pripažinti so

vietų Rusiją?”
Ta tema Chicagos universiteto 

profesorius Schuman skaitys 
referatą

Northsidės Morning Star kliubo 
maskaradinis baliui. Vienas 
kliubo narių, J. Raila, sako, kad 

j j atvažiuosią ir daugelis Rau
donos Rožės kliubo, Cicero, na
rių, tarp jų S. Steponaitis su 
visa šeimyna.

Balius bus labai linksmas, 
dekvienas turės progą links
mai praleisti laiką ir, be to, lai
mėti prizų.—J. Raila.

Ragina valdžia pradėti 
tyrinėti radikalų 

darbuotę

Valgyklos savininkas 
nusikratė bandito

JONAS KAITULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 19 dieną, 5:30 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Juodmargės apskr., 
Galvainių aprap., Pasadnikų kai
mo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime bro

lį Vincentą, dėdę Stanislovą Kai
tulis, brolio vaikai ir giminės, o 
Lietuvoj brolį Pranciškų.

Kūnas pašarvotas randasi 5025 
Shubert Avė. < • 4

Laidotuvės įvyks panecjėly sau
sio 23 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę liekame.
Brolis, Dėdė, Brolio Vaikai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavvkh, Tel. Rooseveit 
2515.

Town of I^ake Unity Lietu
vių IPašelpinis kliubas planuo
ja suorganizuoti bendrą visų 
vietinių draugijų komitetą, ku
ris remtų lakūnų Dariaus ir 
Girėno planuojamą transatlan
tinį skridimą, iš New Yorko į 
Kauną.

Tuo tikslu draugija išrinko 
trijų asmenų komisiją., kuri at
sišaukime į Town of Lake 
draugijas sako:
Atsišaukia į Town of Lakiečius

“Iš seniai jau žinome, kad 
musų lakūnai, kapitonas S. 
Darius ir S. Girėnas rengiasi 
skristi per Atlantiką, iš New 
Yorko stačiai į Katiną. Tuo vi
si Amerikos lietuviai yra susi
domėję; taipgi tam tikslui jau 
yra įsteigtas skridimo fondas, 
iš kurio komisija atsišaukė į 
plačią lietuvių visuomenę, 
kviesdama organizacijas ir pa
vienius prisidėti aukomis pa
dengimui lėšų.

“Unity Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas, gavęs lokį atsišauki
mą, nutarė remti skridimą fi
nansiškai ir išrinko komisiją 
iš trijų, kad atsišauktų į vieti
nes draugijų ir kliubų valdy
bas ir sudarytų Town of Lake 
bendrą komitetą.

“Gerbiami town of lakiečiai, 
draugijų valdybos ir pavieniai, 
kurie interesuojatės šiuo svar
biu sumanymu, meldžiame at
silankyti į šaukiamą susirinki 
mą, kuris įvyks nedčlioj, sau
sio 22 d., 1933, 4:r30 po pietų, 
Unity Kliubo ’ svetainėje, 4558 
So. Marshfield Avė.

Komitetas.”

šeštadienį vakare Gireat 
Northern Motei, Jackson & 
Dearborn, žinomas politinių mo
kslų profesorius Chicagos uni- 
versite prof. F. J. Schuman 
skaitys referatą tema, “Ar 
Jungtinių Valstijų valdžia tu
rėtų pripažinti sovietų Rusiją?”

Paskaitą rengia' Russian- 
American Club, “Oasis”. Pra- 
džia 9 v. v. Po paskaitos bute 
trumpas muzikalia programas.

Užvakar rytą revolveriu ap
siginklavęs banditas įsibriove į 
valgyklą, 3508 South llalstcd 
Street ir mėgino pasiplėšti. Bet 
savininkas S. Malas atsigynė.

Municipalio teismo teisėjas 
Borelli ragina federalę valdžią 
pradėti. tyrinėjimą į Chicagos 
North Shore radikalų veikimą. 
Anot jo, “buvau nuėjęs i mi
tingą, kuris įvyko Unitarų baž
nyčioje Evanstone ir kuri re- 
gė International Labor Defence 
Tūla kalbėtoja, negrė Mrs. R 
Ferguson, raginusi negrus su
kilti prieš valdžią”.

