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Amerikos darbo žmonių 
nuostoliai šiais metais 
siekia $ 20,000,000,000

Darbo Federacijos 
atstovas reikalauja 
f ederalės pagalbos

Pusaštunto milijono visiškų be
darbių ir 6,000,000 pusiau be
darbių šią žiemą

įstatymo sumanymą išleist! 
$5,5(10,000,000 vidaus paskolą 
darbams pradėti.

Daugelis miestų, valstijų ii 
izoliuotų dislriktų jau praneša 
kad jie vieni nepajėgs aprupin 
ti bedarbių ir neturtingųjų mi
nių, pareiškė McGrady skait

Nežiūrint skundo 
Dr. Vinikas gauna 

piliečio popierius

149 MILIJONIERIAI

Reikia taksuoti milijonierius
Pradžioų 1932 metų šioje ša

lyje busią mažiausia 7,500,000 
žmonių be darbo ir be priemo
nių pragyventi. Iš to skaičiaus 
daugelis jau seni laikai kaip 
nebeturi darbo nei jokių pra
mitimo šaltinių, 
bo Federacija 
tymas visai 
atsakomybes.

Kaip balsavo nominacijose p 
Gegužio kuopa Mahanojaus 
mieste
DR. VINIKAS PILIETIS

VVashington, gruod. 30. — 
Edward F. McGrady, Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
šiandien pasakė senato komite
tui, kad Amerikos darbo žmo
nės šiais 1931 metais turėjo 
nuostolių tarp 18 ir 20 bilijonų 
dolerių ($18,000,000,000—$20,- 
000,00*0,000) algomis ir uždar- derale valdžia leis tiems mili

Amerikos Dar- 
mano, kad įsta- 
neprivalo vengti 
Argi musų fe-
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Kas Dedasi Lietuvoje
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Lietuvos pil. Latvijoj 
kirviu sukapojo vy
rą, moterį ir mergatę

biais, kurių šiais metais ne* 
gavo.

“Bado šmėkla visą laiką ne
paliaujamai artinasi”, jis paste
bėjo. Kadangi valstijos pačios 
nebepajėgia tų milijonų aprū
pinti nei jiems padėti, tai A. D. 
F. nori, kad pati federalė val
džia imtųsi atsakomybės, kad 
žmonių gyvybės liktų apsaugo
tos nuo bado, vargo ir truku
mų.

, Be 7,500,000.; pihių' bedarbių 
dar yra geri 6,000,000 darbi
ninkų, kurie dirba vos po tre
jetą dienų savaitėj už smarkiai 
numažintas algas.

Skaudi mainerių padėtis
McGrady reikalavo skubios 

pagalbos Indiana, Tennessee, 
Ohio, Kentucky ir Pennsylvania 
angliakasiams, pastebėdamas, 
kad vien tik Pennsylvanijos 
angliakasiams gelbėti šią žiemą 
bus reikalinga $15,000,000.

Darbo atstovas karčiai kriti
kavo industrijas ir jų dividendų 
bei algų kapojimo politiką, pa
reikšdamas, kad per pereitą 
spalio mėnesį tik 1,927 firmos 
sumažino savo dividendus, kuo
met vien tik manufaktūros in- 
distrijos 2,600 firmų numažino 
darbininkams algas.

Du senatoriai remia ADF.

jonams Amerikos piliečių žūt; 
nuo bado ir šalčio per ateinan
čius menesius, 
žada būti visų 
kių ši ša’is yra

“Mes vis dar 
milijonierius, du syk daugiau 
kaip jų kad buvo turtingiau
siais po kariniais laikais. Jei 
darbdaviai nenori savo darbi
ninkams mokėti žmoniškų algų, 
tai mes i'eikniaujame, kad žy
mi dalis jų pelnų butų paimta 
taksų keliu ir atiduota netur
tingiems darbininkams gelbėti.

kurie, beabejo, 
sunkiausi ko- 

kada mačiusi.
tebeturime 149

Gana besibučiuoti gat
vės vidury

Naujausiai iš tik u šaltinu 
gautjmij žiniomis Dr. M. Vi* 
niko, kandidato į SLA. Sekre
torius, pilietybės klausimas, ne
žiūrint į visu4 melagingus skun
dus, sparčiai tvarkosi ir dar 
šiomis dienomis Dr. Vinikas 
gaus antruosius pilietybės po
pierius.

ŽINIOS IŠ MAHANOY
Vietoje patyrusių asmenų 

pranešimais iš Mahanoy City, 
SLA. vietinės kuopos kuriai pri
klauso pats SLA. prezidentas 
S. Gegužis, susirinkime nomi
nacijoms dalyvavo 67 kuopos 
nariai, gi po nominacijų bal
sus paskelbus, gavo: Gegužis į 
prezidentus 212 balsus ir Dr. 
Klimas į daktaruą kvotėjus ga
vo 198 balsus.

BOLŠEVIKŲ SKAIČIUS
Bolševikų sąrašo kandidatui 

nominacijose į SLA. Pildomąją 
Tarybą, per visas kuopas gavo 
tarp 500 ir 400 balsų.
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Visiemsi draugams, skaitytojams, 
bendradarbiams laimingesnių Nau
jų Metų linki NAUJIENOS
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Chicagos mMas 
ir žmogžudystėmis 

labai atsilikęs
Chicago ir New York palygi

nant su kitai# labais ramus 
1 miestai .

Taip pat nevalia triubyti 
tovidyje

nak- Kentucky mainerių 
tragedija

Meksikos kunigų 
norma prezidentas

Rubio patvirtino
Kunigai turės registruotis savi

valdybių ofisuose

Roma, Italija, gr. 30. — Per 
kelis metus buvo varoma kam
panija ,kad automobilistai nak
timis nerėkintų sirenų ir kad 
piliečiai vaikščiotų šalygat- 
viais, o ne gatvių viduriu, bet 
nieko negelbėjo.

Dabar išleista įstatymas, kad 
nuo 12 vai. ligi 6 ryto drau
džiama vartoti automobilių si
renas, taip pat bus auklėja
mos moterys, kad nebesibu
čiuotų gatvės vidury, verčiau 
pasitrauktų į šalygatvius.

Unijos prezidentas teisme 
konspiracijos

dėl

Mount Sterling, Ky, gr. 30. 
William Hightower 77 mėtų 
senelis, Evarto lokalo mainerių 
unijos prezidentas teisiamas 
Montgomery apškr. teisme dėl 
“konspiracijos” 
nušovime kelių 
Hightower yra 
karo veteranas 
nusikaltęs, kaip 
gynėjai.

ir dalyvavimo 
deputy šerifų, 
senas ispanų 

niekuo ne
pareiškia jo

ir

New Oi’leanš, La.,'gruod. 80. 
—Chicago miestas yra tik ke
turiasdešimtais eilei kitų mies
tų su didžiausiu žmogudysčių* 
skaičių. Yorko miestas
yra septynios dešimts aštuntoj 
eilėj. ,

Kuomet Ghicagoj nužudoma 
po. 14;0 atn kiekvienų 100,000 
gyventojų ir Nėw Yorke tik 
7.1, tai tokiame Memphis nu
žudoma po 5Š.8 įmones ant 
kiekvienų 100,000. ,.-r

Po Memphis seka Atlanta su 
52.6 žmogžudystėmis, Lexing 
ton, Ky. šu 52,4, Birmingham 
su 49^ Augusta, Ga. su 41, Mia- 
mi, Flat su 36.8, Gary, Ind. su 
30.6, Hamtramak, Mieli, su 30.1, 
Springfield, III., su 28.7 ir t.L 
Miestų su didžiausių žmogžu
dysčių skaičium Amerikoj yra 
30 ,bet į jų skaičių neįeina nei 
Chicago nei New Yotkas.

1 • --------------------------------

Sovietų J kitų metų biudžetas

Meksikos Miestas, gruod. 30. 
—Prezidentas Ortis Rubio šian
dien patvirtino atstovų rūmų 
ir senato priimtą jstaymą, ku
riuo nustatomas kunigų skai
čius gyventojų skaičiui. Tokiu 
budu Meksikos Mieste galės 
būti 25 katalikų kunigai. Įsta
tymas vykdyti pavesta vidaus 
reikalų sekretoriui Man nei Te- 
lez, buvusiam, Meksikos amba
sadoriui Washingtone.
. Einant įstatymu visi palik
tieji kunigai turi užsiregist
ruoti pas . savivaldybių autori
tetus laike ' trijų dienų, bet 
Meksikęs arkivyskupas Diaz 
smarkiai tam priešinasi ir žada 
teismo keliu ginti kunigus nuo

Vera 
Dia-

Lietuvos pil. Kazys Deimon- 
tas, kilęš iš Žagarės miestelio, 
tarnavo šiemet bernu pas Lat
vijos ūkininką Janį Spyrą Min
taujos apskr., Reikulės valsč.. 
Keterių vienkiemy. Užsigeidęs 
savo šeimininko turto K. Dei- 
montas nusprendė jį nužudyt 
ir apiplėšti. Naktį iš 22 į 28 lap
kričio jis įsibrovė į trobą, ku
rioj miegojo Spyras, jo 6 metų 
amžiaus dukrelė Vilma ir sena, 
60 metų amžiaus šeimininkė 
Darata Kurzinieks ir visus tris 
nužudė, —žiauriai sukapodamas 
kirviu.

Atlikęs savo baisų darbą, 
Deimontas, pasistvėręs Spyro 
pinigus ir auksinį laikrodį, tą 
pačią naktį parbėgo į Lietuvą 
ir apsistojo savo gimtinėj Žaga
rėj.

Lapkričio 24 d. į Žagarę at
vyko penki Latvijos policijos 
valdininkai, kurie drauge su 
Lietuvos policija mėgino Rei
montą suimti, bet žmogžudžiui 
pavyko pasprukti — jis iššoko 
pro langą iš antro aukšto ir, 
paleistų į jį, bet nepataikiusių 
revolverio kulkų palydėtas, iš
dūmė... atgal į Latviją. Ten be
sislapstydamas lapkričio 25 d. 
susidūrė su Latvijos pasienio 
policija, kuri, jį vydamasis per
šovė ir mirtinai sužeistą nuga
beno į Mintaujos ligoninę. ,.

