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Illinois Turi 1,100,000 
Bedarbių; Vien Chicagoj 

Nedirba Apie 700,000
Chicago darbininkai 
kasdien nustoja po 

$2,000,000 algomis
? —— —

Kongreso planai krašto ekono
minei padėčiai gydyti

i *• ■ ■ ' '■ i'"

galbai yra išleidžiama tik po 
$100,000 kasdien.

Goldsmith sako ,kad labdary
bės Chicagoj šelpia 97,000 šei
mynų, kai pernai tuo laiku rei
kėjo šelpti tik 13,000.

Iš pašalpų fondo jau pusė su
mos išleista ir apie vasario 15 
d. gubernatoriaus komisija ma
no, visas fondas bus išleistas. 
Tuos išleidus nebėra jokių lėšų 
nei šaltinių.

Skaitant kiekvienai iŠ 100,- 
000 šeimynų po $22 ar $25 mė
nesiui, Chicago yra reikalinga 
$25,000,000 lėšų. Tuo tarpu dar 
turi $5,000,000; galbūt bus 
gauta $10,000,000 iš yalstijos, 
bet vis dar $10,060,000 trūksta.

r

Kovo mėnesy Chicagoj busią 
150,000 šeimynų reikalingų bū
tinos pagalbos.

Laukia Amerikos.
protesto Japonijai

dėl karo Kinijoj
Japonija rengiasi Mandžuriją 

užimti ir ten pasilikti

Bi

išeis su programa
pirmininkas pa-

jokios politinės

Washington, gruod. 29. — 
Demokratų frakcijos kongrese 
vadas Henry Rainey pareiškė, 
kad jo partija po švenčių įneš 
kongresan savo programą. 
Nors ir gatavi koperuoti su 
prezidentu Hoovertu ir repub- 
likonais reikalingiausių įstaty
mų išleidimo reikalu, vienok 
demokratai turėsią ir savo pa
pildomus įstatymus pravesti, 
kas liečia krašto gerbūvio at
statymą.
Demokratai

Kongreso 
reiškė, kad
kalbos nebus leidžiamos, kol tik 
kongresas sutvarkys krašto 
ekonominius reikalus.
y Kongresas ir senatas jau yrą 
priėmę moratoriumą, kongresas 
dar priėmė $100,000j)00 sumą 
fęderaliams rezervo bankąms 
sustiprinti; tuojau pb švenčių 
bus svarstomas $500,000,000 fi
nansinės korporacijos klausimas 
ir senatoriaus Robert LaFolet- 
te, iš Wisconsin, pasiūlymas pa
skolos sumoje $5,500,000,000 
bedarbei pašalinti ir gerbūviui 
atstatyti, čia tai demokratai 
ir žada išeiti su savft progra
ma.

Ieško naujų sumanymų
Washingtone susirinko at

stovai įvairių mokslinių, eko
nominių organizacijų studijuo
ti padėčiai ir naujiems suma
nymams pasiūlyti.

VVashington, gruod. 29. —Se
nato komitetui šiandien patiek
tos statistikos žinios apie be
darbę ir pašalpos reikalą.

Socialiai veikėjai iš New 
Yorko ir Chicagos pareiškė, kad 
visų privačių, valstijinių ir fe- 
deralių lėšų toli nepakaks šie
met reikalingiems gelbėti.
Chicagos padėtis nedžiuginanti

Goldsmith iš Chicagos aps
kaitė ,kad visame krašte būti
nai reikalinga apie $700,000,000 
bedarbių pagalbai šiais metai*. 
Illinois valstijoj yra 1,100,000 
bedarbių arba trečdalis visų ga
linčių ir norinčių dirbti. Iš tų 
624,000 bedarbių yra pačioj 
Chicagoj ir 425,000 toliau už 
Cook apskričio.

Chicagoj algų nuostoliai kas
dien siekia po $2,000,000, gi pa-

Hitler Mussolini 
planas suvienyti
Europos fašistus

Vengrija prisirištų su monar- 
kištų pagalba

Berlynas, gr. 29. — Vokie
tijos fašistų vadas Hitleris ren
giasi vizituoti Mussolini šią sa
vaitę, su tikslu susitarti dėl 
centralinės Europos nacionalis
tų susijungimo po ©balsiais: 
prieš komunizmą iš rytų ir prieš 
Versalės sutartį iš vakarų.

* I
Vengrijos fašistus tikima pri

sijungti tokiu budu: pasodinti 
į Vengrijos sostą Otto Habs- 
burgą ir jį apvesdinti su Ita
lijos karalaite Marija. -

Harlane vėl užmušta 
šerifas

Angliakasiai areštuojami 
naujų riaušių

del

Harlan, Ky., gruod. 28.—Trys 
suimti kaltinami dėl 
rifo Owen Sizėmore 
Kiti gaudomi už 
skleidimą. Naujas
mainerių tarpe atgaivins 
benurimstančią padėtį po 
eito pavasario įvykių.

deputy še- 
užmušimo. 
literatūros 
judėjimas 

kiek 
per-

Darrow iškeliavo 
rų ginti

neg

Burmingham, Ala., gr. 29.— 
Clarence DarroAv, garsus Chi- 
cagos addvaktas ir Arthur Hays 
iš New Yorko gins 8 jaunus 
negrus prieš Alabama supreme 
court sausio 18 d. Tie negrai 
yra pasmerkti lektros kėdėn už 
užpuolimą dviejų baltųjų mer
gaičių.

Washington, gruo 
le koks tolimesnis 'japonų žy
giavimas Mandžurijoj linkui 
Chinchow miesto iššauks ašt
rius doplomatiškus susikirtimus 
su Suvienytomis • Valstijomis, 
kaip čia tvirtinama. Japonijos 
paskutine nota pasiųsta valsty
bėms, parodo, kad Japonija jau 
atvirai nudengia savo veidą ir 
rengiasi užimti visą Mandžuri
ją ir joje pasilikti.

/ Japonų notoj pasakyta, kad 
jų tikslas Mandžurijoj yra “pa
laikyti taiką ir tvarką”, nors 
jokia sutartis bei jokie tarp% 
tautiniai įstatymai japonams 
tos ,pareigos neuždėjo ir tos 
teisės nesuteikė.

Naujas maršas prasidėjo
Shangai, Kinija, gruod. 28.— 

Kaip matyti, paskutinis žygis 
prieš Chinchow jau prasidėjo. 
Japonų pulkai sii 'atmatomis, 
tankais, orlaiviais, sumuodami 
kiniečių burtus jau pasistūmė 
per 25 mylias Chinchow linkui. 
Mukdene eina gyvas japonų 
kariuomenės judėjimas; atga
benama jauni pulkai su amunk 
ei ją; pro vizi j a, orlaiviais ir 
baltais apsiaustais, kad karei
viai galėtų sniege pasislėpti. 
Būriai karo orlaivių išlėkė į 
pietus, franto linkui.

200,000 vienuolių karan
Amerikos ambasadorius Ja

ponijai Forbes įteikė protestą 
dėl prekybos varžymo Mandžu- 
rijos karo zonoje.

Nesuprantamas Franci jos lai
kymąsi. ji visą/ laiką stengia 
sį palaikyti gerus santykius su 
japonais. Tai aiškinama, kad 
Francija nori Japonų gerų san
tykių savo Indo-Kinijai apgin
ti.

Nanking, Kinija ,gr. 28>-Ki 
nijos budistų religijos vadai iš
leido atsišaukimą į visus 800,- 
000 budistų vienuolių, šaukda
mi juos savanoriais į karą 
prieš japonus- ir tikisi kokius 
200,000 vienuolių gauti. Taip 
pat smarkiai verbuojami kinio 
čiai krikščionys prieš japonus.
/ . ■ ■ ■

Šiaurvakariai nebenori
Hooverio

Stato kelis naujus kandidatus

Minnėapolis, Minn., gr. 28.— 
šiaurvakarinėse valstijose re- 
publikonai šiaušiasi prieš Hoo- 
verio re-nomi naciją. Vietoj jo 
kalbama afrie kandidatūras, se
natoriaus George W. Norris iš 
Nebraska, šen. Kobert LaFolette 
iŠ zWisconsin, šert. Lynn Fra- 
sier iš N. Dakota ir šen. Borah 
iš Idaho ir galbūt šen. Hiram 
Johnson iš Kalifornijos?

Pusantros tonos morfijaus!

1

[Acme-P. S A. Photo]

Tsuyoshi Inukai, naujasis Japonijos premjeras, su savo žmona.
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NUO MARYLANDO LYNČIAUS
PRIKLAUSYSIĄS PREZIDENTAS

Demokratų kandidatas į prezi
dentus keblioj padėtyj 
•7 ....... .....• * •

Daltimore, Md., gruod. 28.— 
Maryland valstija šiuo laiku lai
kosi ant dinamito bačkos ir tos 
valstijos gubernatorius Ritchie, 
kaip sakoma, sėdi ant paties 
bačkos viršaus. Tą dinamitą 
sudarė nesenai įvykęs žiaurus 
negro Williams nulinčiavimas, 
pakariant jį Salibury nriestelio 
aikštėje. Dabar' dar laukiama 
dviejų negrų, Lee ir Davis teis-

mo, ir tas teismas ir gali butf 
tuo dinamitu.
.' Gubį JUtęhip. yrą dęmokratiĮ 
numatoma/ kandidatu į prezi- 
dentus. Dabar demokratai skį- 
la įynčo klausimu. Kuomet 
Pennsylvanįjos aemokratai no- 
di gubernaįorią R'itchįe^sĮnerk- 
ti už jo neveilciumą lynčų rei
kale, tai pačios Maryland ir 
kaikurių pietinių valstijų demo
kratų dalys žada jį kaip tik už 
tai pagirti.

Lenkai labai nori 
sutarties su Rusija

Amerikos ukrainų 
protestas Ženevoj

Gauna-Varšuva, gr.. 29
momis iš Maskvos žiniomis So
vietų Rusijoj manoma, kad de
rybos su Lenkija dėl saugumo 
ir nepuolimo sutarties yra be- 
viltingos, nes Rusija negalinti 
dėl lenkų pasidaryti priešingus 
vokiečius.

Lenkai su frąncuzais iš ki
tos pusės labai nori sutarties 
su Rusija ,kad apsaugojus Len
kijos rytų sienas ir turėjus
laisvas rankas su vakarais ir 
Pabaltiju. S ■

f

San Pedro, C ai. gr. 29. r- 
Prof. Einstein su žmona atvy
ko į Pksadena obsęryatoriją 
studijuoti savo teorijų.

Du

MILIJONĄ GALVŲ PAAUKAUTI
UŽ INDIJĄ ŽADA MAHATMA

,.w ■,

vengiama, teks, turbut, pasi
tikti kulkas”, jis pareiškė. “Jei 
kova bus neišvengiama, aš ti* 
kiu, kad kiekvienas Motinos 
Inętijps sūnūs ir duktė prisidės 
su savo auka”.

Tūkstantis “neliečiamųjų”, 
žemiausios kastos žmonių ban
dė šturmuoti Gandlū, bet buvo 
atlaikyti minios pasekėjų.

Keliose vietose Indijoj jau 
užmušta po kelis ir keliolika 
žmonių riaušėse tarpe hindusų 
ir mahometonų, kurie skiriasi 
nuo hindUsų ir, pritaria Ang
lijęs politikai.
-....—------------

Suomiia šiandien 
balsuoja prohibi

cijos įstatymus

Musulmonai nepritaria Indijos 
nacionalistams

Bombay, Indija, gruod. 
—Mahatma Gandhi, grįžęs 
gal į Indiją po 4 mėnesių 
trūkimo Anglijoj, savo pirmoj 
kalboj į 50,000 pasekėjų pa
reiškė, kad jis reikalui esant 
yra pasiryžęs paaukauti l,0Q0, 
000 savo tautiečių gyvybes už 
Indijos nepriklausomybę.

“Pirmoj kovoj Indijos kon
greso nariai turėjo pakelti po
licijos lazdų smūgius, bet bu
simoj kovoj, kuri atrodo neiš-

Visuotinį streiką 
paskelbė Kentucky 

anglių darbininkai

28. 
atr 
su-

Naujas teismas dėl šerifo nu
žudymo

Harlan, Ky., gruod. 28. — 
Galutinis planas visuotinam an
gliakasių streikui Harlan ir 
Bell apskričiuose tapo priim
tas national miners unijos ma
siniame mitinge vakar. Visuo
tinas streikas turi prasidėti 
nuo sausio 1 d. ;

Tuo tarpų policijos ir teis? 
mo organai tęsia tardymus dėl 
naujai nušauto šerifo Sizemo-

Per 13 'metų žmonės labai 
įprato gerti

re. Suimti trys maineriai « u
tinami nužudyme. Jie patysif|<*L * 
-liudininkai tvirtina^- kad šeri?, 
fas nušautas besiginant.
i ‘ '

Italai baigia Cyrenaiką
Užmušta šimtai italų ir tūks

tančiai arabų

Geneva, gruod. 29. — šiomis 
dienomis įvykęs Amerikos uk
rainiečių masinis mitingas New 
Yorke, Ukrainiečių Liaudies 
Namuose, atsiuntė Tautų Są
jungai protesto rezoliuciją 
prieš lenkų terorą, vartojamą 
santykiuose su ukrainiečiais ry? 
tų Lenkijoj. Rezoliucija rei
kalauja, kad Tautų Sąjunga 
imtųsi ukrainiečių reikalų gy
nimo, kaip to reikalauja tautų 
mažumų sutartis.

Taip jau ukrainiečiai smar
kiai protestuoja dėl pasmerki
mo mirti Jurgį Dačičiną ir il
giems metams kalėti kitus uk
rainiečių veikėjus. Lenkijoj. 
Lenkų teismai ukrainiečiams 
smerkti esą sudaromi iš lenkų 
dvarininkų ir esą vien tik- pa
sityčiojimas iš teisėtumo.

Barškuolės po 20 centų 
pėda!

•,?.Philadelphįa, gr. 29. - 
užmušti ir du pašauti banditų 
kare, prasidėjusiame dėl nesu
tikimų gengių tarpe. .Keturi

■ '.k* ) ’I

Baselis, Šveicarija, gr. 28^4 
čia prašmugeliuota 3,000 svarų 
morfijaus ir kol valdžia susękė, 
morfijus jau buvo išparduotas

Miami, Fla., gruod. 28. —Iš
rastas naujas “skanėstas” iŠ 
barškančiųjų, gyvačių mėsos, 
kurtas superka po 20 centų pė
dai ir marinuoja blėkinėse.^-

------ L- > |

Kunigas nušovė žmogų 
■' ••

Palatka, Fla„ gr. 28 c ' Ai. —b Kun- 
Mcgąba, aršus prohibicijos, gy
nėjas, su sausaisiais agentais

dėl 160 agentų.

Chica^ai ir apielinkei federa- 
lis oro biurąs šiai , dienai pra
našauja:

< ' ■ ■" < - -

Greičiausia lietus; tempera
tūroj nėdąug pęrpiainų; vidų- _
tinis pietinis vėjas. hj -besivydamas peršovė mirtinai

Vakar tempęrąturą 40-39, n r
Saulė .teka. 7:18, leidžiasi 4

26, mėnuo teka 8:38 yak.< v

John Malone kalėdų vakare, už 
tai, kad v jis viręs degtinę. Ku
nigas suimtas.

Roma, gruod. 29> — Perei
tais metais užmušta italų 3 
aficieriai ir 6 sužeisti; kareivių 
užmušta 135 ir 257 sužeista 
bekariaujant su arabais Cyre- 
naikoj, Afrikoj. Arabų užmuš
ta 1,602, suimti visi jų vadai 
ir sekvestruota 1,000 galvijų, 
6,000 arklių, 21,500 verbliudų, 
daug šautuvų ir 4 kanuolės.