Uetiiviai Gydytojai
Re*. 6600 South Acteslan 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
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

O F I 8 a 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Oflee vftlaadoa ano 8 iki 4 Ir ano O Iki 
8 vai. vak. NedSUomli pagal eatartl 

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8

VAKAR PALAIDOTA 6 ME
TŲ L. ZALUMSKIUTĖ

Vakar Lietuvių Tautiškose 
kapinėse buvo palaidota lietuvių 
Zalumskių (4624 S. Western

Dar vienas turtuolis pa 
sikorė

Jautiena ekonomiš
kiausias mėsos pirki

nys šią savaitę

Albert Lindenburg, 18 ir.., 
Oscar Heinėman Šilk Corpora
tion vice-prezidentas vakar ry
lą pasikorė pririšęs virvę prie 
durų rankenos, Lake Shore 
Athletic kliube.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

jLietuyiai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Tclef onas Grovebill 15 95 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, scredoms po pietį] it 

nedėlioms pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Reguliariam savatiniame biu- 
letene, Chicagos mėsos taryba 
rėk ombnd u‘oj a šeimininkėms 
šios savaitės pabaigoje pirkti 
jautieną—nes tai esąs ekono
miškiausias mėsos pirkinys. Be 
to, žemomis kainomis parsiduo
da įvairios rųšys kiaulienos.

Šiandie įvyks Morn 
ing Star Kliubo 

balius
šiandie Paliulio svetainėje, 

2242 West 23rd Place ,į vyksta

Graboriai**********
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamiiotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413. 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergait ir Subatomii 
2420 W. Marquette Rd. arti Nsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliats, Seredomit ir PėtnyČiomia 

1821 So. Halsted Street

Pbcne Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

GrĮio U Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

‘ DENTISTAS
4847 W. 14th St

Cicero, III.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Rooseveit 7532

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunewick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti šąli* 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenvood 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 Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas-per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.,

Gydo staigiu ir chroniškas ligų vyrų, 
moterų it vaikų pagal naujausias me
todus X-Ray it kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth 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

ANTANAS LUKOŠIUS 
kuris mirė sausio 14 dieną, 1933 
ir palaidotas tapo sausio 18 d. o 
dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. švarlys už atlydėjimą 
kūno iš namų į bažnyčią ir paly
dėjimą į kapines ir už pasakymą 
gražaus pamokslo, klebonui Skrip- 
kui už pasakimą patnąkslo bažny
čioje; dėkavojame graboriui Eu
deikiui kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nulydė
jo jį į amžinastį. o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame 3 kunigams kle
bonui Skripkai, kun. Švarliui it 
kun. Vaitikaičiui už atlaikimą ge
dulingas Šv. Mišias, šv. Mišių au
kautojams. tfėlių aukautojams, 
grabnešiams. gėlių nešėjoms, kai
mynams. draugams, pažystamiems 
ir bizinieriams už palydėjimą a. a. 
Antano į amžinybės vietą ir pa-, 
galios dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas tėveli ir brolelį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje ir 
lauk mus ateinant pas tavę.

Nuliūdus Šeimyna Lukošių.

HELEN DEMERECKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 19 dien?. 9:25 valandą ryto 
193 3 m., sulaukus 1.4 m. 10 m. 
amžiaus, gimus a. a. Helena Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Kazimierą po tėvais Kazdailikė 
tėvą Kazimierą, 3. brolius, Joną, 
Juozapą ir Adolph, dėdę ir dėdie
nę Kazimierą ir Emeliją Kazdai- 
lius, dėdę ir dėdienę Pranciškų if 
Kazimierą Demereckius, pusbrolius, 
pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3627 
W. 55 Place.

