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Mokesniai nuo pelno 
žemiau $5,000 nebus 
didinami piliečiam?

Demokratu frakcija Šimtai užmušta 
galbūt turi planą kruvinose japonų 
arba neturi plano kiniečių kovose

Sako, turtingiems mokesnius Kiniečių armija rengiasi pasL 
pakelsiu ilgi karo laikų nor- traukti iš Chinchow 
mos -----------

Washington, gruod. 29. -~ 
Baigiamai paruošti demokratų 
frakcijos mokesnių programą, 
(kuri numato, kad turintieji pa
jamų mažiau $5,000 metams 
neprivalo mokėti daugiau tak
sų kaip dabar moka ir kad 
turtingiesiems turi būti pakel
ti mokesniai ligi karo laikų 
aukštumos.

Iš derybų tarp demokratų 
frakcijos lyderių kongrese pa
tirta, kad yra ruošiama eile ki
tokių pasiūlymų, ,kaip tai, kad 
nebūtų uždėta pardavimo mo
kesnių, išskiriant tik praban
gos daiktus; kad visierųs val
džios departamentams butų nu
muštos algos ligi 10 nuošimčių, 
svarbiausia armijos, laivyno ir 
pašto tarnautojams; kad butų 
pakelta kaina pašto ženkliukų 
nuo 2centų ligi pustrečio ar
ba trijų; apsaugoti, kad ^takų 
ir saugjnenų (securities) savi
ninkai n ei šsis tikinėtų' mokesnių, 
pardavinėdami arba perleidine- 
dami savo popierius .ir kt. ?

Ištikrųjų nieko nenutarė
Spėjamu, kad mokesnių re

formos įstatymai bus priimti 
dar vasario mėnesio pradžioj.

VVashington ,gr. 29. —Skir
tumai nuomonių, kaip padengti 
numatomų ateinančių metų $2,- 
000,000,000 deficitų valstybės 
ižde, pasireiškė ir pačių kon
greso demokratų lyderių tar
pe. Collier, kongreso ways ir 
means komiteto pirmininkas 
pareiškė, kad ligi šiol “dar jo
kio plano taksų programai de- 

neparuošė, .arba bent 
aš da^^fc^ nemačiau“. Visa 
kų demokratai ligi šiol yra nu
tarę, tai kaip sukelti $200,000,- 
000 “užkamšant skyles, pro ku
rias mokesniai prasmunka“.

Kaip vaikai išrišo de
presiją

Quincy, Ilk, gr. 29. — Bobby 
Hardy, 5 metų ir kitas dar 
jaunesnis jo brolis, atėjo į po
licijos stotį ir paklausė, ar nė
ra grindžių plauti. “Kam rei
kalinga?“ paklausė policistas. 
“Mat, mes įsigijome šunį ir ne
turime už laisnį užmokėti do
lerio“ ,atsakė vaikai. Vaikai 
tuojau gavo “darbą“ ir jų šuo 
laisnį.

Kaina 3c

Peiping, Kinija, gr. 29. — 
Keli šimtai kiniečių ir mažiau
sia 150 japonų krito kovose 
tarp Yingkow ir Kovvpangize. 
Japonai jau užėmė du miestus 
pakeliui į Chinęhovv. Iš Hucha- 
puvu miesto kiniečiai japonus 

•išmušė, bet šiandien' japonu, 
padarė prieš atakų su bombo
mis oraliviais ir artilerija. Nak
tį vėl laukiama kiniečių kontr
atakos. Ties Tienchdangtai ki-. 
niečiai atkirto japonų rezer

vus. Iš Mugdeno japonai sku- 
Įbiai pasiuntė dar vienų brigada 
į karo laukų. Kalbama, kad 
kiniečiai pasitrauks iš Chin- 
chow, tokiu budu užleisdami ja- 
jonams visa Mandžurija.

Bacilos, kaip šunes, tu
ri blusas

Baltimorc, Md., gr. 29. — 
Mokslininkai ištyrė, kad nema
tomos ligų bakterijos, lygiai 
kaip. sunešę turk savo “blusas’7. 
Kokios tos'blusos yra, joks mi
kroskopas neužmato,' tik kad 
tokios blusos bakterijas vargi
na ir kanda-, ištirta eksperi
mentais. Tai yra tam tikri 
bakterijų parazitai, kurie arba 
įveda bakterijas į pasiutimų, 
arba jas labai nukamuoja. Pra
dedama tokiomis “blusomis“ ap
leisti kaikurias ligų bakterijas, 
kaip tai choleros ir tilo.

Hawaii ugniakalnis te- 
bepjla lavą . 

x

Hilo, Hawaii, gr. 29.—-Prasi
dėjęs-pereitų trečiadienį ugnia- 
kalnio Kilaeuna išsiveržimas li
gi šiol jau išliejo apie 260,000,- 
000 kubiškų pėdų sutirpusių 
akmenų, lavos. Milžiniški fon
tanai skystos lavos po 400 pėdų 
aukštumo, su perkdnišku tren
ksmu šaudo į orų. -Kalno apy
linkė apdengta jau 90 pėdų gi
lumo lavbs sluoksniu.

Nuogam ant ledo sėdė
ti nemalonu- \

■ * I -

Fort Morgan, Colo, gr. 29.— 
čia rastas Fred Gustafson, 25, 
nuogas besėdįs .ant ledo, jau 
pusiau sustingęs. Radėjai per
kalbėjo jį važiuoti su jais, ir 
kai Fred atšilo, jis pasisakė no
rėjęs nusižudyti susišaldyda- 
mas.

Chicago, III., Trečiadienis, Gniftdžio-Deccmber 30 d, lp31

(Acme-P. fa A. Photo!

Webb, Miss. — Potvvnio vaizdelis. Cyt mtpjai turi naudoti valteles, kad dasigauti iki krautuvių

Biurokratu anglis 
žymiai pralenkia 

taksų mokėtojus
Kiek per 15 melų užaugo pilie

čių, valdininkų ir įstaigų

Washinglon, gruod. 29. — - 
Per paskutinius 15 metų Su
vienytų Valstijų gyventoji] 
skaičius padidėjo 16. nuošim
čiais, gi federalių valdininkų 
skaičius tuo pačiu laiku padi
dėjo 37 nuošimčiais ir išlaidos 
tiems valdininkams bei įvai
rioms centralinėmfe funkcijoms 
išlaikyti padidėjo 300 nuošim
čių. ’ - . ■

sVien dėl prohibicijos šiandien 
įstatymų vykinimo priežiūra 
yra 10 kartų brangesne kaip 
buvo 15 metų atgal. Legislaty- 
vių, teisinių ir ekzekutyvių i- 
staigų išlaidos padidėjo tris 
sykius.

Prezidęnto ofisas dabar kai
nuoja po $1,650,000 metams, gi 
kongresas ir jo įstaigos virš 
$30,(10^,00’0. Kiekvienas kon- 
gresmonas ir senatorius bend
rai kainuoja metams po $57,-. 
633, įskaitant kongreso ir se
nato rūmų, knygyno ir kitokių 
centro įstaigų,'priklausančių le- 
gislaturai, išlaikymų.

Rusija augina daug ar
batos 

. ,j L y -f ‘ . t

Maskvo, gr. 29. — Sovietų 
Rusija žada likti pirmoji pa
sauly arbatos statytoja. Prasi
dėjus 5 metų planui, 1929 me
tais arbatos laukų buvo .7,813 
hektarų, pernai metais jau bu
vo 14,269 ha ir šiemet arba
tos plantacijos ūžimo jau 22,- 
142 hektarus. Manoma pada
ryti po 3 tonas arbatos lapų 
nuo ha. ' ,

Suimtas policistas ban
kų plėšime

Hartford City, Ind., gr. 29. 
—Įra Barton, Blackford apskri
ties šerifas, areštuotas kalti
nant dalyvavus bankų plėši
niuose Hartford City, Montpe- 
lier. ir Dunkirk, Ind.

Illinois pražydo rožės 
-—L—

' Springfield, Ill„ gr. 29.—Ro
žės, laukinės garstyčios ir ki
tokios žolės pradėjo" žydėti, kas 
patvirtina, kad 1931. metai bu
vo šilčiausi< metai pradedant 
mio 1879 metų. < ,

-—.— - •,.
Paryžius, gr. 29. — Rumu

nija tikisi gaiiti Francijoj $15,- 
000,000 paskolos.

■ J ' ‘

Amerikiečiai užima Ru
sijoj! vietas

Londonas, gr. 29. — Ameri
kiečiai specialistai Rusijoj tiek 
madoj, kad-visos geresnės vie
tos jų užimtos. Sovietams pa
skelbus, kad reiks 6,000 naujų 
mechanikų, anglai norėjo tas 
vietas gauti, bet rado, kad jau 
amerikiečiai ir tas užėmę.

*■ iii ii>įiii * ii imi ■ — ~ ■ 1.1 i

Demokratija įvertina 
gerus vadus

Šveicarijos prezidentas išrink
tas 4 kartus t :

Berijąs, ’&veicarija, gr. 29.— 
Kuomet kitos Europos šalys 
siūbuoja tarp diktatūrų ir mo- 
narkijų, Šveicarija ramiai, tai
kiai išrinko savo prezidentų 
Giusęppe Motta ketvirtam ter
minui. Jis. yra .60 metų am
žiaus, gilus demokratas ir tau
tų laisvės šalininkais. 1924 me
lais jis l>uyo Tautų .Sąjungos 
prezidentas. * . ?

Pūga nulems Suomijos 
prohibiciją

Helsinki, Suomija, gr. 29. — 
Vakar įvyko nepaprastai smar
ki sniego audra, kuri užpustė 
kelius ir atkirto farmeriams 
priėjimų prie balsavimo vietų. 
Kadangi balsavimai eina šian
dien ir sausieji daugiausia ti
kėjosi paramos iš farmerių, tai 
Slapieji džiaugiasi,, kad referen
dumas išeis Slapiųjų naudai.-

“žvaigždės” prasiskoli
no $400,000

..............

Hollywood, CaL, .gr. 29. — 
Seserys Rosetta ir Vivian Dun- 
kan padavė save bankrotu dėl 
skolų $400,000, kurių jos ne- 
nebegalinčios išmokėti.
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Fašistų banke rado vi
so $2.50 

■. , \ : '■ < « I

Milanas^ Italija ,gruod. 29.— 
Trys Milano- Banko oficialai 
areštuoti,, kuomet padarius re
vizijų banke ros ta tik $2.50 pi
nigų.

Chicagai ir apiejinkei fedęra- 
lis oro biuras šiai dienąi pra
našauja:

t

pietus pastoviai Šilta; stip- 
rdka^ pietryčių ir rytų vėjas,.

Vakar temperatūra buvo 40- 
42.

r

Gyvybės eleksyras 
rastas gyvuliuose, 

tik labai brangus
* —....... ..

J

Gormonos coriin gina organiz
mus nuo nusilpimo

New Orlea-ns, gruod. 29. — 
Kažkas panašaus į senovės “gy
vybės eleksyrų“, kurio ieškoda
vo, alchemistai, dabar rasta gy
vulių ,o taip pat ir žmonių 
liaukose, vadinamose adrenali- 
niuose hormonuose. 

X 
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/ šis hormonus, pavadintas cor- 
ti n, bet jo tiek mažai dar te- 
pagaminama ir tiek jis brangus, 
kad kainuotų $12,000 metams, 
norint tik viena ligonį gydyti.

Cortin, jei duodamas didesnėj 
dozėj, ir sveikuose žmonyse 
sukelia ne tik laimės jausmą, 
bet padidina pajėgas, paskais- 
tina atmintį, suteikia atsparumą 
prieš šaltį ir karštį ir surami
na nervus.

Cortin ligi šiol buvo pasek
mingai vartojamas Adisono li
ga sergantiems, bet dabar pa
tirta, ,kąd jis gali gydyti artyi 
išvengti daugybes ir kitokių 
nesveikumų, sukeldamas atspa
rumą nuo 50 ligi 125 nuošim
čių.

žmonės, kurių organizme to 
gorm6no trūksta, reiškia susi
rūpinimą, yra sustyrę, pameta 
apetitą, niekuo nesiinteresuoja 
ir galop nyksta.

*■..............-............................ i... ..

Turtingas jaunuolis pa
kariamas '

Baltimorė, Md., gr. 29.—-Her- 
man W^bb Duker, 22 metų, už 
nužudymą žmogaus turės eiti 
ant kartuvių šiomis dienorpis.

Moteris pasišovė savo 
išradimu 

. ■ , ' 1 J ■ ' ■ • >

Evansville, Įnd., gr. 29. — 
Mrs. James • Shoultz, 25, persi
šovė eidama į savo vištininkų, 
užmiršusi savo įtaisytų šautu
vų nuo vagių.

4 bankininkai kalėjime
Philadelphia, gr. 29. — Ke

turi užsidariusio Girard Avenue 
Title and Trust kompanijos ban
ko oficialai nuteisti po 10 ligi 
20 metų kalėjiman už sukty
bes. -I

t / ' ■

Ispanijoj 3 negyvai sušalo

Madridas, gr. —Per vie
ną dieną nuo speigo mirė trys 
žmonės, vienas Vallobar ir du 
Sevilijoj.
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Cičerinas Buvusis
Sovietų Komisaras
Priverstas Ubagaut

Reikalauja išvyti 
Meksikos arcivys- 

kupa už protestus
Guadalope katalikų demonstra

cijų atgarsiai

Meksikos Miestas, gr. 29.
Religinis įtempimas didėja po 
to, kai katalikų vyskupai, pa
sinaudodami Guadalope stebuk
lingo paveikslo jubiliejum, ten 
surengė tikrų maldininkų ds- 
monstraciją pereitų gruodžio 
12 d.

Vera Cruz valstijos senato
rius prisiuntė prezidentui Ortis 
Rubio' reikalavimą, kad Meksi
kos arcivyskupas Pasenai Diaz 
butų ištremtas į užsienius.

Arcivyskupas Diaz buvo svar
biausias instrumentas padary
me tarp bažnyčios ir valstybės 
sutarties 1929 metais, birželio 
mėn. ir dabar jis atvirame laiš
ke užprotestavo. prieš kongreso 
įstatymą, kuriuo sumažinama 
kunigų įkaičius po vieną ant 
50,000 gyventojų. 

L> ■. . . i

X i •,

Giminyste dar neišrišta
I.,.Oslo; ^Obvęgiją; , L

Moteris 49’ metų, prababiltė
(great grandmother), ištekėjo 
už 23 metų amžiaus piešėjo. 
Tos moters duktė nuo pirmes
nės moterystės dabar 33 metų, 
dabar patapo bobutė. Jos duk
tė, 17 metų, ištekėjo už to 28 
metų piešėjo tėvo. ’ Niekas vi
soj Norvegijoj negali išrišti dp- 
bar jų giminystės.