šiauliškis žemaitis, 
kalakutas ir degtinė
Kai žmogus tampa kalakutu, 

tai ir kalakutas iš jo gali 
pasijuokti

— Ateinan-

pareigos registruotis.
Grūz senatoriai reikalauja 
zą ištremti iš Meksikos.

Audroj nuskendo 
estų

17

Rašytojos Žemaitės 
mirimo 10 metų 

apvaikščiojimas
Mari ja m poliečiai minėjo žemai
tės 10 m. mirties sukaktuves

Kadangi Julia žemaite-žl- 
mantiene yra palaidoją. Mari
jampolės kapuose, tai ir minė
jimas įvyko čia kitpk&nis, ne
gu kur kitur. Gruodžio 6 d. 
15 vai. kaip tik tuo laiku, kada 
lygiai prieš 10 mėtų Marijam
polės visuomene lydėjo žemai
tės kūną į Amžinąjį poilsį, da
bar susirinko pas jos kapą, ap
tvertą tokia lietuviško kaimo 
tvorele ,kokia ji pati vaizdavo 
savo raštuose. Į susirinkusius 
prabilo asmuo, kuris gerai pa
žinojo rašytoją, pas kurį ji pa
ti baigė savo gyvenimo dienas, 
kuriam ji pati pavedė išleisti 
savo raštus ,tai advok. Bulota.

jis trumpai paminėjo jos 
nuopelnus tautai. Kadangi že
maitė Marijampolėje įkūrė “ži
burėlio” draugiją, kuri dar ir 
šiandien šiek tiek veikia, tai 
toji draugija uždėjo ant jos 
kapo nevystantį vainiką.
IV tomas žemaitės raštų kny

gų rinkoj
Prieš kelius metus atspaus

dintas IV-tas tomas žemaitės 
raštų* sandėliuose vendzytas, 
vak£(r pasirodė knygų rinkoje.

Ukrainiečių studen
tai sveikina Lietu

vos studentus
Kviečia talkon už abiejų tautų 

pilną laisvę

Washington, gruod. 30. — 
Amerikos Darbo Federacija per 
savo representantą legislaturoj, 
Edward F. McGrady pirmą kar
tą užėmė aiškų nusistatymą be
darbės pagalbos reikale, prie
šingą tam kurio laikosi prezi
dentas Hooveris.

McGrady senato komitetui pa
reiškė, kad dabartinę padėtį tu
ri gelbėti pati federalė valdžia. 
Tik du senatoriai ,kurie remia 
šį nusistatymą, yra La Follette 
(Rep., VVisconsin) ir Costigan 
(Dem., Colo.): jiedu paruošė

Prohibicijos "klausimas 
senate Suomiai šalti prohibi- 

1 cijai
Sausio 8 d. bus išklausytos abi 

puses Balsavimuose dalyvavo nedide
lis nuošimtis

Maskva, gr. 30
tiems metams? sovietų biudže
tas yra 27,541,966,000 rublių 
pajamomis ir 27,041,966,000 iš-, 
laidoms, su 500,000,000 rubliu 
rezei*vo. s

Laivas rastas sudužęs Rytprū
sių pakraštyje

London, gr. 30. — Estų lai
vo Liro skeveldros rastas Balti

ni. Lai-

Washington, gr. 30. — Pir
mas posėdis senato komisijoj 
prohibicijai aptarti įvyks sau
sio 8 d., kur manufaktoriai pa
tieks planą 4 nuošimčių alui 
gaminti. Bus išklausyti atsto
vai nuo prohibicijos šalininkų ir 
priešininkų.

Škotijoj milijonas vaikapročių

vo Liro skeveldros rasto;
jus jurėj ties Karaliaučių. Lai
vas dingo didžiojoj jūrės aud
roj; juo plaukė 17 jūreivių ir 
keletas keleivių.

/

J
ŪSŲ apielinkės gerbūvis priklauso 
nuo Jus pačių. Jus galite j| pakelti, 
arba nupuldyti. Atsiminkite, jog 

remdami savo apielinkės biznierius, Jus 
kartu-palaikote ir savo apielinkės ger
būvi. Nevažiuokite, neieškokite bargenų 
kitur. Jūsų apielinkės biznieriai turi vis
ką kas Jums yra visada reikalinga.

girkite savo apielinkės krautuvėse

Helsinki, Suomija, gr. 30.— 
Keista apatija jaučiama balsa
vimuose, kuriais turės būti nu
lemta prohibicija Suomijoj, bąl, 
gilaus sniego ir šalčio, pirmą 
dieną balsavo kaikur ligi 48- 
nuošimčių, bet. daugiausia tik! 
ligi 12 nuoš. Antrą dieną nuo
šimtis rodos bus didesnis. Būt- 
legeriai buvo gerai r 
vę sausuosius, bet < 
oro mažai sausųjų ėjo 
Spėjąma, kad Slapieji 
mėję.

Londonas, gr. > 30. Škoti
joj vaikšto apie milijonas mo- 
ronų, nepataisomų bukapročių 
arba nedakepėlių. ,pareiškė,Dr.; 

|John Harvey Škotijos mokytojų 
■konvencijoj. Škotija turi 4,-

Laukia ugniakalnių at 
sivėrimo

842,554 gyventojas

Hilo, Hawaii, gr. 30. —Tho- 
mas Jaggar, žinomas vulkano- 
logas, sako, kad'dabartinis mil
žiniško ugniakalnio Kilauea at
sivėrimas yra pradžia visos se-
rijos kitų kalnų atsivėrimų 
kaip tai Mauna Loa, Hualai.

Vingirdų kaime (Šiaulių vai.) 
ūkininkas St. Petrauskas atsive
žė į Šiaulių turgų tris kalaku
tus. Vieną jų pardavė ir už 
gautus pinigus nuėjo traktie- 
riun išsigerti. Išgėręs nutarė 
važiuoti namo, bfet pakeliui dar 
nusprendė užeiti Smulevičiaus 
krauluvėn kai ko nusipirkti. Iš
ėjęs iš krautuvės, žiuri— veži
me tik du kalakutai, o gerai 
“atsimena” vyras—atsivežęs į 
miestą tris kalakutus.

Kur gi trečias? štai, kažkoks 
berniukas eina gatve kalakutu 
nešinas. Stok! Policija ir Pet
rauskas atsiima “savo” kalaku
tą, o berniukui—pil. Zilberma- 
no tarnui—surašomas protoko
las. Bet sekančios dienos rytą 
pas Zilbermaną ateina ūkinin
ko Petrausko motina ir atne
ša kalakutą. Mat, namie už 
savo, o be to, ir sūnūs atsimi
nė trečią kalakutą pardavęs, ir 
dar neužmiršsę, kaip jo Vieton 
įsigijo naują.
/ Dalykas vėl atsiduria polici
joj, kuri surašė naują protoko
lą, bet jau ūkininkui Petraus
kui už nepamatuotą apvaginamą 
Zilbermano tarno.

Dancigas, lapkričio" men. 25 
d. 1931 m. Garbingai Lietuvos 
Studentijai Kaune.

Pirmasis Ukrainos Studentų 
korporacijų “Zarevo” Sąjungos 
suvažiavimas Dancige siunčia 
Broliškai Lietuvos Studentijai 
savo draugišką pasveikinimą.

Ukrainos studentų korporaci
jos “Zarevo”, kurios ruošia sa
vo narius busimais tautos dar 
bininkais, tiki, kad tie draugiš
kumo ryšiai, kurie dabar vieni
ja abiejų musų tautų studenti- 
jas, ateityje dar glaudžiau jiings 
musų abi laisvas tautas,

* (parašas).

Voldemarininkai atlie
ka bausmes , 

. ...... ■ . -y

Kai kurie nubaustieji Volde
marininkai padavė malonės pra
šymus, dovanoti bausmes. Kai 
kurie nedavė malonės prašymų. 
Dabar suimtas Sliesoraitis ir 
Šileika bausmei atlikti. Slieso
raitis turi kalėti 4 mėri. .Šilei
ka 2% mėn.

Kaizerio 
ti

ei blogo 
balsuoti, 
bus lai>

neleido važiuo
Chicagai ir aplelinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Chicagpj, irz apylinkėj lietus, 
galbūt maišytušu sniegu; ten>

, Varšuva, gr. 30 
šio 1 d. pradeda veikti pakelti 
muitai {vežamiems iš užsienių 
dalykams. Muitai paliečia ypa
tingai Vokieti j ą, Austriją ir 
Čekoslovakiją. (

Nuo sau Lietuva turi gilią 
žiemą

Pabaltijoj audros nesiliauja

Anglijoj

tefriti su kulkosvaidžiais 12 ve
žimuose paėmė iš Auroros but- 
legerio degtinės už $200,000.

Chicgiao, gr. 30. —25 gengs-

Hague, Holandija, gr. 30. — i
Buvęs Vokietijos kaizeris Vib peraturoj nedaug permainų 
helm norėjo vykti Vokietijon stiprus pietryčių ir rytų vė 
aplankyti savo sergančios se- jas. '
sers .buvusios Grekijos kąwi*|’- Vakar tęmperafura siekė 37
Menės Sofijos, bet Holandijos 40. \ \
valdžia nedavė leidimo išya-i 
žiuoti/

Saule teka 7:1$, leidžiasi 
4:28; mėnuo Uka 11:02 pp.

London, gr. 30
gili ir Šalta, žiema pridengė že- 

Nuo mę ir gyventojai turi gerą žie- 
sausio 5 d. pradės veikti pa- mos sportą. Kitos Pabaltijo 
kelti muitai ant {vežamų Ang- šalys, Skandinavija, Suomija, 
lijon daržovių, vaisių ir uogų

Londonas

bELEI NAUJŲ 
METŲ RYTOJ 
NAUJIENOS NEIŠ
EIS IR NAUJIENŲ 
OFISAS BUS UŽ
DARYTAS VISA 
DIENĄ.