Laidotuvės įvyks panedėlyj sau
sio 23 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Gali parapijos bažnyčią, 55 
ir Kedzie Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Helenos Demerecki 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Dėdienės, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės, 

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

Tel. Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia Akių Gydytojai

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 vai, vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryt* nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėk nno 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

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

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir v« nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųŠies palaidojimą* Mm nioko 
norokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musą 
įstaigą ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galenite pamatyti di- 
džiauaį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
) tai, ar jus ką pirkaitę, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmboriua, kuria 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju, Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios DW 
šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

Eh ■ B na KST R Mdr | Eg 
,HLJ^ MZ..L R į| vEjy 

JUSV GRABORIUI \t [ j
Didysis Ofie^

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
S AKIŲ SPEęiALISTAS 

Patyrimai
Komplikuotuoit 

Atsitikimuoit

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Ntdšliomli gno 10

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 sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo 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. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vaL kiekvieną dieną nno 9 iki 
12 ryto (išskyrus teredomii). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais Ir 
Kttvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Auenue 
Telefonas Virginia 0036

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

DR. A. A. ROTA
Rusai Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais t Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TdetonM State 7660; Valandos 9—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
PauedUlo. Saredos ir PStnyčio. vak. 6 iki 9 

Telefonas Rooi&velt 9090
_ Namai: 6459 S. Rockvell Street 
tttarninko. Ketverto ir Subatoe vak. 7 Ud 0 

Telefonas Republic 0600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockivell 8t<t 
Jjk Republk 9723
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1915 m. gimė “N” metinių 
koncertu tradicija

nieko. Nuo lo dar linksmiau.
“Šoko visi, kas lik galėjo, 

šoko Juozas, šoko Petras, šo
kau aš...“

šeštadienis, saus. 21, 1933

Vasario 26 d., 1933, Koncertas-aštuonioli 
kos metų darbo ir patyrimo vaisius

šoksime ir mos Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, vasario 
26 d., AŠTUONIOLIKTAME 
Metiniame “Naujienų 
certe!

rvTnmi Ea I RA!! CLASSIFIED A D V T.

kon-
Siunčiame pinigus Lie 
tuvon doleriais už

Financial
_ru~L -°g

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Pirmas “Naujienų” koncertas įvyko vasario 21 d. 1915 
Pilsen Auditorijoje; pažiūrėkim kaip ten buvo!

Lipskio lietuvių radio progra
mai prasideda pirmadienio 

vakare

TELEGRAMŲ ARBA 
PAŠTĄ PIGIAU

Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laivų.

PINIGAI nupuls o namai ir farmos 
pakils. Dabar pirkit
Didžiausis pasirinkimas namų — farmų, 
visose vietose. Kreipkitės: 819 W. 35th 
St. Tel. Yards 143 3.

For Rent

reta proga.

žvilgterėkite aštuonioliką me
tų atgal. 1915 metai! Ar dau
gelis jūsų atsimena tų metų 
vasario 21 dieną, “Pilsen“ au
ditorijų, 1657 Blue Island Avė. 
ir tą didžiulę, entuziazmo pa
griebtų, minių, kuri atsilankė 
į Pirmų “Naujienų“ metinį 
koncertą ?

Tai buvo įvykis Chicagos lie
tuvių gyvenime, kurio koncer
te dalyvavę ikišiol neužmiršo, 
ir be to, Įvykis, davęs pradžią 
tradicijai, kurią “Naujienos“ 
tebepalaiko iki šiai dienai.

pažiūrėkime, kaip ten toje 
“Šventėje“ buvo, štai ką rašo 
tų laikų “Reporteris“:
PIRMAS “NAUJIENŲ" KON

CERTAS — “METINIS JU
BILIEJUS“

šių metų “N.” koncertas 
vasario 26 d.

“Taigi vakar (vas, 21 d. 
1915), paminėjome dideliu ap- 
vaikščiojimu “NAUJIENŲ“ me
tines sukaktuves. »

“Nuo pietį} lijo lietus. Ga
lima buvo laukti, kad žmonių 
ne tiek daug atsilankys.

“Bet kas gi pasidarė? 
štai didžiulė auditorija 
kimštinai prisikimšusi 
nių, — jaunų, senų,

Susidedu iš naujausių lietu
vių dainelių ir muzikos ir įdo
mių margumynų, Lipskio mu
zikos ir radio krautuvės lietu
vių radio programai vėl pradės 
lankyti jumis oro bangomis 
kas pirmadienio vakarų, iš 
ties W. H. F. C., 1420 kc„ 
7:30 vai. vakare.