Nauja literatūros drau* 
gija

Sužinotą, kad grupė musų li
teratų Kaime steigia “Lietuvių 
literatų draugiją“, kurios jau 
parengtas įstatų projektas, ku
rį dabar aptaria literatai. Drau
gija turėsianti tikslo rūpintis 
savo narių dvasiniais ir medžią 
giniais reikalais, turėsianti sa
vo klubą, skaityklą ir t.t. Svar
biausias organizatorius esąs ra
šyt. docentas Balys Sruoga. ’

Helsinkis, Suomija, gr. 29.— 
Atrodo, kad laivas su 15 žom- 
nių, bus žuVęs staiga įvykusioj 
sniego audroj.

, i '.......  i.. -.....  .

Roma,- gruod. 29. — I$raj$a, 
kad šenovės romėnai, dar 200 
metų prieš Kristų savo raštuo
se vartojo stenografijų (trmų- 
prašystę, shorthand).

Sveikindami su 
NAUJAIS METAIS

SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
; PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 jyto iki 8 vakaro. <

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

No. 306

Sovietų ministeris 
rastas girtas, ir 

begulįs purvuose
Buvęs užsienių reikalų komisa

ras čičerinas negali gauti 
darbo

Berlynas, gruod. 80.— Mask
vos policija suareštavo girtų 
elgetą, kurį rado begulint gat
vės grabėje. Nuvedus jį į po
licijos stotį, rasta ,kad ubagas 
buvo ne kas kitas, kaip tik bu
vęs 1 užsienių reikalų komisaras 
Jurgis čičerinas. Ištarnavęs 
sovietų valdžiai kelius metus ir 
persidirbęs čičerinas susirgo ir 
buvo priverstas pasitraukti.

Bet jo sutaupytiems pinigams 
išėjus, čičerinas turėjo ieškoti 
darbo. Niekas nedrįso jam už
siėmimą parūpinti. Desperaci
jos paimtas, ir apsivylimo kan
kinamas čičerinas pradėjo 
smarkiai gerti. Sovietų valdžia 
čičeriną nugabeno į ligoninę ir 
už pasidarbavimą dabar “žada” 
suteikti jam vietą Krymo pu- 
siausalyje.

■
* . •

Nukentėjusiems dėl nederliaus 
prailginamas laikas paskoloms 

grąžinti

Nukentėję dėl ’ nederliaus 
ūkiai, kurie buvo aprūpinti, 
sėkla ir dalį paskolos turėjo 
mokėti 1931 m. gruodžio. 1 d., 
tas mokėjimais paskolos pusės 
grąžinimas atidėtas ligi 1931 
m. gruodž. 15 d., o antra pusė 
ligi 1938 m. gruodžio mėn. 1 d.

Už atidėtų laikų palūkanos 
neimamos.

! ■ I< ; i, , :

Trockis, Litvinovas ir 
Joffe Lietuvoje

X

Kam šios pavardės nėra pa 
žjstamos? Visi žino, kad Litvi- 
novas yra SSSR užsienių rei
kalų komisaras, Trockis buvę? 
vienas iš SSSR diktatorių, o 
Joffe žymus Lenino bendradar
bis. Tik pastarasis jau yra mi
ręs; Litvinivas Leningrade, o 
Trockis ištremtas iš Rusijos, 
kažkur Turkijoj baldosi.

Pasirodo, kad tokiom pat pa
vardėm yra žmonių ir pas mus, 
Lietuvoje. Telšiuose gyvena 
pirklys Joffe ir siuvėjas Litvi- 
novas, o Marijampolėje laikro* 
dininkas Trockis.
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Grand Rapids, Mieli.
Tarnui Aleksynui vakarėlis.

šeštadienį, gruodžio 26 d., 
8 vai. vak. šv. Jurgio Dr-jos 
svetainėje artimi T. Aleksyno 
draugai suruošė atsisveikini
mo vakarėlį. Mat, draugas T. 
Aleksynas savo > reikalais ap-. 
leidžia šią šalį ir vyksta į Lie
tuvą, 'kur, sutvarkęs savo reta 
kalus ir kiek paviešėjęs, mano 
grįžti atgal į Ameriką tik apie 
gegužes mėnesį.

Vakarėly, svečių 
apie 60, tarp kurių 
lėtas ir iš Chicagos,
draugai Pužauskai, pandlė E- 

'zabela Pužauskaite, ponia M. 
^Kizienė (Pužauskienes sesu
tė) ir Walter ’Urbonas. Išė-

■iim .ii

nevičius ir J. Zaramskis; iždo 
globėjai V. Degutis, J. Komin- 
skis ir J. Aukszkalnis ir 
šalk a J. Gedvilas.

Pereitame susirinkime kliu- 
bas putarė priimti naujus na
rius iki sekamo mėnesinio su-

mar-

. I .1 . J I. . - ' I

brinkimo už pusę įstojimo 
mokestį. $ia privilegija galės 
pasinaudoti ypač tie lietuviai, 
kurie šiais laikais nedirba ir 
nori prisirašyti prie šio kliubo.

Šis kliubas turės lietuvius 
kandidatus 1932 metais į vald
žios vietas. Be abejonės, yra 
geriąu bandyti bei stengtis iš
rinkti lietuvius į valdžios vię- 
tas nei laukti 'nuo politikierių 
prižadėtų paskyrimų.

—Adv. N. Valasina,

NAUJIENOS,
-   ——   . - — 

dalyvavo 
buvo kc- 
kaip tai

vavę chicagiečiai yra artimi 
draugų Aleksynų giminaičiai:

8 valandą visi Svečiai susė
do ^ric stalo, bet gaspadirtės 
da su valgiais nesiskubino, to
dėl pirmininke panelė Anelė 
Marčiulaičiutė, apibudinusi 
vakarėlio tikslą, paprašo sve
čius iš eiles pasakyti po kelis 
žodžius. Svečių tarpe atsirado, 
nemažai tokių, kurie kalbėjo. 
Ir visi, kaip vienas, apgailes
tavo, kad reikia nors ir laiki 
nai skirtis su draugu T. Alek
synu. Bet jau jei tokios aplin
kybės susidėjo, tai visi linkėjo 
'draugui T. Aleksynui laimiu-

•simutymo.
Bebaigiant vakarieniauti 

štai įeina ir Dr. K. Paukštis 
Įkartu su savo tėveliais bei pa
nele M. Deltų vaite. Tuoj tapo 
Dr. K. Paukštis pakviestas pa
sakyti keletą žodžių. Dr. >K. 
Paukštis savo kalboje taipgi 
linkėjo draugui T. Aleksynui 
laimingos kelionės į savo gim
tąją š-alį. Po tam kalbėjo 
draugė J. Pužauskienė ir pats 
T. Aleksynas.

Visi kalbėtojai džiaugėsi to
kiu gražiu buriu žmonių, ku
rie dalyvavo šiose išleistuvėse, 
bet tuo pačiu laiku visi išrei
škė apgailestavimą, kad reikia 
skirtis su draugu T. Aleksynu, 
su kurluom teko per daugelį 
metų dirbti ir gana sunkius 
darbus nuveikti įvairiose or
ganizacijose. Priegtam sudarė 
didelį nemalonumą ne tik drg. 
T. Aleksynui, bet ir visai pub
likai sirgimas Petro Aleksyno, 
kuris dabar randasi ligoninėj 
ir j° gyvybei gręsia pavojus. 
Nors drg. T. Aleksynas buvo 
pasirengęs sėsti ant laivo sau
sio I dieną, bet dėliai pavojin
gai sergančio brolio gal tėkš 
savo planą permainyti.

Už šio vakarėlio surengimą 
daugiausia reikia ačiū ištarti 
draugei O. Smilgiuvienei, ku
ri pati sumanė ir pati dirbo 
iki • pat rengimo pabaigos. 
Taipgi ačiū ir draugei Kruli- 
kienei, kuri prie to darbo tiek 
daug prisidėjo, ypatingai pa
gamindama šaunų keksą. Ačiū 
ir musų jaunam daktarui K. 
Paukščiui bei jo tėveliams, ku
rie nuolatos remia musų pa
rengimus. Kai tokis gražus 
būrelis žmonių, kurių tarpe 
randasi ir inteligentų, daly
vauja su mumis, tai paš nius 
atsiranda naujos energijos 
dirbti dėl visų lietuvių labo.

—S. Naudžius. f

Gary, Ind
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B. K. Algimantas

Vilią Devoto Bastilijoje
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arba
Argentinos valdžios lėšomis iš
laikomoje komunistinės propa

gandos mokykloje

(Tęsinys)
šiandien jau šešta 

lapkričio, bet mes 'nieko neži
nome, ką su mumis darys: ar 
paleis, ar kur į salas išsiųs, ar 
kalėjime marinavos, ar depor
tuos? Matomai, pati valdžia 
nebežino, kas daryti su tūks
tančiais suimtų žmonių, kurie 
jų gautomis informacijomis, 
gelbsti kairiajai dabartinės 
Uriburu valdžios opozicijai.

čia septinta lapkričio—bota 
ŠCvisfinės revoliucijos sukak
tuvės—čia aštuntoji—Argenti
nos prezidento rinkimų diena. 
Gal dėl to 'iki šių datų nieko 
ir neišleidžia, o tik daugiau 
atgabena. Vakar, eidami pas 
gydytoją draugai -sužinojo, 
kad į trečią anarchistų kame
rą atgabeno iš Dock Sūdo dar 
devynis lietuvius. Reiškia, su
imtų lietuvių skaičius jau sie
kia apie 40 žmonių. Sakoma, 
kad ministeris Daukantas da
ro žygius nekuriuos Lietuvos 
piliečius paliuosuoti, bet dar 
plačiau girdima, kad kunigai 
Bumša su Janilioniu ir buvęs 
konsulo sekretorius , Steponai- 
tukas vis daugiau lietuvių į- 
duoda į policijos “globą,“ pa
likdami šeimynų maitintojus 
be darbo, o jų kūdikius ir 
moteris be duonos kąsnio. Iš- 
liuosUotų iki šiai dienai dar 
nematome nė vieno, bet kas
dien matome atvarant naujus 
Lietuvos piliečius šian ar ten 
pasireiškusius arba išsitariu- 
sius prieš nedorybėse 
dusį Buenos Aires 
klebonų lizdą.

Godžiai skaitydami
ir vakarinius dienraščius sky
riuje “Gronica Polieial“ vis 
matome plačius aprašymus 
apie naujus “komunistų“ are
štus, apie knygų ir laikraščių 
konfiskavimus.

Rinkimų kampanija eina 
karo stoviui veikiant. Vienok 
balsavimo diena yra musų 
viltis: lankytojai sako ir pa
tys manome, kad rinkimams 
praėjus mus (paleis. 

e i

Protekči jos.
» . ■

Sakoma, kad Argentinoje 
labai veikia protekcionizmas. 
Taip, bet tik ne tiems jis gi
liuoju, kurie įtariami valdžios 
vertime arba propagandoje 
prieš dvasiškuos intercsiis. 
Dvasiškuos ir Legion Civica 
pažadai rinkimus laimėti po
zicijos naudai, neduoda eigos 
ir rimčiausioms protekcijoms.

Už “Argentinos , žinių“, re
daktorių garantavo vietine 
(Pipeiro) policija ir A velianč
ios policijos kapitonus, vienok 
jo (redaktoriaus) brolienei 
<!entra|ittėje policijoje vis pa- 
Sąkydtfvo — ateik ryloj, tai 
išleisim. Kartais' eįčĮavo Ipa-

diena

pasken-

rytinius

Amerifcos Lietuvių Ppliįįkos ir
- Pašalpos Klliibgs,

J
Amerikos Lietuvių politikos

ir Pašelpos Kliubas tūrSjo tuntu 4 diunas if ga|op pąsa 
metinį susirinkimą pereitą 00- 1 
dėldienį ir išrinko .valdybą }š 
sekančių narių: Adv. N. 
lašina, pirmĮuįn^ap; p. Apdr 
riušiunas, pugclbininkas; E. J.
Žukauskas, ųutappių rasljpĮi)’ 

. kas; J. Tcrlcckis, finansų raš< 
tininkas; L. Martinaitis, iždį- 
niuk4s; direktoriai, G. R|aji«į 
šaųskas, A. Ką^Įauskąs, J. 
Noi*mautieuė, A/Dilkils, T. Ba-.

sakydavo

kydnvo —- aleik po nedčllūi, o 
pankui — ateik po rinkimą-

Aš tturiu pažįstamą viešimą: 
laikraštininkų,; sb kuriais ąu- 
s|pąžinau dar ^orth Amoriko’ 
j? gyvendinąs, kfl4p pųv, fla- 
moin Columba, Argentinos 
piešėjų sąjungos pirminiukaa, 
keturių žlumdlų -leidėjas ir įla* 
kingiuusias Argentinos visuo
menėje asmuo. Taip pat gerai

pažįstu karo mokslo skyriaus 
viršininką generaliame štabe. 
Bet ir jų žodis atsimuša į Le- 
gion Civica politikierius ir pa
taria palaukti, ,kol rinkimai 
praeis. Bejcy AJcaįde pareiškė 
malonumo:

— Jeigu nepatinka gyvent 
su komunistais, prašau pereit 
anarchistų kvadron.” Ir dar 
pridūrė, kad ten taipgi yra 
daug jūsų lietuvių.

Ginčai tarp savųjų.
Šiame momente liniją laiko 

Nenėhas. Jaunas vaikinas, bet 
pusmetis kalėjimo jam davė 
drąsos nu duot visa žinantį. 
Jo šalininkai sako, kad jis 
Ežerėlių apskrityj net dvi kle- 
sas perėjo. Jas ėjo per keturis 
metus, taigi skaitosi, už ketu
rias. Sandvičiais jis atsiganė, 
tai ir tinka lietuviškai grupei 
komanduok. Buvusį “Ryto
jaus“ tarybos pirmininką ne 
tik komunon nepriima, bet 
apšaukė provokatorium, šnipu 
ir kito lupomis darodinėjo, 
kad bolševikiško
vadai tik apvogė Argentinos 
darbininkus begales pajų be 
tvarkos parduodami, jų nere- 
gisruodanii, o paskui visai 
juos anuliuodami. Namo ir 
preso fondu ftaipgi ’į apvogė 
Argentinos lietuyjųs darbinin
kus. Taigi dabartiniai lietu
viškų komunistų erštai ir 
smerkia visus buvusius “Ryto
jaus“ vadus, drauge su iš A- 
merikos atsiųstu žulikėliu (jų 
žodžiais tariant) net savo tik
ros pavardės " nepasisakęs, o 
tik “Rosoda“ pasivadinęs Mi- 
zara, kuris čia Staškauską

Rytojaus

............................... . IM>I I1!

vos atvažiavo, —aš juds *dp; 
šviečiau. Rusijoje generolams 
pagonus draskiau. 'O dabar nė 
pasiklot nė užsiklot, n$ rūkyt, 
riė sandvičių jie man nęduO^ 
da. O patys matote, kokios 
šaltos naktys...,

Jo pazgordintojai aiškina,* 
kad jis nukrypo nuo genera- 
lios linijos ir siunčia jį vel
niop su Mizara ir kitais jo 
proteguotojais, visokiais epite
tais apdovanodami.