Estija, Latvija ir* Lietuva k6n 
čia gilias pūgas ir daug snie- 

Londonas, gr. 30., -—Rudyard go. Pas Karaliaučių ką. tik ras 
Kipling, garsus rašytojas, šian- ta Baltijos j ur ė j sudužęs Esti 
dien sulauks 66. metų amžiaus, jos laivas šu buriu žmonių.

NAUJIENŲ ' 
ADMINISTRACIJA



■u. i, „.v
Ketvirtadienis, gr. 31, 1931

KORESPONDENCIJOS
11 i i...................... ............................................................. .............

Pittsburgh, Pa.
Atsakymas p. Pivaronui

“Naujienų” No. 296 p. Piva- 
ronas reikalauja, knd aš jam 
pasakyčiau, kurie darbininkai 
yra sakę, jog jiems algos yra 
nukapotos ligi 15 dolerių į sa
vaitę. Už tų darbininkų išda
vimą siūloma man net $1,000.

Pirmiausiai p. Pivaronui tu
riu pasakyti, jog reikalavimas 
išduoti tuos, darbininkus ir 
siūlymas man $1,000 yųa nie
kas daugiau, kaip tik pigios 
rūšies pasireklamavimas.

Man rodosi, kad p. Pivaro- 
nas tinkamai nesuprato, kas 
mano buvo parašyta “Naujie
nų” .No. 256, nors Ir ilgai bu
vo laiko studijuoti (nuo spa
lių 30 ligi gruodžio 17 d.).

Savo korespondencijoj aš 
padariau keletą pastabų dėl Pi- 
varOno ir Daniušio netikslaus 
puolimo “Naujienų” Reporte
rio. Darbininkų ir algų rei
kale pasakiau tik tiek, jog 
man ir kitiems p. PivaronO 
darbininkai pasakojo, jog 
jiems algos tapo nukapotos 
iki 15 dolerių į savaitę. Tai 
paminėjęs, aš tuoj nuo savęs 
pridėjau pastabą, jog niekam 
nėra svarbu, kiek p. Pivaronas 
hioka savo darbininkams. Ta
tai dar sykį pakartoju: nei 
man, nei kitiems nėra svarbu 
p. l*ivamno bizniški reikalai

Aš pirmiau neklausiau nei 
vieno, kiek p. Pivaronas mo
ka savo darbininkams, — ne
matau reikalo tatai daryti nei 
dabar. Iš tiesų, butų juokin
ga eiti pas darbininkus ir pra
šyli jų, kad jie leistų man jų 
vardus laikraštyj paminėti.

Jeigu p. Pivaronas jaučiasi 
nuskriaustas, tai tą klausimą 
galima čia ant vietos išdisku- 
suoti tam tikrame susirinki
me. Aš su tuą visuomeį^s.^ 
tiksiu. Tada ir laikraštis pasi- 
liuosuos nuo bereikalingi) gin
ei) .ir p. Pivaromfi nebus rei
kalo siūlyti tų tūkstančių, ku
rie jam gal yra labiau reika
lingi, negu kam nors kitam.

— J. K. Mažukna.

nima 10 metų sukaktuvės nuo 
svetainės atidarymo. Nerašy
siu, kas buvo rengta, tik pa
žymėsiu, kiek per 10 metų 
biznio padaryta. Pabaigoj 
1920 metų L. S. B. ižde buvo 
$36,718.80. Per 10 metų iš 
bižnio ir rendų įplaukė $311,- 
643.77. Išmokėta per tą pat 
pat laiką $347,866.02. Ižde lie
ka tik $496.55. Iš įplaukusių pi
nigų per tą laiką skolos atmo
kėta Pirmai Lietuvių Buda- 
vojimo ir skolinimo bendro
vei $52,500. Čia paduotos 
skaitlinės rodo, kad padaryta 
didelė biznio apyvarta, bet ka
dangi bendrove skolos daug 
turėjo, tai kiek įplaukė, tiek ir 
išmokėta. Da bendrovė sko
los turi gana daug, bet kai 
minės 20 metų sukatuves, tai 
tikimasi, kad bus visa skola 
išmokėta.

Pažymėtos skaitlinės rodo, 
kati per K) metų padaryta di
delis biznis. Tai vis ačiū veik
lesniems lietuviams, kurie lan
ko bendrovės biznio parengi
mus ir šiaip daug veikia. Ta
čiau toli gražu ne visi lietu
viai supranta, kad svetainė 
lietuviams teikia didelę gar
bę. Jeigu visi lietuviai remtų 
ir eitų į bendrovės parengi
mus, tai bendrovė ne tik sko
las atmokėtų, bet ir darytų di
delius pagerinimus’ Žiemos 
laiku bendrovė laiko 3 darbi
ninkus ir neblogai jiems mo
ka. Dabartiniu krizio laiku 
visos įstaigos kovoja, kad at
silaikius. Tad ir svetainės

» 1 A

bendroves dircKtorfai nutarė 
griebtis smarkesnio veikimo. 
Nutarta rengti biznio paren
gimai. Pirmas paerngimaš 
įvyks sausio 9 d. 1932. Bus pa
rengta šaunus Aferai. Jei mes 
visi diRbsim, tai tie blogi lai
kai bus praleisti be nuostolių 
ir lengva bus atsilaikyti.

— Zigmas.
t —» £. . .A

Kenosha, Wis.
Dėl Kasparo nesąmonių

Baltimore, Md.
L’etuviiĮ Svetainės Bendrovės 

darbuotė

Kai rengėmės budavoti sve
tainę 1919-20-21, tai pardavi
nėdami Šerus sakėm: pasibu- 
davosim gražią svetainę prieš 
turtuolio sodą. Tiesa, tada bu
vo gražus kokio ten turtuolio 
kodas, apmarintas iš visų 4-rių 
į)usių aukštomis sienomis. Bet 
po kelių metų turtuolis sodą 
pardavė ir išgriovė bei. išpar
davė istoriškus senovės na
mus. Per pastaruosius kelis 
metus ten pasiliko dykuma ir 
vaikų nutripta žemė. Spalių 
mėnesio pabaigoj 1931 metais 
(kokią dieną, — tai nesvarbu) 
atvažiavo dideli gariniai kas
tuvai ir pradėjo kasti žemę 
kaip tik ties Lietuvių svetai
ne. Tuoj sujudo, sukruto prie 
tos vietos gyvenantys lietuviai 
ir kiti: “ką čia Imdavos, kas 
čia bus?”

Ogi sužinota, kad koki tčn 
Trust Co. statys didelę gazolino 
stotį, ir didžiausi esą t Alkai 
ten važinės ir smardiris gazo
liną per dienas ir naktis. Sve
taines Bendrove ir apielinkės 
gyventojai bei dvi bažnyčios 
užprotestavo. Ir nors jau 
buvo pradėtas pundamentaš, 
bet inurijimą sustabdė. Reiš
kia, laimėjo. Ką toliau kom
panija darys, kol kas nežinią, 
bet gazolino stoties neleido 
ktatyti. Kadaisia ten žydėjo 
ir kvepėjo puikiausios gėlėš/ 
o dabar butų smirdėjęs gazo
linas. Gerai, kad miesto Vy
riausybė paklausė žmpnią 
protesto ir neleido tiems bur
žujams pastatyti gaždlino 
Stotį..

Spalią 17 £ 1931 btivb hd-

Pasakysiu
- Kasparo geriaū-

riai jo nerinko, 
daugiau, -
si Aš draugas nebenori *jį nomi
nuoti j jokią kuopos Valdybos 
vietą, bes gerai Žiho, kad na
riai visvien nerinks.

Kai buvo nominuojami kan
didatai į Pildomąją Tarybą, 
tai musų kuopoj Marcinkevi
čius gavo net 44 balsus. Tai 
irgi aiškiai parodo, kad nariai 
jį laiko tinkamu kandidatu. 
Nors kai kurie sako, kad Mar
cinkevičius labiau reipia Gri
nių; begu BagoČių, bet kuomet 
tas pats Kasparas ir kitas Juo
zas pradėjo BagoČių pUrvais 
drapstyti, lai Marcinkcvius bu
vo pihnaš, kuris Stojo jį ginti.

Kiek aš pažįstu Marcinkevi
čių, tai jis yra daug pasidar
bavęs Stisivienijimb labui. 
Prieš trejetą metų pats Kaspa
ras prašyte prašė Martinkevi
čiaus, kad tik padėtų su bol
ševikais kovoti.
čius pasidarė Kasparui 
goOd” tik 'nuo to laiko, kada 
kilo 
pašalpos, kuria 
ras užinteresuotas.
pasakyti, kad Marcinkevičiaus 
pušėj buvo teisybė.

Dabar apie mokytumą. Aš 
nežinau, kiek klasių reikia iš
eiti, kad būti tinkamu SLA. iž
do globėju. Kenoshos lietu
viai gerai pažįsta p. Marcin
kevičių ir p. Kasparą. Visai 
kas kita yra su tolimesniuose 
miestuose gyvenančiais lietu
viais. Jie gali pamanyti, jog 
Kasparas teisybę kalba apie 
Marcinkevičių.

Aš dar kartą pakartoju, jog 
man nėra labai svarbu, ar 
Marcinkevičius pateks į iždo 
globėjus, ar ne. Bet kuomet

Marcinkevi- 
no

susikirtimas dėl vienos 
buvo Kaspa- 

*Ir reikia

jį pradedama visai bčrčibalih’lpet tuo pačiu laiku ir labai 
88i šmeižti, lai hotoftita nėnb- energingas žmogus. Tad dė- 
rq|iiis tenka siveHifc plurtks- kiltie pastangas, kad jiS.bųtų 
nos. Aš Njnrcinkevic'ių pažįstup .......
jau per flfeširhtį metų. Jis yra 
pasekmingas biznierius V (J* | 
da Martin s Rčalty Co. Daro 
jis biznį ne tik su lietuviais, 
bet ir su amerikohftis. Jis taip 
pat yra notaras. Primetimas, 
kad jis angliškai negali kal
bėti, yra niekuo neparemtas. 
Aš manau, kad Marcinkevičius 
Pildoniojoj Tąrybbj galėtų už
imti bet kokią vidtą, išėmus 
Redaktoriaus ir sektoriaus. 
Visi žino', kad jis yRa gabus 
tvarkos vedėjas.