Užprašymai dėl nekuriu 
ulelių ar muzikalių kurinių
nuoširdžiai išpildomi, tik malo
nėkite prisiųsti laiškelį į Lips
kio krautuvę, 4916 West 14th 
Street, Cicero, III. -

V. Ed. Pajaujis yra nuolati
nis šių programų vedėjas.

Muzikos Mėgėjas.

MAINOME ČEKIUS RENDON 2 ar 3 kambariai su apšil- 
dimu. gasas ir šviesa, labai pigiai. 3411 
So. Leavitt St., 2 lubos.

sto
ri UO

dai
lius

O-gi 
buvo 
žmo- 

didelių,
“Naujienų“ koncertąs, kuris 

įvyks vasario 26 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje bus aš
tuonioliktas iš eiles metinis pa
rengimas. Aštuonioliką metų 
supkaus darbo ir ruoši mosi Įdė
jo rengėjai, kad šiuos metinius 
koncertus padaryti kulminaci
niais musų žiemos sezono Įvy
kiais.

Aštuoniolika metų darbo, kad 
susirinkusiems tūkstančiams 
kiekvieną kartą pateikti ką 
nors naujo, įdomaus ir geriau
sio.
Daugelis pradėjo karjerą “N.” 

koncertuose
Žvilgterėjus j praeitį pamaty

sime, kiek daug musų lietuvių 
dainininkų, muzikų, pradėjo 
savo karjerą, pasirodę tuose 
koncertuose ir laimėję publi
kos pritarimą. Kai kurių tų 
dainininkų ir dainininkių var
dai dabar yra afišuojami di
džiulėmis raidėmis ir veikia it 
magija į musų ir Lietuvos mu
zikos mėgėjus.

Grįžkim 18-ką metų atgal
1915 metais, vasario 21 d., 

lų “Naujienų“ koncertų tradi
cija gimė. Tą dieną, apie 4-tą 
valandą j>o pietų, būriai lietu
vių pradėjo rinktis į Pilsen 
svetainę dalyvauti “jubiliejinė
je Metinėje “Naujienų“ šven
tėje. Atvertę tų metų vasario 
22 dienos “Naujienų“ numerį,

skaisčių merginų!
“Jie visi nepažiūrėjo blogo 

oro, visi panorėjo pasidžiaugti 
NAUJIENŲ švente...

“Vakaro programa. K. G il
gio prakalba, P. Grigaičio pra
kalba. Vienas pasakoja apie 
finansinius NAUJIENŲ užka
riavimus, kitas apie idėjines 
NAUJIENŲ pergales. Abi pra
kalbos su entuziazmu buvo pa
sveikintos. Taip, rezultatai 
dideli. Darbininkams yra 
kuo džiaugtis. Vienybė per
gali ir sunkiausias klintis,..

“Darbininkai viską turi imli 
savo darbininkiška vienybe, 
VIRIBUS UNITIS, kaip tai bu
vo išspausditna ant viršelių 
knygelės nuo NAUJIENŲ, ku
rią kiekvienas kurs buvo va
kare, gavo dovanų.

“Paskui dainos, muzika. Gra
žiai Jakaitis padainuoja, gra
žiai griežia kvartetas, orkest
rą vadovaujama P. Sarpalio.

“Paskui ilga ceremonija pa
veikslų traukimo. Bet visi 
kantriai sėdi, kol paveikslai 
nutraukiami. Tai svarbu, mat, 
šventei pažymėti.

“Paskui dar muzikos ir dar 
dainų. Pabaigoje uždainuoja 
“Marselietę“ Chicagos Lietu
vių Soc. Choras.

“Programas pasibaigė... Mu
rai jaunimo metėsi į šokius.

“Tiek buvo tiršta žmonių, 
kad vargu buvo šokli. Bet tai

Apdraudžiame nuo ug
nies namus ir rakandus K . .... ... ... ,
Ofisas atdaras, Panedėliais, Še- 

redomis, Pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

Utarninkiais, Ketvergais ir Su
imtomis iki 9 vai. vakaro.

CENTRAL 
SERVICE 
BUREAU

4641 So. Ashland Avė.
B. ZALESKT, Managerfe. 
Patyręs tame biznyje per 

25 metus.

Furnished Rooms
pigiai didelis apšildomas 

vedusios 
814 W.