Visa StaškauskO Viįtis—išė
jus į laisvę susirašyt su. Leo
nu Pruscika, nes čia draugų 
neras, kadangi būdamas ko
munistų vadu, rrrevoliucionie- 
riŠkomis “rczoliucij omis,” 
sus šmeiždavo.

Ijupkričio septintoji.
diena pažymėtina

prieš 14 metų joje veid- 
nuvertė

tuo,Ši 
kad 
mainiai nuvertė Kerenskio 
valdžią. Kas nepriklauso kva- 
dros komunai," o tik policijos 
ir skundiki| apkrikštytas ko
munistu, kritikuoja - bolševi
kus, lygina jų diktatūrą su 
Mussolini diktatūra, rodyda
mi skirtumą tik marškinių 
spalvoj. Tai kiek trukdė šaba- 
sinį ūpą 44 musų kvadros žy
deliams.

Komunistai tą dieną šventė 
labai ^rūpestingai: gatvėse mė
tė proklamacijas prieš demo- 
kratų-socialistų kandidatus 
(tuomi gelbėdami Uriburui), 
o Vilią Devoto penkis kartus 
per dieną rikiavosi, stodami 
eilėn valgyt dubeltavas sand
vičių porcijas/’ Erštai net 
šokolado gavo..

Praėjo balsavimas.
Lapkričio aštuntą ėjo

ręs, pasireklamavęs išdūmė.
Buvęs bolševikų tėvas Staš- 

kauskas kelias naktis gulėjo 
galvą išeinamon vieton įkišęs, 
nes kitur vietos nebuvo, vie
nok Ncnėno įsakymu jį ko
munon nepriėmė; vėliau kiti 
lietuviai (bolševikų tėvo šmei
žti) jį pas save -priglaudę.

Taigi kasdien eina ginčai 
tarp sukurusių lietuvišką bol
ševizmą Argentinoje asmenų 
ir tarp tų jaunuolių, kurie 
kalėjimai! patekę pirmą smui
ką griežia ir sandvičius valgo, 

Jų ginčuose tenka visiems 
“nukrypėliams nuo linijos,“ o 
ypatingai juos 'apgavusiam 
“Rosodai.“

Staškausko Iragedija.
Komunistinio “Rytojauš” ta

rybos ilgų metų pirmininkas 
Staškauskas kalbasi tik su ru
siškais koniunarais. Lietuviš
ki jį ignoruoja ir tvirtina, kad 
jis po to pirmininkavimo tre
čią restoraną nusipirko. Jis 
nenustoja vilties ir kartoja:

—Mane padarė pirmininku 
Rokas Mizara. Aš visą uždarbį 
pravažiuodavau autoniobiliąis 
merginas .komunistams niobi* 
lizųodumas. Ddhartipiui va^

ir

į “Barbariška d|igarchtfa, pri- 
mUyvjąkiapšlose ir brutallš- 
kiaUsiose formose, užklupo 
Vakar dėihokrdtinę respubli
kos ‘kūlturį” — toliau rašo 
t‘La Vanguaydia.”

^Buenos Airės ir Mendozos 
provincijose iega ir smurtas 
perėjo visas ribas, “komitetai“ 
areštuodami opozięijos bal
suotojus, pamindami po kojo
mis Sacuz Peną įstatymus ir 
didžiumoje versdami balsuoti 
Šviesiame kambaryje.

Dcmokratų-socialistų alian- 
zos komitetas paskelbė protes
tą dėl policijos vartoto smur
to laike balsavimo Moron, Lu- 
jan, Hoedo, Tres Arroyos, Ne- 
cochca, Merlo, Bragado, Exal- 
tacion dc la Cruz, Vilią Ma- 
dero, General Arenales, Esco- 
bar, Almirante Brown, Gene
ral Sarmicnto, Tigre, Balcarcc 
ir kitose vietose.

Buenos Aires mieste balsa
vo 325,388 žmones. Visi Socia
listų Partijos lokalai ir, Casa 
dėl Pueblo dirbo su didžiau
siu pasišventimu. “L. V.” tal
pina kėlioliką atvaizdų, iš ku
rių matoma, kad irzArgentinos 
moterys dalyvavauja propa
gandoje už Socialistų Partiją.

Visi Socialistų Partijos ly
deriai visą dieną darbavosi 
savo partijos lokaluose, kurie 
buvo perpildyti narių ir sim- 
patizuotojų. Matosi atvaizdai 
senatoriaus Bravo, daktarų 
Repetto, Dickmann, Buira, Pa
lakios etc. (Buira ir lietuvių 
visuomenei yra žinomas nuo 
tų laikų, kuomet rašančianr 
šiuos žodžius — kaipo Arg. 
L. S. S. delegatui — teko nia- 
lonumo sudaryti kontaktas su

,-|-iiii^uiišnhWiuririirrimiw^ teįton

Partido Socialistą ir turėt drg. 
Buira kaipo garbės svečią ir 
draftorių musų parengimuOąe).

Vartydamas “La Vanguar
dia“ puslapius Vilią Devoto 
baštilijoje matau atvaizdą su
žaloto draugo Alberto Bus- 
quets, kuris nukentėjo atlik
damas sulyg įsitikinimo savo

M*
Trečiadienis, gr. 30, 1931
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pilietinę pareigą balsuodamas 
už dcmokratų-socialistų alian- 
zą. čia greta vėl antgalvis per 
visą “L. V.” puslapį skelbia: 
“Daugelyje komisijų fiSkalai 
socialistai iega tapo pašalinti 
ir balsudtojai priversti balsuot 
už pozicijos kandidatą Justo*’.

(Bus daugiau)

. ■ i..
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H
 ETŲ PABAIGA, Gerbiamieji, Ver-. 

čia mus padaryti širdies atskaitą. 
Mes mintimi perbėgame per pra
eitus metus atsiskaitydami iš 

7 įvairių įgytų palaimų ir, jeigu musų atokai
ta parodo, kad mes turime draugų ir drau- 

. gingi su kitais esame, drąsiai galime tviHin- 
ti esą turtingi. Tat ir projektuodami musų 
sekančių 1932 metų planus mes žinome,* kad 
musų vyriausias tikslas yna įsigyti darfdan- 
giaus draugų, kurių turėdami, jausimi lai
mingais ir turtingais. f

Mes gi—Juozas 'ir Marijona—jaučiamės 
laimingais ir turtingais, nes turime didį 
draugų skaičių su kuriais ir ateity manome 
palaikyti širdingus, draugiškus ryšius.

Taip manome ir jaučiame ne tik Naujų 
Metų sulaukus, bet ir per ištisus praeitus 
metus.

Naujų Metų šventės mums suteikia ga
limybės išreikšti musų jausmus savo drau
gų link.

Ir todėl siunčiame Jums ir Jūsų šeimai 
musų linkėjimus su N ia u j a i s 19 3 2 
Metais!

Mr. & Mrs. J. J. Bachunas, 
Tabor Fanu Sodus, Mich.

Ar
gentinos konstitucinės valdžios 
rinkimai. Rezultatai dar neži
nomi, bet manome, kad lai
mės demokratų-s o ei a 1 i s t ų 
aliansa, nes priešrinkiminėse 
demonstracijose (paskutinį 
vakarą) prie jCasa de Pueblo 
dalyvavo 200,000 Buenos Aires 
piliečių ir abąlnai, visuomen 
nės ūpas reiškiasi simpatiza- 
viine s6ciajist$nsk -

Ircgoycno ir Aivaro šalinin
kai (radikalai pcrsonalistai^ ir 
antipersoiialistjai) — Uriburui 
jų statytus kaddidatbs išbrau
kus — rinkiniuose nedalyva
vo. Opozicijoj* spauda rašo, 
.kad nekuric' jų, o ypatingai 
draugai sėdinčių kalėjimuose 
— balsuos Už socialistus.

“La Vanguardia“, “Notičias 
Graficas“, “EI. Mundo“ ir kiti 
socialistinių kandidatų šali
ninkai skelbia tūkstančius fak
tų, kur pbllcįja sekvestravo 
opozicijos libretas ir neištiki
mus balsuotojus balsavimų 
dienai sukišo ikalęjirinidsna.

Liucinoj žinios.
Lapkričio 9 dienos rytą go

džiai skaitome dienraščius. 
Nors balsavimų rezultatai bus 
žinomi tik per 2-3 savaites, bet 
jau aprašoma forma, kurioje 
ėjo balsavimas. Ndrs ‘Buenos 
Aires balsavo 87 nuoš. balsuo-' 
tojų, bet pozicija vartojo Ar
gentinos politikos istorijoje ne 
girdėtą smuH^.

Socialistų ^Wtijos dienraš* 
-lis “La 'Vanguardia*” pirmoje 
vietoje talpina' cilltorialą aht- 
galviu: “Pblitihės Problemos 
Išsprendimas Tolinasi,“ ir vi
duose puslapiuose duoda tuk
siančius faktų apie biaitrų 
policijos smurtui ,

Socialištiri&i Federacijos 
Buenos Aires -provincijos sek
retorius ’drg. Ro^as škelbiia; 
kad asmeniška i, telefonu ir tc- 
Jogrammpiš socialistinės vL( 
sliomenėš v • vulkĮjui iš vietų 
pranešė lukst^hčlus faktų apie

dulkai su škaplieriais iš Metu- bąlsy vpgijnį; ;
>........................ ...... į... , ...,y , v, „

Naujus Metus Linksmai Galit? Sutikti

RAND TOWER
■ • • SaAininh^ F^ANK CHAPSKl

GERA, didele orkestrą
Keptus Antys iržųsys .$2.50 už plato

Tel. ARLINGTONS ' : ' t VALIUOKITE :
HEIGHTS 1580 RANp, FOUNDRY AND
' ’  ELMfĮVRbT ROAp.

' . - (l Juikill

YOU CAN NOW TAKE 
YOUR CHOICE 

Foreign or Domestic Reception 
AT THE TURN OF A DIAL

?

Ateikite ir leiskite mums parodyti jums 
tikrai stebuklingą radio—setą, kuris aky- 
mirksny iš, puikiausio iš visų setų visos 
šalies stočių klausytis gali, būti paverstas 
į trumpų bangų receiverį klausytis viso 
pasaulio programų—Naują Stewart-War- 
'her “Round-the-World“ Radio. '

Šie nauji radioS—Įvairių gražių mode
lių, su ar be įbudavotų trumpų bangų rc- 
ceivėrių—-nustato naują radio vertę. Pa
daryti paminėti Stcwart-Warncr 25 metų 
Stikaktdves, jie turi savy kiekvieną vė
liausiai surastą radio pagerinimą. Betgi 
juos galima gauti už žemiausią radio is
torijoj kainą,—iiiekurius setus pradedant 
tiktai nuo $34.95, pilnai su tūbais.
Gražus riešuto kabinetas užvedantis geriausiai įrengta 
radio. Sųperhperodync cjrcdit. Multi Mu ir Pentode tū
bai. Apšviestas diala$. Tono kontrolė./ Electro-dynamk 
kalbėtuvas. Tclevjzijos terminalai. Įrengtas dėl reguliario 
broadkastinimo tiktai, pilnai su "JFE

Tas pats modelis įrengtas su viso pasaulio trumpų 
bangų recciyeriu, kaip parodyta, planai 7C
su tūbais ............ .. .......... ..........................  M>O ■ • ■ M

BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulcvard 8167

d-ihe^mid RADIO
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių žemė
Pereitą ketvirtadienį vakare 

prieš Kalyklas pas Nevaraus- 
kus buvo1 atsilankęs Kalėdų 
dėdukas. Suskambino. Duk
tė pažiuręjp pro langą —vnu
sigando. Priėjo prie lango ir 
moteris 
neleido į v^lų kalėdų dėduką.

Pats Neverauskis, pamatęs 
pro langą, Į kad už durų stovi 
dėdukas, pareiškė dukteriai: 
Kodėl neįsįjeidi dėduką į vi
dų? Juk tu rašial jam laišką, 
kad jis atvyktų pas tave ir at
neštų dovani. ' ; , i

NeverauskjB įleido dėduką 
į vidų. Dėdiškas įėjo į vidų su 
didelė kukštąra visokių dova
nų. Skirstė'kokias palikti do
vanas. Duktė pamačius sako: 
Mama, Santa Claus kitus daik
tus kiša atgal į maišą, matyt, 
jis mums nepaliks. Dėdukas 
betgi paliko Movanų Nevarau- 
skiams. ;

‘ Paskui jis išėjo pas kitus su 
dovanomis, i Gatvėmis einantį, 
vaikai jį miniomis apstojo. 
Mokant gerai kalbos, su jais 
butų galėjęs dėdukas geras di
skusijas vesti. Kaip girdėjau, 
dėdukas nekalbėję* todėl, kad 
jis buvęs — moteris.

t 0 » O

Kaip blogi metai, tai šiemet 
turėjo prastesnes Kalėdas ir 

, biznieriai. Man teko pavaikš
čioti prieš Kalėdas po krautu
ves ir matyti kokį biznį darė, 

eriai. Žmonių kad ir pri
eidavo į krautuves, daiktus ir 
vartydavo, bet pirkti mažai 
kas pirkdavo. Visi sako, bu
tu gerai tie ir kiti daiktai įsi
gyti, bet kad nėra pinigų, tai 
nereikia nė tų daiktų. Apla- 

- mai imant, biznieriai nors- ir 
nepadarė biznio tiefc-priešyKa- 

gjėdas, kiek kilais : metais, bet 
“'jiems neteko liūdnas Kalėdas 

praleisti, kaip ’ daugeliui teko 
praleisti iš darbininkų.

Kalbėjo žhionės: Kalėdos, 
Kalėdos O dabar jau kalba, 
kad ir po Kalėdų. Jos mažai 
naudos atnešė darbininkams. 
Lauksime Naujų Metų. Gal 
jie daugiau atneš laimės. Su
lauksime už kelių dienų jr 
Naujus Metus. Matysime ką 
tie nauji metai duos darbinin
kams. ,

taipgi persigando.

jos neuimn. uamininKai, Ku
rie dirbo Pullmano daugelį 
metų, it* jie susilaukė kritiš
kos padėties. ' Kraipėsi į kom
paniją prašydami pašalpos. 
Kompanijos bosai pasakė: gir
di, eikite užsidirbti. Darbi
ninkai atsakė: Kur eisime už
dirbti, kad niekur negalima 
gauti datbo? Bosai davė, dar
bo, bet tokio, kurio seni dar
bininkai negali dirbti. Nė 
dirbti, nė atsisakyt nuo lo dar
bo. Bet jeigu netrivosi dirbti, 
tai atleidžia iš darbo. Sunku 
dabar Pullnianc. Bet ir tokio 
sunkaus darbo gali gauti ne 
visi darbininkai. R.

»\ Jtt »
šaHuunas (rusžemaitis) bu

vo apšauktas per ježednievną 
sklokiniiiku. Bet jis vietinio 
choro Vakare kalbėjęs labai 
prielankiai komisarams: paa
gitavęs remti abn komisarų 
lalkraŠČiUs, o apie Naują Ga
dynę neužsiminęs. Nekurie iš 
sklokininkų dabar juokiasi iš 
šarkiuno, sakydami jam: Ko
dėl tu taip persigandai Bim
bos? Palipęs ant steičiauc ne- 
beužsiminiai apie savą myli
mą laikraštį.