Mississippi ir Kaliforni 
joj potviniai

Clarksdale, Miss., gr. 29./— 
Pralužus Giendora pylimui upė 
Tallahatchie išsiliejo į lygumas 
5 pėdų gilumu. Kalifornijoj 
dideli lietus sukėlė upes. Daug 
kaimų apsemta.

Pritruko sausųjų agen
tu

III. II. .............. . ..............

VVashington ,gr. 29. — Pro
hibicijos biuro ofiicalai skelbią 
atsišaukimus savo spaudoj, ra
gindami jaunus vyrus sįoti 
“prohibicijos agentais”. Tai 
esą “idealus užsiėmimas“ 

.... ....

Helsinki, Suomija, gruod. 29. 
—Šiandien 700,000 vyrų ir mi
lijonas moterų Suomijos piliečių 
virš 24 metų amžiaus balsuoja 
prohibicijos klausimą. 1. Ar 
prohibiciją palikti kaip yra, 2. 
ar modifikuoti, 3. ar visai pa
naikinti.

Moterys balsuos visai atski
rai. Prohibiciją Suomijoj vei
kė 13 metų ir gyventojai įpra
to daug daugiau gerti. Degti-

valdomas-.
t iiN^i va ai ><«>■«*» ‘

ir-

Amerika skolinga 
savo visuomenei 

$18,519,000,000
. Wąshington, gruod. 29. — 

Amerikos publiškos skolos ga
le ateinančio birželio mėnesio, 
1932, busią apie $18,519,000, 
kas reiškia kad per 1931 metui 
skolų padaugėjo ant $1,732,- 
000,000. Pernai visų skolų bn- 
vo $16,026,000,000.

Skolos auga dėl didėjančių 
valdžios išlaidų ir mažėjančių 
mokesnių pajamų.

Dr. Griniui 65 metai
Daktarui K. Griniui gruodžio 

17 d. suėjo 65 metai. Pažangio
ji visuomenė ruošėsi jo 65 m. 
sukaktuves minėti.

’ Vėliau gautomis žiniomis su
kaktuvių minėjimas neleistas.

—■«■■■ 1 ■ <1
* . *' ' ■ ; '

New York, gruod. 27.—Mul
timilijonierius Morganas pasimi
rė, sulaukęs 69 metų.

Stockholm, Švedija, gr. 27.— 
Paųaikinamos visos blizgančios

. k^ininkų uniformos.

■
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KORESPONDENCIJOS

Brooklyn, N: Y;
Kaip Brooklyno fašistai 38 

kuopoj viršininkų nomina~ 
rijose laimėjo kelis balsus 
danyiau už pažangiuosius.

Dabartinis ' fašistų lyderis 
Strumskis užtikrino Watcrbū
rio Tareilai, kad 38 kp. vien- 
trk šimto procentų- 
Vienok pasirodė, kad 
ra. Mat, ir pažangieji 
kratosi nuo fašistu 
ros.

fašistai, 
taip nė- 
krttta ir 
diktatu-

metinis ,'i8 kp« susirinkimas, 
kuris sušauktas su nclegalėms 
atvirutėms. Susirinkime na
riai žiuri viens į kitą ir neži
no, kas čia per “friksas” fašis
tų iškirsta kuopos nariams. 
Protokolų raštininkas rašė at
virutes, o vardą jiadėjo Jaku- 
baičio, finansų raštininko, dčl 
atsargos. Mat, jie manė, kad 
bus iš narių pasipriešinimas 
dėlei mėtinio pinigų kuopos ir 
narių. Vienok niekas nė neuž
siminė, pasižiūrėjęs į tą “ne
kaltą” fašistuką. Tad patys 
fašistai pareiškė, kad reika
linga extra susirinkimas dėl 
nominacijų SLA. viršininkų.

Gruodžio 7 d. ekstra susi
rinkime paaiškėjo priežastis 
nelegalių atviručių, nes jau 
kiekvienas kuopos narys turė
jo laišką kišenėj, — prisiųstą 
per kuopos pirifiininką su agi- 
latieiniu lapeliu už fašistų 
sieilą. Mat, dėl kokių tai dar 
aiškiai nežinomų priežasčių 
prieš pat kuopos susirinkimą 
fašistai neišsiuritinėjo nariams 
dž ką mes turime balsuoti, tad 
rr atvirutėse buvo specialiai 
pa<!:rryta klaida. Vėliaus bu
vo patirta, kad minėtą atviru
tę redegavo visas “Vienybės” 
štabas. . » * *

Brooklvno fašistai dttbėlta-

ekstra susirinkimą šaukė, o 
pažangiesianis nedavė nė la
pelių viens kitam paduoti. 
Vienok labai mažai jie laimė
jo, turint galvoj, kad tai jųjų 
tvirtovė (taip jie giriasi). 
Fašistai užsimanė apkalbė
jimo; niekas nesipriešino tani. 
Pirmiausia Strumskis pradėjo 
plūsti adv. Bagočių, bet iš ant
ros pusės, kaip pradėjo jų Ba
ri imą velti, tai ir fašistai tik 
i radėjo raivytis ir reikalauti, 
kad gana jau diskusuoti. 
Ypatingai drg. Marcinkevičius 
pradėjo įrodinėti, kad Bačiu- 
nas tinkamas tik gyvulius ir 
korinis auginti, bet ne SLA. 
prezidentauti, kadangi SLA. 
gyvulių neaugina 
nesėja.

Vienok šitame 
buvo šiek liek ir

komųc

susirinkime

nas biznierius, atšaudamas, 
pasako štai ką: mes nenorim 
advokato ar prakalbininko bi
le geras žmogus, kad ir ne ga
bus. Mes turime “advaize- 
rius”, kurie suteiks jam “ad- 
vais”. Žiūrėkite, prez. Hoove-* 
ris irgi negabus, bet advaize- 
riai jį “keravoja”. Buvo daug 
juokų visuose kampuose, kad 
fašistai nenori gabaus SLA; 
prezidento bile “farmeris”. Vi
sokių bendrovių organizato
riai tik ir laukia ir nori tokį 
išrinkti. Ypatingai Strumskis. 
kuris net apsilaižė. Mat, ir da
bar yra tos nelaimingos Lietu
vos Atstatymo , Bendrovės 
boa rd i rektorius^ O kadangi 
biznis “švakas”, tad jam butų 
gerai čia prisiplakti už advai- 
zerį. Dar ir daugiau mes sa
vo kuopoj turime bendrovių 
organizatorių. Mekanirilfų 
^Bendrovės Sagevičius, Rudilt- 
kas, — tai šitie žmonės galva
trūkčiais visur bėginėjo, kad 
tik daugiau balsų p^gRvus už 
Bačiūnų. Vėliau, žinoma, jie 
skverbtųsi į “advaizerius”.

— 38 kp. narys.
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B. K. Algimantas

Villfr Devoto
*1

arba
Argentinos valdžios lėšomis iš
laikomoje komunistinės propa

gandos mokykloje ‘

(Tęsinys;
Gydytojas neparodo jokio są- 

jausmo kaliniams. Kada vienos 
kvadros ligonių sąrašą peršau
kia, pasižiuro į kitą sąrašą ir 
į koridoriuje“ stovinčius ligo-’ 
nius. Paskui pažiovauja, pavar-1 
to laikraštį ir liepia šaukt'nau
jus.

Kartą į musų kamerą apmi-! 
Tusiam pašaukė gydytoją. Khip 
visuomet — pačiupinėjęs pulsą 
išeina. Vienas 
kia:

— Klausyk,
“Gydytojas” 

aiškėjus, kad šaukusia yra uni-i 
versiteto Cordola medicinos fa*1 
kulteto naskutinio kurso stu-' 
dentas, apsigalvojęs sugrįžo ir 
pasikalbėjo apie ligonį.

Originalai. •
tarpe ytfa visokių 
Vienas italas

Viduną, kitas į 
atpuskų

kalinys jį žam

praktikante^ 
įsižeidė, bet pa-1

labai 
Gan- 
ožiu”

in Argentina y 
prision, — atsa-

bus- išviso?

Kalinių 
originalų, 
panašus i 
dhi. O visiems
patarnauja italas Nessi.

— Kiek metų Argentinoj, 
klausiu.
‘ — Dui ani 
dies mėsės i n 
ko Nessi*

— Tai kiek 
— Dui ani, — jis vėl atsako 

maišyta italų-ir ispanų kalba.
Jį areštavo nešant kokius 

ten lapelius krautuvėje, kur jis 
prašė kelis, centus duonai ir ta
bakui nusipirkti. O policijai 
paklausus, koks jo užsiėmimas, 
jis atsakė:

Oficial comuniat-ft!
jaučiasi kaip

j
Kalėjime jis 

namie. Dalinant kaliniams Rau
donosios Pagelbos papirosus, jis 
visuomet šaukia:

— Tūtos jefes d i grupos!
Komisija išdalina viršinin

kams, o tie1 visiems “compane- 
rams”. Viršininkai renkami iš 
nežymiausių, kad supainiot žval
gų akis, kurie su policistais iš 
viršaus1 seka. Bet Nessf visuo
met šaukia, ligonių sąrašą ve
da, pas visus naujai atėjusius 
griveną > išprašo, visuomet po 
2—3 extra porcijas suvalgo ir 
atvirai sakosi:

— čia nereikia bijot polici
jos nė areštų, čia raliu dai
nuot ir politikuot; galiu skai
tyt ir pavalgau, o laisvėje ba
das ir persekiojimas;..

Iš savęs juokties Nessi 
siduoda: visiems atsikerta,

ne-

“Agua'.’'
Musų komunistinė kvadra, 

yra ketvirtame bastilijos aukš
te. Dienomis nepaprastas karš
tis, o vanduo dažnai “nuker
tamas”. .'Penkiose ryto visus ke
lia, reikia praustis, o vandens' 
nėra. Taigi skamba šauksmai 
“agua” ir ginčai su sargybi
niais ir policistais.

— Dėl to nėra vandens, kad 
mes komunistai, — šaukia kas 
nors iš kvadros.

Policistas aiškina, kad radi
kalų kvadroj (antram aukšte)/ 
ir anarchistų kvadroj (trečiam 
aukšte) vanduo teka be palib1- 
vos, o ketvirtam aukštui reika
lingą' pumpuoti. Ginčuose išsi
kalbama ir plačiau. Dmų sar
gai, panašus į beždžionę, išmte- 
tinėja:

— čia jųs- šaukiate ‘aguaT; 
b namie*'gal tik kartą į mene*- 
sį maudotės, čia jums “RaU*! 
donoj! Pagelba” duoda švariūš 
.baltinius, /patogų? apsiavimą ir 
kiekvienam dantims šepetuku, 
o namie gal tik kartą į metdš 
dantis išsivalydavote....

čia Nessi jau netyli, pake; 
kia Uriburu ir kaukia h z

— Ateis laikas, kada man 
ateis "didelė popiera “corr todo^

>

i,

Antradienis,

vien.vy

kvadros

Kiti Stewart-Warncr radios kainos

Budriko krautuvė pirmoji pradėjo duoti Lietuvių ra
dio valandas per radio. Budriko krautuvė pirmoji siun
čia lietuvišką muziką į visą pasaulį, ant trumpųjų ban
gų iš stoties WAXAA. Pastangomis, ir lėšomis Budriko 
mes turime gražių lietuviškų programų sekmadieniais iš 
WOFL 970 kyl. nuo 1 vai., iki 2 vai, po pietų. f <

Budriko Krautuvėje, didelis pasirinkimas visokių mu 
zikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.

STEWART-AVARNER short wave 
galima prijungti prie bile kokios r; 
dios, kaina tik ................ .....................

Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

BR1DGEPOP.T MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Foroyiių ir pianų muveriai vittojr it 
coli, pataraavicnaa tetai ir pifcni.

817 West 34th SU
Tel Bonlevatd 9336

komunai. nepriklausome. Vie
nok kalėjimo administracija 
ir žvalgyba mus laiko komu
nistais ir kiekviename : tardy
me mums tai prikaišioja. Kuj 
nigų klapčiukų išversti straip
sniai ir Lucijos klebono pri
duoti1 Legion Civico apašta
lams figūruoja prie bylų.

‘(Bus daugiau)

nacio
kaldrks ii

Padarytas parduoti 3 kartųfc dafyįpaus. Jus galite šį radio 
įtunyti, kad girdėsite visuotee pasaulio kraštuose. Taipgi 
galėsite girdėti iš laivų, kurie plaukioja po Atlantą, iš 
orlaivių ir policijos calls-reportų.

Kartą j
H aplankyt savuosius,’ Kadąngi 
dabartiniu laiku ViUa DeVoto 
yra virš 2,000 .kaliniųv tat mu
sų komunistinei kvadrai skir
ta vizitai, ketvergais^ nuo 2 iki 
4 v. p. p. Iš .Mndroš iššaukfd- 
ma per koridorių į specialę ka- 
merą bent 30- kalimų. ku»ių 
lankytojai užl kitų r gtotų jau 
laukia. Pirmoj eilėj 
rai, paskutinėsegrupėse— lan
kytojos moterys. Tarp lankyto
jų ir kalinių, yra 2-metrų-štun- 
guotas tarpas**- štangos ,yena, 
nuo Jutos taip stovį/kad ^galvų 
neįkištų kalbantieji. ♦Aji^Š- 
tuos, erdvuos rumuos balsai 
gaudžia? Noredami daugiau*, iš* 
sikalbėti visi šaukia., , Draugo 
kalba-60 žmonių ir girdiškį tik 
nesuderintas' klykimas. . lietai' 
kurį žodį pasikalbantys .nugirsta’ 
Jeigu .geras sargybinis — ga
lima pasikeist laiškais be cęn-i 
zuros. .0 pasikalbėti — visųį 
milžiniškas noras< Vizitantai 
klausia — kada išleis, sėdinti' 
to pat klausia. ‘ Iki kitam ket
vergiu nebus giilima su nieku 
matytis; Visų veidai įsprausti’ 
štangosna, vieni pasistiepę, ki
ti* atsiklaupęs kad tik < augiau j 
nugirsti. Nė vienas’ nežino^ ka-i 
da tardys, kada išleis?, Gal tiki 
skundikai ,su policija musų Ii-’ 
kimą sprendžia? Sunkiausią 
tiems,' kurių niekas aplankyt 
neateina....

Devyniose vakaro skambina 
gulti. Gulame, kas ant ko tu
rime. Pugevičius turi dar lie
tuvišką kareivišką šinelį, tai 
jį patiesus sugulome keturje- 

š, Staškauskas ir Ož- 
Pagalvėn. gerai tinka1 

! Kartais’

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Nėssi oracija sukanda prita
rimo^ o jis vaikščioja, nuduo
damas kankinį ir didvyrį.

Rimtas • rytafcP
Lapkričio 2, į musų' kvadrą 

atvežė jauną jūodburvį vaiki
ną. Nors tai buvo 2 vak ryto, 
bet jį pasveikinti atsikėlė5 di
džiuma companerų. Ant ryto
jaus viešpatavo ' nepaprastas1 
rimtumas* kvadroje: diiomati- 
nės grupes debatuoja pasauli
nes temas/ kiti ruošia raštiš
ku^ darbus; o Nesfd kompli- 
mentuoja fašistais- tuos, kurie 
komunai- neprikfeiuso/' (Kvadrbs 
komunai nepriklausė/ i r nebu** 
vo1 priimti; tik* “Ar g. žinių”, 
“Pj Am*. Naujienų”, “A; L. Bal
so” ir “Delnicke. Listy'’ redak- 
toriai ir buvęs “Rytojaus” ta
rybos pirm. Staškauskas).