Ką gi galima pasakyti Apie 
Kasparą ? šį Jkėrtą aš nieko 
nesakysiu, nebeht tik tai, kad 
iš jo gyvenimo i butų galima 
sutaisyti puikią komediją. Ta
čiau jeigu jis-norės, tai aš ga
lėsiu jo praeityj nuveiktus 
darbus panagrinėti.

Prie pabaigos dar noriu tar
ti keletą žodžių.apie SLA. rei
kalus. Nominacijos jau kaip 
ir pasibaigė. Apytikriai re
zultatai jau; yra žinomi. Ne
užilgo prasidės rinkimai. Man 
rodosi, kad dabar nariai turė
tų dėti visas pastangas, idant! 
į Pildomąją Tarybą įstatyti 
naujus ir tinkamus žmones. 
Senoji valdyba Visiškai apmi
rusi ir, galima sakyti, nieko 
neveikia. Dabar yra sunkus 
nedarbo laikai. Daugelis na
rių negali užsimokėti duoklių, 
bet valdyba nieko nedaro, kad 
jiems pagelbėti. Permaina 
valdyboj tikrai reikalinga. 
Reikia nuims jšumanios ir 
energingos valdybos-. Visi ines 
žinome, kad rtdv; F. Bagočius 
yra nė tik gabus-1 ir sumanus,

išrinktas. Nėra taip pat kal
bos ir apie GUgio bei Virtiko 
tinkamumą. Jei Marcinkevi
čius bus nominuotas, tai na
riai nepadarys klaidos ir už jį 
balsuodami.

prašvilpdamas pro šalį, par
trenkė ją. Jos kairės šlaunies 
kaulas buvo sutriuškintas ir 
du kairiojo Šono šonkauliai

Nulaužti. Ją globojantys dak
tarai pareiškė, jog jos padėtis 
patenkinanti.

. Neiv York Times.
* t
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Povilanskis.

JUOKAI
Dvi pusseseres, automobilių 

I,važiuodamos, vieškeliu, susto
jo; viena išlipo ko tai patai
syti, tuomet kitas automobilis,

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

džiai, Auksiniai 
Daiktai

^W'/ šliubiniai žiedai už 
specialu kainą jaiina- 

IgKz vedžiams. Laikrod- 
žiu taisymas.

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORTUS 
6504 So. Washtenau) Aut. 

CHICAGO. ILL.

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems draugams ir 

koslumeriams

J. KLOWAS
■. ■ • ■ J ' •

1711 S. Halsted St

1868
1932

64-ti 
Metai
i

Mes siunčiame savo de- 
pozitoriams ir drau 
gams geriausių linkeji 
mų

LAIMINGIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

THE STOCK YARDS TRUST & SAVINOS RANK
of CHICAGO 

4150 SOUTH HALSTED ST.

cĮ j...

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

S. M. SKUDAS

“Sandaros” aš neskaitau, to
dėl ir neseku visa tai, kas ten 
rašoma. Bet .prieš kiek laiko 
vienas draugas pridavė man 
“Sandarą” iš gruodžio 3 d. 
Pastebėjau ten žinutę iš Ke
noshos apie p. J. Marcinkevi
čių. Tos žinutės autorius yra 
Juozas Kasparas. Nenorėčiau 
laikraštyj užimti perdaug vie
tos, tačiau į Kasparo nesąmo
nes negalima nereaguoti. Ma
nau, jog ir kitų kolonijų lie
tuviams bus pravartu patirti 
tikrąją dalykų padėtį.

Juozapas Kasparas sako, 
kad Grand Rapidso SLA. 60 
kuopa tarp kitų į savo kandi
datų sąrašą į Pildomąją Ta
rybą įtraukė ir J. Marcinkevi
čių, kuris esą visai netinkąs 
tai vietai. Po to jis pradeda 
Marcinkevičių drapstyti pur
vais.

;Aš neagitavau nei už Mar
cinkevičių, nei už kitus kandi
datus. Tačiau šiame atvėjyj 
visgi negaliu iškęsti nepadaręs 
pastaba. Juo labiau, kad kitų 
kolonijų lietuviai gal apie p. 
Marcinkevičių mažai ką ir te
žino. ^Pirmiausiai turiu pasa
kyti, Klijl p. Marcinkevičius 
buvo pirmas pavyzdingas 
SLA. 10 Apskričio Wisconsib 
valstijoj pirmininkas per ket
verius metus. Tai buvo sun
kiausi laikai, kada reikėjo ve
sti atkaklią kbvą su komunis
tais. Pirmininku jis gal ir 
šiandien tebebūtų buvęs, jeigu 
piHs savo noru iš tos vietos 
nebūtų atsisakęs. Toliau jis 
SLA. 212 kuopos pirmininku 
išbuvo net septynųj metus. Iš 
tos vietos jis irgi pats savo no
ru pasitraukė.

Tai dar neviskas, piskuli- 
Miloše dviejuose Susivieniji
mo šeiniuose- jitf buvo dėiėga- 
tu. Tai reiškia, kad nariai 
juo pasitikėjo.; Sakysime, Cfii* 
cągok selino labai norėjo daly
vauti p. Kašph'rdš, vteTiok

1FWest 18th Street 
Phonc Roosevelt 7532'
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LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Pažyslamiems

S. P. Mažeika
3319 A ubu r n Avenue

Phone YARDS 1138

. K 4/'

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAlJjŲ METŲ
• Linkime Visliems Savi) lyrlihgams

■ . ' • • * t , ■ r" 1 ■ i

, ir Pažystamiems
i • f ,, ; - k •>- ’* -flU - 4 •I*W‘ ' ' i. ;. J. Zolp

( GRABORIUS

1646 West 46fh Street
{’honc Boulevard 5203'

i----------- ---— ;—--a....    ——

.... ............ .. ..................................... .. > į iiliiij įiiiii i

. t
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i Linkimė Visiems Savo Draugams
ir Koštiuneriains
• t • ■ ’/• ; •. ' ■

S. P. Kazwell & Co
REALĘSTAtE

283, W«t 63rt S,ret i
Pilone Rėpublic. 8899. . ..
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YOU CAN NOW TAKE 
YOUR CHOICE 

Forei^n or Domestic Reception
AT THE TURN OF A DIAE

Ateikite ir leiskite* mums parodyti jums 
tikrai stebuklingą radio—setą, kuris aky- 
nlirksny iš puikiausio iš visij setų visos 
šalies stočių klausytis gali būti paverstas 
į trumpų bangi) rccciverį klausytis viso 
pasaulio progranh)—Naują Stewatt-Wur- 
ner “Roun*d-lhe-World” Radio.

šie nauji radios^—įvairių gražių Diode- • 
lių, su ar be įbudavotų trumpų bangų re- 
ceiverių—nustato liaują radio vertę. Pa
daryti paminėti Stfewart-Wafner 25 metų 
Sukaktuves, jie turi savy kiekvieną vė
liausiai surastą radio pagerinimą. Betgi 
juos galima gauti už žemiausią radio is
torijoj kainą,—niekurius setus pradedant

> tiktai nuo $34.95, pilnai su tūbais.
Gražus riešuto kabinetas užveriantis geriausiai įrengta - 
radid. Superhcterodyne citjcutt. Muki Mu ir Pentode tu- . 
bai. Apšviestas dialas. Tono kontrolė. Electrb-dynami^ 
kalbėtuvas. Televizijos "telpiifialai. -Įrengtas dėl regultarib 
broadkastinimo liktai, pilnai su CCR 7K 
tūbais ......................... . ........ ......................... «POw< l v

Tas pats modelis įrengtas su viso pasaulio trumpų 
bangų rėrtiveriu, kaip palodyta, planai* C O "7 7 K 
su tūbais ........... .......„..a.............  -. f « I V

■ t* yry w ■■JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 8167

STEWART-WARNER 
Raund-IhcMoM RADIO



■MH

NAUKetvirtadienis, gr. 31, 1931
****

Linkime JumsVilią Devoto Bastilijoje

Garsinkitės Naujienose

bile

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

Chicago, III4559 So. Paulina St

jam iš namų siunčia

neis

NAUJU METU
Pasveikinimai

nuo

Peoples Furniture Kompanijos
VALDYBOS IR DIREKTORIŲ

Mes liktume

S. KRUKĄS

2201 West 22nd St, kampas Leavitt St

■■i

Minsko 
ir Mas*-

M. T. KEZES
J. A. KRUKAS

o jam 
teduoda, 
porcijas

Metropolitan
State Bank

3202 So. Halsted Street
Pilone Victory 10.38 ‘

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167

BAGDONAS BROS. 
“URN1TURE 8 PIANO MOVING 

LocaJ S Long Dtttaac* Rtmova, 

1244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rea Tel Yard* 3408

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS SAVO DRAUGAMS 

IR KOSTUMERIAMS

BRIDGBPORT MOTOR SBRV1CI

Goodeonai Broliai
Fornyštų u pumų nuvertai vietoje ir 

toli, patarnavimai geras ir piga*.
817 VVest 341 h St

Tel Boolev.td 9336

namų, bet 
, — iš na-
• daugiau

beveik neužima vietos kambary. Gražus 
gausite progra- 
pihiai su tūbais 
- ir pasiklausy-

Banka, kuri yra išbandyta ir užtikrinta savo 
tvirtumu ir saugumu”.

Brangus Lietuviai, ištikimi musų rėmėjai, jus esate 
mums geri ir nuoširdus. Mes vedame plačiausią pre
kybą su jumis, ir mums butų sunku pradėti Naujus 
Metus nepadekavojus jums už parėmimą musų darbuo
tes ir nepateikus jums musų/liilkejimUs 
giliame nesmagume.

' Ką rinko?
Lapkričio 8, Argentinos gy

ventojai susilaukė karo stovio 
nuėmimo, bet tik balsavimo 
dienai. Rinko:

Respublikos prezidentą ir 
vice-prezidentą; x

Visų provincijų gubernato
rius (išskiriant San Luis);

158 deputatus nacionalius;

arba
Argentinos valdžios lėšomis iš 
laikomoje komunistinės propa 

gandos mokykloje

Musų Bankos Direktorių nutarimu pakeistos 
darbo valandos.