Kol buvo geri laikai ir žmo
nės gerai uždirbo, tai komu
nistai ttiokiho vaikus “komu
nistiškai” rašyti ir skaityti 
Bet kuolnet užėjo blogi laikai 
tų vaikų tėvai neturi iš km 
aukų duoti komunistams, šk 
liovėsi mokinę jų vaikus. Da
bar visiems aišku, kad komu
nistai mokina vaikus tol, ko] 
tėvai turi pinigų. Jeigu tie ko
munistiški mekleriai nebūtų 
užstoję kelio vaikams mokin
ti, tai butų galėjęs kas kitas 
pasirūpinti nuorganizuoti ii 
sutvarkyti vaikų mokyklą. Bu
tų galėjęs ir blogais laikais 
mokinti vaikus lietuviškai ra- 
švti ir skaityti. R.

Bridgeportas
Ramova teatras

Ramova teatre šių savaitę 
bus rodoma:

šiandie ir ketvirtadieny dvi
gubas programas “Flying Iligh” 
su Charlotte ' Greenwood” ir 
“Once a Lady” su Ruth Chatt- 
erton. Be to ketvirtadieny bus 
duodami moterims indai.

Penktad ieny—spocial i s Nau j u 
Metų programas—“Sob Sisters” 
su James Dunn.

šeštadieny — 
Rio Grande”, sii
Johnny Mack Brown.

Sekmadieny — “Rich Man’s 
Folly” su George Bancroft.

‘Lasea of the 
Leo Carillo ir

Lietuvių valanda
' • Keikia pastebėti, kad .los. F. 
Budrike korporacija pereita sa
vaitę davė net 3 gražius, pil
nus įvairumo lietuvių muzikos 
ir dainų radio programos: kū
čių vakarų iš stoties \VlIFC; 
Kalėdų dienų iš stoties WCFL 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų, ir 
sekmadienį reguliarį programų, 
kuris tečiaus buvo pradėtas 1:«

» » »
Roseland State Banka, kuri 

yra resyverio rankose, išmokė
jo dvidešimtą nuošimtį divi
dendų depozitoriams prieš Ka
lėdas,
siuntė į namus, 
n

Skilvio Gyduolės Popu- 
liariškumas Tvirtas 

Kaip Uola
"Chieago, lapkr. 2, 1931. — Me; 

vartojame

TR1NEBK) .
KARTŲJĮ VYNĄ 

per pastaruosius 25 metus. Atsitikimuo
se skilvio pakrikimų, galvos skaudėjimu 
ir nerviškumo, mes jam atiduodame pir 
menybę prieš visus kitus vaistus. Ir jeigv 
mes gyvensime iki 100 metų, mes nie
kad nesustosime jį vartoję. Jūsų, Franl 
ir Barbara Vrhel.” Tiktai geriausios gy
duolės gali pasiekti tokia populiariškume 
laipsnio. Ir Trinerio Kartusis Vynas už
sipelno jo. Jis yra skirtingas ir geres
nis už kitas skilvio gyduoles. Jis išvale 
jūsų vidurius ir išlavina inkstus ir ke 
penis normalaus veikimo. Daugelis dak
tarų rekomenduoja jį ir kiekviena ge
resnė aptieka jį pardavinėja. Mažos ai 
didelės bonkos, vertingas kuponas 
viename pakelyje. Jos. Triner Co., 
So. Ashland Avė., Cbicago, III., 
jums Laimingų Naujų Metų!

kiek 
133;

sę valandos, nes pirmą pusva
landį prisiėjo užleisti bažnyti* 
nėms apeigoms kurios buvo 
transliuojamos iš Chicagos vys
kupo katedros. Kalėdų dienos 
programas susidėjo i.š gražių 
dainų ir kalėdinių giesmių,’ ku
rias gražiai išpildė Chicagos 
lietuvių vyrų choras po vado
vyste p. Saurio. 'Vargonų mu
zika irgi darė malonų švenčių 
įspūdį. Bravo p. Budrikui už 
j o d u od am u s graž i u s rad io* pro- 
gramus ir linkėtina, kąd radio 
valandos klausytojai- bižniškai 
Budrike krautuvę visados rem
tų.—Dainorius.

Užsienio šokių muzi
ka per radio

Klausytis muzikos iš savo gimtosios 
šalies bus didžiausias smagumas tiems 
amerikiečiams, kurie yra gimę svetimose 
šalyse. Radio programai, kuriuos duo
da Lucky Strike cigaretu išdirbėjai, per
duoda muziką geriausių šokių orkestrų 
Europoj, Pietų Amerikoj ir kitose toli
mesnėse šalyse, kuri ateina iš už jurių- 
marių klausytojams Jungt. Valstijose.

Šiuose p rog rainuose jau buvo girdėtis 
orkestros iš Londono, Havanos ir Bue
nos Aires. Yra susitarta ir su kitomiz 
Šalimis perduoti tų šalių geriausių or
kestrų šokių muziką, kad jos galėtų 
klausytis ir šios 'šalies muzikos mylėto
jai. Šiuos prograrnus galima girdėti 10 
vai. vakare Eastern Standard Time ant
radieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
yisu N. p. C< rado tnklu.

Taip kaip Lucky Strike cigaretu išdir-

bėjai pasinaudoja raiko, tuo moderniš
ku mokslo išradimu, kad perduoti klau
sytojams kitų Šalių orkestrų muziką, 
taip jie pasinaudoja mokslu ir cigaretu 
gamyboje. Pašalinimui niekurių kenks
mingų erzintųjų, kurie randasi visuose 
tabakuose, nežiūrint jo kainos ar rū
šies, Lucky Streike cigaretu išdirbėjai 
naudoja speciali spraginimo procesą, kur 
yra vartojami ir ul(r-violetiniai spindu
liai. Tai yra vienatiniai Amerikoje ci- 
garetai, kurie teikia rūkytojams apsau
gą gerklei. Tik pats geriausias tabakas

yra vartojamas Lucky Strike gamyboje, 
iš kurio be to išsimama niekurie erzin
tojai. kurie erzina gerklę ir iššaukia ko
sėjimu.

Paskiausias pagerinimas yra vynioji
mas pakelių j celiophane, kad išlaikyti 
cigaretus tiek pat šviežius, kokie jie bu
vo išleisti iŠ dirbtuvės, ir pridėjimas tam 
tikrų ausikių, kas labai palengvina pa
kelio atidarymu. (Apgarsinimas).

Garsinkites Naujienose

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 metų nei vienas centas.nežuvo 
"Valiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame. Lietuvos Paskolos Bonus Ar Mokame

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $106.00
Acsila'nkykit yp.itiškai arba prisiųskite per paltą.

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

CASH.

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus ^aje^iate’ dar
bą tinkamai atlikti. Nustojimas < 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

• Marle— PAIN-EXPELLER
/ Ireg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulu ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c. ----- Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.

Sieniniai Kalendoriai
Paveiksluoti, dideli

Pusdykiai -- 100 už ............. $10.00
Užsisakykite tuojaus

Čekius ir laiškus pri- 
Praneša, kad 

už ilgo busiąs išmokėtas ir 
tras dividendas. Kurie kal- 
įosi su resyveriu, tai girdė- 
fjį sakant, kad jis stengsis 
(D geriausiai atmokėt depo- 
ffriams: mažai ko truksiu 
o įdėtų pinigų; jeigu nebu- 
jtokie blogi laikai, tai atmo
kų dolerį už dolerį. Jeigu 
įp bus, kaip resyveris kalba 

dj«)ozi toriams, tai nereiktų 
^rdaug nusigąsti.
Z » « »
^^Rožių žemėje darbų nepa
daugėjo. 'Daug* matos bedar
bių, nekurie iš jų jau antrus 
'Turtus be darbo. Dirbtuvės 
uZlarytos stovi' po antrus me
dus. Nežinau nė kam tos dirb
tinės reikalingos, kad nieko

kl
zil

tų

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtas metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galingi 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingi 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokias skaudėjimas. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio' Galinga Mostir yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai. ^ 

Deken’s Ointment.Co 
HARTFORD, CONN.

Garsinkite “N nose

Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

f BAGDONAS BROS. 
fyURNITURB V PIANO MOVINO y Local V Loug Dbtanct Removal 
f 3244 S. Halsted St 

Office Tk Calumet 3399 
Rt>. TU. Yatde 3408 

»» 1 1 ' ..
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių it pianų muveriai vietoje ir 

toli, pataraavimaa gene ir pigus. 
817 West 34th St 
Td. Boulevard 9336 

fu, !■ ■■

IM P E RF ECT IN

Modelis 5A —<- Naujos Budavonės ir mechaniško sutvarkymo, 
penkių tūbų, vieno pentode, trijų screen-grid ir vieno 280. 
Didelė atnplifikacija ir pajėga. Solid mahogany dėžutėj, 14% 
coliu ilgio ir 8% colių augščio. Pilnai su tūbais .... $43.5O»
X , •'< . * 'r. • <■ . ., . t.

AMERICAN BOSCH

COM PLĖTĖ
WITH TUBES

Cmnounčing t/ze Personai Radio 
--- ■ - ' ..... ------------------------------------- į; .

_ ______________________ •

NAUJIENOSE
Tel. Roosevelt 85001739 So. Halsted.St

KA AU k? A’S * X O A , 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų atvSjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

1 GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikrašti*

“Lietuvos Ūkininkas”
. vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas 

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 Centų j Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi ąpdovanokite savo gimines.

Už 60 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie? patys nemokia 

’ ’ apSCiti be laikraščio! * •’r s • * • ■
< ; Dar priėš Naujus metus siųskite J Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 

® 50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

!P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikori išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dot

Naujas-Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraitis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinanti*. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
post Office box 777 • oklahoma city. okla.

VIRŠUJ ar apačioj, ar bile kurioj vietoj, jūsų namuose, šis yra jūsų 
Asmeninis Radio.
•— klasinio dezaino gražaus mahogany. Tobulas — 
mus pilname jų gražume ir pilnume. Nebrangus — 
$43.50. Ateikite šiandie — ar rytoj, ir pamatykite’- 
kitę, savo Asmeninį Radio.

Mažas 7-r- beveik neužima vietoš kambary. Gražus 
gausite progra- 
pilnai su tūbais 
- ir pasiklausy-

. BUDRIB, Ine,
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167
II.................................... I ... ' .............. . ...... .

■ VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra x

LIETUVIŲ .

AIDAS
BRAZILU O J

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai
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Subgcription Ra tau
18.00 per year ta Canada
17.00 per yaar outrida oi Chfcago
$8.00 per yw ta Chicaro
So per oopy __________ _______

Entered m Socond Claaa Mattar

Chlcagoje — prifaU
Metama ........
Pusei metų Me—eei 
Trhne raSneataine % - 
Dviąm minėdama 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per Kneitotojusi 
Viena kopija------------
Savaitei ............. . ......
MtOaStui r .. i tr-riTi

Suvienytose ValrtihMMi M CMcagoj, 
paltui 

Metams — 
Pusei metu w 
Trims mlnssiams - 

UlftlMMBAlDO m 
Vienam mlnssiui •

18.00 
4.00 
2.00 
1.60 
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Naujienos eSrfc*Uan. ilaHriant 
sekmadienius. LeidaVNaujianu Ben
drovę. 1789 S. Halsted St- Chicaco, 
I1L Telefonas Booaavelt 8600.

(AtViliBte)
Metama
Pusei meti ......... —
Trimy nlnMaiM in«
Pinigus reikia sivU i 

Orderiu kartu au lutoak

18.00 
<.00 
2.50

EKONOMINIŲ JĖGŲ EIKVOJIMAS

Apskaičiuojama, kad visame pasaulyje šiandie yra 
20,000,000 bedarbiu. Pagalvokite, kokia tai' jėga. Tau

kia, susidedanti iš dviejtį dešimčių milionų žmonių, su-j 
^Sh^^^sėtinai didelę valstybę; bet į tą skaičių tokio i 

dydži(^|b|y6ėje įeina ir maži vaikai, ir neproduktinJ 
gi sluoksnu^ir ligoniai. Tautoje iš 20 miliomį žmonių 
bus gal tik apie 10 milionų galinčių dirbti.

Reikia atsiminti, be to, kad bedarbiai registruoja-1 
mi paprastai - tiktai miestuose. Ta 20 milionų bedarbių 
armija milžiniškoje savo daugumoje susideda iš pra
monės darbininkų,

šitiek žmonių yra išmesta iš industrinio darbo j 
gatvę. Tiek darbo jėgų, kurios galėtų per astuonias va
landas kasdien gaminti, didinti žmonijos turtą, — yra 
laikoma be naudos. O kiek dėl šitos priežasties yra už
sidariusių fabrikų, kiek mašinų stovi ir rudyja, kiek 
visokio įmonių įrengimo ^ina niekais!, >

Tuo gi tarpu visiems yra aišku, kad rūbų, avaly
nės, rakandų, namų ir t. t. žmonija galėtų suvartoti 
kelis kartus daugiau, negu suvartoja dabar. Pasiekti 
to, kad kiekvienas žmogus turėtų švarų kambarį, butų 
padoriai apsirėdęs ir sočiai pavalgęs, kad bubi visur 
pakankamai mokyklų ir progų kultūrinėms pramo
goms, — visai žmonijai reikėtų dirbti per metų metus.

Taigi šiandie visuomenėje matome milžinišką eko
nominių pajėgų eikvojimą. Tos pajėgos be galo didelės, 
bet prekių apyvartos^ finansų ir kredito sistema yra 
tokia, kad visuomenė nestengia jas suvartoti. Lyg bu
tų koki užtvarai tyčia padaryti, pro kuriuos produk- 
tingosios pasaulio jėgos negali išsiveržti.

Tie užtvarai yra praeities liekanos. Ta sistemą, ku
ri negali suvartoti žmonijos jėgas produktingam •dar
bui ir laiko skurde milionus žmonių, norinčių dirbti, 
yra kapitalizmas. Žmonija turės ją keisti, jeigu ji ne
norės žūti!

lyg žiburiui prigeso, pats gin
čas netekdavo svarbos, o vy
nas — dkonip.

Iš karto kalvio draugai mė
gino juokauti “tetuke Gelenie* 
ne”, bet blogai sekėsi. Riebus 
anekdotas arba nemandagus 
meilavimasis iš karto sutikdavo 
atsikirtimą: > 
, —Ne, to jau nedarykit. Pa
kanka to, jog aš Čįa atė jau J 
Gelene, pasakyk, kad jie nutil-; 
ty.

Atėjus žmonai, kalvis dar 
pabūdavo keletą minutų savo 
vyriškumo palaikymui, vėliau 
apsimokėdavo ir porele išeida
vo. '

Ir tik tuomet prasidėdavo 
kalbos.

Viši puikiai žinojo, jog Ge-j 
lenas tik prie žmonos nejuo
kaudavo.