žddžiu, komunistinės ,propą*- 
gandus mokykla-; veikia pilnii 
tempu Argentinos- valstybiniuo
se ‘rūmuose* čia- pat leidžiamas* 
rašytas* komunistinis kvadros 
laikraštis ispanų^- žydųtir‘frusų 
kalbomis;

[Acint-P. 8 A. Photo] 
Clarkšburg^ W. Va

— į laisvę. Tada mes užsidė- 
sime uniformas, o jus laikysi
me “incomunicad^. Tada*’ ir 
mes juoksimės^ kad ^hay mu- 
charagua...-en ei Rio ae la Pla-

tuonp turi pašitęnkinti, kad 
ganhh7 sandvičių liekanas ir 
stipelėjusitis, vadų neaprėptus, 
dešrigalius.

Kas rytąs sienos, būna apl|- 
pįntps.naiijais komunos mani
festais'. Jeigu kiomiinarai bcšĘ 
ginčydami susipeša, ir prašį- 
skaldo pakaušius, tai erštąi 
parašo, kad “gąiigokitčs prqT 
vokaldrių,’ kurie griauna imi-

šimtus merų ha- 
Deksnio Galinga 

iš 18-kos skirtingų 
visų- kraštų svieto girių1 vi- 

Deksnio Galinga 
pasek-’

Kojų 
nikstelėjimą

milijonai- da1

Galinga Mostis yra tiek 
kiek ji patif sveria, - sulig 

Gvaranutojam: jeigu 
rašom, pinigus gra- 

Parsiduoda visur.* Klauskite 
DEKĘN’S NEW DISCOVERY 

Kaina 75 centai.

BAGDONAS BROS.
FURN1TURB 8 PIANO MO VING 

Local 8 Long D u tane e Removai 
3244 S. Halstcd SL 

Olfi« Td. C,lom«t 3399 
Ra Tel. Yatd, 3408

Naujas" išradimas
DĖKŠNlO GALINGA MOSTIS. 

kiirios pašantis per 
kž jau* yra gatava* 
Mostis yra sudaryta 
ekhientų 
šokių medžių aliejų 
Mostis kaipo saulės spinduliai, 
tningai gydo: Reumatizmu, Rankų, Ko 
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų 
tirpimą ir atšalus] kraują, 
ir šiaip visokiuš skaudėjimus. Tukstan 
čiai žmonių1 yra pagiję, 
nežino apie tai.

Dėksnio 
verta aukso, 
naudos gydymo, 
nebūtų taip kaip 
z i n a m• ~~ ~ ~.
taipt , 
oiNTMenT. : 
Deken’s Ointment Co 

HARTFORD, CONN.

inskas. ] 
batai arba švarkašl 
pasiliekame bliudą, tai ir vi
sai “patogiai” išsimiegame. 
Kai kam kartais lenkav vien 
ant laikraščio pernakvoti, ar
ba stačiai ant gryno cemento. 
J<ai kas guli patogiam arba 
turtingi giminės knidras at
siunčia, arba* kbnitina * ditodą. 
Bet komufios Jpathliftė’'tik ‘ kva
dros komunos erštai naudoja
si, naturališk^ beveik išimti
nai vieni-žydai* Kitas 
nalizuoja” ir tris

su eiles”. Per naktį1 jie sagai 
Voja, kaip sav
nok! daugelis kuždasi, kad tik I 
dėl sandvičių ‘ komunai priš
klauso, jų paskaitų' klauso ir 
diskusuOja • už “tiesią liniją” 
balsuoja; '

Grįžtant prie guolio reikia) 
pastebėti, kad ne tik Vila Dc- 
Votd bastilijoje, bet ir centr. 
policijos kalėjime, nuovadose 
reikia gulėti ant cemento. Tik 
V. .pevoto esantiems iregoye^ 
uistams duota lovos' su mat
racais.. Į įuęs. netaip veikia- 
'diėnos' karštis nė nakties šal-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

jr Žbįįi} laukimas. *į

Mįš; kuriuos lietuviški ku

cuadr#* cuari 
kali 

užra-

Hąrry F. Powers, paskilbęs “mė 
linbarzdis<’, kuris papildė eilę žmogžudysčių (pirmas iš kairės) 
Tdismas jam paskyrė mirties bausmę.

Paaiškėjo, kad sandvičių val
gytojai dėl to taip strbpidi 
ėmėsi darbo, kad tas juodbur- 
vis jaunikaitis — Bs. Aires 
universiteto studentas ii dien
raščio “La Jornada’' meno sky
riaus vedėjas — companeras 
N. yra ir argentiniškų kom- 
samolcų sekretorius. Apart jo, 
atvežė dar kelis naujus com- 
panerus- į musų komunistinę; 
kvadrą. Kas nepriklaissė jokiai 
partiją! ir nebuVp, {jūkiame: (vi
suomeniniame veikime pasirei
škęs — čia susigyvens su ko
munistine tvarka, o ilgainiui gal 
taps ir kompartijos nariu.

Komunos- “lygybė”.

Budriko Krautuvė parduoda radios ir į kitus miestus 
/holesale. '

w b y?*-!??

Daktaras
Kapitoną* 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfijUSIOS n NEIŠGYDOMOS JOS YRA’ 
Spęciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnaodijimą - kraiv 
joj oddsi Itg&s, žaizdas; reumatizmą, galvčš skausmus, skausmus nuga-i 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-; 
galėjd jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali padaryti* 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė thk«uniiu« ligonių. Patarimas; 
dykai- OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valanda! Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlioiuis-nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 Wm 26 St.. kjmpa* Kreler Are.. Tel. Crauford 5 5 73

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo; ar‘r išlikimo' iš darbo, 
šimtai- liūdiji)mų7 raštinėje.?. : ;

. Dr E. N. FLINT
v 32 No. State St.
Kampas Wishihgton St.. Room 1105 
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir, Ketvergė,, iki 
8:00 v. v., Nedėliouiis-^9 .ilei 4 2-v/d.

Variępse Gyslos Iš- 
i gydomos$15 [

Ir $2 už :trėatmentą. Tikėti va-'I 
ricose gyslas-- yra prastas dalykas I 
Yra daug priežasčių kodėl jos turi I 
būti išgydytos: Nėra jokios priežas- I 
ties kodėl jus neturėtų būti išgydy- I 
tos. Jei kartą nusispręsite pasiduoti I 
šiam paprastam1 ir lengvam trėatmen-T 
tui,“ kurį1 moderninis mokslas teikia I 
paliuosavimui jus nuo nesmagumų I 
ir pavojaus padidėjusių kojų gyslų,\| 
belieka1 tiktai nusisprfšti kur jus ei-I 
site gauti treatmentą. Paprastas at- I 
sargumas ir išimintis pasakys jums I 
eiti pas geriausi daktarą kokį jus ži- I 
note dėl šjo treatmento. Geriausias Į 
daktarai yra tokis,1 kuris turėjo ii- Į 
giausį patyrimą ir išgydė didžiausi 
pacientų skaičių. ' Aš manau,- kad 
aš-atsakai tiėhiš reikalavimams! AŠ 
suradau šj gydymą-yįl 9 i Š m. ir -nuo 
to laiko-jį be paliovos ir sėkmingai

1 Vartojau. Skaušmai, sutinimai.' nito- • 
Jvargis ir.-atdaros žaizdos . išnyksta1 

kartu su gyslomis; Palieka kojos 
švarios ir/^Švėlnios kaip kūdikio-

Klausykitės radio kiekvieną1! panc-1 
įdėlį, utarninkąt ketvergą ir subaru 
jiu’sę po dvylikos dieną.*Stotis WJKS., 

Ruptura« Išgydoma-

Aplink Pasaulį trumpų ir ilgų bangų Radios. Dvi radio 
į vieną, 10 tūbų dideliame gražiame flfi
kabinete. Trktiti ......... ......... v................

Su viskuo . ,.c|. ..

Maistas komunai ateina ma
žais paketais, įvairių kumnarių 
vardu, kad kalėjimo adm. ne
susektų iš kur siunčiama. Vien 
musų kvadroj komuna ra i kas 
dien extra suvalgo bent už 100 
pezų. Visus 
patekusius orden sočiai 
nius komuifos komitetas 
šo i tam tikrus slaptus lapus, 
— kad gauti daugiau kilogra
mų dešrų, sūrių, kepsnių, truk
tų. Bet dalina tik saviškiams 
ir tiems, kuriuos tikisi savais 
padaryti. Vyriausi tvarkytojai 
išimtinai izraelitai. Lietuviai — 
tik dėl dekoracijos. , Sakoma, 
kad tvarkytojai visRi gerai už
dirba- surpluso kombinacijomis.

Komunarų teoretiniai santy
kiai geri, bet faktines draugiš
kumas — gyvuliškas. Dažnai 
riebiai ginčijasi, užsigaulioja ir 
bent tujinas- komunarų vaikš
čioja su jdodais poakiais ir ap
draskytais veidais, ka'no ženk
lais didelio draugiškumo komu
noje.

Rūkyme taipgi žydai turi1 
pirmenybę: jie ruko gerus po- 
pirosus, o idėjos draugams pa
deda samanų bankruckoms, bet 
ir tai dažnai komplimentuoja, 
kad per daug gffeit popiera nuo 
sialų nyksta. -

Kvadroje yra keturf univer
siteto studentai, kurių trys aiš
kiai’ prisipažįsta 
sandvičių komunai priklauso.

Atsikreipimo vieno į kitą ti
tulas1 yra5*’ “cotnpąnero:r (drau
gas). Nuduoda užsigaunąs, jei 
kur|’ tyčia senoru'pavadini.’

Bet’ komunarų 'sugyvenimaB 
yra tokis neharmoningus,' kad 
žčdį “čpmpanęru” tdląs studen
tais- visai' vykUslhi 4>ąx^adinof

— “Conlh^To”, ,es. u'n grah 
chiste dėl dia.

Jos. F. Budrik, Ino.
• 3417-21 So. Kateteri’Street 

Telefonas BIvAi 8167—4705

1514-16 Rooievdt R d 
arti -St. Louia Avė. 
CHICAGO, 1LL.
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LAISVOS KAPINĖS IR KUNIGAI
Ne vien Kupiškėnams, bet visiems pažangiems 

lietuviams įspėjimas

atšalti ar 
ir kas at>

ypatingai

kažkas 
atsiti-

ne tik

nebe 
kaip

kad 
jvy*

Graičiunas 
pirmininko 
ir kuriame 
paliko kaip

Pirmai nos Kupiškėną Kliube

Iš naujausių tikrai produk- 
tingų bandymų pažangiosios vi
suomenės darbo srrityje reikia 
pavadinti Dr. Graičiuno pradė
tą ir pradžioj sparčiai pasistu- 
mėjusį darbą, tai Kupiškėnų 
Liaudies Namo ir Kupiškio Lai
svu Kapinių statymo reikalą.

Reikia pripažinti, kad vienas 
ir kitas sumanymas, gavęs tik
rai karšto pritarimo Amerikos 
lietuvių pažangiojoj visuomenėj, 
atrodo lyg pradedąs 
jau ir atšalęs. Kodėl 
sitiko?

Visokiame darbe,
visuomeniniame, labai svarbu, 
kas to darbo imasi ir kas jį 
gyveniman vykdo. Dr. Graičiu- 
nas tame darbe parodė ir su
manumo, ir gabumo, ir energi
jos. Tik, turbut, visi pastebė
jo, kad neilgai trukus 
pasikeitė, kažkas tokio 
ko, ir viskas tilte nutilo.

Tą pakitėjimą pajuto
Amerikos lietuviai, bet ir patys 
kupiškėnai. Iš gaunamų Ame
rikoj korespondencijų bei laiš
kų iš Lietuvos matyti nustebi
mas, kodėl tų abiejų sumany
mų vykdytojas Dr. Graičiunas 
iš sykio nutilo ir kodėl spaudoj 
pasigirdo Jono Kulio, jau 
kaip organizatoriaus, bet 
pirmininko balsas?

Tik artimesnieji žino, 
kiek laiko atgal Chicagoj
ko Kupiškėnų Kliubo susirinki
mas, kuriame Dr. 
“be kovos” užleido 
vietą Jonui Kuliui 
Kupiškėnų Kliubas
ir Kulių Kliubas. Ar tame per
sikeitime yra progresas ar re
gresas, ateitis parodys. Tik eili
niai pašaliečiai dabar užmeta 
pačiam Dr. Graičiunui, sakyda
mi, kad jis kitus profesionalus 
bara, kam jie užleidžia vietas 
lietuvių visuomenės ir kultūros 
organizacijose “jurgiams”, tuo 
tarpu ir pats užleido kitam tą 
vietą, kurioje jis pats tikrai 
tiko būti.
yKuodaugiausia tokių kliubų!

Tikėkime, kad Kupiškėnų 
Kliubo sumanymai, steigti Liau
dies Namą ir Laisvas Kapines 
dėl tos asmenų permainos ne
nukentės, o tuo tarpu piagalvo- 
kime, ar ne laikas ir kitą Lie
tuvos sričių pažangiesiems Ame
rikos lietuviams susirūpinti pa
našiais steigimais savo gimtose 
srityse?—Sakysime, kodėl Ame
rikos lietuviai turi statyti Liau
dies Namus tik Kupišky ir ko
dėl Laisvos Kapinės reikalingos 
tik pažangiesiems kupiškėnams? 
— Ar Telšių-Kretingos-Mažei- 
kių žemė, ar Mariampolės-Vil- 
kaviškio-šgfcių žemė, Raseinių- 
Tauragės-Jurbarko ir kitos sri
tys neturi tų pačių vargų su 
tamsa ir klerikalizmo agresija?

Kodėl žemaičiai, Dzūkai, Kap
sai, Zanavikai, negalėtų padėti 
saviškiems panašiai kaip Kupiš
kėnai įsisteigti pilis 
rikalizmo juodųjų 
puolimus!

Kad reikalas yra,
ką jau kupiškėnų pavyzdys ro
do. štai dar tik pradžia tepra- 
dėta, o jau Lietuvos ir Ame
rikos ilgaskverniai sujudo lyg 
karkvabaliai, pajutę kad vieno 
valsčiaus riebus kąsnis iš jų 
nagų gali išslysti. Liaudies Na
mai, jei jie bus pastatyti kaip 
modemiškas amžius reikalauja,

turės knygyną, kliubą, susirin
kimams salę, pamokoms, poil
siui užeigą ir tp; Laisvos Ka
pinės, kur bus galima ramiai, 
švariai ir kultūriškai palaidoti 
laisvus žmones, neprašant ma
lonės iš klebonijų monopolšči- 
ką, — juk tai yra du svarbiau
si žinksniai i liaudies išsivada
vimą iš neprašytos globos!
Juodąją kliksmąs lai paskatina!

Mes dar patys to nesupran
tame, bet tik pažiūrėkime, kaip 
gerai supranta tą reikalą tie, 
kurie iš jo ligi šiol tuko!

Pavyzdžiui priminsiu Chica- 
gos marijonų vienuolių laikraš
tyje “Draugas” gruodžio 15 d. 
No. 294 tilpusį rašinį, pava
dintą “Įspėjimas Kupiškėnams”.

Koks tai prabaštėlis, perskai
tęs “Naujienose” kupiškėnų 
laiškus iš Kupiškio, kur siūlo
ma Liaudies Namų priežiūrą 
pavesti Etinės Kultūros Drau
gijai ir kur tie patys kupiš
kėnai pasisako, kad' “Mes susi
tinkame kovos lauke, nešdami 
savo idėjos vėliavą prieš juo
dąjį klerikalizmą”, savo “įspė
jime kupiškėnams” sumanytuo
sius Kupiškio Liaudies Namus 
išvadina “Kupiškio žulikams 
prieglauda”, laisvas Kapines 
išvadina “bolševikiškoms kapi
nėmis” ir Kupiškio pažangiuo
sius pavadina “driskiais”!