RENDAI 
kambarys; dėl vaikinų arba 
poras. 2ros lubos po dešinei. 
33 St., K. Raczynskis.

—O—

—O—
NAŠLĖ parandavoja 2 kambarius 

pavieniem ar vedusiem, karštu 
niu apšildomi, gali vartoti 

4316 S. Fairfield Avė.
—O—

vande- 
virtuvę.

IŠSIR1ENDUOJA didelis, šviesus fron- 
tinis mįegamas kambarys, apšildomas, su 
visais patogumais, galima matyti visuo
met, 2 lubos iš frontb. 3334 So. Lowe 
Avė. Boulevard 8143.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi

ninkų ir draugijų atstovų visuotinas me
tinis susirinkimas įvyks septintadieny 
sausio 22 d. 1933, Lietuvių Auditorijos 
svetainėje 3133 So. Halsted St., 1 vai. 
po pietų ant pirmų lubų. Būtinai aasi- 
lankykite į susirinkimą, nes bus išduotas 
raportas iš patikrinimo kapinių knygų, 
taipgi bus rinkimas trijų trustisų dapil- 
dyti vakuojančias vietas ir ateidami su- 
sirinkiman atsineškite atvirutes kaipo 
ženklą, kad esate loto savininkas-kė, nes 
be atvirutės nebusite įleidžiami į susi
rinkimą. J. Zalatoris rast.

Lietuvos Dukterų Draugija, laikys me
tinį susirinkimą šeštadieny, sausio 21 d., 
7 vai. vakare. Mark White Parke papra
stoj svetainėj 
laiku pribūti, 
baigtų reikalų, kuriuos būtinai turėsime 
aptarti, bus išduotas komisijos .rapor
tas metinių knygų peržiūrėjimo.

A. Dudoniene nut. rašt.

Visos narės malonėkite 
nes randasi daug neuž-

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 g. Halsted St.,
I CHICAGO, ILL.

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

Radio Programas

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

IEŠKAU dviejų miegamų kambarių. 
Esu našlys su mokyklą lankančia mer
gaite. B. A. Pocius, 821 W. 34 Place.

Appy ILL

B. ,W. KORSAK, Sav. 
1513-18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

HORTGAGE BANKERS
. v

REAL ESTATE
Biznis pamatuėtas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ. AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wešt 47th St
. į ■-> ■

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

RENDAI pigiai kambarys, gali valgį 
pasigaminti, 2ros lubos.

3151 So. Emerald Avė.

RENDON šviesus furnišiuotas fron- 
tinis kambarys vyrui, arba vedusiai po
rai. Gali valgį pasigaminti. 827 W. 
34 Place. Imos • lubos užpakaly.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Cbicago

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

KURUI MALKOS — $3.00. Šau
kite po 7 vai. vakare.

CANAL 3312

Nepaprasti Bargenai
Pork Loins, svaras............................... eju

Iš Stoties W. C. F. L.
970 kilocycles

Švieži šolderiukai, svaras

Veršiena nuo Kulšės, svaras

Veršiena dėl Kepimo, svaras ..

Round Stekas, svaras . 12 ‘

Nedelioje, 
Sausio 22 d., 1933

nuo 8:30 vai. ryto
Kalbės Juozas Karbelis te

moje “Visi žmones pažins tie
są“, taipgi dalyvaus lehovos 
Liudininkų Choras. Bus įdo- 
domu kiekvienam pasiklausy
ti. Nepamirškite atsukti savo 
priimtuvus 8:30 iš ryto.

NAUJA SOVIETŲ FILMĄ SUŽA
VI tukstAnčius

“MEN AND JOBS”
(Vyrai ir Darbai) 

Žmoniška Drama šios dienos Rusijos 
gyvenimo—Rusiškas ir Angliškas Dia

logas—Angliški užrašai.

CASTLE
STATE IR MADISON 

25c iki 1:00 po piet. 40c vakarais

Informacijas ir Patar- 
navima

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

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

ŠALDYTUVŲ IR FIXTURES 
PARDAVINĖTOJAS

Mes galime vartoti gera su patyrimu 
pardavinėtoją kuris atsilankytų į Lietu
vių ir Lenkų bučernes, grosernes, geras 
komisas. Rašykite pažymėdami paty
rimą ir rekomendacijas.