Namo jie eidavo šalygatviu 
kartu. Ji tylėdama, jis žaisda
mas su kūdikiu ir tuo norėda-, 
mas suteikti žmonai malonu
mą. Bet ir žmona, ir kūdikis 
išlaikydavo rimtą išvaizdą, ir 
jis žinojo jau iš praėjusių šeš
tadienių praktikos, jog iki sek
madienio ryto šaltutis_ nepra-' 
nyks. \' • i

Visa tai prisiminė • kalviui, 
kuomet jis įėjo į barą b. spaus
damas pakeliui draugų rankas, 
prisiartino prie tuščio staliuko, 
i Patenkinti, jog jį v$l mato 

savo tarpe, sandraugiai užjaus
dami stengėsi kalbėti ramiau, 
nejuokauti perdaug riebiai, už
leido jam geriausią vietą. O 
Gelenas, jausdamas šiuos sim
patijos reiškinius, dar smar
kiau jautė savo nelaimę ir gi
liai atsidusdavo.

• —Nieko, nieko, Gelvnai, rei
kia nepaleisti savęs iš rankų. 
Tięsa? Na, burnelę karčios, 
kaip pirmiau, a?

Tai buvo pats šeimininkas. 
Paprastai jis pakildavo iš savo 
vietos tik tam, kad išmestų 
girtuoklį. z

Ir Gelenas jaute pasitenki
nimą dėl tokio malonumo iš 
šeimininko pusės. Jis paspaudė 
jam railką, išgėrė stikliuką, 
dair užsakė.
vo nelaimę. Papasakojo smulk 
menas.

—Ir štai 
kaip jus, 
mintyse nieko nebuvo'. Dešim
tą valandą, atėjo manęs pašauk
ti. Ir galas. Tai atsitiko jai 
baltinius beplaujant. Ji sėdėjo, 
nieko nepasakė ir... Ech, nelai
mė, ot nelaimė...

—O kaip tau dabar su na-i 
mų iukiu?

—Su tikiu? Juk turiu duk
relę, vyriausią, jau dvylikos 
metų, trylikti. Anelė puikiai 
apsiliuobia, Ji viską paėmė į; 
savo rankas. “Aš pakeisiu ma-^ 
mą, — tarė ji man, — aš vis-! 
ką žinau, kas reikia daryti. Ir 
vaikučiais moku rūpintis.” Ir: 
matytumėt, kaip ji apsidirba 
su viskuo. Ji verdą, vaikus ap
rėdo, įkerta jiems kur kojos 
dygsta, siunčia į mokyklą. Ji 
nei sekundės nebūna rami, kaip 
motina. Visai į motiną.

—O tu galėsi gerti su drau
gais kiek tik tilps, nieks tavęs 
netrukdys, — girtuoklio ciniz
mu staiga išpoškino stogden
gys žinenas ir nusižvengė.

Visi nemaloniai nutilo. To ne-, 
reikėjo sakyti. Gelenas norėjo 
supykti, bet pajuto, jog giliai 
širdyje ir jis taip galvoja. Jis 
dievino Poliną, jį apėųiė bevil- 
tė, kuomet jos neteko, bet jis 
atčjo čion ty gali ramiai gerti 
ip buvo malonu jaustis pilnai 
ląAsvip. f

Jiš atsiduso ir lyg daryda
mas, iš sąvo jąušmų Išvadą tą? 
re : '’

^Duojut dąr po vleniį. Aš 
yaišlnu! t ‘ •

Gelenas užsirūko pypkelę ir 
nusiramino. « '

—Ko^ęj tu neįn-i tprųo? 
timta /'vająndą. Vaįkaį \algyti 
nop, — pasi^ir^o staiga už jo’ 
pe^ių majonus balsąs

tai buvo PoJĮnos balsus.
Jis pašoko, ka)p beprotis,'at

sisuko ir pamatė ją, Jį stovė
jo

Jis papasakojo :sa-

Fr. Bute

Maža Moteris
Dėdei Gelenni dargi utės po 

pečius pradėjo lakstyti, kuo
met jis iš tolo pamatė blizgan- 

tamsoje baro ži-čius nakties 
burtus.

Jis prieš
žingsnius ir

norą pagreitino 
už kelių sekundų, 

pats nuo savęs norėdamas pa
slėpti džiaugsmą, pastūmė stik
lines duris.

Lyg tai gėdą / pajuto įeida
mas, lyg sąžinės graužimas jį 
truputį jaudino, bet buvo ne
ramus.

Šiandien jis atėjo į barą pir-; 
mą kartą po žmonos laidotu
vių.

Prieš penkiolika metų jis su 
Polina apsivedė ir ištisus -pen
kiolika metų ' nebuvo jokių 
prieštaravimų, jokių ginčų.

Tik — baras. Baras dėdes 
Geleno yda. Polinos piktoji 
dvasia, tik baras kenkė jų san
taikai. Baro klausimas — vie- 
jyntelis klausimas, kuriame 
Polina nebuvo nugalėtoja. Ge- 
lenas kalvis, atletinio sudėjimo, 
stambus dėdė ir geras vyras 
bijojo jos kąip ugnies ir/be tjo, 
ją mylėjo, veik dievino šią mar 
žą moterį, kuri pasiliko tiesi 
ir malonios išvaizdos, nors 
gimdė penkis kūdikius. Kuo-, 
met ji tardavo: .. w

—Aš norėčiau.,.— žiūrėda
ma j jį savo mėlynom, plačiai 
atmerktom akim, jis iŠ Karto 
pasiduodavo ir darydavo viską 
pagal jos norą. Visame kame 
išskyrus barą. Baro klausime 
ji buvo bejėgė. Tai buvo kalvio 
neliedama zona ir vieną kartą

apsirėdžius, maloni ir Įnikę ant 
rankų kūdikį, kuris vaipėsi 
)rieš aiškią ęlektro^ lempučių 
i viešą.- t į
^Nusistebėjimas gof sekundę 

tęsęsi ir virte šaltu nusivyli-

Jis pažino Amelijį, vyresnę 
dukterj, pavyzdingą šeimininkę.. 
Ir supyąto: ji norejė iki galo 
užvaduoti motiną.

—Ot kaip ? — pramurmėjo 
Gelenas. — Na, sėskis, sėskis. 
Išgerk saldaus, — automatiš
kai jis pakvietė, lyg pirmiau 
žmoną kvėpdavo.

Bet mergaitė nutarė atrem
ti smūgį. -

—Ačjsu, teveli, aš nemėgstu 
saldaus prieš piet. Ir, be to, 
man čia ne vieta; Aš tik atė
jau tavęs pakviesti.

—Ach tu maža bezdžionele!
— nusišypsojo žinęnas ir pirš
tu paėmė už pasmakrį >. - 
šiuk tu!

—-Tėveli, pasakyk, kad jis 
liautųsi.

Par-
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-^Kaįp biotįną, visiškai i mo* 
tiną. Tikra motina — atsiduso, 
Gelenas ir pakilo.

Jis apsimokėjo, atsisveikino 
su draugais, kurie sėdėjo tylė*' 
darni, rlm^» kaip teisėjai ir iš
ėjo kartu su Amelija.,

—Ir dainai tu ipenai ateitis 
čion pas mane? — užklausė jis, 
kuomet jiedu išėjo i .gatvę.

-—Kiekvieną kartą, kuomet' 
tu eisi ten, — -ramiai atsakė, 
mažiukė, - 
mamos vietoje. Bet aš galvoju, 
jog tu dažnai nesilankysi į šią 
vietą, kur man nepadoru lan
kytis. O, be to, vaikučiai val
gyt labai išalksta, kuomet ten
ka ilgai pietų laukti. ,

Kalvis tylėjo, staiga susijau
dinęs kažkokia nauja mintimi 
ir nuolankiai ėjo šalia retkar
čiais atsigrįždamas į nakties 
tamsoje blizgančius baro žibu
rius.

Vertė Mikas Raba ienas.

— -ramiai atsake 
todėl, kad aš esu
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, iš ryto ji atsikėlė, 
kaip aš. Nieko. Ir

savaitėje jis jame atsidurdavo. 
Kartą savaitėje, šeštadieniais, 
kuomet baigdavo darbą, jis at
vykdavo į barą ir tuomet jam 
laiko supratimas pranykdavo. '

Ir kiekvieną šeštadienį pasi
kartodavo ta pati scena.

Laukdama vyro pietums ir 
kiekvieną valandą vis smarkiau 
jaudindamosi, Polina pakildavo 
iš vietos; kuomet būdavo aš
tunta valanda, imdavo ant ran
kų mažiausią kūdikį, kitus pą- 
vesdavo vyriausiai dukteriai 
Amelijs

Kartais jis ją iš tolo patėmy- 
davo arba jo sandraugai jam: 
pastebėdavo: p Į

—Žiūrėk, audra artinasi...
Kartais, kartais besigįnčy-; 

damas kuriuo nors politiniu 
klausimu nepastebėdavo jos at-i 
vykstant. Tuomet ji atsargiai 
paliesdavo jo rankovę ir savo 
aiškiu balsų, labui mandagiai, 
(nes vyrą reikia gerbti ir kad 
žmonės tai matytu) tardavo;

, — Tp greitai sugrįši? Jąu aš
tunta valandų, vaikai norį vai-

eidavo į barą.

Gejenus pašokdavo, paraus* 
davė:’

—Taip, taip taip. , Tuojau, 
tuojau. Sėskis, išgerk stikliuką 
su įPumją.

Dažninusia ji atewakyduv6, 
bet kartais sutikdavę ir ii^ 
davo stikliuką bųdaipa visą JaL 
ką rirpta, tyli. Ir kūdikio, kur 
ji ąpt yanku lykydavo, būdavo 
tokju pat rimtu vęi^o1 išvaizda 
ir aiškus žvilgsnį

O Gelenui tuomet išrūdydavo ipažųtc, r silpnute svariai

Permission Doubkday, Doran & Co. 
................... .

(Tęsinys)

Ten, vienoje didžiųjų dėžių, 
jų buvo penkiasdešimts, ant 
naujai sukastps žemės krūvos, 
gulėjo grafas Drakula! Jis grei-] 
čiausiai buvo miręs ar sunkiai;. 
užmigęs, tikrai negaliu pasaky
ti — akys atmerktos ir pasta
tytos, bet ne stiklinės, kaip pa
prastai numirėlių akys atrodo. 
Ir, nors skruostai buvov labai1 
išbalę, juosė .^įr buvo galima 
pastebėti gyvybės žymes; lu
pos, kaip ir pirmiau, buvo la
bai raudonos. Bet jis nerodė: 
jokios “gyvybėį judesiais. Jo 
širdis nepįakė^ pulsas neveikė, 
negalėjau nėtgi pastebėtijo 
kvėpuojant. Vėltui prie jo pri
silenkęs ięškojįąu kokių nors 
gyvybės ženklų. / Jas negalėjo 
ten ilgai gulėti, nes surikusį 
žemės kvapas—butų pranykęs; 
per kelias valandas, sale dėžes 
gulėjo pamestas viršus, vienur,< 
kitur išgręžtomis skylėmis. IPa- 
maniau, gal jis kur kišeninėse 
turi raktus, bet vos pradėjau 
ieškoti ir netikėtai pažiurėjau į 
į jo apmirusias akis, ir jose,! 
nors jos ir buvo .apmirusios, ir 
nors grafas nežinojo mape 
esant taip arti prie jo, žibėjo 
tokia bjauri - neapykantą, kdd 
sudrebėjęs iš baimes, išbėgau 

; kaip greitai kojos neše iš rū
šies ir išlipęs iš grafo kamba
rio per langą, vėl besigrabalio- 
damas, pradėjau eiti sumą. Dą- 
sigavęs j savo kambarį, sun
kiai alsuodamas kritau ant lo-: 
vos ir, nors galva svaigo ir 
sukosi, lyg bučiau laikinai nu
stojęs sąmones, pradėjau gal
voti kas iš tikrųjų alšitiko... » 

f •

Birželio 29 d. Šiandien išeina 
paskutinis mano trijų rašytų 
laiškų. iGrafas ir vėl pasisten
gė parodyti, kad jis yra tikrai 
mano ir mano išsiųstas, nes 
vėl mačiau jį išlendant per 
langą rūbuose. O ką 'bučiau da
vęs už šautuvą ar kitą mirtin
gą ginklą! Jam rėpliojant sie-i 
na kaip driežas, pirštai tiesiog 
niežėjo jį nudėti vietoj e; bet’ 
netikFu, kad vien žmogaus ran^ 
kų padarytas ginklas galėtų iį 
jį pavelktį. ; Negirtu laukt-6 
gętifp gožiant; perdaug bijau 
yel sųšitilcti ąu 
inotermte, S|igrižaų atgal į 
knygynu ir ska^jąu 1$uygą,. iki 
rpiągąs-jriepžmerkč akli,į. 
. Gjrąfas pažadino. Pąžįurėjo 
j mąne.muožąųąi ,ir, tarė. Nėra 
žmdgku^s1 ipasUųiyj^ jiuris * te 
tų gąlėjęs nuožmiau pažiūrėti,

“Rytoj, brangus drauge, 
nuimti teks pe^itikrtlili. Tams
ta grįžti į savo gražąiiiii tėvy
nę Angliją, o aš prie dwo, ku-

mums daugiau aaepriseis susi
tikti. Jūsų laiškas jau išsiųs
tas namo; ryt nebusiu pilyje, 
bet viskas bus priruoštą tams
tos kelionei. Išaušus, j pilį at
važiuos čigonai, kurie] turi at
likti tam tikrą darbą, c, vėliau 
atvyks ir būrys slavų. Jiems 
išvykus atgal, į pilį atvažiuos 
mano kartota, kuri tamstą nu
veš į Borgo slėnį, kame, sutik
site diližaną, einantį iš Buko
vinos į Bistricą. Vienok, nonų 
tikėti; ; kad dar mah teks su 
tamsta ilgiau pasimatyti Dra- 
kulos pilyje.” įtariau grafą ir. 
nutariau išmėginti |o wošįrdų- 
mą. Nįiošfedumas! TtSl tięsįog 
šventvagystė ;r vartoti ;feį žodį 
ryšy su tuo žvėrišku krauge
riu. Nieko neslėpdamas, sta
bai jo paklausiau:

“Bet kodėl tegaliu ^išvažiuoti 
šį vakar?”

“Nes, brangusis, maųo vežė
jas yra įšvažiavęs iš pilies su 
karieta.” i ,

“Bet mielu noru eičiau pės
čias. Neriu kuo greičiausiai iš 
čia ištrukti.” Jis nuci^ypsejo, 
švelniai, ramiai, bet tuo pąČiu 
laiku, velniškai ir visai neabe
jojau, „ kadv pb to švelnumo 
kauke slėpėsi kokia nors jo in
triga. Grafas tarė:

“O kaip su tamstos 
žu?” '■ y 
. “Bagažas man nerupi.

baga

ris gali tuo1 užsibaigti, kąd

retežius, ir, pradėjo jas atida-1 
ryti.