To “įspėjimo kupiškėnams” 
autorius gązdina savo “brolius 
Lietuvoje”, kad, girdi, “gyve
nantieji apie Kupiškį, nebega
lės nė dienos metų be baimės 
būti Kupišky”! ir siūlo “parei
kalauti, kad butų grąžinti au
koti pinigai”, grasindamas, kad 
“mes galime labai lengvai jiems 
parūpinti tokią ramią vietą, ku
rioje jie per žiemą galės be jo
kio užsiėmimo ramiai patupė
ti” ir gale siūlydamas, jei, gir
di, kas ateis “prisidengę Liau
dies namų bei kapinių steigimu 
— pas kuriuos atsilankys, mo
kėkime kaip su jais pasielgti”’ 

’ Ta isteriką ir grasinimai, ko
kius paleido Chicagos zokonin- 
kai, tik parodo, kad Kupiškėnų 
sumanymas yra pirmaeilės svar 
bos priemonė pasiliuosuoti iš 
juodaskvernių jungo, ir kad to
kių namų bei kapinių steigimas 
kerta jiems per pačias riebiau
sias vietas!

Pacitavau tuos šlykščius ma
rijonų brolių sakinius tik su 
tuo tikslu, kad pažangieji lie
tuviai Lietuvoj ir Amerikoj pa
siryžtų kaip tik tai daryti, ko 
musų klerikalizmo lizdai taip 
baisiai bijosi, ir kad nebe tik 
kupiškėnai, bet bent tuzinas ki
tų Lietuvos vietų atsišąuktų į 
savuosius bendrai imtis tą pat 
daryti, ką kupiškėnai nors pra
džioj gražiai pradėjo!

Tauragiškis.

Pats muša, pats 
rėkia

prieš kle- 
kryžuočių

gana to,

Sandariečių organas 
dara” jau per keletą numerių 
verkšlena dėl SLA. nominaci
jų ir prikaišiojo kitiems par- 
tyviškumą, agitaciją ir kitus 
galus. Taip sakanf, prasižen
gimus SLA. nąminacijbse Pil
domosios- Tarybos.' * \ *

Kad “Sandaros” redaktorius 
veršiena dėl jo peršamų kan
didatų nepasisekimo, — tai

“San-

MW;'' 7:. ’<>• įyr^y*-^*i t/'. ’‘ '
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care
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PAS MUS PIGIAU
NUO 23 IKI 50 NUOŠIMČIU

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji. Musų 
“Rebore” darbas yra pilnai garantuotas. “Ignition” darbą atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas dėl lai
kymo automobilių, Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da
lių. Patarnavimas dieną ir naktį.

[Acme-P. M A. Photo]

Dairen, Mandžurija. — Laivų prieklauka, kurią japonai sakosi norį apsaugoti.

randasi tokių žmonių, kurie 
dėl savo bėdų dažnai kaltina 
kitus. Bet kada' “Sandara” 
bando prikišti kitiems party- 
viškumą ir varimą agitacijos 
SLA. nominacijose, / tai tikrai 
išrodo, kad “Sandara”, kaip 
tas žydas, pats muša ir pats 
rėkia.

Kaip jau visiems yra žino
ma, niekas tiek SLA. reika
lais “nesirūpino” ir “nesirūpi
na”, kaip kad pati “Sandara”. 
Niekas taip iš anksto nepra
dėjo ruoštis prie SLAi nomi
nacijų, kaip kad “Sanddra”. 
Niekas taip iš anksto nebuvo 
pradėjęs lipdyti kandidatų 
“sleitus”, kaip kad “Sandara”. 
Niekas nėra tiek monopoliza
vęs SLA., kaip kad “Sanda
ra”. Ir niekas tiek neorga- 
nauja SLA. reikalams, kaip 
kad “Sandara”,

Nuošaliai žiūrint gali atro
dyti, kad jei ne “Sandaros”

what a folluvving Iii’ 
why 

all to

rūpesčiais dėl

tokš didelis rūpestingumas, tai 
SLA. tikrai prapultų ir kad 
SLA. nariai be “Sandaros” nu
rodymų negalėtų nieko dary
ti. Ne kartą rimtesnieji SLA. 
nariai yra net pasipiktinę tais 
“Sandaros 
SLA.

“Sandara” yra politinės par
tijos organas, tai, rodos, netu
rėtų turėti daugiau pretenzijų 
prie SLA., negu kiti musų lai
kraščiai, bet “Sandara” vis 
dar monopolizuoja SLA., ir 
liek.

Dabartinės SLA. nominaci
jos geriausiai parodė,* kiek 
“Sandara”, turi įtakos SLA. na
riuose ir kad SLA. nariai mo
ka ir be “Sandaros” tarpinin
kavimo pasirinkti tinkamus 
kandidatus į Pildomąją Tary
bą. Vadinasi, SLA. nariai nė
ra toki beibės, kaip kad “San
dara” mano.

— Pittsburgho Jonas.

BURNING BITS
WITH ROAST GEESE, roast 

duok, roast chicken, and many 
other delectables ’ štili hovering 
familiarly in our memories and 
digestlve systems, We šit and 
muse, trying to thin:< of col- 
umns and their coritenis, \vhen 
it gradually da.wns upon us 
that Bumings Bits is fotu* 
months old.

SIXTEEN WEEKS — sixteen 
editions! We turn back the 
pages of the old memoir book 
and see a inodest littlc cohimn 
headed by tiny heading. It is 
datęd September 8th, 1931, ąnd 
we are. “Veli, veli, Velling”, 
and “Heh, heh, hehing
marking that it is the first 
edition oį Burning Bits. How 
many of our readers can re- 
member that far back?

» » »
BŪT THEN it is easier 

remember what happened
you lašt New Year’s Eve — or 
what didri’t happcn and how 
you will mpke up for it this 
year.

re-

to 
to

mists. 
Spirit, 
analyze

We call it Christmas 
and never bcther to 
it further.

among those present We rr.ay 
comąient here, that he is an 
accomplished pianist as proved 
by his exelent rendition of 
erai ’difficult classics.

a o #
WE W0NDER if Mrs. 

phens, Mrs. Biezis ' and 
other ladies who so en- 
grossed i n bridgc, would 
for rnore chocolates.

O o o
AUF W1EDERSEHEN

more dear followers.
make any resolutions te,a hard 

keep, don’t over-eat, don’t

({iiarrel with the girl-friend or * 
the boy-friend, don’t catch 
another cold, don’t over-sleep, 
don’t over-drink, don*t ncck 
too much, don’t celcbrate too 
much, don’t stay out toa 
būt do have a screeching, 
ous, unforgetabiy happy 
Year. —Anthony Stelmok.

G. Kucharik 
1722 S. Halsted St. 
Deimantai, Laikro

džiai, Auksini# 
Daiktai 

šliubiniai žiedai už 
specialu kainą jauna
vedžiams. Laikrod
žių taisymas.

ROXEE MOTOR SERVICEwhere around midnight... so we 
wėnt home to wait fer Santa 
Glaus...
Helcn Vespendėr has...
don’t you bring them 
rehearsals Helen ?

THE STEPHENS • held a 
party lašt Tuesday night wherę 
we annihilated those two vvilcl 
geese or dueks from Brockton, 
Mass.

WE MAY BE WR0NG about 
the wildness, būt they came 
from the East. (No they didn’t 
fly here).

« » »
YOU, Mr. & Mrs.
Sr., of Brockton,

i't THANK
Stephens,
Mass. Those geese — gi* dueks, 
where Ummmm! (We never 
cciild toli the difference bet- 
ween goose and duck).

S » «
AND THEN there was Dr. 

and Mrs. Juozaitis’ party 
Christmas day... Our Lithua- 
nian Consul, Mr. Kalvaitis was

WHY do peęple strive so 
hard to pleaše their family 
and friends dn Christmas day 
when ali year ’round the 
amount of appreciation they 
show for said associates is 
hardly more than nothing? 
Why is it, that when the New 
Year’s initial day arrives, we 
feel kindly towards every one 
and feel strangely happy?

J. VISCONT. Savininkas.
P. Budvitis ir J. Želvis, Mechanikai. f''

907 W.'35th St., I’hone\Yards- 0405

GEVERYKAIvisai šeimynai
jBeveik kiekvienas žmogus 
’perka DOVANAS KALĖ
DOMS.’ čeverykai yra ge
ra dovana. Todėl, mes pa

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

e

„fe

-*

UNI VERS AL SHŪE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSU IŠTAIGĄ

Per 15 metų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimai 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 CASH.
Atsilankykit vpatiškai arba, prisinskite per pale,.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

SERGANTIEJI!
Pasitai’kit su Dr, Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
treatmentai išgydy
mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, utina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat
mentai sugrąžini- 

; mui energijos ir 
stiprumo be laiko, 
nustipusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams. «

Sergantys .žmonės kviečianti v ateiti 
dėl neniokanjų informacijų,. Jkųrios 

'bus suteikto^ be jokių pareigų. ■ 
' Dr. Ross kainos yra žemos ir vi- 
siems prieinamos. Galima susitarti dej 

, lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam' 
i duoti progos išsigydyti.

: DR. B. M. ROSS
• UŽTIKIMAS SPECIALISTAS
Į 35 South Dearborn Street
>,kampas Monroe Street, Chicago, III.
► Imkite elevatorių iki penkto augšto.
> Priėmimo kamb. 50(5 dėl vyrų ir 508 
i dėl moterų- Valandos: 10 a. m. iki 
i 5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1
i p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba-
* tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
' 30 Metų TAME PAČIAME NAME

T

Sieniniai Kalendoriai »

WISER MEN than us h'ave 
tried to analyze this situation 
time and again/ būt h? ve never 
really succeeded. For our part, 
we rejoice in this y varly re- 
spite from hardened outward 
shells, unsentimentalitics, lack 
of joy and merriness, and 
everlasting wailings about the 
depression. We lay ail analysis 
aside and 
to magic 
the world PROBAK

Paveiksluoti, dideli 
Pusdykiai — 100 už....................... $10.00

Užsisakykite tuojaus

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. Tel. Roosevelt 8500

-t

■m

attribute everything 
— Christmas magic 
over.
» » »

GLOWING EMBERS: 
myn’s Christmas PaHy ląšt 
\yedpesdayĮ . was zęstfųlly, en- < 
iivęned by ,tlie Steph^ns R^ve- 
lėr s J, two birds \yey e kiilėd 
with one stone^ literally speak- , 
ing.,. we rehearšed until nine 
and then we made merry... ad- 

' s some-

' » » » 
THERE’S SOMETHING about

thesę Yuletide ^easpns thąr .we 
do not find in anj/ bthėrs. It’š k t < f \ t <, i ■ ■
mteresting to watcn -perpėtiia) 
tightwards fprget ‘their self- 
inspired principles; depression 
wailers forget their wailing;

tame nebūtų nieko naujo. Mat, and pessimists change to opti- joumment, was made

Pji;
* suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortų , 

■ skutimos
namie

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mčnesi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NĘ BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., ■ Chicago, I1L
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Marg'učio /Dainos
į i ■ 34 Dająosiužl'$i.00l į . ' ,
7 solo dairios/15 duetų, 8 chorui dainos Ir du Irto, telpa vie- 

n sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, grasios ir visą

■ g

1

S
Jm I

( PROBAK BLADE)

nam sąsiuviny^ — ____ _ _
mylimos. Tai yraA. VANAGAIČIO dainos.

etams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel-

Reikalaukite iš Margučio. Siuskite $1.00 paprastam laiške.
Kas užsirašys 2 me 

tui “Margučio Dainose

RIPIITFę CAKię į Ketverge, Gruodžio-Dec. 31,1931
D I H U I L V V V ■> I W L Chicagos Lietuviu Auditorijoj

NAUJU METU SULAUKIANT
<■ • < ■ < i

Pradžia 8 v. vak.
3153 SOUTH HALSTED STREET 

Įžanga 50c Orkestrą M. JUOZĄ VITO
KVIEČIA BIRUTĖ

. i i / ,

• » . .M. .
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Editor P. GRIGAITIS

Subicription Ratas i
S3.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago 
8c per copy

Entered as Second Ciass Mattar 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago. III. undar thaact of 
March 8rd 187R

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
—irm n dienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 S. Halsted St., Chieago, 
□L Telefonas Roosevelt 8500.

HlsteakyMa kainai
Chieagoje —- paltus

Metams ..........    $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mSnesiams -- 2.00
Dviem mėnesiams ..... ... ....... . 1.50
Vienam minėsiu!..... ..... .............. .75'

Chieagoj per ilneliotojus:
Viena kopija ..... .... . ...............   8c
Savaitei —- ----------- - 18c
Minėsiu! ..-...........................   75c

Suvienytose Valstijose, no Chieago), 
paktai

Metams $7.00 
Pusei metu............ ....... „ 8.50
Trims mėnesiams .............. 1.76
Dviem minesiams ......___ _  1.26
Vienam minėsiu! \-----  . „75

Lietuvon ir kitur uirieniuosp 
(Atpiginta)

Metams ------------------ $8.00
Pusei metu ........... - 4.00
Trims minesiams   .......... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

į Apžvalga
-- l~L _T ~~TT*~ **

APIE. LIETUVOS “GEROVĘ

KO SUSILAUKĖME

Musų f asistuoja utis gaivalas priėjo prie to, kad 
jau skundžia valdžiai demokratiniai nusistačiusius vi
suomenės darbuotojus. New Yorke tapo apskųstas SLA. 
Apšvietos Komisijos pirmininkas, Dr. M. Vinikas. Chi- 
cagoje buvo viešai, per radio, grasinta skundu kitam 
SLA. Apšvietos Komisijos nariui, Juozui Pronskui.

Brooklyno fašistams ir Chicagos ku-kluksams tuo
du Susivienijimo darbuotoju yra nepakenčiamu dėlto, 

* kad juodu gina demokratinius principus musų visuo- 
menėje ir organizacijose. Bet tie juodi elementai kovo
ja ne idėjiniais ginklais. Jie šaukiasi valdžios pagelbos. 
Dr. M. Vinikui jie nori sutrukdyti gavimą pilietinių 
popierų, idant jisai negalėtų būt išrinktas į SLA. sek
retorius. Prieš Juozą Pronskų jie nori sukurstyti Ame
rikos valdžią, kad ji ji iš šios šalies deportuotų.

Šitą šlykštų denuncijantų darbą atlieka tiv, kurie 
sakosi esą pasišventę dirbti “tautai”!

Nedaug jie suras žmonių, kuriuos jie galėtų “tau
tos” vardu šita’p mulkinti. Jau tas faktas, kad jie grie
biasi šitokių desperatiškų priemonių, rodo, kad žmonių 
pritarimu jie nepasitiki.

SLA. nominacijose jų “tautiški” kandidatai praki
šo visu frontu. Nėra abejonės, kad galutinuose rinki
muose jie bus pribaigti, — jeigu jie dar drįs toliaus 
tuos karididatus remti. Bet to ne gana. Tam begėdiš
kam skundimo darbui turi būt/ant visados padarytas 
galas!

Tie denuncijantai, kurie fraternalėje organizacijo
je vartoja tokias purvinas priemones kovoje su nepa
tinkamais jiems asmenimis, turi būt išmesti iš visų at- 
sakomingų vietų!

Susivienijimo garbė reikalauja, kad Dr. M. Vini
kas butų apgintas nuo tos pasalingos fašistų atakos. 
Visi padorus SLA. nariai dės .pastangas, kad jisai butų 
išrinktas į Pildomą Tarybą, nežiūrint i visus skundus!