Sis pakeitimas veiks nuo šeštadienio, sausio 9, 1932 metų 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 

valandai vakaro.
Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais nuo 9 

vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Tūli kaimo jaunuoliai gal
voja, kad jie jau pažino ko
munizmą praktikoje ir ne juo
kais dedasi jo šalininkais.

Komuna griūva.
Lapkričio 11, du kva droš 

komunos nariai išstojo iš ko
munos. Abu žydeliai. Kalba
ma, kad jie jaučia buk neuž
ilgo pradės liuosuot “orden 
sočiai” kalinius. O vieną žy
delį komunarai patys išmetė 
iš. komunos. Išmęstąsai, (škol- 
nik) iŠ pirmų dienų gaudavo 
valgio paketus iš i 
vos įstojo komunon, 
mų jokio siuntinio 
negavo. Dabar, kada jį vėl iš 
metė 
keptų gaidžių ir kitokių siun
tinių.

Biednesni komunos nariai 
pradeda žiūrėt į komuną, kaip 
į kokį farsą ir tarp savęs kuž
dasi, kad išėję į laisvę 
jiems už sandvičius i 
pareigų, t. y. netvers darbinin
kus provokuojančių jačeikų 
jiems paskirtuose fabrikuose 
ir rajonuose.

"Savas Pas Savą 
~ sako biznieriai

Peoples J^ational 'Brink 
and 'ČJrust Company 

op Chicago

. 47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

menesių. Bet vieni linkėjimai neužtik- 
uvio—reikalingos yra ir asmeninės pastangos 
padarykite algos dieną laupimo diena

A. LAPENAS
V. MAKAVECKAS
J. NAKROSIS

D. ŠIMAITIS .

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

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

CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskite per paštą.

Literatūra ir fanatiškas bro 
blemų “sprendimas”

“Slaptame” komunos kny-

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

(Tęsinys)
čia vienas armijos kapitonas 
skelbia savo protestą dėl ko
misijos šališkumo m. Sar- 
miento. čia vėl karikatūra iš
juokianti radio pranešimą, 
buk balsavimas eina norma
liai. Nupieštas stalas, ant jo 
urna, prie jo sėdi peilį įsikan
dęs pilietis, kitas stovi su vėz
du, šalę kareivis, kabo Sanenz 
Peną atvaizdo rėmai ir iška- 
ba “Piliečių patogumui tamsų 
kambarį pakeitėme šviesiu.” 
Antgąlvis: “8 de Noviembre 
de 1931.”

Tokios žinios labai numušė 
ūpą tų kameros draugų, kurie 
trokšta greičiau į laisvę išeiti.

bedarbės 
flikto ir kitus aktualius klau
simus bei problemas.

Balsuodami ir balsuodami 
komimardi įvairias pasaulines 
problemas, pradžioje tai daro 
vien beždžioniaudami sandvi
čių davėjams, bet laikui bė
gant, ir vis balsuojant apkvai- 
šta, sufanatikėja, lygiai kaip 
davatka nuo 250 “sveikamari
jų” rąžančių tarškėdama. To
kiu budu, komunaras visiškai 
susilygina su bobinčiaus da
vatka ir protavimu ir taktika.

, Skaičiuoja.
Ryto 7 ir vakaro 7 mainosi 

durų sargybiniai. Tuomet jie 
skaito mus —• “komunistus.” 
Nors musų “cųadro cuarto” 
yra perpildyta,. bet šalę turi
me kambarėlį su marmuro 
stalais, tat ,/į jį skaičiuojamus 
ir varo. Kambarėlyje yra len
tiniai suolai, — ten pat su
krauta ir komunos produktui. 
Į kambarėlį 200 vyrų stati ne
telpa, tat likusius suvaro išei- 
namon vieton.. Pavardėmis 
šaukia tik kartą į mėnesį. Ne
malonus įspūdis darosi, kuo
met policininkai skaičiuoja. 
Kaip tai nejučiomis kiekvie
nas vengia numerio 13to, 
113-to, 213-to. Tokį ar kitokį 
numerį tave pro duris praleis
damas ii* galais pirštų bakštel- 
damas policininkas ištaria, 
vienok tai mizerno įspūdžio 
nepataiso. ;

Virš durų stovinti policinin
kai keičiasi kas dvi valandos. 
Tų pasitaiko labai tuščių, bęl 
būna ir mandagių. Vienas a- 
patinių dažnai įeina kvadron, 
juokauja su komunistais; sa
ve vadina anarchistu. Mokina
si mėgsti staltieses, aiškinda
mas, kad tai jam gali būt rei
kalinga šeimynos maitinimui, 
jeigu pasikeitusi valdžia jį į- 
kiŠtų kalėjimai!.

šį rytą vieton 208 suskai- 
Pasirodo, kad

Modelis 5A — Naujos Budavonės ir mechaniško sutvarkvmo. 
penkių tūbų, vieno pentode, trijų scrcen-grid ir vieno 280, 
Didelė amplifikacija ir pajėga. Solid mahogany dėžutėj. 14 Vi 
colių ilgio ir 8% colių augščio. Pilnai su.tūbais .... $43.50

nikstelėjimą 
tan- 

milijonai da

Galinga Mojtij yra tiek 
kiek ji pati tveria, sulig 

>. G va rantuojami- jeigu 
taip kaip rašom, pinigas gra~- 

Parsįduoda vistar. Klauskite 
taip: bEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

WISSIG,
Paiauliniam* Kare 

Seno Krajaus

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kanos pasaulis per įimtas metų lan
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingų 
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 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tpkst. 
čiai žmonių yra pagijf, 
nežino apie tai.

Deksnio 
verta aukso, 
naudoj gydymo 
nebūtų f

Dabar Naujų Metų proga, ir su spaudos, pagelbą, 
vardan Peoples Furniture Kompanijos, siunčiam jums 
visiems, musų gerbiami rėmėjai, prieteliai, draugai ir 
visi Lietuviai, musų gilią padėką ir širdingiausius lin
kėjimus jums visiems sulaukti ir laimingai gyventi per 
ilgiausius metus!

Federalė sostinė (Buenos 
Aires) tenka 2 senatorius ir 
32 deputatus.

Negirdime radio pranešimų, 
nematome laikraščių vitrinų, 
tai bent laukiamo rytinių it 
vakarinių laikraščių, prane
šančių rinkimų davinius iš 
vietų. Nekuriu pirmą kartą 
savo gyvenime taip gyvai in
teresuojasi rinkimų daviniais.

Salios naktys.
Paimtiems be tinkamą rūbų 

ir neturint jokio pasiklojimą 
—naktį tenka drebėti. Prisi
plakusius prie kvadros konni- 

Raųdonoji Pagelba apru- 
. Nuo 5 iki 10 v. ryto ton

uos 
pina 
ka vaikščiot iš vielos į vielą, 
kad kiek sušilti. Kas rytas už
sirašai pas gydytoją — imi 
vaistų nuo galvos skaudėjimo, 
vidurių ar reumatizmo 
laikas greičiau praeitų. Prisi
menu viščiukus, kurie per lan
gą įėjusiuose, saulės spindu
liuose šildosi.

Kalėjimas Valgį duoda tik 10 
vai. ryto ir 4 v. po piet. Vie
nok “komunarai” valgo dar 
ir 8 vai. ryto, 11 geria kavą, 7 
v. vakaro vėl sandvičiai ir 
šiaip visą laiką “slaptai” ver
dasi ir čiulpia matę. Tuomet 
ir nakties šaltį lengviau nuga-

Šviesesnių ir Geresnių 
Naujų Metų

Besiartinant Naujiems Metams mes linkime musų drau
gams kad jie susilauktu daug geresnių dienų laike atei
nančiu dvylikos 
rins /.
Todėl ... padarykite algos dieną laupimo diena ... nes 
patyrimas rodo, »kad lai yra geriausias būdas. Pradekite 
su pirmu algos čekiu ir laikykitės lo per ištisus .metus.

gynė yra di|eraturos ispanų, 
žydų, rusų, ukrainiečių, lietu
viu ir anglą kalboj. Anglą li
teratūra tai Maskvos leidiniai 
anglą kalboje: statistikos ir 
pasigyrimai.

Lietuvių kalboje yra A. L. 
D. L. D. leidiniai, o taipgi Ka
raliaučiaus “Balsas”, 
“Raudonasai Artojas1 
kvos “Priekalas.”

Vietinių laikraščių 
nalų komuna kaip ir negau
na. Daugiausia naudojama 
laikraščiai ir žurnalai, nuper
kami komunai nepriklausan
čių “komunistų.”

Komunaras neturi teisės 
pats sau nieko pirktis, vienok 
perkasi žurnalus ir geresnius 
papirosus, slaptai paduodami 
pinigus kuriam nors komunai 
nepriklausančiam draugui.

Sulig komunos “įstatymų,” 
stojantis komunon ne tik val
gio paketus privalo komunai 
atiduoti, bet ir pinigus. Vienok 
mažai tokių durnių, kurie pi
nigus atiduoda komunai. Pa
sakojama, kad Pablo Nessi a- 
tėjo su 75 pezais ir juos visus 
komunai atidavė. Iš komunos 
gavo (ir gauna) extra valgį, 
baltinius, muilą, laiškams po- 
pierą ir pašto ženklus, avali
nę, rublis, rašalą ir papiro
sus. Už mėnesio jis panorėjo 
vieną pezą grynais pinigais at
siimti. žinoma, negavo. Dabar 
kasdien keikiasi ir mušasi su 
komunos komisarais ir su pa
prastais komunarais, primin
damas, kad jis yra vyriausias 
“oficial comunista’ 
tik pavardes šaukti 
numeta atliekamas 
suvalgyt ir, sulyg eilė?, skiria 
“trabaj adoni” kvadrai šluoti. 
Kaip Nessi, taip bent 50 nuoš. 
visų komunarų jokios literatū
ros neskaito. Tie dalyvauja tik 
diskusijose ir balsavimuose 
rankos pakėlimu, visuomet su
darydami didžiumą, ergo—iš
spręsdami pasaulinio krizio, čiavo tik 206

Daktaras
Kapitonai 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sprciališkai gydo ligas pilvo plaučių inkstų ir pūslės, užnnodijimą krau 
jo, odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmus skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n*« 
galėjo jus išgydyti. ateikit* čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiai ligonių Patartina* 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidi* nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis‘ nuo 10 ryto iki 1 vai 
4 200 We*s 26 St.. kampai Keri** Avė. Tel Cravvford 5574

iMnUČįV TR TVRTlN^įJ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Šdi>o Draugams

ir Kostumeridms

SERGANTIEJI!
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
iF treatmehtai išgydy

mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat- 
mentai sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams.