Nepaprastai nustebęs pama
čiau, kad jų nebūta užrakintų. 
Netikėdamas sąvo akimis, pra
dėjau dairytis aplinkui bet nie
kur jokio rakto nepastebėjau. ,

Durims atsidarant vilkų kau
kimas ėjo garsyn ir nuolat da
rėsi piktesnis. Jų kruvini, rau
doni nasrai, ilgi aštrus dantys, 
kojos, išsikišusiais nubukusiaisl 
nagais maišėsi tarpduryje, prieš 
pat mano akis. Tuojau supra
tau, , kad su -grafu kovodamas 
nieko nelaimėsiu. Turėdamas 
tokius sąjungininkus savo galy
bėje, jis neturėtų jokio vargo 
mane kuo lengviausiai įveikti.] 
O tuo .tarpu durys ateriare vis 
labiau. Vilkus nuo manęs te
skyrė grafas stovėdamas tarp
duryje. Staiga, supratau, kad 
greičiausiai jau prisiartino ma
no galąs. Grafas planavo ma
ne nusikratyti, atiduodamas 
mano kūną yilkams! Ir aš pats 
prie viso to privedžiau, norėda
mas iš pilies ištrukti! Sumany
mas tikrai buvo grafo vertin
gas. Jis atsidavę tokiu biauriu 
šėtoniškumu, kad vįen mintis 
apie paruoštą mirtį vilkų na
sruose, sukėlė manyje didžiausį 
pasibaisėjimą ir nerasdamas ki
to išėjimo ir suprasdamas kaip 
brangi yra man .gyvybė, pasi
naudojau paskutine proga, su
sukdamas: \

“Greičiau, uždaryk duris, už
daryk, palauksiu iki rytojaus!” 
ir uždengiau veidą rankomis, 
norėdamas nuo grafo paslėpti 
apsivylimo ašaras, kurios už
plūdo mano akis. Vienu smar< 
kiu, stiprios rankos pamojimu, 
grafas jas užtrenkė ir vėl su
žvangėjo štangos ir retežiai. 
Stumiami ir kabinami į savo 
vietas, jie aidėjo per visą pilį.

Tylėdami abu.grįžoinę į kny
gyną, ir neilgai laukęs, nuėjau 
j savo kambarį. Paskutinį kar
tą matydamas grafą pastebė
jau jį ’ bučiuojant S'kvo ranką] 
ir bučkį iman atmetant; jo rau
donos akys liepsnodamos trium
favo, o veidą darko šypsena, 
kuria pragare dantis griežiąs 
Judesius4 galėjo ištik rų jų pasi
didžiuoti.

/

Uždariau kambario duris ir 
buvau besiruošiąs atsigulti- 
bet staiga prie durų išgirdau 
šnabždėjimą. Tyliai prie jų pri
siartinau ir pradėjau klausytis. 
Jeigu manęs ausys neapgavo, 
išgirdau grafo balsą •

Į | . . - ■ " ;

“Šalin, šalin, bėgkitc į savo 
vietas! Jūsų laikas dar neatė
jo. Laukite! Turėkite kantry
bės! šiąnakt jis yra mano. Ry-

Leng-j 
vai galėsiu jo pareikalauti kuo-1 
met pors ateityje.” ;

, Grafas atsistojo, ir tęsė, taip 
nepaprastai mandagiai, kad jno-į 
mentui turėjau pasitrinti jakisJ 
Tas • jo mandagumas atrodė' 
perdaug tikras? ;

“Jus anglai turite priežodį.’ 
kuris yra labai artimas jnflte 
širdžiai, nes jo išreikšta ,mln-’ 

,.tis nėra svetima mums “bajo
rams” ir jie jos prisilaiko:: 
skatink išvykstantį.” Sek pas- 
skatink išvykstantį. Sek pas
kui mane, brangus drauge. Nei 
valandos tamsta nepasiliksi 
mano naujuose prieš savo no
rą, nors nesijausiu labai gerai, 
kad tamsta njanę jau apjeidi 
ir dąr •tąįp staigiai, prašau!” 
Ir,; išflidžiąi niūriai žiburį laįk 
damąs rankoje ir pryšpkyje ei- 
damaš nulipo' laiptais |r pųsie^ 
Įtė koridorių. Staiga j įs susto
jo*/ ; ' ;

“Klaupk!” •
Visai netoli nuo pi-

.lies durų pasigirdo vįĮkų kau
kimas* Atrodė, kad j|e pradėjo 
kpkti janj tik ranką pamojus, 
kaip orkestrą pradeda griežti 
atsaldama į vedėjo batono 
judesius. Valandėlę palūkėjęs, 
grafas vėl pradėjo eiti išdidžiai 
prip durų, atitraukė dicĮžiųles 
štangas, nukabino aprūdijusius

>>
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įvairenybės
Šis tas apie druską

ežeruose 
druskos, 
šaltiniai, 
šaltiniai

Kas buvo Lietuvoj 1915 me
tais vokiečiams atėjus, tas pa
mena, kaip vokiečiai, norėdami 
išimti iš žmonių auksą, parduo
davo druską tik už aukso pini
gus. Ir tikrai tokiu budu jiems 
pavyko išgaudyti iš žmonių 
daugumą aukso. Mat, žmonės 
be druskos apsieiti negali. 
Druska žmogui būtinai reika
linga virškinimui ir kūno augi
mui. žmogus metams reikalau
ja apie 8 kilogr. druskos.

Kur valgoma daugiau mėsos, 
ten' ir druskos suvartojama 
daugiau, nes prie mėsos drus
ka daugiausia valgoma. Drus
kos gamtoj yra labai daug. Jū
rių vandeny yra apie 3 procen
tai druskos. Sūriuose 
būna iki 2.2 procentų 
Taipogi yra sūrus 
Lietuvoj toki sūrus
yra AJytaus apskrity, apie 
Stakliškes. Kadaise, kai drus
ka buvo brangi, čia iš šaltinių 
buvo gaminama druska (virini
mu). Druskai atpigus, gamyba 
pamesta, nes neapsimokėjo.

Vartojama valgiui druska 
daugiausia gaunama iš van
dens. Druska iš suraus vandens 
gaunama išgaravimu. Sūrų van
denį arba virina, arba jam duo
da išgaruoti atvirame ore. Van
denį leidžia į tam tikrus negi
lius tvenkinius ir čia jis stovi 

įkol išgaruoja. Vandeniui išga- . 
I ravus, druska pasilieka ant 
dugno.

Labai daug druskos randama 
žemėje. Ir visa jurų bei vande- 

|nių druska vis iš žemės. ,
Vietomis, kaip Galicijoj,. 

Aukštojoj Silezijoj ir kitur, 
druska randama žemėse labai 
storais klodais (sluoksniais). 
Druskos yra mažiau ar dau
giau visose šalyse: Amerikoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Rusijoj.

Druska tarnauja ne tik val
gymui. Ją taipgi plačiai varto
ja pramonėj, ypač, natri j ui, so
dai, glaubero druskai, chlorui, 
druskos rukščiai, stiklui ir ki
tiems dalykams pagaminti.

Kadangi senovėj druska buvo 
brangi ir jos mažiau buvo, tai 
ji mažne visur buvo valstybės 

■' monopolis. Karaliai, kunigaikš
čiai ir kiti valdovai vieni turė
jo teisę pirkliauti druska ir iš 

į to gaudavo didžiausią savo pa
jamų dalį. Kai kur, pavyzdžiui, 
Indijoje ir kitose Azijos šalyse 
druska dar ir šiandie sudaro 
valdžibs monopolį.

Naujas No. 22 *Kovos” 
toj naktį jis bus jūsų!” Grafui gautas šiandie. Kaina 10c. 
nutilus pasigirdo'žemas, bnks- Klauskite Naujienose, 
mas kvatojimas^ Pasiutimo pa
griebtas, smarkiai atidariau du
ris ir antroj pusėje< pamačiau 
tris baisiąsias moteriškes be
laižant savo lupas. Vos spėjau 
pasirodyti, jos pradėjo tikrai 
ipasiutiškai kvatoti ir pabėgo. 
Nusiminus grįžau į kambarį ir 
puoliau ant kelių. Ar iš tikrųjų 
mano’ galas jad \taip arti? Ry-j 
toj ! rytoj! Dieve miclaširdiri- 
gas, padėk man ir tįems, ku
riems aš esu brangti!

Birželio 30 d. ^ytą. šie žp- ! 
džiai galį būti paskutiniai, įrau: 
šyti į šiuos užrašus. Pabudau 
dar nepradėjus ; 
spėjau atsikelti,/tuojau puoliauI 
ant keliu, nes esu pasiryžęs,j 
kad Mirtis atėjusi rastų manei; 
'prisiruošusi. , T

(Bus daugiau) -

Rašomoji Popiera
Tyro bond rąžomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8%XU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konventai reguliari miera 
100 už 25 centus

Į Persiuntimo kaštai extra.

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS

• « '' 
............. .... ....... .... .. ....................... ....—

aušti, ir, -----------

AMERIKOS

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 11. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

« ■> ii   n mini IKM ę iu ■ R'i  —

r Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
kra&iai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai $tovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

f ■ -. ' . .. . k ■■

Būtina v ir labai pageb 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti Šios ialiei 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku 
apie jos viršininkų rin
kimus it viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo- 
mis aųraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI

CHICAGO. CLL.

Siuskite money orderi arba krato* 
ženkleliu*.
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CHKAGOS 
ŽINIOS
Banditai nušovė

Du jauni vyrai įėjo į Joseph 
JRose čeverykų krautuvę adre
su 1240 West Roosevelt road. 
Jie paliepė krautuvės savinin
kui iškelti rankas. Roąe pama
nė, kad paliepimas duota Juo
kais ir rankų nepakėlė. Bandi
tai mirtinai pašovė jį. Pikta
dariai pabėgo su $16.20 paimtų 
iš registerio. Už 16 dolerių at
ėmė iš žmogaus gyvastį.

Mėginęs nusižudyti
Pravažiuojantys automobilis

tai nuvežė j ligoninę Stanley J. 
Hali, 31 metų banko tarnauto
ją, kuris iššoko iš degančio au
tomobilio pats degančiais dra
bužiais. Hali vargiai beišliks 
gyvas. Jisai aiškinosi polici
jai, kad gengsteriai buvę pa
ėmę jį vaidui. Bet policija nu
žiūri, jogei Hali mėginęs papil
dyti galvažudystę. Hali paeina 
iš pasiturinčios šeimynos.

Britva kitam, pats mirė

Barberis Christ Ackerman, 
60 metų, jau buvo prirengęs 
britva skusti kostumeri savo 
šapoj ,1623 North Rockwell St. 
Jisai perpuolė ant grindžių ne
gyvas. Mirė vietoj dėl širdies 
ligos.

Planas taksų mašineri
jai sutvarkyti

Gubernatoriaus ■Emmersono, 
mero Cermako įr kitų stambių 
politikierių konferencijoj sutik
ta bendram planui taksų maši
nerijai Cook paviete perorgani
zuoti.

Planas, kuriam jie sutiko, es
mėj yra toks: Paskirti vieną 
taksoms asesorj ir du peržiūrė
jimo taksų tarybos nariu. Vie
ną tų peržiūrėjimo tarybos na
rių paskirs gubernatorius, kitą 
Cook pavieto tarybos pirmi
ninkas, o gubernatorius ir pa
vieto pirmininkas bendrai iš
lauks taksų assesorių. Jeigu 
juodu nesusitaikytų dėl taksų 
asesoriaus, tai taksoms per
žiūrėti taryba pasamdys kom- 
petentišką asmenį kaip ase
sorj.

šie valdininkai turės eiti sa
vo pareigas iki 1984 metų. Ti
kimasi ,kad iki to laiko legis- 
latura bus tarusi savo žodį tak
sų mašinerijai perorganizuoti.

Manoma, kad valstijos legis- 
latura priims šį planą ir kad 
tuo busią padaryti pirmieji žin- 
ksniai Cook pavietui ir Chicagai 
finansinės pagelbos suteikti.

įspėja ubagus
Policijos komisionierius All- 

man išleido įspėjimų ubagams, 
prašantiems išmaldų gatvėse, 
kad jie liautųsi ubagavę. O jei 
nesiilaus, tai teks eiti j džėlą.

Visgi nepajėgė palaidoti
Viskas buvo prirengta tinka

moms Abraham Coheno laido- 
‘tuvėms, 1421 So. Clifton Park 
avė.

Giminės susirinko, vieni sa
ko: “Ar neatrodo kaip gyvas?” 
Kiti atsiliepia: “No, ne, -atrodo 
kaip miręs.”

uKas atrodo kaip’ miręs?”, 
pasigirdo balsas nuo durų.

—Gi Abe Cohen— paaiškino, 
susirinkusieji.

—Aš esu Abe—atsiliepė 
sas nuo durų.

Visi pasisuko į duris, 
prie durų tikrai stovėjo
Cohen. Pasirodė štai kas. Pirm 
poros savaičių Abraham Cohen 
išėjo iš namų kalbėdamas apie 
nusižudymą. Ir kada vėliau 
iš ežero ištraukta lavonas pa* 
Skenduolio, o Abe nępasirode. 
tai dominės patikėjo .kad pa
skenduoli* ir buvęs- Abe Cohen.

bai

Ogi
Abe

iir

Sumušė kunigą

A. 1A. A . -V.I................Jie tečiau apsiriko. Abe 
šiandie gyvas.

Pora vyrų įsibriovusių j ven
grų kunigo Stepan Paratowskį 
namų, 709 East 92 st., sunkiai 
j j sumušė. Sumušimo priežas
tis nežinoma.

t

Atsisakė kaltinti, gavo 
6 metus kaisti

. ....... ■ •'
Mrs. Josephine Krzyslik, 18 

metų, 6112 West 22 Street, kab. 
tino Per Novaką, 18 metų, ją 
užpuolus. Teisme moteris at
sisakė palaikyti kaltinimus prieš 
Novaką. Valstybė pąliuosavo 
Novaką, bet moteris buvo nu
bausta šešiems mėnesiams ka 
lėti už paniekinimą teismo.

Vaikai sukėlė $82,000

Vaikų aukos ’Chicagos viešo
se mokyklose, kad pagelbėti 
biedniems mokiniams ir nu
pirkti jiems drabužių ir čeve- 
rikų, pasiekė .$82,000 sumą.

Naujas teismas kaltina
mam galvažudyste

Denis Kelly, 71 metų, yra kal
tinamas galvažudyste. Jis buvo 
rastas kaltas. Tai yra seniau
sias Cook paviete galvažudis. 
Denniso prašymu, jam betgi 
leista atnaujinti bylą.

Roseland
Vieša Nevarians- 

kianis ir F. Šiušiams

Kalėdų dienoje J. Neveraus- 
kiai pasikvietė mins su visa 
šeimyna pas save. Pateikė ge
rus pietus, praleidus kelias va
landas, paskui dr vakarienę. 
Smagiai praleidome Kalėdas.

Jau antri metai kai nedir
ba musų šeimynos užlaikyto- 
jas. Manėme, kad turėsime 
liūdnas Kalėdas, bet kitaip iš
ėjo, negu manėme. Kalėdas 
praleidome labai smagiai.