DAR VIENAS PLANAS

Harvardo universiteto biznio ekonomijos profeso
rius, S. H. Slichter, pasiūlė mokslininkų sueigai Wa- 
shingtone savo Dianą kovai su nedarbu. Sulig tuo pla
nu, turi būt įsteigta federalė darbo taryba, kuri ieškos 
būdų parūpinti užsiėmimą tiems darbininkams, kuriuos 
išstumia iš dirbtuvių mašinos arba kitokios atmainos 
pramonėje. »

Tame pasiūlyme yra teisinga mintis. Kas nors pri
valo rūpintis likimu darbininkų, kurie ne dėl savo kal
tės yra išmetami j gatvę. Darbininkų pajėgos yra svar
biausias žmonijos turto šaltinis. Visuomenė negali leis
ti, kad jos žūtų, kuomet kapitalistui pasidaro jos ne
reikalingos; ir juo labiau visuomenė negali ramiai žiū
rėti, kaip kenčia badą šeimynos, kurių maitintojai ne
tenka uždarbio.

Bet kodėl federalė valdžia iki šiol tuo nesirūpino? 
Už ką mokama alga darbo sekretoriui prezidento ka
binete?

VeL TAKSŲ “PERMOKĖJIMAI”

Federalis iždas vėl išmokėjo įvairioms kompani
joms ir asmenims milionus dolerių “permokėtų taksųV. 
Vienam tik Illinois Central geležinkeliui grąžinta 
$1,158,675.

Keistas dalykas, kad su taksų mokėjimu įvyksta 
šitokių klaidų. Kompanijos, kurioms tenka mokėti vai* 
džiai aukštas taksas, turi savo knygvedžius ir advokin 
tus, kurie galvoja, kaip apsukti valdžią, kad- reikėtų 
mokėti kaip galint mažiau taksų. Bet kažin kodėl 
tų visų galvojimų ir planavimų, pasirodo, kad užmokė
ta mokesnių daugiau, negu reikėjo. Tie patys advoka
tai ir knygvedžiei, kurie rūpinosi, kad kompaniją .mo
kėtų kuomažiausia taksų, paskui kreipiasi į iždo (sek
retorių Washingtone ir jį įtikina, kad mokėsnlat buvo 
“permokėti”.

šitie permokėtų taksų grąžinimai • juo* labiau turi 
stebinti publiką dabar, kada jfederalis. iždas turi milži
nišką deficitą; Sekretorius Melionas lyg tyčia daro taip, 
kad deficitas būtų dar didesnis. O kas jį padengs? žmo
nės! ■’

Chicagos “Tribūne” kores
pondentas Donald Day, kuris 
šen iaus nuolatos prastai atsi
liepdavo apie Lietuva, dabar 
ėmė Lietuvą, o ypač jos dabar
tinę valdžių labai girti. Pasku
tinėje savo telegramoje''iš Ry
gos jisai sako, kad iš visų Pa
baltijo šalių1 Lietuva šiandie 
stovinti geriausia. Iš Donald 
Day pranešimo įgij i mintį, kad 
ta gerovė Lietuvoje prasidėju
si nuo gruodžio perversmo, ku
ris panaikino demokratinę -1var-* 
ką. Kbrespondentas rašo:

M‘Bet ji (Lietuva) prieš, 
penkerius metus, atmetė de
mokratiją ir šiandie ją valdo 
jungtinė diktatūra, kuri duo
da kraštui sąžiningą (? — 
“N.r Red.), ekonomišką ir 
sėkmingų valdžią.“
Toliaus betgi korespondentas 

pripažįsta, kad dabar jau ir 
Lietuvą įsitraukė į savo verpe
tą Europos depresija.

Donald Day agituoja už dik
tatūrą, kuri jį, matyt, gerai 
“patepė”. Bet ir jisai negali 
užginčyti tų faktą, kad dikta- 
turą neapsaugojo Lietuvos nuo 
depresijos.

Apie ekonominę padėtį Lie
tuvoje yra. daug konipetentiš- 
kesni kalbėti patys Lietuvos 
žmonės, štai ką rašo apie tai 
vedamam straipsnyje “Lietu
vos žinios”:

Krizė Lietuvoje
Krize, kuri ypač aštriai pra

dėjo reikštis praėjusių vasarų, 
yra apėmusi visus žemės kraš
tus, kurie tiktai gyvena dabar
tinės civilizacijos sąlygose. To
dėl ši krizė ir vadinama pasau
line krize.

Musų kraštas, kaip surištas 
su labiausiai civilizuotais Eu
ropos kraštais, ii* norėdamas 
negalėjo būti tos krizes nepa
liestas.

Pranešimai iš įvairių Lietu
vos vietų, ypač paskutinieji, 
sako apie nepaprastai sunkų 
Lietuvos- kaimo būvį.

Anksčiau ūkininkai labai 
skundėsi nepaprastu žemės ūkio 
gaminių kainų žemumu. Pasku* 
tiniuoju laiku daugelis jų į 
kainų žemumą nežiūrėtų, bet 
pasirodžiusi dar didesnė bėda 
— žemės ūkio produktų niekas 
neperkąs.

Paskutiniame žemės ūkio rū
mų suvažiavime kai kurie at
stovai nupiešė tiesiog šiurpų 
kaimo vaizdų.*Pav. Alytuje dar
bui tinkąs arklys esą parduos 
damas už 15 litų, o jauniklius 
parduoda po- 2 litus... Skolų 
ūkininkai mokėti negalį.

“L. A.” vis tvirtino, kad Lier 
•tuvos* krizė dar nepalietusi ar 
bent mažai ji buvusi jaučiama*, 
bet nežiūrint į didžiausius ki
tuose kraštuose bankrotus, bai
siausias krizes; — niekur ne
girdėti, kad pusmetinį kume> 
liuką kas parduotų už du litus, 
ar arklį — už 15 litų! Kaip gi 
dar aštriau krize gali pasireikš
ti?

Todėl vietoj .to, kad. putus 
apie** ktizio“ nebuvimą, ar nc‘ 
geriau * butų t .pagalvoti; > kaip jis 
sušvelninti.

čia reikia pastebėti dar vie
nas, krizę didinąs, reiškinys. 
Tuo tarpu, kai kaime produk
tai labai pigus, mieste ( jie:, te
besilaiko buvusių kainų i aukš
ty. Pav., kaime antis 1.50^-2.00 
lt., žąsis 5.00—7.00 Itl, višta 
a>įeH l.OMtlį o -Khunet mažiau
sia dvigubai brangiau.

Tak yra nenormalu*." Rimtai 
rūpinantis- krize, ūkininkams 
daug (galima butų - padėti* - Or
ganizuotas tarpininkavimas tarp1 
kaimo' ir miesto dabar yra bū
tinas. Jis bent sušvelnintų tą 
spekuliacijų,* kūrios dabar* kai- 
maau išnaudojamas.

Kaimui krizė juo skaudesnė, 
kad tenka mokėti paskolas; Ir 
tuo metu, kada ūkininkas pri
verstas realizuoti’ ūkto •derlių,

kada? jam labiausiai reikalingi 
pinigai, jis gauna skaudžiai ap- 
sivilti. Išrodo, kad kaip tiktai 
tuo metu prieš ūkininkų susi
buria visos jėgos- ir naudojasi 
jo nelaime.-

Nors gyvenime paprastai taip 
esti, bet savo valstybėje musų 
žmogus negali įsivaizduoti, kad 
tokiu metu jam niekas- negalė-

O padėti, tikrai norint ii 
rimtai rupinantis* išrodo — ga 
Įima. Reikia ,. tiki organizuotu
mo, reikia tik pastangų, reikia 
tik rimto susirūpinimo savo 
valstybes ir tautog ateitimi.

Nė musų pareiga nurodihėti, 
kaip tas turėtų - būti padaryta, 
bet musų manymu tas turėtų

tų padėti. būti juo greičiausiai daroma.

BRAM' STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA
PermissionDoubleday, Doran W Co,

(Tęsinys)*;
iPorai valandų prabėgus/ gra

fo kambaryje išgirdau ką tai 
judant; atrodė, kad verkia kū
dikis ir kas tai nori jį nutildy
ti; netrukus vėl viskas nurimo, 
užviešpatavo gili, niuii, šiurpą 
per mano kūną • varanti tyla 
Širdis pradėjo smarkiai plakti. 
Priėjau prie durų ir jas pamė
ginau; bet buvau užrakintas 
savo kalėjime, ir nieko negalė
jau daryti*. Atsisėdau ir nesu
sivaldydamas pradėjau verkti.

Besėdėdamas, lauke kieme 
išgirdau rikšmą,* agonišką mo
teriškės verkimą. Pripuoliau 
prie lango ir jį atidarydamas 
iškišau galvą per krolas. Kie
me ištikrųjų buvo moteris, su
sivėlusiais plaukais, uždėjusi 
rankas ant Širdies,' lyg pailsusi 
nuo bėgimo. Ji stovėjo atsirė
musi i vartų kampą. Kaip tik 
ji pamatė mano veidą prie lan
go, ji tuojau metėsi priekin ir 
pradėjo šaukti, skausmingu, 
grasinančiu balsu:

“Kraugerį, žveri, atiduok 
man kūdikį!”

Ji puolė ant kelių, iškėlė ran
kas viršun ir kartojo tuos žo
džius balsu, kuris tiesiog: aižo 
man širdį. Ji rovėsi plaukus, 
kumštimis daužėsi" į krūtinę, 
mėtėsi į šonus, kankinama ne
tekusios kūdikio motinos suža
dintų jausmų. Pagaliau ji vėl 
puolė priekin, ir nors negalė
jau jos matyti, bėt girdėjau 
jos plikų rankų smūgius ! ge
ležimis apkaltas pilies duris.

Kaž kur viršuj, greičiausiai 
bokšte, išgirdau grafą šaukiant 
savo šiurkščiu, metaliniu balsu. 
Iš visų pusių jam atsakydami 
pradėjo kaukti vilkai. Nepraė
jus nei Ijeličms minutėms išti
sos jų gaujos, lyg iš prakiuru
sio tvenkinio pasipylė1 vanduo, 
supuolė j kiemą per plačius 
vartus.

Moteris nei negudejavo. Vil
kai irgi tekaukė labai trumpai 
ir netrukus' pavieniui jie pra-i 
dėjo bėgti* iš1 kiemo Jaųžydahiii 
apsiputojusius snukius.

Negalėjau- jos gailėtis, nes 
žinojau, kasi atsitiko su kudi-t 
kiu. Jai pačiai geriau, kad jti 
mirė.

Kas man daryti? Ką galitų 
daryti? Kaip t galiu ištrukti iš 
šio nakties, tamsos, niauraus 
nuolatines baimės sukai io?

Birželiu<25,rytas.. Nėra žmor • 
gaus, kuris gali sups as t i kaip 
saldus, kaip malonus širdžiai ir. 
akims yra ryta^ jeigu jis ne
buvo kuomet nors nakties tam
sos kankinamas.

šį-rytų, kuomet saulę iškilo 
aukštai ir jos . spinduliai nu
puolė ant didžiulių vartų vir
šūnių, riogsančių prieš mano 
langų, įsivaizdinau, kūd arkos 

‘karvelis' ten nutūpė. Baimė, 
kuri kaip koks nepatogus rū
bas; nuolat mane varžę, pya- 
liykO, lyg ištirpdama tų spin
dulių kaitroje/ Turiu pradėti 
kų nors daryti; kol ta saulės 
įkvėpta iiia!nyjc"drųsa dar ne< 
pranyko. Vakar, naktį buvo iš** 
siųstas vienas trijų laiškų/ ku
riuos grafas mane privertė pa
rašyti. Pirmas tų.baisiųjų laiš
kų, kurie sunaikins visus, ma-r 
iro1 gyveninio pėdsakus šiame 
pasaulyje,

Bfc't neturiu apie tai galvo

ti. Reikia būtinai-kas nors da
ryti !

Nakties laiku mane pradė
davo persekioti mirtis. Sute
mus mano gyvybei pradėdavo 
gręsti pavojus, ir. t buvau kan
kinamas. Tuomet kildavo, ir 
visa, mano baimė. Dar nei kar
to* nesu matęs grafo dienos 
laiku. Ar tai galimas daiktas, 
kad grafas miega, kuomet vi
st kiti budi/kad jis tik prade
da -gyventi, kuomet kiti už
miega? .Jeigu tik galėčiau įsi
gauti į jo kambačįJ Neturiu 
įsivaizdavimo, kaip. tai. įstengi 
siu padaryti. Durys visuomet 
užrakintos; nematau kaip ga
lėčiau- į jį dasigautii ■

Taip, yra vienas kelias, jei 
turėčiau užtektinai. drąsos juo 
pąsinaudoti. Kodėl negaliu aš 
eiti] ten kur grafas eina. Ko
de! negaliu jo* pamėgdžioti ir 
įlįsti per langą? Kelias yra tie
siog pražūtingas,, bet * likimas 
mane prie to verste verčia. Ri
zikuosiu* Blogų bloginusiai,— 
tegaliu užsimušti: ir tokia mir
tis. yra kur kas geresne už mir
tį. grafo ar trijų šmėklų na
guose.

Tuomet busimasis gyveni
mas aname pasaulyje man dar 
bus atviras. Padek man, 
Brangus Dieve! Jei neištesė
siu, sudiev Mina; Sudiev dar 
kartą sudiev mylimajai. Mi
nai, ištikimiems draugams ir 
patėviui; sudiev visiems.

Tą pačią'dieną; vėliau;Nors 
drebėjau iš baimės, bėt pada
riau, kaip planavau ir Dievo 
padedamas, niekonenukentė-’ 
jęs, saugiai grįžau atgal į sa-i 
vo kambarį; Turiu surašyti 
viską smulkmeniškai- ir tvar
kingai. Kol dar* drąsa nebuvo 
pranykusi, nieko * nelaukdamas 
nuėjau prie lango pietų pusė
je. Tuojau išlipau ant siauro 
akmens išsikišimo, kuris toj 
pusėje tęsėsi ‘ aplink visą pilį. 
Sienos 1 akmenys buvo dideli, 
Beveik* visai* netašyti ir šimtai 
metų* praslihkdami išplovė 
tarp jų buvusį cementą. Nusi
ėmiau batus* ir pradėjau eiti 
tuo pražutiiigu keliu.. Kartų 
pažiurėjau t žemyn, norėdamas* 
būti tiktas; khd staliga^'pažvel-! 
gus* į baisių,.* apačioje juoduo- 
jančių ^bedugnę, man - neapsi* 
suktų galva.; Bet nuo to laiko 
bijojau ir galvą ton pusėn pa
sukti. Žinojau gana' gerai gra
fo lango poziciją ir tolį, ir 
kaip įmanydamas atsargiausia 
dėjau pastangas < prie jo dasi- 
gauli, pasinaudodamas kiek
vienu pasitaikiusiu. išsikišimu,’ 
prasilaužimu sienoje. Man gal
va nesisuko — buvau -tam < per
daug sujaudintas — ir, rodos, 
nei minutei neprabegus jau 
stovėjau prįe grafo lango ir: 
įiėginau jį atidaryti. Labai 
kėistai pradėjau jaustis, kuo
met susilenkiau ir kbjomisi 
pirmyn įsiyddiv į.khmbarį. 
Pradėjau dairytis, ieškoda- 
pias grafo,- bet; mano -nustebi
mas ir džiaugsmas 1 Jd'tcH 
nebuvo, Kambarys buvo be
veik tuščias; j ame t tiki stovėjo 
keli ‘ keisti, niekiiomet- nevarto
ti baldai; jųistiliusibūvo pana
šus* stiliui,) kuriuo* pasižymėjo 
baldai pietų1 kambariuose. Jie 
irgi buvo apkloti -storu dulkių 
sluoksniu* . Rakto v niekur imgur. 
Įėjau* rasti; spynoje jo nebm 
vo. Vienintelis dalykas ką ra- 
<iau> buvo • didelė1 aukso krūva;
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Oliver WendeU Holmes, Aukščiausiojo Teismo teisėjas, su 
savo sekretorium H. C. Rose. Teisėjui kovo mėnesyj sukaks 
91 metai, hmžiaus, '*

sukrauta viename kambario 
kampe — įvairių valstybių au
kso pinigai, ir romėnų, ir aust
rų, ir vengrų, ir graikų, ir 
turkų. Pinigai irgi buvo ap
dengti storu dulkių sluoksniu. 
Atrodė, lyg jie nebuvo liesti 
per amžius. Nei vienas pini
gas nebuvo mažiau trijų šim
tų metų senumo. Krūvoje taip 
pat buvo sumesti įvairus, žem
čiūgai ir papuošalai, bet ir jie 
visi buvo labai seni ir aprū
diję-