THE X L REFRIGERATING CO.
1834 W. 59th St.

REIKIA 5 liet, salesmanų. Darbas it 
mokestis gera. Už tavorą reikia cash 
kaucija. Kreipkitės, Naujienos Box 1528 
1739 S. Halsted St.____________ * . • ,____________________

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pavieni vidutinio am
žiaus moteris pagelbėti į roominghouzę 
taipgi yra proga susipažinti su geru vy
ru, jeigu norėtų apsivesti.

M. SIMONS, 
Family Hotel, 

651 W. Madison St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia..

PROGA PATEKTI TEATRAN. Vy
rai. moteris, jauni ir parinkti jau augę. 
Visokių tautų reikalingi dėl scenos ir į 
chorą. Proga pradėti karjerą. Jokių eks- 
pensų. Del informacijų atsišaukite kam
barys 906—64 E. Jackson, tel. Harrison 
2613.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA 
biznis seniai išdirbtas, parsiduos pigiai, 
randa pigi. Box 1526, Naujienos,
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pelninga grosernė, 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiutimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4554 So. Rockwcll St.

TIK $400.00 UŽ VISKĄ 
Parsiduoda barbernė, — lietuvių tirštai 
apgyventoj apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per 7 metus. Turiu kuogreičiausiai iš
važiuoti į Arizoną. Todėl nepraleiskite 
šitą nepaprastą progą. 2410 W. 71 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 Cigarų. Cigaretų, 
Sodos Fontanas, Mokas, Mielės. Garu 
šildomi 2 kambariai užpakaly, pigiai. 
1747 So. Halsted St. Tel. Roosevek 
7552. ' *

PARDAVIMUI Gazo Stotis Archer 
arti Harlem su namu arba vieną biznį, 
gera vieta,' arba mainysiu ant kas ką 
turite. Morkus, 5529 So. Neva Avę. 
Tel. Prospect 2559.

MĖSOS MARKETAS ir mažas gro- 
seris, parduosiu su namu arba išrendao- 
siu. 3047 W. 5Ist St., Tel. Hemlock 
3489.

RENDON soft drink parlor ir 4 kam
bariai, gera vieta tarp dirbtuvių, renda 
pigi, 4300 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1564.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė su 
namu arba be namo.

Lafayette 8780

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

KRAUTUVIŲ FIXTURES
Mes turime keletą vartotų Dayton 

Svarstyklių, Slicerių, Grinderių, Cash 
Registerių, Šaldytuvų, Kaunterių, varto
tų Ledui Mašinų, taipgi naujų fixtures 
ir Ledui Mašinų bargeno kainomis.

X L REFRIGERAT1NG CO. 
1834 W. 59th St.

Farmg For bale
Ūkiai Pardavimui

RECEIVERIO IŠPARDA
VIMAS

BARGENAS — TIKTAI UŽ CĄSH 
— BARGENAS

$4300.00 nupirks 20 akerių išeina 
ant Archer Avė. ir 135 gatvės arti Le
mont, III. šaly gražaus 50 akerių Sunset 
Park Pikniko Daržo. 469 pėdų fron
tas ant Archer Avė., 331 pėdų ant 
135-tos gatvės. Abu vieškeliai išcemen- 
tuoti. Gazas ir Elektra. Šaltinėlis ant 
ūkės. Mainų nepriimsime. Pirmiaus 
kainavo $10,000.00.

F. M. SANDERA, Rec. 
2624 W. 51st St.

Chicago, III. 
—O—

’• j . x —O—
EXTRA RECEIVERIO IŠPAR

DAVIMAS EXTRA
$149.00 per skėrį vertės $300.00.
5 ir 10 skėrių fsrmos snt 135-tos 
Archer Avė. srti Lemont, III. puikios 

Gers žemė, 
Keliss išcementuo- 

Be assessmentų. Mainų nepriim- 
Duosime snt lenvų išmokėji-

ir 
vištų ir daržovių farmos. 
šaltinėlis ant ūkės, 
tas. 
sime. 
mų.

F. M. SANDERA, Rec. 
2624 W. 51st St. 

Cbicago, III.