Aciu ,1. i\everauskianis uz 
vaišes. Kadangi pas Neva-, 
rauskius buvo F. šiušiai, tai 
ir jie užprašė mus su visa šei
myna ant rytojaus pas save. 
Tai yra, ant rytojaus :po 
ledų turėjome geras vaišes ))as 
F. šiušius. Buvo Įpagamiiiti 
gardus rpietųs, paskui ir vaka
rienė. Laiką smagiai pralei
dome. Ačiū F. šiušiams už 
pietus ir vakarienę.

šiais blogais laikais kitaip 
negalime išsilyginti, kaip tik 
ištardami viešą padėką Neva- 
rauskiams ir šiušiams.

vaišes. Mums ilgai >bus atmin
tyje praleista Kalėdų -diena dr 
ant rytojaus po Kalėdų. ‘ i

Kaukaičių šcinujtia.

Padėka
G<erbiamai lietuvių visuome

nei tariu širdingą ačiū, už Ka
lėdų pietus^ buriuos kartu su 
kitais aplankiau Kalėdų dieną 
Baymond Chapel svetainėje, 
816 West 31 Street.

Ačiūoju visiems biznieriams 
ir jų šeimynoms, kurie aukavo, 
šiems pietums .'pagaminti reik
menų, ir veliju jiems laimės ir 
pasisekimo, kad ir kitoms Ka
lėdoms išgalėtų reikalinguosius 
sušelpti; nors taipgi tikiuos, 
kad sunkieji laikai praeis ir 
dauge/is t trokštančių šiandie 
darbo jau turite j j ir linksmai 
su savo šeimomis -Kklėdas pra
leis.

Pabar širdingą! ačju gaspa- 
dipėms, kūrins mums pagami-. 
no pietus ir pątarnavo gražiai 
ir mandagiai. Mes buvome 
priimti kaip yra4 priimami sve
čiai vaišingam pakily. '

Reiškiu padėkas gerbipmw 
šeimlnipkėpis pp. Elepai IJęrt- 
chęr,. Emilijai sukiojai, Jennie 
Zymont, Marijai - Jurgeliopienei. 
Tariu ačiū • visiems gerašįr- 
džiams 414 ųžupjantą ir ve|ijų 
•luinipiįų nauju metų. • 

—Kazimieras Drusutis.

.■'-S' L . .z.' V'. ■ r

Pjgestlblę 
s: milk 
Itsolf ...

JI 
Vėlve ei a
i • • > • - si
, skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka Jjrie 
kitų valgių1 Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių, 
lė jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas I

Pabandykit jį šiandie 
—-»del kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas ’ 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

PATENTO4

Laikas daut reliktą €
prie patentu* Neriai- \
kuoklt vilkindami su \
SKĄ”" rM.I£ 
ą stes 

NEMOKAMOS lkny- dykai 
KNYGELIS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.-

fuln*’n Poteri’’" ^"‘Record of In- 
ventlon” fornio*. Mljko nelmain 
ui informneHAK daryti. Suel- 
rtillnfijlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rupeetlngras piv 
tarnavimas,

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstetad Patant Attornoy 
43-A SeeutHy & CommercUI

- ’ Bank BolMIng
(Directly «ctM» Ureet from Patent Offlce) 

VVMHINaTON, D. O.
K

ourtyES
Night and Moming to kcep 
thetn Clean, Clear and Healtny 

Write fur Free “Eye Care” 
or *<Eye Beauty” Book

Mario Co^Dept.H. S., 9 B. OhioSt., Chicago

t

Graboriaž

■■■.mn.iim ..................................

k Peter Conrad
» FOTOGRAFAS
Q Fotografuoju jūsų na- 
■ muose arba studijoj.

J 730 W. 62 St
fd. Englewood 5840

-
A

<*
Graborlat

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonu 

Cicero 3724

Ct.

B

1646 W. 46th lt.

Telefonai 
Boulevard 5203 ' 

Boulevard 8413

T
Lietuvės Akušerės

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard .8483

......Gydytoja1.____________
Dr. C. R. Kliauga

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 

2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av, 
Phone Hemlock 7828 

Pagedėliais, Seredoms ir Pėtnyėioms 
1821 So. Halsted Street

Buy gloves with what 
it savęs

H8ra vellmto mo««u 00$ « 
daugiau, kad S»ntl dantų 
kolele. LlBterine Tootih Paate, 
didelis tūba* paraduodavus 
2Bo. Ji valo ir apšauto daa- 
tta. Be to rfaUte autauplaU 
$8. ui kurines salite nu ■Įpirk
ti pfritlnąitea ar k* Jut*. 
Lambert Pharmacal Co.

USTERINE 1

TOOTH PAŠTE

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

■ - /
i Musą patarnavimas lai- 

dotuvėss 'ir Jkoldamc tai
kais visuomet tad sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturim* 11- 
laidą užlaikymui aky- 
rią. .f ■ ,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
S Lietuvis ‘ '

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tat Roosevelt 7532

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYŠICAL - 
THERAPY 

V MIDWIFB

6109 South 
ĮAlbany A v. 

Phone •
I Hcmlock 9252

Akių Gydytojai

(.ARSlNKIlliS
nau®:nose

• 4

VINCENTAS MAČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ’ 

gruodžio 29 dieną, 4:15 valan- 
dą -ryte 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, .rgimęs Raseinių apskr., 

‘Girkalnio parap., Patalupio kaime, r 
Amerikoj išgyveno 35 metus. .Pali- .1 
ko dideliame nuliudime' moterį Pe- 

jtronėlf, po tėvais Mačiulaitę (iš 
Jurbarko miestelio), 2-sūnūs —» 
Joną ir ‘Vincentą, 2 dukteris —- 
Oną Ir ‘Heleną, marčią Dorothy ir 
2 žentus —- Petrą Lopshaitį i: 
Prineiškų Lukošių, 2 brolius — 
Petrą’-ir Povilą ir . jų šeimynas, ir 
gimines; !Lrėtuvoj seserį Barborą 
Mačaitienę ir brolį Joną. Narys 
8imaho Daukanto Dr-stčs. Kūnas 
pašarvotas,' trandasi 251 l W.45 PI. .

Laidotuvės įvyks subatoj, sau-' : 
šio 2 dieną, 8:00 vai. ryte iš na- ( 
mų į 'Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- E 
-bus gedulingos pamaldos už vė , 
liortio sielą,/o iš ten bus nulydė
tas -į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a.'Vincento Mačiulio gi- į 
minės, draugai Jr pažįstami esar ' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ! 

-laidotuvėse ir suteikti jam p^sku- , 
tinį :patarriayfmą it atsiįvelkiąimą,

Nuliūdę liekame, ' >
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marti, Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eiideikis, tel. Yards 1741.

Lachavich ir . Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite -užganėdinti.

TeL Rooseyri* 2515 arba 2516

23U‘ 23rd PI, Chicago
' 1 'SKYRIUS:

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

----—...... ............................................. ;---------  
’ Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ’ 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplylia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika- 
.. hm*, Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb W Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKE1IS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th W 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 

TeL Boulevard 1401

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabath Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaza*, X-Ray, etc.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialitti Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomi* pagal susitarimų 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas'

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
v- Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ■*♦" 
tu* kaipo patyrė* gydytojas, chinirgas 
ir akušeri*.

Gydo smigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaiką pagal naujanrin* 
metodui X-Ray it kitokiu* elekttM 
priėmiau*.

Ofisą* ir Laboratorijai 
1025 W. lllth St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—*12 pietą U 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*

7 Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hude7 Perk 6755 ar Randolph 6100

DR. CHARLES SEGA!
C Ptaktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyriškų it Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 Iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v* ditM 

Phone Midway 2880

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

- *' Sugtyžo it Lietuvoj ‘ 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄJ5U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomoi be 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1A2-9 '

DR. G. SERNER
LIETUVIS -AKIU SPECIALISTAS

8

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
x Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki^BO v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Auenste

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142x/Lrc^,r Avtnut

Valando* 11 ryto iki 1 po pietą,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai diena ir naktį Virtini* 0036

2 iki 
10

R«s. 6600 South Artttian 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Stteet 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
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* t *

Tel. Canal 4050 , . , Venerilkns
••fn ;

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odos

■

■ 1

k r.-v

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bą išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
. SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088 ,

■Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki <12.
—--------- ~-----——--------------------

Duokite tavo aki* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
'4649 S. Ashland Aut. 

kampa* 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite «afo akis išegzaminuoti 
DYKAI ' 

Registruotam Optometristui ‘
Akią Specialistas. Virš 15 metą
' patyrimas

Akiniai nuo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE

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

2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
Tel. We*t 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

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 

z Namair

6641 So. Albany Avė.
,T«1. Promect 1930 ' <

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearbom St., Room 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 -f>o 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvfaeg 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto

127 1113 

pirtf

i

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780 
t

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■w* . ..... 11 ■ 1 " 111 essgžassgga
Lietuviai Gydytojai 

^*******^*********H«*«^ewm^^mpww^metaA^^**^^^ammnmmmmi  

DR. A. J.' KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 -vai, dienos it 
nuo 6 iki 9 valando* vakate

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wettem Avtnae

Tel. Lafayttte 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutarti

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0933 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. rak. 
3241 S. HolstedSt. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
O|ie—Utarn., Ketv. ir Subatoa V*k 
Vatalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčjo* -vak

..... . ........... ...... .. ........... ........  ..............

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 3552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Setedoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki <

V > « V“, 
4,’^ 4 ■ :■I

V ’

«WMMN*

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me* visuomet teikiame širdingą, 8imputingą ir rnmų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingag.

I F FIUIFIKIC £ MVh i ■ EUUEIIilv Ct
JŪSŲ GRABORIAJ 

Didysis Ofisas <•

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742____________ j

tarnavimą, kuomet jia yra labiausiai reikalingas. ,
■ * ■ • ..... 1 ■ ’■ ■ ‘' o

: 1 . z :

-41 
t

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

Tel. Kcnwood 5107 •
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tyte: 
nfio 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienlo ir ketvirtadienio

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

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

ir

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miatto Ofitat 77 W. Wa»hlngton St. 
Room 1502 Tel. Central 3978
* Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

.....—..
Vakarais: Utarn., Ketv., it Subatoa 

— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Ava. TeL Lofagette 7337 

Namą Td? Hyde Park 3395

'Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t 2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street

TUefhnM RepnŠlir .7868

-DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — T iki 3 po pjet 

Utarninkais. —- 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4|s6 Archer Auenue 
Šate Midland Banko-

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Gtovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą/ seredoms po pietą ir 

,nedalioms pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
: Dentistas

4712 Sęuth Ashland Avė.
Tel. Houlcvard 7589 

Ofiso valandoj 10 ryto iki 8 Yak»r». 
Rtsidencs Phone Hcmlock 7691

MJOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordsn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adoma St., Room 2117^ 
1 Telephone Randolph 6727

VaJUtMia 2151 W. 22nd St. nuo 6*,JĮ 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rytt* TeL Republk ><00 
.. .. .......... . ................ i ■■■....... .. .............. ........m...... i..... i.. nikiui. iri 

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aut.
TeL Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rotkufell St.
Tel. Republic 9723
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Sadko kliubas ir nauja kriptis 
musu pasilinksminimuose

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS' 

AKIS. PAŠALINS JŲ NUOVARGI. GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS JR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

MIDWEST| INVENTORINIS

HONEST VALUES

IŠPARDAVIMAS
r

Didžiausios Vertybės!
Žemiausios Kainos!

Šis išpardavimas yra geriausia proga prisipildyti savo kamaraitę. Pirkite 
dabar kol kainos tebėra žemiausios.

Išpardavimas Seredoj. Ketverge ir Subatoj. Gruod. 30 ir 31 ir Sausio, 2

CUKRUS GRANULIUOTAS 1 0Srų45C
TAUKAI “SILVERLEAF

1 svaro - W 
tartonai 9 g V

TOMATŲ SRIUBA Campbell’s 3 £ 23 G
TOMATĖS . No. 1 kenas 5c
SALDIEJI KORNAI “Delight” 3 NkoJ 25 C

2 15c
2 sv. 17c

ROLLED OATS ' TZ.bX,,irosiM

LIMA BEANS CALIFORNIJOS

ziT)ttxt/ycį *,Midwesc" Gerosios Bartlett\xlvLJol\zO Didelis No. 2Va kenas  

SANDWICH COOKIES
25c

'‘Paul Schulze" pak. 9c
ŠOK O LODĄ S
TOILET PAPER ' 1000 bp" 3

svaro ' OQ 
dėž.

Ūč
MALT SYRUP ir Apyniai “Midvvest” 3 S $1
PRETZELS Kepti su sviestu svaras 29C
COCO A NT TT “DurhamT*2_____1 SHREDDED 4 unc. pak.

“SUNKIST” ORANžTAT Didumo 252 tuz 21C
2 ui 25c

SPANGUOLĖS “Eatmor”
BANANUS PrirmUn<Jnq

2 ,v 21c
3(v. 19c

Specialis išpardavimas ant mėsų ir paukštienos. Kainos visuomet yra že
miausios MIDWEST STORES sankrovose.

Midwest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių kiekviena grupė yra 
atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33rd Street 
ALEX CEBULSKIS

VICTOR SLEPIKAS 
4140 So. Map1ewood Avė. 

KONST. NALEWAYKO
836 W. 33 Place 2975 Archer Avenue

MIDWEST OR7
KOOPERATYVAS & vjll

STORES
NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

WISSIG,
Pasauliniame Kar*

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitoną*

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų irpusles, užnUodijimą k ra u 
jo. odos, ligai žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo ju» išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir, išgydė tūkstančiu* ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos qrto iki J 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 rvto iki 1

. 4200 We*t 26 St., kampas Keeler Avė.. Tel

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rootevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO. ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Bridgeporte,' Mildos Irobesio 
skiepe yra ‘restoranas vadina
mas Sadko KJiubas. Jį užlaiko 
ta pati rusų teatrininkų grd- 
pė, kuri seniau užlaikė spėjusį 
pasižymėti Chicagoj Petraška 
kliubą Michigan aventie.

Pirmiausia, Sadko kliubas 
yra valgykla, kur duodama tik-, 
rai geras maistas su ypatingai 
plačiu pasirinkimu rusų valgių. 
Prie to, kad (svečiams butų 
smagiau ir maloniau, vakarais 
išpildoma programas, susidarąs 
iš atskirų numerių Su vaizde
liais, dainomis ir šokiais, Pro- 
gramo numerių protarpiais ' ga
lima ir publikai pasišokti, kuo 
ji ir naudojasi.,

^Įdomu dar tai ,kAd štai vie
nu tarpu patarnautojai yra 
‘‘veiteriai” ,o kitu jau progra
mų dalyviai. Kitaip sakant, 
Sadko kliube sukombinuota pa
tarnautojas ir aktorius, ir dėka 
tam susidaro kok<5 tai artimu
mas tarp publikos, aktorių ir 
patarnautojų. .

Praleisti vakarą smagiai ir 
įdomiai Sadko kliubas yra tik
rai puiki vieta.