Sergantys žmonės kviečiami ateiti 
dėl nemokamų informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvą išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dcl vyrų ir 508 
dcl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

BAVARSKO MALT E^TRACT CO
A. F. Shillim, Savininkas

03, Chicago, UI. ,

pereitą naktį du žydeliu' pa
leido laisvėn. Prieš savajtę jie
du išstojo iš komunos ir, kal
bama, kad rašę kokiu? tai 
laiškus “orden sočiai” diroky 
toriui. Taigi musu kvadroje 
Ūko tik 43 žydeliai. Ukrainie
čiai tat ir kalbasi, kati, esą, 
jeigu išleis visus žydus, tai 
matomai, ir sandvičių 
ginu negausime...

Laikas bėga liūdnai ir nuo
bodžiai. Greit jau bus inėnesis 
kaip sėdime mes keturių -lie
tuviškų laikraščių redaktoriai 
ir nežinome ką^u mumis da
rys, kada jM’otokdhis rašys, ka
da klausinės, kada paleis, teis 
ar deportuos? Tik vienas da
lykas tai galutinai paaiškėjo, 
o būtent kad niekšišką skun
diku rolę atliko įietuviški kip 
nigai su Steponaituku iš lietur 
viško konsulato.

(Bus daugiau)

____
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Ketvirtadienis, gr. 81, 1931’
Tuo Savo nauju pusistatymu, kati valdžiK privalo šelpti 
bedarbius, Federačijos vadai padarė pusę žinksnio link 
sofcialės apdraudos pripažinimo. JRęikia tikėtis, kad to-; 
liaus gyvenimas .privers ’juos žengti visą žinkpnį.
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Polemiką ir H riti Ka

Senuosius metus Amerika, kaip ir visas pasaulis, 
palydi be gailesčio. Jie buvo blogi*. Jie davė žmonėms 
daug vargo, nusivylimų ir rūpesčių.

Per ištisus 1931 metus tęsėsi biznio depresija. Be
darbių armija didėjo, jos skurdas augo. Amerikos val
džia ir visuomenė neparodo nei sugebėjimo, nei noro 
su šita nelaime tikromis priemonėmis kovoti.

Depresija per šiuos metus jau gal butų praėjusi 
arba bent sumažėjusi, jeigu ne tie aštrus kriziai, kurie 
ištiko įvairias Europos šalis. Vasaros pradžioje susmu
ko Vokietijos finansai, ir Jungtinių Valstijų valdžia 
turėjo skubiai paskelbti moratoriumą, kad Voidetija 
visai nesubankrotuotų. Keliais mėnesiais vėliau suklu
po Anglijos valiuta, ir to pasėkoje tapo sudemoralizuo- 
ta visa tarptautinė prekyba. Dabar ant Europos galvos 
kabo naujas finansinių krizių ir ekonominės bei politi
nės suirutės pavojus.

Visa tai slegia ir Amerikos biznį, kuris yra milijo
nais siūlų surištas su pasaulio ukiu.

Europa da iki šiol, už dvylikos meįų po pasirašy
mo taikos sutarties Versalėje, nenori baigti karą. Ka
ras dabar yra vedama^ ne ginklais, bet vistiek vienos 
valstybės žiuri j kitas, kaip į savo priešus, ir atatinka
mu budu elgiasi. Iš Vokietijos reikalaujama “reparaci
jų”; iš jos spaudžiama auksas, o jos prekėms stengia
masi užkirsti kelias į kitas šalis. Vokietija kuo galėda
ma ginasi ir ieško paramos tai vienur, tai kitur. Santy
kiai tarp valstybių todėl įtempti; prekių judėjimas 
trukdomas; valdžios laiko dideles armijas, bijodamos, 
kad netrukus gal vėl kilti ginkluotas konfliktas.

šitame Europos kare Amerika, bendrai imant, ban
dė vaidinti tarpininko ir taikintojo rolę. Bet Amerikos 
valdžiai truko aiškaus ir griežto nusistatymo. Ji nedrį
so imti ant savęs atsakomybę už panaikinimą to/ pikto, 
kurį paliko didysis karas. Todėl ji atidavė iniciatyvą į 
rankas tų, kuriems taikos atsteigimas dar nerupi. Po
litinis ir ekonominis Europos susitvarkymas, nuo kurio 
žymiam laipsnyje priklauso ir biznio pastovumas Ame
rikoje, pareis dabar nuo to, ar ūkiški interesai Fran
ci joje, Anglijoje ir kitose šalyse paims viršų ant nacio
nalizmo ir militarizmo..

Kadangi Amerika neturėjo drąsos vadovauti pa
saulio rekonstrukcijos darbe, tai jai teks dabar laukti 
ir žiūrėti, kas dedasi anoje pusėje Atlantiko/ ‘

Well, —- lauksime ir tikėsimės, kad ateinančiais 
metais žmonija parodys daugiau išminties, negu kad 
•jos buvo parodyta šiais metais. O tuo tarpu darbo žmo
nės, kurie kenčia vargą ir badą dėl pramonės krizio, 
turės rūpintis -daugiau, negu iki šiol, kad jų 
butų apginti!

Amerikos Darbo Federacija tik-k^ iškėlė reikala
vimą Washingtone, kad federalė valdžia teiktų pagel- 
bą bedarbiams.

Taigi, galų gale, pasikrutino ir apsamanoję “fede- 
reičių” lyderiai.

Iki šiol Federacijos vadai tvirtai laikėsi tos min
ties, kad ^bedarbiams imti bent kokią paramą iš val
džios butų “nusižeminimas”. Wm. Green ir kiti A. D. 
F. vykdomos tarybos nariai laikė principialiai nepri
imtinu dalyku valstybinę apdi’audą nuo nedarbo. Akl^i 
kartodami kapitalistų spaudos skleidžiamus melus apie 
nedarbo apdraudą Anglijoje ir Vokietijoje, jie skelbė, 
kad ta socialio teisingumo įstaiga “tvirkina” darbinin
kus. Gaunamas iš apdraudos fondo bedarbių pašalpas 
jie vadindavo “daliankomis” (“doles”) arba “išmaldo
mis”, ir kartu jie stengėsi įtikinti bedarbius, kad jų pli
kimą aprūpinsią mielaširdingi milionie'riai ir bažnyčios.;

Nedarbo apdraudos idėjai Federacijos vadai, da dr 
dabar, matyt, nepritaria, nes apie tai iš Washingtono 
nieko nepranešama. Bet jie jau suprato nors tięk, kad 
bedarbiais rūpintis yra valdžios atsakomybė. Kalbėda
mas senato komiteto posėdyje, Federacijos centro at
stovas Edward McGrady pareiškė, ’kad valdžia ilgiaųs 
nebegalinti “išsisukinėti nuo atsakomybės”,.dęl ,bedar
bių likimo.

Tai yra jtfogreąąą. J^didęĮją, bet yišgį

Vykstant SLA. centro val
dytes nominacijoms ir artinan
tis rinkimams, musų visuome
nė, • o ypatingai SLA. nariai, 
reiškia gyvo susidomėjimo sa
vo organizacija. Nieko tamę^ 
rodos, ir negalėtų būti stebė
tino, nęs kiekvienam nariui ru
pi jo organizacijos gerbūvis, 
tačiau paskutiniu laiku neku- 
rie musų organizacijos nariai, 
o ypatingai pašalinė spauda, 
perdaug ėmė “domėtis” SLA. 
gerove. s Tas domėjimąsi pasi
reiškia savo klikos gyrimu kai
po tinkamiausių kandidatų j 
SĖA. centrą, o “nesavų” kan
didatų, nors ir tinkamiausių 
užėmimui centre vietų, šmeiži
mu. ’ *

Praeitą savaitę “Sandaros” 
No. 51* “Bruožuose” kažkoks 
V. G. ima perx šerengą neku
rtus SLA. narius, kandidatuo
jančius org. centran. Pirm pra
dėdamas kalbėti apie kandida
tus, p. V. G. išdrožia pamokslą, 
kad nereikią kandidatuojančių 
šmeižti arba girti. Puiku, po
nas V. G., su šiuo tamstos pa
reiškimu ne tik aš, bet visi su
tinkame, bet ar tamtai ne gė
da, kuomet tuoj po savo auko
čiau minėto pa reiškinio kitame 
skyriuje ėmiesi pats šmeižiko 
rolės, biauriai niekindamas p. 
Bakaną, buk jis nemokąs pa
rašyti paprasto sakinio, o apie 
finansus neturįs jokio suprati
mo ir kad jis ,— Bakenas, bu
siąs pasityčiojimas Susivieniji
me. Neva svarbiausias argu
mentas (jo netinkamumo užė
mime SLA. centre vietos) buk 
jis — B-as esąs “užgavęs” p.p. 
Virbicką ir Pivaruną (pitts- 
burgiečius).

Kadangi Stasį Bakaiią pa
žįstu gana senai ir su juo bė
gyje 5-ių metų palaikiau arti
mus ryšius musų visuomeninia
me darbe, tai negaliu užtylėti, 
matydamas, kad blogos valios 
žmonės “S.” imasi jį šmeižti.