Viename kambario kampe 
buvo didžiulės, sunkios du
rys. Jas pamėginau, nes netu
rint rakto pirmoms kambario 
durims ir didžiosioms pilies 
durims, vienintelis mano ri
zikingo žinksnio tikslas, turiu 
tęsti savo tyrinėjimus toliau, 
kad visos mano pastangos ne
beitų veltui. Durys buvo atida
rytos ir išėjo į' ilgą akmens 
sienų koridorių, kurio gale 
buvo išvingiuoti laiptai. Jie 
buvo labai status. Lipau že
myn, atsargiai žiūrėdamas 
kur žengiau, nes laiptai buvo 
paskendę tamsoje, tik kur ne- 
kur nušviesti pro sparą sieno
je įsiveržiančios šviesos. Jų 
papėdėse prasidėjo tamsus, į 
tunelį panašus perėjimas, iš 
kurio’ėjo mirtinas, sarginantis 
kvapas, krapas naujai suju
dintos' pasenusios, išdžiuvu
sios žemes:' M&'n beeinant pe
rėjimu,1 kvapas vis $jo smar
kyn, darėsi labiau nepaken
čiamas. Pagaliau priėjau tru
putį1 pridarytas duris^ Atstū
miau jas dar labiau ir atsira
dau senoj,,' sugriuvusioje kop
lyčioje, kuri, kaip matyti bu
vo vartojama kapinėms. Sto
gas buvo prakiuręs vienoje, 
kitoje vietoje* Dvejuose kop
lyčios šonuose ėjo laiptai į 
koplyčios rusisr Žeme buvo 
sukasta ir sukrunta į dėžes, 
greičiausiai* tas pačias, kuriąs 
į; pilp atvežė slavai, Niekur gy
vos ‘dvasios; Pradėjau ieškėti 
Ritė išėjimo, bėt nieko gero 
neątsiekiau.’ Ncnoredaiuas 
praleidi nei mažinusios pro
gos, : apžiurėjau1 kfękvięną že
mės colį. Bįtvau net nuėjęs į 
rudis; kurfe bhyo bėVeik visai 
įiaškendę1 tąmsofc, nors tai 
darydamas' tiėsįog ^l|mir'iš pa- 

-sibfaūrejimo. D Vėjuose : ru- 
siuose-mwadau- nieko; • apart 
pasenusių” grabų’ • liekanų i r 
aibes^lųlkiį; Beį įreęiaipc už
tikau e radinį; kurio niekuo- 
met; negalęsju ,pąmiršti. *

(! Bus-daugiau)
K i * i <

■  ilgini n m i    ■. ■. ..

TIK* gavime-, naują 
Kultūros numeri 11. Gali
ma gauti Naujienose, Kai- 
nat4Š ‘centai:*- ?

ĮVAIRENYBĖS
Apie silkes

Silkes yra visam pasauly ži
nomos žuvys. Jos yra maistin
gos ir pigios, todėl ir biednuo- 
menė mėgsta jas vartoti mais
tui.

Silkių yra per dvidešimts 
veislių. Jos veisiasi įvairiose pa
saulio jūrėse. Tačiau daugiau
sia jų yra šiaurėj 'Europos pa
kraščiuose ir šiaurėj sugauna
ma kasmet apie 1,100,000 tonų 
(tona — 60 pūdų) arba 66 mi
lijonus pūdų. Iš to apie 010,000 
tonų sugauna Anglija, toliau 
eina Norvegija, Olandija, Šve
dija ir Vokietija. Kitos šalys 
pagauną daug mažiau. Norve
gijos pajūrio miestai daugiau
sia iš silkių gyvena. /

Silkės laikosi dideliausiais 
pulkais ir plaukioja iš vietos 
vieton. Rudenį ir žiemą jos dau
giausia laikosi toli juroj, o pa
vasarį ir vasarą artinasi prie 
krantų. Silkių pulkai dažnai tu
ri po kelis kilometrus ilgio ir 
pločio. Kartais jos taip tirštai 
susikemša vandeny, kad įkišus 
tarp jų lazdą ji stovi. Tada 
jas netik žmonės gaudo stačiai 
semiant iš vandens semtuvais, 
bet naikina paukščiai ir žvė
rys. Vandeny silkės turi daug 
priešų: jūrių kiaulės, ruoniai, 
banginiai ir įvairios plėšriosios 
žuvys. Bet nepaisant to, kad 
silkes taip visi naikina, dau
giausia, žinoma, žmonės, vis 
dėlto jų yra labai daug.

Mat, silkės labai veislios. Vie
na patelė deda vandeny apie 
80,000 kiaušinėlių (ikrų). Tie 
kiaušinėliai krinta į jurų dug
ną ir ten prilimpa. Didžiausi 
jurų dugno plotai būna nukloti 
silkių ikrais. Nors įvairios žu
vys daugybę; tų ikrų sunaiki
na, vis dėlto išsirita labai daug 
mažų silkučių, šaltame vande
ny jaunikliai išsirita per 50 
dienų, o šiltame per 6—8 die
nas.

Silkės gaudomos dideliais tin
klais. Tie tinkliai turi kelias 
dešimts metrų ilgio ir 10—13 
metrų pločio. Kartais surišama 
daug tinklų ir tada pąsidaro 
vienas kelių kilometrų ilgio tin
klas. Silkių, iš karto pagauna
ma tuksiančiai statinių. Dau
guma j_ų suddma, bet nemaža 
parduodama ir šviežių.

Silkės Europoj svarbiausia 
žuvis. Norvegų visa/šalis dau
giausia gyvena iš silkių.

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c* 
Klauskite Naujienose.

Garsinkite “N-nose*
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CHKAGOS Dabos, kad perdaug ne- 
paimtumet Naujus.
Metus pasitikdami

Town of Lake
Vytauto smilką'ir taupinimas 

f

ŽINIOS
Gal sustreikuos muzi 

kantai
James Petrillo, Chicagos mu

zikantų federacijos prezidentas, 
sakoma, turėjęs sušaukęs susi
rinkimų muzikantų, grojančių 
pirmos klasės radio stotims, ir 
įspėja juos, kad busiąs pa
skelbtas radio stočių muzikan
tų streikas, jei nepavyksią su
sitaikyti su stočių savininkais.

Dalykas toks, kad radio mu
zikantų sutartis su samdyto
jais užsibaigia gruodžio 31 d. 
Jau kurį laiką vesta derybos 
sutarčiai atnaujinti, bet iki 
šiol neatsiekta teigiamų rezul
tatų. Muzikantai norėtų darbo 
sąlygų pagerinimo, ypač 
darni omenėj tikslą, kad 
ginu unijos narių darbo 
tų.

Sausieji agentai stropiai ruo
šiasi Naujiems Metams pasi
tikti. Tarpe kilų, daugiau kaip 
200 jų ketina pasirėdyti smo
kingais ir tuksydomis ir daboti 
net sportų lankomas vietas, kad 
piliečiai ir pilietės pildytų, blai
vybės įstatymus laukdami nau
jų melų. O Chicagos .policija, 
tikimasi, busianti neitralė.

24 valandas nuo Ąt- 
lantiko iki Pacifiko
Naujų metų pradžioje bus 

atidaryta aeroplanais 
siuntinius gabenti linija 
Los Angeles ir
šitaip siunčiami pašto 
niai atliks kelionę i 24 
das.

pašto 
tarp 

New Yorko.
siunti- 
valan-

tu rė
dau «• 
gau-

Suimti šeši deliai polici 
ninko nušovimo

Keturi jauni vyrai ir 
merginos areštuoti ryšy su 
šovimu policininko James J. 
Capolis holdape padarytame 
pirm savaitės laiko kiniečių 
restorane.

Areštuotų merginų amžius 
vienos 17 metų, o kitos 16. 
Jaunų vyrų amžius — vyres
niojo ir, kaip manoma, vado 
25' metai, o kitų — 20, 21 
metai.

Kuone vaikai. Ir Kai tapo 
suareštuoti, jie dar elgiasi kai6 
vaikai, stengdamiesi 
kaltę vieni ant kitų.

Tenka pasakyti, kad 
dosi, dar negali būti
jusieji kriminalistai. Bet papil
dė galvažudystę šaltu krauju. 
Yra, kaip amerikonai sako, so- 
mething wrong su musų di
džiųjų miestų gyvenimu, kad 
jame tokių apgailėtinų įvykių 
pasitaiko ir dar taip daug.

dvi 
nu-

suversti

jie, ro- 
užkietė-

Kalėdų dovana
Mr. ir Alis. John Beron, 1315 

Wright\vood avenue, susitiko 
'l’hompsoną, 2555 
avenue, alkaną ir

Edwiną 
Southport 
vargingai pasirėdžiusį, 'lai bu
vo Kalėdų diena. Beronai par 
sivedė Thompsoną namo, paval
gydino jį. Po to davė jam vie
nus Berono marškinius.

Kada Thompson išėjo, Bero
nai staiga susigriebė ,kad marš
kiniuose jie laike $155.

Pora dienų vėliau Beronai su
rado Thompsoną. Jis jau buvo 
geriau pasirėdęs .Areštavo jį.

Bet policija nežino kuo kal
tinti Thompsoną, kadangi į pi
nigus rastus marškiniuose; ga
lima- žiūrėti kaip į dovaną. Na, 
o dovaną priimti nėra 
timas.

Pataria aštresnius įsta 
tymus bankams išleisti

Baigdami senus metus pa
žvelgiame atgal ir pažiūrėkime 
lyg savęsp klausdami, kiek mes 
praeitais ' metais susitaupėme 
ateičiai, šiandien, daugiau negu 
kada nors pirma, atskiro žmo
gaus taupumas bei turtingu
mas yra susiėjęs su visos mu
sų visuomenės taupumu bei 
turtingumu.

Sąmoningas taupytojas atlie
ka- dvigubų naudingą darbą. 
Kadangi musų sutaupyti pini
gai spulkose vėl išplaukia į eko
nominį gyvenimų, tai tuo bildu 
taupytojas ne tik žau padeda, 
bet ir visos visuomenės eko
nominę būklę remia. Be to, 
taupumas tvirtina žmogaus va
lią ir stiprina jo būda kovoje 
už būvi.

Taipgi taupumas 
ne tik atskiriems 
bet,ir visai musų 
visuomenei Chicagoj

Todėl žengdami j naujus me
tus prisiminkime savo šeimyni
nę ir visuomeninę pareigą ir 
pasiryžkime tvirtai laikytis 
taupumo.

naudingas 
asmenims, 
lietuviškai

>, t r.< Vv«>

■ O
nr ■ ■ .

/

koj, taip kad nė dabartinė de
presija nepajėgs jų pajudinti.

Pavyzdžiui, Vytaute spulka 
išsiuntinėjo laiškelius pranešda- 
ma tiems dalininkams, kurie 
pabaigė taupyti ir kuriems su
ėjo nuošimtis, ir kaip tik ber s 
taininis knygų aprokavimas pa^ 
sibaigs, 'tai dalininkai galės pi
nigus arba atsiimti arba pasi
dėti ant nuošimčio.

Todėl taupykime, remkime 
vieni kitus per ateinančius 1932 
metus. Palaikykime. visuome
niškų judėjimą, savo biznį, sa
vo lietuviškų spaudų, nes jie 
visi remia visus. F. T. Puteikis,

Grahuriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

'K

duoda n^udą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

.Lietuviai Gydytojai

Graboriai

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arbi stadijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagroj

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483 

-O--------  i

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western Ai>. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms

• 1821 So. Halsted Street

Laiške ,rašytame gubernato
riui Enimersonui, teisėjas 
Feinberg rekomenduoja guber
natoriui, kad šis atkreiptų vals
tijos legtslaturos dėmesį, jogei 
reikalinga valstijai aštresnių į- 
statymų bankams kontroliuoti. 
Teisėjas pataria legislaturai pa
skirti komisijų bankų operavi- 
mo padėčiai patirti, o oo to iš
leisti pageidaujamus įstaty
mus.

Teisėjas Feinberg turėjo ne
mažai patyrimo su kai kurių 
bankų patvarkymais ypač ieš
kodamas Bainų turto, kuris 
priklauso, jei jo kur yra, už
sidariusių bankų depozitoriams. 
Apie porą šimtų tūkstančių do
lerių 
jama

Musų patarnavlmao lsi- 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet tėti »ąži- 
ningaS ir mbeanges to
dėl. kad neturime II- 
laidų užlaikymui' sky
rių

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO/ ILL.

1646 W. 46th 8t.

Telefonai
Boulevard 5203

Bdukvard 8413

1327 So. 49ih Ct.

Telefonas
Cicero 3724 (ž

Lietuvės Akušerėj

767

turto surado, bet abejo- 
ar nėra jo daugiau.

konvencijos Chi 
cagoj

1931 metais Chicagoj laikyta 
767 konvencijos .Ryšy su tomis 
konvencijomis, apskaičiuojama, 
Chicagą atlankę 738,440 svečiu. 
O atvykę čia, svečiai padarę 
biznio už $37,000,000.

Deportuos Factorą
Suvienytų Valstijų komisio- 

nierius Edwin K. Walker išlei
do patvarkymą išsiųsti iš šios 
šalies John Factorą, kurio rei
kalauja Anglija, kaltindama ji 
pridarius suktybių suma sie
kiančia $7,000,000.

Depresija ir vedybas 
užgavusi

?9peratyviškų 
uolų ir sek- 
darba varo 

kurios ofisas 
Paulina

S. M. SKUBĄS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

' 718 W. 18 St.
Tel. Roo«.elt 7532

-------- -- ----- -- .---------r—--- --- ----------------- ~ ----------- •

■§g’Mrs. A. K. 
. K JARUSH 
O PHYS1CAL

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 0 Halsted Sts) < 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8i30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiąo ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tet Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
. Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street
- r-T ' ....... ......................I........................  '

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
. — IŠ RUSIJOS •-

Gerai lietuviams žinomas psr 25 
tos kaipo patyrus gydytojas, chirurgai 
ir skuteris.

Gydo etaigias ir chroniškas ligas vy* 
rų, motetų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius* flektret 
prietaisns;

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W 18t& St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pistų it* 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare

Tel. Canal ‘ 3110 '
v Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolnb 6800

spulkų Chicagoj 
mingą taupymo 
Vytauto Spulka, 
yra antrašu 4559 So.
St. ir kuri panaudoja vykusius 
ir realius budus taupymui kel
ti. Todėl kviečiame lietuvius, 
kuriems atlieka kelt tas centų 
nuo kasdieninio gyvenimo, pra
dėti taupymo sąskaitą Vytauto 
spulkoje, nes dabar labai pa
togu, kadangi su pirma C*ena 
sausio, tai yra su Naujais Me
tais, prasideda, nauja serija.

Bet jeigu kam nors nepatin
ka Vytauto spulkos veidas, tai 
taupykite kitoj bile kurioj lie
tuviškoj spulkoj, nes lietuviš
kų spulkų principas yra vieno
das.