šiame kliube praėjusį sekma
dienį pasirodė ir lietuviai. Jie 
išpildė keletą numerių pasi
mainydami su rusais teatrinin
kais. Iš lietuvių numerių , ten
ka suminėti “Pranulį nuo žei- 
mės”, “Trijų Rožyčių” vaizde
lį “Susitiko Joną, sudaužė uz- 
boną” ir , Birutės kvartetą.

Jei neklysto, deliai šio lietu
vių pasirodymo kreditas pri
klauso keliems asmenims: visų 
pirma advl Kl.-Jurgelioniui, pas
kui pp. Steponavičiams, toliau 
p. Jozavitui ir kyąytętui, kuris 
susidaro iš pp. Stogio, Rimkaus> 
Kaminsko ir dar vieno daininin
ko, kurio pavardes nežinau.

Sakau, kad kreditas .priklau
so, štai kodėl. Pasiklausykime 
bet kurios lietuviškos dainelės. 
Jei gerai ji sudainuojama, tai 
malonu pasiklausyti. O jei ne, 
tai kartais geriau kad ir visai 
jos nedainuotų.

Tuogi tarpu nesunku daine
les taip paįvairinti, kad jos, 
nors ir šimtus kartų girdėtos, 
atrodys lyą* visai naujos, lyg 
negirdėtos ir neregėtos. }Ot ši
tą musų dainelių ypatybę pa
rodė praėjusį sekmadienį p. Jur 
gelionis.

Pav. pirmame lietuvių nu
mery išėjo platformėn p. Pr. 
JakaviČius. Jis sudainavo porą 
dainelių lošdamas, interpretuo
dama tai, ką .dainoje minėjo. 
Ir tikrai sriiagu buvo žiūrėti ir 
klausytis.

Kitą numerį t išpildė Pirmyn 
choro merginų trio ir p. Jaka
viČius. Sudainavo jis “Susiti
kau _Joną su molio uzbonu”. 
Paprasta dainelė, bet kaip pui
kiai ji ‘ atrodė | vaidinime, štai 
viena x mergaičių pamatė Joną 
ir sudaužė ’ uzboną. Ašaros: 
juk gaila sudyno. Ale ve Jo
nas ima meiluotis merginai, 
Kaip matai, mergaitės ašaros 
pasikeičia linksmumu, flirtu ar 
kaip norite, taip sakykite. Ji 
jau ir šokti nori, ir kojukę pa- 
kelia^ ba, mat, išsimainė Joną 
hnt molio uzbono. Ką ir sa
kyti, mainas geras, tai ir ste
bėtas netenka iš merginos štai 
gaus ūpo pasikeitimo.

‘ Birutės kvartetas pasirodo 
taipjau puikiai, dainuodamas 
nepaprastai švelniai.

žinoma, tie keletas lietuvių 
numerių negalėjo lygintis rusų 
numeriams. Nes rusai yra 
profesionalai teatrininkai, ir to
kią pav. dainą “Zabyty niežny- 
ja lobzanja” gali sudainuoti 
taip, kaip ji buvo sudainuota 
praėjusį sekmadienį, tiktai ru
sai. O kai dėl šokių, tai And
rejevų grupė 
kėjai.

yra žinomi

.... ■ ■■■

Bet ve kas buvo nauja ir už 
tai kreditas priklauso p. Jur- 
geltoniui/ Pasirodo ,kad ir lie
tuvių daigas - galima pritaikyti 
vaizdams ,o ačiū tam jos pri
daro įvairesnės, įdomesnes, jgį-< 
ja lyg naujos, nepastebėtos iki 
šiol reikšmės. Ir norėtųsi, kad 
musų scenčs mėgėjai susidomė
tų šia galimybe. Nes kokių j- 
domių vaizdų mes galėtumėm 
užtikti, 'sakysiu, žertiaitiės ir 
kitų raštuose ir pačiose liaudies 
dainose. Kodėl nemėginti pri
taikyti jiems muzikų, scenizuo- 
ti juos? ‘ Musų perstatymuose 
pasirodytų kas nors kitokesnio, 
ne kad iki šiol matėme. '

Iš tikrųjų, p. Jurgelionis pa
rodęs pradžią, reikia tikėtis, 
nesustos ir mėgins toliau 
galimybę vystyti.—Rep.

Savas pas savą
(Prisiųsta)

SIU

obalsis
geras

Lietuvių biznierių 
“Savas Pas Savą” nėra 
arba yra be vertas dėlto, kad 
patys biznieriai nesivaiduoja 
kalbamu ©balsiu* ir saviškių ne
nori. Paduosiu porą pavyzdžių 
tai parodyti. .

Kuris laikąs atgal atvažiuoja 
viena lietuviška ponia ir įeina 
į lietuvišką vaistinę, kaip sa
koma, face polish . nusipirkti. 
Pajunta ponia, kad kas ten jos 
kojas švaisto. Pažiūri ir pama
to, kad juodveidis aptiekos 
grindis šveičia.

Apleidžia ponia lietuvišką ap- 
tieką ir važiuoja i lietuvišką 
garažą didžiuliu savo Rozvali- 
nu. Nagi ir ten randa durų 
sargą juodveidį.

Taip aptiekoj grindis plauti, 
taip garaže patarnauti lietuviai 
biznieriai galėjo gauti lietuvių 
darbininkų, juo labiausia, kad 
dabar tokių darbininkų ne sto
ka. Bet ot samdoma juodvei
dis vietoj lietuvio darbininko.

Taip yra ir su kai kuriais 
kitais lietuviais biznieriais. Kai 
kada jie taip savo kostuirierį 
numauna, kad "tas kostumeris 
bėga, kaip tas kiškis per kalnus, 
pas kitataučius! pasiguosti, jo- 
gei savasis biznieris jį augavęs.

O kitataučiui' to tik ir rei
kia. Jis linksmai , nusiVylujsį 
ikųstumerį priima ir dar pre- 
zentu jį apdovanoja, Ęitatau- 
tis, susilaukęs naujų kos'tume-, 
rių pulką, pinigus krauna į

maišą ir juokinsi iš lietuvių biz
nierių.

Negeriau elgiasi ir kai kurto 
kiti lietuviai biznieriai. Pavyz
džiui, drabužių krautuvės savi-’ 
ninkaš uždaro savo .įjiznj it ei
ni ne pas lietuvišką grosernin- 
ką arba bučeriiinką maisto pa
sipirkti, bet pas kitatautį, kur 
rasi gauna reikalingų dalykų 
truputį pigiau, bet jaii tikrai 
prastesnes kokybės. Antra gi 
veiktus, ir bučerninkas, arba 
groserninkas, taręs “jeigu jis 
neina pas mane pirkti, tai ir 
aš neisiu pas jį”, važiuodamas 
į marketą nusiperka vėikalingų 
dalykų sau pas kitataučius.

Na, tai dabar klausiu, kokią 
teisę turi lietuviški biznieriai, 
kad eitų lietuviai “Savas' Pas 
Savą”, jei patys to obalsio ne
silaikė?

Eikime prie pabaigos. Ar ne
būtų geriau, kad jus, lietuviai 
biznieriąi, priimtumet darbui 
kokį lietuvį bedarbį, kuris pa
dėtų jums jūsų ištaigą užlai
kyti, stengtumetes parduoti sa 
vo tavorą- kaip galėdami pi
giau? Jūsų ta vorai greičiau

mainytus), ir nepajustumet nė 
patys kaip skaitlių savo kostu- 
merių padidįntumet. Lai, saky
siu, iš, vieno kostumerto pelny 
site .$10; bet jei gautumėt 100 
kostumerių ir iš kiekvieno už-

dirbtumet tik po $1, tai, ma
nau, aišku, kuris pelnas butų 
geresnis. Qt, ir biznis!

šo-

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka 
_____k /

Naujienų skolinimo :r buda? 
vojimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galimą įstoti bito kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas
die. .

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausią 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sękr.,.
......................... .M ’ f’

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, metinis koncertas, Sekma
dienyje, Sausio-Jan. *3 d., 1932. Pra
džia 4:30 vakare. 1 Programe dalyvau
ja: Anelė Salaveičikiutė, P. JakaviČius. 
J. Čepaitis, Šaikus-Ascilla, merginų trjo, 
A. Vanagaitis, /Pirmyn choras, Sim
fonijos orkestras' ir tt.. Po programų! 
šokiai iki vėlybai nakčiai, Vieta: 
Wicker Park Svetainėje, 2040 ĮV- North 
Avė. (Ąrti Mihvaukee ir Robey). ,č..

Kviečia visus -u- Biznio Komisija.

Jaunų Liet, Am. Taut. Kliubas laikys 
metinį susirinkimą pėtnyčipj,; sausio -1 ,d., 
Naujuose Metuose. 7:30 įval. vąk\, ;Gh. 
Lwt.- Auditorijoj. Visi nąriii .maksė
kite laiku pribūti, hes randas daiig syar- 
bių reikalų, kuriuos būtinai turim ap
tarti ir, išrinkti darbininkus teatrui.

-, x„ Rast. S. Kunevičia.
. ■■■■■.■ !■«— > l«l Wl ■ l**»| I

Birutės $ok\s Naujų Metų sulaukiant 
31 d. gruodžio, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, ,3133 S. Halsted St. pradžią 
8 vai. vak. Bus daug fonių ir sma
gus šokis? Muzika po vadovyste M. 
Yozavito. Įžanga 50c, •

Kvječią Birutė,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

I •-

To prašo Lietuvos žmonėšįr 
taip pataria Lietuvos bankai

. i ' .

RAM OVA
I KthęatreFI 

35 8 Halsted Su.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
«

Dvigubas programas

“Flying High”
su Cbarlotte Grecnwood

• »r
"ONCĘ A LADY”
su Ruth Chatterton

-■ ' ( . Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakėt tos, 
Margumynai.

MADOS MADOS MADOS-

3167

-soia

2591
w .r

— Praktiška namie dėvėti suknelė.
Sukirptos mieros 36, 38, 40/ 42, 44

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonu* ir storu* vilnoniu* avederiu* ir 
pančiaka*. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant gralStumfit 

•utųupytl nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
fi04 We*t SSrd St.

Netoli Normai Are. Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarai*.

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj Šaly. Kurie kalba 
perai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedy»tės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitąi išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yard, 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SUUFURINftS VANOS IR 
KLEKTRTKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo. nervų. lumbaro. lalčio, paraly
žiaus. sciatioa ir visas panažias litas rr- 
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinfts vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
terai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistu*. 26 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—SI .60. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4AS2

CLASSIFIED ADS
' EducationaI

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO
■ r 1 . „

Dienomis ar vakarai*. Del informacijų 
' šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Wtit Madiaon Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI minkštų gėrimų vie
ta, gerai įsteigta vieta arti dideltą dirb
tuvių, už dyką — tik $300.00.

J. SLAMP
602 L Archer Avė., Argo, III.

»Automobiles
PARDUODU troką. Stake body, la

bai gerame stovyje, beveik nacijas, labai 
pigiai. Tel. Lafayette 9123.^

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ German Police Šuo, 6 
mėnesių senumo, juodai rudų plaukų. 
Atlyginsime tam kas sugrąžins. 3339 S. 
Morgan St. Tel. Yards 7258.

Tinka iš bile kokios pigesnės 
ir 46 colių per krutinę.

3U18
materijos.

2591 Apatinis rūbas, kuris jeigu namie pasiutas gali būt daug geresnės ma
terijos ir pigesnis. Toįų rūbą galima pasiūdinti į keletą valandų. Sukirptos 
1 “/3J.67
terijos ir pigesnis. Tokį rūbą galima pasiūdinti j keletą valandų, 
mieros 14, 16, 10,z20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per'krutinę.

V3Į67 —- Madni bliuzka, pasiūta iš margo šilko. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3158 Lėlė — Pagražinimas ant lovos arba kanapos. Gražus dalykėlis 
mergaitės kambarį papuošti. _

Norint gauti vieųą ar dau- r- v —~ ~
giau. virš nurodytų pavyzdžių, naujienos Pattren Dtpt. 
prašome iškirpti paduotą blan- 1739 s. Halsted St» Chkago, iu.
kūtę arba priduoti pavyzdžio Čia įdeda i5l centą’ir prašia at-

numerį, pažymėti mięrą ir aiš- siqsti man pavyzdi No________
kiai parašyti savo vardą, pa- ' < ' .
Vardę ir adresą. Kiekvieno pa- Mm0’ k"“"*
vyzdžių kaina 15 centų. GalL :........ v................—---- ------------
ma. prisiųsti pinįgus arba pa^ < ( ar as ir pavzr )

to ženkleliais kartu su užsaky- .............. ““‘(Adreuii)"’------------------
mu. Laiškus reikia adresuoti: ,
Naujienos,' Pattepi Dept., 1739 .......(M^ufiT^hO---------
So. Halsted Štu Chicago. III. [1  „

7--- < -■-T1 1 ■ 1 ----------- "---------- ---------------- -------------

NAUJIENOS Patirta Dtpt.
1739 S. Halsted Su Chicago, III.

Čia įdeda 151 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdį No -------------------
• • ■ > i

Mieros per krutinę

••a*■•••••■•K••■••••••••*■•••••••••••••••••••■•«••••••••■«
-j.■■■■■' (Vardas ir pavardė)
< •h-' . ■ .

(Adresas)
I

(Miestas ir valst.)

' M?T. GREENW00D '
.BALIUS SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ

Rengia SLA. 178 kuopa
Ketverge, Gruodžio 31 d., 6 vai. vak.'

A. Mažrimo salėj, 3926 W. lllth St.
Kviečiame visus narius, draugus ir rėmėjus linksniai palydėti sunkius se
nuosius metus ir pasitikti gal laimingčsnius Naujus Metus. Bus gera mu
zika, šokiai, užkandžiai ir tt.

Įžanga nariams dykai, svečiams 15c. ( Kviečia SLA. 178 KP.
1

i / ¥

.. .. ..L ... '.A. ■ ■ .4.

Furnished Rooms
W^W*^*W^WWW»^**WW«WWW^%****^W^^*****w-*^**********-'

ŠVARUS kambarys dėl vaikino arba 
merginos, su ar be valgio, antros lubos. 
4604 So. Francisco Avė.

Help VVauted—Malė 
Darbininkų Reikia

ESU priverstas apsimainyti janito-i 
riaus darbą. Galite būti ir nevedes. 
Atneša į mėnesį $225. Yra 8 bildingai. 
Gera vieta.

Atsišaukit tarp 10 ir 4 vai.

* 3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

Business Chances
/ Pardavimai, BizaiM . _
PARDAVIMUI Slicing Machine 

“Little American”, ant lengvų išmokė
jimų. A. Saldukas, 6655 So. May St. 
Tel. Englewood 5723.

PARDAVIMUI pigiai, su namu ar
ba atskirai, hardware Storas, geroj vietoj. 
2622 W. 69 St. Pbone Prospect 0833.

Reai Estate Eor Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namai 

totas, Tarnus, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkes ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng 
romi* išlygomis. ’ Teisingas ir greitai 
oatarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

T.I. Laf.T'rt. 0455

10 
ir elė 
Placc,

KAMBARIŲ namas, pigiai, gatvė 
ištaisytos. Randasi 1215 W. 72 
šaukite Stcwart 6731.

_ _