Nors ir nesvarbu ar kandida
tuojantis į SLA. centrą moka 
rašyti korespondencijas ir kaip 
jis yra susipažinęs su lietuvių 
kalbos gramatika, tačiau p. V. 
G. ant tiek yra ignorantiškas 
manydamas, kad .jo “autorite
tingas” pareiškimas ne tik Sta
sį B. padarys beraščiu, bet pa
kenks ir jo kand. į SLA centrą, i

Skaitančiąja! visuomenei (o 
drauge ir man, dirbusiam įvai
rų darbą liet, redakc. iHlkrašt.), 
ypatingai pittsburghifjčiems yra 
žinoma, jog ?St. Bakanas yra 
nepamainomas ir gabiausias ko
respondentas Pittsbuvgho apy
linkėje* tą pripažįsta -ii jo idė
jiniai priešai. Bėgyje -17 metų 
jo raštai tilpo įvairiuose de
mokratiniuose iliet. laikraščiuo
se, ypatingai iš ’ 'Plttsburgho 
lietuvių' gyvenimo. Apie jo raš
tų teisingumą gali spręsti me 
p. V. G., bet pittsburghiečiai, 
o jie p. -Bakaną -pažįsta ikaipo 
teisingą ir talentingą korespon
dentą, nes įvairios organizaci
jos kreipiasi S jį prašydamos 
aprašyti org. veikimą ir -matyt, 
kad pittsburgiečiai, o ypač 
SLA. nariai labai St. Bakany 
patenkinti, Mr kąi,po padėką jo 
veikimui, nominacjjoso j SLA^ 
iždo globoj ils ąbsoliuunę balsų 
daugumą atidavė už jį.

V. G. rašo — vyrai/ kiaušy^; 
kit, Bakanas nekošer, jis pe* 
gali būti -iždo globėju, bes juo 
esą nepatenkinti kažkokie nę-| 
aiškus typai (savo pasaulėžiū
roj) 'Virbickas ir iBivarunM 
Kreipiausi j S> Bakaną, kad siu- 
žinojus, kuo jis yra httsidejięs’ 
V. G. “išąukštintiems” p.p. Vir< 
Lieku i ir Pįvarunui.

Stasys Bakanas pareiškė, kadį 
)įąvo .veilume -beh .ošymę 4wai

.....H y■ n
jaučiąs bęnt .kuo nusidėjęs “iš
aukštintiems”, tačiau jo įsiti
kinimai esą skirtihgesni nuo 
p.p. Virb. ir JPiv. P-as Plvaru- 
nas yra aiškiai f asistuojantis 
tautininkas (smetonininkas), gi 
poną Virbicką geriausia butų 
priskaityti prie partijos, rusų 
^kalboj ji labai charakteringa — 
K. V. D. (Kuda vieter dujet), 
nes reikalui esant •jis demokra
tas, kitu atveju fašistuojantis 
tautininkas (o tokių Sandaros 
organizacijoj typų labai daug; 
gaila ir labai gaila), todėl su
prantama bendrame organiza
ciniame kultūros darbe St. Ba- 
kanas pasireiškia kaipo atšaus 
demokratas, gi pp. V. ir P. lai
kosi smetoninės ‘linijos. Mano 
supratimu, p. p. V. ir „ P. ne
gali laikyti jų šmeižimu, jei 
juos St. B. charakterizuoja tuo, 
kuo jie yra — fašist. tautin.

Galų galę SLA. nariams vi
sai nesvarbu, kas ponams V. 
G. arba P. ir Virb. skoniui pa
tinka. Toliau rašydamas, V. 
G. atranda, jog Bdkano kandi
datūros pastatymas j SLA. 
cęntrą esąs pasityčiojimas iš 
SLA., nes jis, B„ neturįs jo
kio supratimo apie finansines 
atskaitas,

šis V. G. pareiškimas noiš- 
laiko jokios kritikos, taip kaip 
aukščiau minėtieji. Norėtųsi V. 
G. paklausti, kokiomis žinio
mis ir diplomais yra >apsigink
lavę “tautiškieji” kandidatai —

ti pittsburgiečiai Pikšris, Virbic-* 
kas, Taręįla, Mikalauskas ir 
kiti; aš manau, kad St. Baka- 
nas savo darbais yra sukūręs 
sau geriausias atestacijas lietu-, 
ylų . visuomeniniame bei kultu-’ 
ritiiame gyvenime, bet kam 
apie tai kalbėti, štai faktai pa- 
imti iš St. B. gyvenimo, — te
gu jie patys už save kalba:

Stasys Bakenas -įstojo į SLA. 
1912 metais, pats suorganizuo; 
damas 90 kuopą Bridgville, 
Pa. ,ir nuo to laiko per visą šį 
laikotarpį iki šiandien aktyviai 
dalyvauja SLA. organizacinia
me darbe. '

Iš svarbesnių jo darbų, nu
veiktų SLA. naudai, bene bus 
įkūrimas naujų SLA., kuopų, 
ig kurių svarbesnes yra 316 
kuopa Vestaburg, Ra., 258 Wa- 
shington, iPa., 266 Castle Shan- 
non, Pa., be to, 1914 metais 
Stasio iniciatyva tapo suorga
nizuotas III apskritys, kuriame 
.jis ėjo, kaipo valdybos narys, 
įvairias pareigas, ir šiandien jis 
yra III apskr. organizatorius 
ir Pildomosios Tarybos įgalio
tas org. III-čio apskričio ribo
se. Besidarbuodamas S. n. A-je 
jis prirašė (prie SLA.) apie 
350 naujų narių. Pasirodo, kad 
vakarų veikėjų komitetas ne
apsiriko pastątęs S. Bak. kan
didatūros SLA. centrai:, nes 
nominacijose, SLA. nąriai aiš
kiai parodė, jog S. B. yra ver
tas užimti centre atsakommgą 
vietą, o mes pittsburghiečiai 
'galime padėkot už pasitikėji
mą musų veikėjais if galime 
jus užtikrinti, jog St. Bakano 
akmenyje atrasite nuoširdų ėr 
Sąžiningą darbininką, kuris bū
damas SLA. centre atsidavu
siai dirbs musų brangios orga
nizacijos gerbūviui.

Paul Dargis.

Permission Dotibleday, Dqpn W Co.

(Tęsinys)
. Netrukus . ore įvyko švelni 
permaina. Žinojau, kad jau 
atėję, rylas,; Po to tuojau iš
girdau gaidįt/ giedant paju
tau, kad jpąvpjus man dau-

dimi atidariau duris ir bėgle 
nubėgau į prieangį, prie di
džiųjų durų. Pirmiau buvau 
iinplęs, kad jos nebuvo ,užra- 
ikintosr štai buvo proga man 
ipabėgti. Drebėdamas iš ne- 
ikantrumo, nukabinau rete
žius ir atitraukiau sunkias 
štangas.

Bet durys 
Nusivylimas 
Traukiau ir 
įtraukiau jas 
iki, nors ir didžiulės jos .pra
dėjo smarkiai barškėti adveri- 
jose. Arčiau prisižiūrėjęs tarp 
durų ir sienos pastebėjau spy- 
»nos sklendę. Jos buvo užra-’ 
skintos man vakar persiskyrus 
su grafu!

Tuomet mtane apėmė ^ienu- 
slopinamas noras, žut-but gan
di raktą ir' nieko nelaukda
mas nutariau vėl rėplioti siena 
ir dasigauti į grafo kanibatį. 
Jis gali mane užmušti, Let 
miirtis 'bus malonesnė už visus 
daliartįnips pavojus, kurie ma
ine' tykoja iš visų,! pusių. Ne
gaišindamas nei valandėles 
Jpiko,. pribėgau prie lahgo, iš- 
il|pau ant' sienos praslkišimo 

šiaip taip pasiekiau Draku- 
ioš kambarį.'. Jis buvo . tuščias, 
l>el to jr tikėjausi. Rakto .nie
kur nemačiai!, tik aukso krū
va tebebuvo kaip ir pirmiau. 
Briejaų prie durų'kampe, nu- 
lįpau stačiais,’ išslvtngiavu- 
sfais įaįptais, fperėjau , per 
tamsų licįėjimą ir atsiradau 
koplyčioje. ?Dabar jaii .gerai 
Aliojau, kur ir kaip ^asti 
kiaurąjį grafą.

Didžiule dęžė tebebuvo toj 
n pačioje vieloje, meteli nuo sie-

uos, bet Viršus jau buvo 
jos uždėtas. Ji dar nebuvo 
kalta, bet vinys jau buvo 
varyti į viršų, priruošti prika
limui. Žinojau, ;kad turėjau 
dasįgaųti prie kūno norėda
mas atrasti raktus, todėl pakė
liau viršų ir atrėmiau jį į sie
ną. Vaizdas, kuris pasirodė 
prieš mano akis, tiesiog atėmė 
man kvapą: pasibiaurejimaB- 
buvo perdaug didelis nesujaų- 
dinli mane visą nuo galvos! 
iki kojų. Dėžėje gulėjo gra
fas, bet jis atrodė, lyg atgdvęs 
dalį savo jaunystes, nes baltį 
plaukai ir ūsai dabar buyo 
tamsiai pilki, beveik juodi; 
skruostai buvo .pilnesnį ir pir
miau bąlta, išblyškusi oda, da: 
bar atrodė raudona,' lyg krau
jo pritvihusi. Lupos buvo daug 
raudonesnės, negu -pirmiau, 
nes dar ir dabar ant jų matė
si naujai sukrekėjęs kraujas, 
kuris sriovendamas iš lupų 
kampų, nutekėjo žemyn ant 
smakro ir kaklo. Net ir gilios, 
degančios akys kyšoję tarp su
tinusio kūno, nes antakiai ir 
akims artimos veido dalys bu
vo tiesiog pritvinusios. BiaU- 
rus sutvėrimas buvo gašliai 
krauju prisirijęs. Jis gulėjo 
>kaįp šlykšti dielė, privargusi 
nup .perdidelio jprisįputinio. 
Pasibiaurėjimo (kratomąs pri
silenkiau prie jo, norėdama^ 
(išieškoti jo kišemus. "Vos mą-į 
ąo įpiršlai paliete jjo kūną visi 
jausmai sukilo manyje, ibet tu: 
•rojau Ieškoti, nes kitaip, • bu-į 
yąu pražuvęs. Ateinanti xbak4 
tis gali išyysfi -ir-dris ibiaiiriąs 
moteriškes puotaujant ant 
manęs. Apžiurėjau ,vteą jo ku-s 
nąt bet nk’kuT , rakto neužti-; 
kam Ąisfatoięs, pažiurėjau 4 
grafą. Ant ję i^utusįo veidu 
buvo c pasityčiojimu; paniekos 
šypsena, kuri niape vos iš pro
to neišvirė. • štaiv kur buvę 
sul vėrimas, . ;kurį aš -puls -pa-