Spulkos .yra vienos saugiau
sių ir- pohiinginusi-ų investmen- 
tų Amerikoj. Nei jokioj finan
sinėj įstaigoj Amerikoj neg’aur 
si' tekio uždarbio už savo in
vestuotus pinigus, kaip kad 
spulkose. O tai todėl, kad 
spulkos yra Įkurtos ant koope
ratyviškų pamatų ir visais už 
darbiais dalinasi lygiai su vi 
sais dalininkais. Gi saugumas 
spulkų kalba pats' už save: 

metų nuo įkūrimo
spulkos vargiai kame 

yra žuvęs bent vienas 
Spulkos yra tvirčiau-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABOglUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigtansia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 2515 arba 7.51«

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ■

Balzamuotojaa
Moderniška Koplyčia Dovanai- 

Ttfrfa automobilius visokiems reiki 
tams. Kąina prieinama

3319 Aubttrn Avenue
CHICAGO. ILL.

per šimtų
pirmos
nors
centas.
sios finansines įstaigos Amori-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse ’ patarnau- 
’ ju geriau ir pigiau 

nega< kiti todėl,k kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėa.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
; 3238 S. Halsted Sl

Tel.' Victoty 4088

L-

THERAPY 
U MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kam pat Wabatb Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT; 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugtyžo ii Lietuvot
Palengvins, akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, ivaigimo< 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
t/Umparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS ARfS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJZU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomot be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tef. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

a

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 ikj 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredotnis ir ncdėlipmti pagal įasitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAE
Ptaktikaoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 lubog * 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, noo 2 Iki '4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėk noo 10 iki 12 v. diesg 

Phone Midvay 2880

I

i

■■

—---- O--------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. it 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. CbicagO. III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Auentsa 

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

7 iki 8 vat Nedėl. nuo 10 iki 12' 
Rez. Telepbone Pbza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nno 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginh

2 iki 
10

ODŲ

Kea. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 .

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 .So. Halsted Street 
CHICAGO. 1LL

Ofi?o Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel.9191

DR. A. A. ROTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: .
3102 So. Halsted St.' 

arti 31st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.
,,,,,ui     Į-     ■-■i,...................

Tel. Ganai 4050 VeneriHres

M. H. Rohwedder, M. D;
1800 Š. Halsted St. 

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odor

■■i

X

AdvokataiA. MONTV1D, M. D.
We:t To ura State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvrick <0597

iK. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N: Daarbom St., Room 1111D 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi<W* 

. Gyvenimo vieta
3323 South Halatad Straat 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos* nno 6 iki 8 vaL kiekvienai1 

vakarą, išskyrus ketvergi
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St; 

kampas Halsted! St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
i iMmii.blinasia>iit .. ..... <'■ •'■'■i *' *ii«wi ~

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R: BLUMENTHAL
CPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

SVARBI ŽINUTE
DR. M T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė 'abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Boulevard 7820 x 

' Namai:
6641 So. Albany Avė;

TcL Prospect 1930

s

Mm

nusikal

ncpa-

10. mc-

metų 
cagoj 
buvo

.10
ve-

Cook 
priimta 
56,216. 
y. 1930 
mažiau.

Apskaičiuojama, kad iki galo 
šiemet busią vedybų Chi- 
viso 32,000. Pernai 

37,181. Sumažėjimas 
šiemet esanti paseka

presijofi.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

POVEIKIS
KVIETKININKAS

’ NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėm^ Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai '

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
Pirmas holdapas 

vyko

Duokite savd akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Akiniai nuo $3' ' 

Valandos:! 9 ryto iki 9 vak. katdie, 
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

įtarty C. Richmond, 
tų. prisiartino prie Cort teat
ro kasieriaus ir pareikalavoati
duoti jam pinigus. A$Uot iš
pildyti bandito paliepimą, mer
gina sukliko. Banditas pasileis 
do bėgti.

Tuo laiku teatran ėjo vienas 
aktorių. Už bloko nuo teatre 
jis banditą pagavom Pagautas 
aiškinosi policijai Jog mėginęs, 
padaryti holdapą todėl, kad bu
vo sušrlęs ir alkanas, ir kad 
tai buvęs pirmas jo hofdapas.

Daugiau ligoniu pavie 
to ligoninėje
pavieto ligoninėj buvo 
1931 metais ligonių 
Gi metai pirmiau, t. 
metais, jų buvo 6,152 

Manoma, 4<ad miesto
gyventojai turėję šįemot ma
žiau pinigų, .tai daugiau jų ieš 
kojo pagelbos visuomenės pi
nigais palaiIčomoj įstaigoj.

VINCENTAS MEŠKIS

J Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Į j gruodžio 26 dieną. 10:00 valan- 
L|dą vakare 193 1 m., sulaukęs 65 
L metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
J Kauno gubernijoj, Amerikoj išgy- 
Įj veno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Bronislovą, dukterį — vienuo- 

Lle Seserį Beatriče, gimines Joną 
Krūmą. Josephine Virbickicnę. 
Joną Meški, Mr. ir Mrs. E. Stu- 

H r-'rtfeldt. trh pusbrolius '— Edvar
dą. Juozą ir Antaną Virbickus

Kūnas pašarvotas, randasi La- 
chavičiaus koplyčioj. 23 14 West 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks seredoj. gruo
džio 30 dieną, 8:30 vai. ryto iŠ 
koplyčios i Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Meškio gi
minės, draugai ir pažįstami, esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę-liekame.
Sūnūs, Duktė ir Giminės.

Laįdotuvėse patarnauja grabo
rius ‘Lachavich, Tel. Ruošė velt 
2515.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

S.'

AMBULANCE PATAIKAVIMAS DIENĄ ir *NAKTj 
: Me» visuomet taikiame širdingą; simpatingą ir ramų 

patarnavimą, kuomet jia yra labiausiai reikalingas/ 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai 
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742
i . . . . . . m . . - ... . . . . . <. . •:

Lietuviai Gydytojai 
» H IK A H — p, j-Į fĮIIH

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki .9 valandos vakare

A. L. Davidoms, MLD.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio - ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: '

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

R. A; VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Salia Straat 
Room 1934 Tek* Randolph 033$ 
Valandos nuo 9 ryto- fki 5 val.l valui 
3241 S. Halsted St. TekVictory 056** 

Valandoa <— 7 iki 9 vakare 
Olie—Utam.; Ketai ir Subarei < vaM 
Vasalle—Pan» Ser. k Petnyžiot ♦ vak.4

. - U -......................... 1 ■*!■«

John Kuchinskas
♦ - > (

Lietuvis Advokatas

j

---------------------- —
Phone Onai 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 

ValąJlo:: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Repnbllc 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. ’Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
, šalę Midland Banko

A

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj p?gal sutarti

, Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7-—9. Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesiau Avė.
Telefonas (įrovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredonu po pietų ir 

nedelioms pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas .

4712 South Ashhnd Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakare.
Residcnce Phone Hcmlock 7691

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj ano 9 iki 6

A. A. S L A K IS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Su
Room' 1502 Tel. Central 297R

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų i

Vakarais: Utarn., KėtVo ir Subatos * 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hydr Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžionss Bordeo) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adoma St., Room 2117 
TelephoM Randolph 6727

Vakaraia 2151 W. 22n< St. 4^ 
Telepbone Roeerrdt 9090

Namb 8-9 ryta. TtL Repebttr 9604

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Athland Aut.
Tel. Boulevard 2800 

Rer. 6515 So. RoefttPttt St.
TeL Republic 9723

>8



NAŪ,

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Poor komisaras Petronis

Poor komisaras Petronis: 
Golden Star Kliubo rinkimuo
se jisai laimėjo tik 50 balsų!

Petronis yra vienas iš tų ne
laimingų žmonių, iš kurių 
svietas juokiasi. Iš paties gi 
Petronio ir komunistai juokus 
daro. ‘

Per paskutinius kelius mėt 
nesiuš Golden Star Kliubo su
sirinkimuose pp. Petronis ir 
Pažarskis kele “revoliuciją”, 
skandalijo visokiais budais tik 
dėlto, kad pasirodyti naru; 
akyse dideliais vyrais, o /tė
jus valdybos rinkimams pa
tekti į valdybą.

Tais p. Petronio skandalais 
kliubiečiai buvo labai pasipik
tinę; rimtesni komunistai irgi 
šaipėsi žiūrėdami i Petronį.

Bet ve Golden Star Kliubo 
susirinkime, koris įvyko gruo
džio 4 dieną, buvo renkama 
valdyba. Petronis mėgino įsi
gauti jon kaip protokolų raš
tininkas. O tokia vieta, žiū
rint Petronio akimis, lyginosi 
Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų ministerio Litvinovo vie
tai.

Kliubo valdybos rinkimai 
jau praėjo. O kiek kliubiečiai 
juoko turėjo iš Petronio: ne
kalbant apie “socialfašistus”, 
net ir patys komunistai juokė
si iš jo. Ir štai kaip Petronis 
skundžiasi “Vilny” dėl tų juo
kų:

Kada Petronis, iš musų pu- 
sęs> buvo perstatytas protoko
lų raštininko vietai ir ėjo ap
svarstymas kandidatų tinka
mumo, tai Pakaušis, pasipra
šęs balso, sako sekančiai: Aš 
nesu priešingas senajam raštv

ninku! Dapkui, nęs jaunas vy
ras, dirba gerai kliubo ir visų 
labui. Bet ir Petronis yra ge
rai “apsipažinęs” su rašyba, 
tad aš balsuoju už Petronį; gi 
kiti kaip norite, taip balsuo
kit.
juokdamasi pats iš savo kal
bos. Kada / balsai baigiami

atsisėdo

.. ■■
,v ■■<•’..........   •

i pačius Naujus Metus, 
turinis bus pritaikintas 
etų Švenčių.

Jo išpildyme dalyvaus visa 
isto Sabonio “Muzikališka šei
ma”, Akvilė Ančiutč, Anta- 
s čiapas, ir kiti dainininkai.

Antradienis, gr. 29, 1931

jęs delną prie lupų, klausia 
pirmininko “How many voles 
did Petronis get?” Pirminin
kas atsako: “Fifty". Tada 
Pakaušis suplojo ir pasileido 
juokais. Matomai Pakaušis 
jautėsi labai pasitenkinusiu, 
kad Petronis liko neišrinktu...

la prieš 
tai jo 
dėl

visa 
šei- 

Anta-

čia pp. Smalellenė, PrusienČ

Gera Muzika

RADIO IR RADIO SU FONOGRAFU KRŪVOJE 
yra gera muzika dėl švenčių ir per visus metus

Budriko krautuvėje pilnas pasirinkimas radio
R. C. A. VIGTOR (E O T Eft iki <HOEf>

Kainos nuo..........  Į
Prie progos pamatykite tuos naujus radio Budrike krau
tuvėje. Pirkdami dabar gausite gražių dovaną. t 

Suteikiame lengvus išmokėjimus.

Gražus Radio Programai
Nedėliomis —ĄVCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Ketvergais>—WHFG nuo 7 vai. vakaro.

i

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI
♦ * t '

14051—Bernelio šokis ir Oi močiutė motiriėle. Merginų 
choras.

14049—Gimė Kristus Viešpats ir Angelai, šv. Marijos Ch.
14045—Valsas ir Vyžoniškių Polka. Armonika sol. Akiras 
14042—Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus. J. Butėnas.
14041—Deimantas ir Gėlynas polkos. Kaimo Orkestrą.
14040—Gersim, Broliai, Ulevosim ir žydų Bėdos. Padau

žų Grupė. '
14039—Laike ir Džiaugsmingas—polkos. Stygų Orkestrą 
14038—Pasikalbėjimas ir Veselės Polkos. Ch. Orkestrą.
14037—Gero Ūpo i? Linksmi Draugai, Polkos. Arm. solo.
11030—šozk Mergyte ir Mandruolių, Polkos. J. Padauža.
14035—Oi, Greičiau, Greičiau ir Tolima Laike Vilioja.

J. Butėnas.
14034—Ppvasarčlis ir Kaimo Polkos. Victoro Kapelija.
14033—Bevardė ir Radio Polkos. Ch. Veselių Orkestrą.
14029—Linomiųis ir Užgavėpės. Žiūronas ir Grupe.
14011—Kalnų ir Katarinos—polkos. Liet. Orkestrą.
14009—Sakė Mane siekia ir; Molio Uzbonas/V. Valterai- 

tė ir Z. Krasauskienė. s /
14001—Močiut, širdele mano ir Dukrele po sodelį. Venc- 

kevičius—Daukša. ’
14002—Mergyte nesuturės ir šoka Jaunas, šoka senas, 

f Polkos. S. Kosiba. '.
14001—Anykščių Merginos ir Smagi Kūmutė,, Polkos. F, 

Yotko Orkestrą. , * • '

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705

Tai taip ’ dejuoja “Vilny” 
Bimbos ir Andrulio garbinto
jai susimetusieji į Golden Star 
Kliubą. Na, ir kaip nesiskų
sti Petroniu!? štai Pakaušis 
kandidatavo į Kliubo pirmi
ninkus, bet nelaimėjo tos ‘gar
bingos vietos. Paskui Pakau
šis kandidatavo į vicc-pirmi- 
ninkus ir buvo išrinktas. Pet
ronis už jį agitavo komunis
tiškai ir atsisėsdamas nesijuo
kė, o liūdėjo kaip tikras pro
letaras. ' Pakaušis laimėjo 
nors vicc-pirmininko vietą, o 
kai jis išgirdo, kad Petronis 
gavo tik ‘fifty”, tai nusijuokė. 
Tai ve kodėl “markatna” Pet
roniu!.

Ale lai dar ne viskas. Pa
kaušis yra pruseikinis, skloki- 
ninkas, o Petronis biinbinis 
komunistas. Ir štai šis.bim- 
binis komunistas turėjo agi
tuoti už Pakaušį kaip vienin
telį žmogų Golden Star Kliu- 
be, kuris turėtų išgelbėti kliu
bą nuo “socialfašistų”. Juk 
Pctroniui teko vėliau spavic- 
dotis prieš Andrulį už lokį sa
vo smertelną grieką, nes sklo- 
kininkai šiandie juk yra di
džiausi bimbinio komunizmo 
biznio priešai arba konkuren
tai. ,

Gaila man Pakaušio, kad 
jam tokius priekaištus daro. 
Jisai irgi buvo susirūpinęs 
Petronio kandidatūra į sekre
torius. Ir jis, agituodamas už 
Petronį, patarė neB^lšudti liž 
Petkų, t. y. senąjį raštininką 
(vietoj “Dapkus”, sake “Pet
kus”). Ar tai, sakysite, nebu
vo susirūpinimas?

Dapkus yra jau kelius me
tus kliiibo raštininkas. Neži
nojimas jo pavardes arba 
staigus jos pamiršimas pasi
taiko tik tada, kada labai su
sirūpini, arba kada labai 
džiaugiesi. Pakaušis džiaugė
si laimėjęs vice-prezidento 
vietą, tai ir parodė savo hap- 
py-go-lucky jausmą nieko blo
go nerodydamas Petroniui.

Arba ve Stalnionis. Atsisto
jęs jisai ir sako: Draugai ir 
drauges, balsuokim visi už Pe
tronį. Matomai vargšas pa
miršo, kad jis kalbėjo Golden 
Star Kliubo susirinkime, o ne 
kokiame komunistų jomarke. 
Juk tame susirinkime buvo 
daug “socialfašistų”, o moters 
visai nepriklauso kliubui, tai
gi ir sdsirinkime negalėjo jų 
rastis. Tad vadinti visus 
draugais yra juk bimbiniam 
komunizmui nusikaltimas.