PARDAVIMUI farmos stakos, ren- 
duosiu arba priimsiu žmogų ant puses, 
kuris gerai supranta apie farmas. Farma 
geroj vietoj, netoli nuo Chicagos. P. 
Zur, 6626 So. Talman Avė.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU grosernę į stubelę be 

morgičių, nebrangesnė $1,500 arba 
$2,000. Kreipkitės — Aušros Kny
gynas, 3653 So. Halsted St.

MAINYMUI 2 flatų namas 6 ir 4 
kambariai j bile kokį biznį arba mažos 
farmos. 4212 So. Maplewood Avė.

Real Estate For Sale

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 rnšies dokumentas, kaip tai. 
pirmas ir antras morgičius. kontraktas. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Masu obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas’*. Viri- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

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

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Netirpinti Taukai, svaras . NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Lašiniukai, White Ribs

Rūkyti Cala. Kumpiai, svaras

Namie Darytos Dešros, svaras

Vacek&Co. 
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

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

APDRAUDA Nuo

Tirpinti Gryni Taukai, svaras

Turime taipgi didelį pasirinkimą kitokių 
mėsų ir paukštienos.

SPAITIS

Buy gloves wlth what 
it savęs 

reikalo mok«tt 60$ •» 
daugiau, kad fautt gera daatu 
košele. Uaterine T?o*b 
didelis tūbas parsiduoda ui 
•ite ii valo ir apsaugo daa* 
tli Be to galite •utaUpiaV 
•8, ui kurtuos galite ausiplrk- 
*» plrltlnaitee ar ką kita 
.. am bert Pharmaeai Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

ugnies, 
nuo tornados, automo
biliu apdrauda ir tt. 

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI

MEAT MARKET
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Mes išmainysime 
čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
» netoli Wood

Phone YARDS 3895

Autojį^Įięs______ ■
STUTZ PASKIAUSIS 1931 DE 

LUXE SEDANAS. Man reikia cash 
ir todėl priverstas esmi paaukoti mano 
beveik naują karą. Beveik visai jo ne 
vartojau, yra kaip naujas. Turi šešius 
dratinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokiame pat stotyje, kaip dieną kuomet 
išėjo iš dirbtuvės 
tai $500. 1715 
Fiat.

PARDAVIMUI soft drink p ari o ris su 
visais įrengimais, gera vieta dėl biznio, 
per daug metų išdirbta ir niekad 
buvo uždaryta. Pardavimo priežastį 
tirsite ant vietos.

Parduosiu pigiai.

1620 So. Union Avė.

ne- 
pa-

PARDAVIMUI mūrinis biznisvss 
nsmss su įsteigtu grosernės bizniu. 4 
grsžus kambariai su maudyne .užpakalyj. 
Ant 47tos gatvės arti Washtenaw. Bar* 
genas ant lengvų išlygų.

5200 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 5749

Paaukosiu už tik
Humboldt Blvd. 1$

TT1 • 
taip,

PACKARD PASKIAUSIO MODE
LIO SEDANAS; pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai mažai, 
yra kaip naujas. Originališkas gražus pa- 
lišas, nėra jokios žymės, sunkus tairai. 
kaip nauji, didelis tronkas. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Kainavo man virš 
$2800. Man' reikia cash, paaukausiu už 
tiktai $275., 2020 North Spaulding Avė. 
2 ras flatas

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Ateikite nedėlioj

FRANKLIN COSTUM DE LUXE 
PASKIAUSIS 1931 ROADSTER. Visai 
kaip naujas ir puikus kaip tą dieną kuo
met jį nupirkau 
ekonomiškiausias 
turėjau

Tai yra geriausias ir 
karas kurį kada nors 

Geriausias išbaigimas ir tai- 
Priimsiu $300. 2419

Kedzie Avė. Ist Fiat.
North

Personai
f Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba moteries be vaikų iki 35 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas tokio pat am
žiaus. Atsišaukit kad • ir biednos, bile 
tik protingus vesti šeiminišką gyve
nimą. Rašykite

Box 1527 
Naujienos

1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Situation Wanted
L Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo į namus prie ma 
žos šeimynos, antros lubos frontas. Mar 
garet. 
3354

3313 S. Union Avė. Boulevard

Malonu girdeli, 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 — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

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