Nebeminint kitų komunistų 
irgi juokingų pasakytų spyčių, 
kad neužimti perdaug vietos 
dienrašty, trumpai pasakysiu, 
kad komunistai buvo lyg ne 
savo skuroj arba bes galvų: 
kalbėjo jie nežinodami ne ką 
kalba. , “ r :

Golden Star Kliubo valdyba 
1932 metamą išrinkta Jokia:, L 
Ivanauskas . pirmininkas/ G. 
Pakaušis vice-pirmininkas, J. 
Dapkus protokolų raštininkas, 
V. Rumpa finansų raštinin
kas, A. Nakrošas kasierius, A. 
Andrijauskas, B. Misevičius ir 
J. Pavijoms kasos globėjai.

Kliubiętis.

Naują Metų radio 
programas 

•' . ------ .' ./ •
šiandie tarpe 7 iki 8 vai. va

kare iŠ stoties W. G. E. S. 1360 
kilocycles Peoples Furniture 
kompanija duos Lietuvii/ radio 
programą.;

i > r

Khsto 
myna”, 
nas čiapas,

Kalbės redaktorių^ Pijus Gri
gaitis, juokdarys Čalis Kepurė, 
pasakos savo “Švenčių įspū
džius”, bus graži muzika ir kiti 
įvairumai, -kuom galima pasiti
kėti, kad vjsi klausycojat bus 
pilnai užinteresuoti ir užžavėti 
šiuo programų.' Todėl nepa
mirškime užsistatytl savo 
dios.—Antanas.

Mt. Greenwood
. '» ■ l« ' M|,« >1»» <

Laimingų Naujų Metų visiems 
kostumeriams rėmėjams* '

Užprašome -visus lietuvius, in
teligentus, biznierius tr darbi
ninkus ir šiaip geraširdžius lie
tuvius, šios kolonijos ir apie- 
linkes gyventojus, rengtis ir 
traukti į $LA. 178 kuopos pa
rengimą, kuris įvyks vakare 
prieš Naujus Metus.

.SLA. 178 kuopa naujiems me
tams pasitikti/rengia šaunų ba
lių su šokiais. Bus gera or
kestrą. Pradėsime balių senie
siems metams palydėti ir nau
jiems pasitikti. Senus vargus 
palydėsime, naują laimę pasitik
sime.

Broliai Mt. greenvvoodiečia’t, 
nebūkime nuliūdę, kad sunkus 
laikai spaudžia mus. Turime 
atsiminti, kad esame turėję 
sunkių laikų praeity. ' Bet tie 
laikai praėjo, geresnių susilau
kėme, dabar vėl spaudžia mus 
sunkus laikai, vienok tenka ti
kėtis, kad ir giedresnė diena 
prašvis dar mums,

šios kolonijos lietuviai turi
me visi stengtis, iš savo pusės, 
kad ,šis naujų metų sulaukimas 
butų taip moraliai, kaip mate
rialiai pasekmingas ir naudin 
gas. Lai šios lauktuves pasi
lieka neišdildomu 
musų kolonijai.

Esu .tikras, kad 
parengimą pribus 
sives savo draugus. Visus šir 
dingai kviečiame atsilankyti.

• Kviečiame atlikti mielaširdin- 
gus darbus. . \ v

Kuopos nariams ir geriems 
rėmėjams įžanga veltui. Nepa 
žįstamiems svečiams įžanga 
tiktai 15 centų ^smeniui. Be
darbiai nariai gaus užkandžių 
veltui. . ' \

Kedzie avenue stovės trokas, 
kuris nuveš visus į balių gruo
džio 31 d. 6 Valandą vakaro A. 
Mažrimo salėje, 3926 West 111 
Street, Mt/. Greenwood.

—B. Walan tinas,
( SLA.178kp.org.

ra-

pavyzdžiu

kiekvienas į 
ir taipgi at-

North Side
Iš

<4 .

North West Moterų 
vakaro

Kliubo

26 d

Šileikienė ir kitos jau turėjo 
prirušusios stalus, bet toli gra
žu visi svečiai ir viešnios vienu 
kartu nesutilpo. Teko juos'so
dinti keliais atvejais.

Svečių matėsi iš įvairių kolo
nijų. |Po užkandžių visi grįžo 
į viršutinę svetainę, kur tęsėsi 
linksmi šokiai.

Vakariene apsėjo be spyčių ir 
be “įstatymų laužymo”...

North West Lietuvių Moterų 
Kliubas dar jauna organizaci
ja, bet jau turi virš 40 narių, 
ir vis daugiau jų rašosi į kliu- 
ba. Linkėtina kliubui išaugti į 
keleto šimtų narių organizaci
ją.—M. Kemešienė.

ny Dilius, kuris savo svarumu)
pralenkiu visus lietuvius risti- 
kus. Jis sveria 310 svarų. At
rodo, kad Bilius tiesiog galės 
nugulti savo priešą. Sakoma, 
kad tas naujas milžinas nese
nai yra atvykęs iš Lietuvos, 
nors ,tiesa .Aiherikoj jis yra 
gyvenęs ir seniau.

Ristynės ,kaip jau minėjau, 
įvyks sekmadienį, sausio 3 d., 
2 vai, po pietų.—N.

PRANEŠIMAI

tokiai iki. vėlybai nakčiai. Vietai
Wicker Park Svetainėje, 2040 North
Avė. (Arti Milwaukee ir Robey).

Kviefia Visus — Biznio Komisija,

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storu* vilnonius svederius ir 
psnMakai. ’ Talsom senus svederins. Mes 
parduodam temom kainom idant ralfitumfit 

sutaupzU nuo 75% 1U 100%.

• F. SELEMONAVICIA
Netoli Norm.’’*.?“' Slf VICTORT S.S9. 

Atdara dienomis ir vakarais.

Cicero
Triukšmas naktį

šeštadienį, gruodžio 
apie 9 valandą vakaro jau bu
vau Almira Simons svetainėje; 
1640 North Hancock Street, 
kur ruošta North West Lietu
vių Moterų Kliubo vakaras. 
Man, kaip moįterei, buvo įdomu 
jame dalyvauti.

Prie durų mus pasitiko p. 
SYnalelienė. Paspaudusi ranką 
ji pastebėjo: “Iš?taip toli ne
patingėjai atvažiuoti”.. Atsa
kiau, kad moterų vakaras, tai 
reikia Uuti.. ,

Lipu į antrą ąųj$t#. , Ąa jąu 
apštus \ būrelis Rliiibiečių svė- 
čių. • Jaunasis Steponavičius su 
savo pagelbininku groja, šokių 
melodijas, bet šokėjų ne dau
giausia. Vyrai susėdę daugiau
sia pasieniais šnabžda ir lyg ne
turi drąsos ant floro išeiti. P- 
nas Kairis paskelbia, kad Šis 
vakaras yra moterų ir kad jų 
teisė yra vyrus Šokti vesti.

vkaip matai, neliko nė vieno 
vyro pasieniuose, o floras pil
nas šokančių porų. Tarp šo
kių skambėjo lietuviškos dai
nos; "/ ■ . 1 ■/

Galų gale p. Kai ris praneša, 
kad šeimininkės turi paruošu- 
šios užkandžių, ir papr^ė sve-

> Gruodžio 25 d., t. y. fcalėdų 
rytą, biskį po trečios valandos 
pasigirdo gatvėje klikimaš ir 
švilpimas. Pašokau iš lovos, 
pribėgau prie lango. Matau— 
pilna gatvė vaikų.

Nežinodamas kame\ dalykas 
pamaniau, kad gal kilo gais
ras. Paskubomis apsirengiau 
ir išbėgau į gatvę patirti kas 
atsitiko. Pasukau prie kampo 
49 court ir 15 gatvės, kur ran
dasi šv. Antano parapijos mo
kykla. Matau, didžiausias bū
rys vaikų apgulęs merginų (se
serų) namą. Pilna ant laiptų 
ir šalygatvy. Triukšmą kelia 
lyg dienos metu. Prisiartinau, 
pradėjau klausinėti.

Mažesni vaikučiai kalbasLapie 
Kalėdų dieduką, apie dovanas 
ir retkarčiais/ sumini Jęzaus 
vardą. Supratau koks daly-, 
kas: vaikučiai subėgo ir laukia 
Jėzaus užgimstant. O dides
nieji berniukai ruko cigaretus, 
bliuznija ir piktžodžiauja kai 
kurie tokiais žodžiais, kad pas
kutinis gatvės valkata turbut 
biauresnių nesugalvotų; jie net 
nekreipia! jokio dėmesio į vie
ną kitą praeinantį , suaugusį 
žmogų. ■ • « z

Many gimė miptis, kur yra 
tų vaikų tėvai, ar jie žino kur 
jų vaikai ir ką jie veikia? Bet 
juk tėvai patys taip anksti 
vaikus prikėlė ir išvarė į baž
nyčią.

Man bestovint ir betėmijant 
vaikų elgėsi pra-dėjo mušti 
skambalas. Už valandėles pa
sirodė merginų (seserų) ir su 
vaikais jos nuėjo j mokyklą, 
žmonių taipgi pasipylė visomis 
gatvėmis į bažnyčią, aš gi nu
dūlinau namo ir atsigulęs lovoj 
pradėjau mąstyti apie tai, k6- 
kiai kunigų civilizacija yra. \

Apgaudinėja jie biednus 
žmonelius, Jėzaus vardu daro 
biznį, ir dar kokį: gyvena di
džiausiame ištekliuj, valgo ir 
geria kas tik patinka, ba tam
sius žmoneliai suneša pakan
kamai pinigų ,nors patys kai 
kurie pusbadžiai gyvena. Ap
gailėtinas dalykas, kad dar 
šiais laikais tiek daug žmonių 
tiki į visokius kunigų sugalvo
tus dalykus, iš kurių patys ku
nigai juokus daro.
z O skambalas vis man nedavė 
ramybės atsikartodamas kas 
pusė valandos. Priverstas bu
vau atsikelti ir imtis plunks
nos, kad pažymėti kas teko 
matyti, praėjusią naktį..

STANKŪNAS '
Kas norit gerų pąveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

SPORTAS
■ / - ■

BanceviČ|aus-Komąro ( ristynės 
; p.'.'^.,.^„4 / v : ■
Dabar jau tikrai paaiškėjo, 

kad “drapiežnas dzūkas” Ban 
čevičius risis su Joe. “Bull” 
Komaru. Ristynės įvyks se
kamą', sekmadienį šv, Jurgio pa
rapijos svetainėj. Tielę viėnas, 
tiek kitas prie ristynių rengia
si. Bancevičius sako, jog jis 
dar turi pakankamai “štimo”, 
kad ^aplaužyti “buliui” ragus.

Ristynės bus dar įdomios ir 
tuo, kad jose dalyvaus 4u nau
ji ristikąi. Būtent, Kazimie
ras Aukštaitis, kuris prieš ke
letą mėnesių atvyko iš Škoti
jos. Aukštaitis yra gana tvir
tas vyras ir sveria apie 230

Būtent, Kazimie

Kadangi šie programas išpuo- šius į pirmojo aukštu svetainę. svarų. Kitas ristikas bus To-

■'■/./y.
S'fi ,".<T r.*: 'Si?

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara nuo 

vakaro kas-

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo :r buda- 

vojimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die. '

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupini’mo pinigų, saugiausia 
dėl investmentiį ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių. *

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sekr.
Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte mėnesinį susirinkimą 
turės utarninke. 29 d. gruodžio. 8 v. 
v., Ch. Liet. Auditorijos salėje. Visi 
atstovai ir visos administracijos malonė
kite pribūti, nes daug svarbių dalykų 
turime dėl apsvarstymo.

— M. Kadziauskas, sekt.

Birutės Choro repeticija įvyks šį va
karą, lygiai 8 vai.. Lietuvių Auditorium. 
Visi choro dainininkai-kes laiku pribu
kite. Reikale šokių girdėsite pranešima 
taipgi, Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, metinis koncertas, sekma
dienyje, Sausio-Jan. 3 d.. 1932. Pra
džia 4:30 vakare. Programe dalyvau
ja: Anelė Salaveičikiutė, P. Jakavičius 
J. Čepaitis, Šaikus-Ascilla, merginų trio, 
p-lė V. Čepukiutė, Pirmyn thoras, Sim
fonijos orkestras ir tt. Po programui

MADOS

A. F. CZESNA’S 
BATHS

ITBKIAKOR. SCįFCRINftS VANOS IR 
elektrikinis GYDYMAS

Treatmentaf visokių kraujo lirų. reuma
tizmo, nervų. lumbago. tal£lo, paraly
žiaus, eclatica ir visas panailaa liras n- 
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Snlfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 Ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
reral cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 IVairųs 
treatmontai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. TeL Boulevard

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

□ienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Weat Madison Street

For Rent
STORAS PASIRENDUOJA 

su 10 kambarių — gali būti vartojamas 
kaipo Rooming House, res tau rantas ar 
kitokiam bizniui. Gera, biznio vieta. Del 
platesnių žinių šaukite Crawford 3644. \ 

t

Furnished Rooms

2515

2515 — Paprasta bet praktiška ir ge
rai atrodanti suknelė. Galima siūdinti iš 
juodo arba kokios kitokios spalvos Šil
ko arba vilnonės materijos.

Sukirptos mieros 14, 16,. 18, 20, 
taipgi 36 ir 3 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ■ , '

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Hahtęd St., Chicagd, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia idedu 16 centų ir prašau

J * I ✓

atsiųsti man pavyzdi No. »—...»
Mieros ....................... per krutinę

(Vardas ir pavarde) 
r' / s ■ < ■ -
(Adresas)

(Miestas ir valstija)

GARSINKHĖS 
NAUJIENOSE

PASIRENDUbJA kambarys dėl vai
kino arba merginos, galima ir virtuvę 
vartoti, renda pigi. Pirmos lubos užpa
kaly. 819 W. 31st Place.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ policijos šuo (vyriškos 
lyties) gruodžio 6 d., didelis pilkas ii 
rudas. , Mergaitė nusiminusi. Atlygini* 
rnas. J. Pocius, 2606 W. 59 J5t. Tel. 
Republic 5311.

Personal
Asmenų Ieško

' PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
turi būti biskį pasiturintis. Aš esu Alek
sandrą Geštautienė, 28 metų našlė, turiu 
vieną 6 mėnesių beibę.

Kreipkitės laišku
Box 1380 
Naujienos, 

1739 S. Haltsed St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

ESU priverstas apsimainyti janito- 
riaus darbą. Galite būti ir nevedęs. 
Atneša j mėnesį $225. Yra 8 bildingai. 
Gera Vieta.

Atsišaukic tarp 10 ir 4 vai.

335.2 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie pardavi
nėjimo. Turi kalbėti lietuviškai ir len
kiškai. Maža alga. Matykite Motiną 
Heleną, adresu 1721 W. 47th St., nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas dirbtu
vių distrikte, darantis gerą biznį. Arba 
fixturiai. Bargenas. šaukite Yards 
0841. '

TURIU parduoti kampinę grosernę 
už $875. geras biznis, renda $35. kam
bariai, veikite greitai. 2500 W- 39 St.

PARDUOSIU arba mainysiu groser* 
nę ir delicatessen ant mažo namo ar 
automobilio. 3514 Emerald Avė.

PARDAVIMUI Slicing Macbine 
“Little American”, ant lengvų iimokė- 
jimų. A. Saldokas, 6655 So. May St-. 
Tek tnglewood 5723.

PARDAVIMUI grosemė ir delicates- 
sen biznis, parduosiu visą ar pusę. Esu 
viena moteris, per sunku apsidirbti. Ne
praleiskite progos.

3703 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namsl-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

totas, farmas/ biznius visokios rųliea 
NJra skirtumo apielinkis ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgafi 
ir parūpinant į 1 ir 2nd mortgage leng
vo mis išlygoihis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. /

4425 So. Fairfield Avė,
j T^. Lafaytcte 0455

-■ ' \ . ’-'/r ' J.W J . / ■ f . * rH - , ' ' i________
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