dėjau perkelti į Londoną, • 
kur, gal ir per šimtus metų, J 
jis lengvai galės, tarp jo susi
kimšusių milijonų, sotinti sa
vo kraujo troškimą ir pradė
ti naujį, nuolat plintantį ratą 
pus-demohų, trinkančių bejė
gių žmonių krauju. Galėjau 
susidraskyti apie tai tik pa
galvojęs. Mane pagriębe nesu
valdomas noras paliuosuoti 
pasaulį iš to biauraus sutvėri
mo nagų. Arti, parankėje jo
kių ginklų nebuvo, bet pasi
griebiau špatą, kurį darbinin
kai naudojo prikasti žemę į 
dėžes ir iškėlęs jį aukštai, 
kraštu žemyn visu smarkumu 
drožiau į neapkenčiamą veidą. 
Bet man tai bedarant jo galva 
pasikreipė ir akys sužiuro į 
mane užsidegusios gyvatišku 
pasiutimu. Jos mane beveik, 
suparaližavo ir spatas persi
kreipė rankose, nuslysdamas 
nuo jo veido, palikęs tik gilią 
žaizdą jo kaktoje. Ginklas iš
krito man iš rankų ant dėžės. 
Pasigriebdamas jį atgal, už
kliudžiau ašmenį už dėžes 
dangto krašto ir nuverčiau jį 
ant dėžės, paslėpdamas nuo 
savo akrų baisų vaizdą. Žvilg
terėjęs paskutinį kartą pa
mačiau jo ištinusį veidą, visą 
sukruvintą ir sudarkytą biau- 

■ ridusios, šėtoniškos, keršto 
šypsenos, prie kurios ir pra
garo gelmių velniai nebūtų 
galėję prilygti.

Galvojau, sukau galvą kas 
toliau daryti, bet 
tikrai degte degė. 
Apsivilinio jausmas 
mane kankinti. Bestovėdamas 
tolyje išgirdau čigonų dainą 
dainuojama linksmų, nuolat 
artėjančių balsų. Su, dainos 
gaidomis maišėsi sunkių, ratų 
dūzgėjimas ir botagų pliauš
kėjimas; atvažiavo/čigonai ir 
slavai apie kuriuos ’ grafas 
man minėjo. Paskutinį kartą 
apsidairęs ir pažiūrėjęs į dė
žę, kurioje bjaurusis grafo 
kūnas tebegulėjo, išbėgau iš 
rūsio ir dasigavau į Drakulos 
kambarį, prisiruošti išbėgti iš 
pilies, kaip tik nauji ateiviai 
atidarys didžiąsias duris. 
Klausiau įtempęs ausis. Apa
čioje išgirdau rakto girgždėji
mą ir dideles sunkias duris 
prasidarant. Matyt, kur nors į 
pilį buvo kitas įėjimas arba, 
greičiausiai, čigonai turėjo ra
ktą kurioms nors užrakintoms 
durims. Vėliau ausis pasiekė 
daugelio kojų trypsėjimas, 
pamažu nutyląs viename, man 
nežinomų koridorių, iš kurio 
plito skambąs aidas po visą 
pilį. Pradėjau bėgti, atgal prie 
rusių, norėdamas surasti nau
jį įėjimą; bet kaip tik tuo lai
ku nežinau iš kur smarkiai 
papūtė vėjas, užtrenkdamas iš 
kambario į stačius laiptus iš
einančias duris, tokiu sinar-i 
kuinu, kad iš visų pusių debe
simis pakilo dulkės. Tuojau 
šokau jas atgal atidaryti, bet 
mano pastangos nuėjo veltui.

pamėginsiu eiti pilies sientų 
kur iki šiol nedrįsau nei ženg
ti. • Su saVjmi pasiimsiu kiek 
aukso, jeigu jo man prireiktų 
vėliau. Gal kokiu nors budu 
rasiu kelią iš čia.

Ir tuomet, kuo greičiausiai 
namo, greičiausiu, arčiausiu 
traukiniu! Tolyn nuo šios 
prakeiktos pilies, iš šios pra
keiktos šalies, kur velniai ir 
jo vaikai dar tebevaikščioja 
žmogaus pavidaluose!

Dievo mielaširdingumas yra 
(įaug malonesnis už tų trijų 
moterų, ir be to bedugnė yra 
stati ir gili. Jos gelmėse žmo
gus gali miegoti, kaip iš tikrų
jų žmogus turi miegoti. Su
diev visiems; sudiev Minai!

(Bus daugiau)

Mano rezoliucija
Vargo dainos aš nedainuosiu 
ir nesiskųsiu, kad kenčiu. 
Likimui skundų nerokuosiu, <— 
slėpsiuos nuo žmonių, kai ver

kiu.
Kiekvienas turim savo naštą, 
kiekvieną slegia ji savaip... ' 
Sukniubę einam linkui karsto... 
nuo skundų nepaliks kitaip. > f-ė, *į »
Nubraukus ašaras dainuosiu, 
kad myliu šios žemės takus.

— teiks pa
guodą 

dangus. • ,
tik per kovos ga

lią 
išvysime aušrą stebėtiną. - 
Ir jei jos spindulys užklysta,— 
krūtinė džiaugsmų kupina!

Emilija D.

Jei pulsiu dvasipj

smegenys
Laukiau.
pradėjo

slaptingas, židrasis
‘Dainuosiu

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

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

Reikalaukite ‘ ‘NAU- 
JIENAS” antbile kam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.

Rašomoji Popiera
Tyro Bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, • sukirsta 
SVžKH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už

Persiuntimo

1739 So. Halsted St 
NAUJIENOS

25 centus 
kaštai extra.

■ties tinklas mane vis labiau 
ąupa ir varžo.

Man rašant šiuos žodžius, 
ypačioje, koridoriuje tebesi-

Uias, ir sunkių svorių, žinoma, 
žemėmis pripiltų dėžių, kilno
jimas ir vilkinimas grindimis. 
Girdžiu ką tai kalant; jie už
kala grąfo idėžę! Dabar ve

mą prieškambaryje, sumi
gusi' su lengva daugelio kitą 
Uoją eisena.

Durys vej ^uždaromos, ir vėl 
žvanga retežiai; girdisi rakto 
girgždėjimas spynoj c; kas tai 
ištraukia iš jos raktą: tuomet 
vjel kitos durys atsidaro ir ve 
Užsidarą; girdžiu r štangų ir 
sklendžių barškėjimą. .

?Klausyk! klešne ir uoluotu ke
liu dūzga sunkus vežimą ratai, 
pliauškia botagai, čigonų' dai
navimas pamažu nutyla tolyje.

Raįįcku. vienui vienas pilyje 
są tomis trimis baisimnis mo
terimis. . Taip, ir Mina yra 
moteriškė, bdl H ar p* ją visu ir 
Minios nėra nieko bendro. Jos 
yra tikri jū’aguro gelmių vel
niui.

Nepaliksiu vienas su jomis;

»

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

AMERIKOS
PILIETIS

pagelBūtina ir labai 
binga knygelė tiems, ku
rte nori tapti žios šalies 
piliečiai;. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką. : 

.apie jos viršinjpkų rin- Į 
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.
Siųskite inoucy orderi arba krasoa 

ictiUelitta.

1 ....    —i—   —r.

Garsinkitės “N-aoa*
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SUGGESTIONS 
for New Year 

RESOLUTIONS
To be or not to be, that is 

the question, 
* ♦ *

Never do today yvhat you 
can postpone till tomorrow. 

* j* ♦
For God’s sake bel.eve in 

something — even if it is only 
in the

Men 
larry;

While
should marry.

♦

existence
* ♦

singlein

of the devil. 
♦ 
statė should

women, wo suggest

*
Annual income t\venty 

pounds, annual expenditure ni- 
neteen six, — happiness. An
nual income twenty pounds, 
annual expenditure twenty 
pounds* ought and six, — mis- 
ery.

« *
“God has been good to me, 

so what the h...-—hc who ridės 
around i n a Rolls-Royce.

# $

“Eight pipes —
♦

The vvriter:
one ounęe! 7 ounces—1 week;
2 weeks—1 chapter; 20 chap- 
ters—1 nib; 2 nibs—1 novel.” 

« # ♦
God bless pawnbtok?rs;
They are quiet men.
You may go once.
You may go again.
They do not quesnon

As a brother might.
They never say 
What they think is right. 
They never hint 
Ali you ought to know. 
Lay your treasuro down, 
Take your cash’ and go, 
Fold your tioket up 
In a sccret place 
With your shaken pride 
And your shy disgrace; 
Take the burly wor)d 
By the throat again.
God bless pawnbrokers — 
They are quiet men. t

Marriage Customs 
m Litnuania

IMPRESS1ONS OF A V1SITOR TO LITHUANIA.From London, England.

to Jonas and his friend. 
tied the towels around 
necks and went home. 
day, Jonas went to see

(conl.)
“Domės mother came with 

a saucepan and broke eggs in- 
to it and cooked them and sėt 
them with bread upon the table> 
To the friend she said (not to 
Jonas, who had paid for the 
degtinė) “my eggs and bread 
and your degtinė.” The friend 
called all the family around and 
they ate. Domė’s mother 
brought two towels and two 
handkerchiefs and gavę one of 
each 
They 
their 
Next
his giri and they arranged all 
about the weddiiig.^

We soon arrived a t Jėzno. 
A large hill stood at the back 
of Charles father’s farm. I 
elimbėd it during my visit and 
saw the Polish frontier in the 
distance. Oųr car stopped in 
front of a small house, that 
of Eva, Charles’ sister. Soon 
we had a. crowd around us. 
Many of them had never seen 
an Englishvvoman in their lives 
and I was much amused at 
having myself and clothing 
fully discust.

Soon it was time for us to 
go to old Air. G—’s (Charles’ 
father’s) house. I was anxious 
to call at the bride’s house,- 
būt this was not allowed, as 
I w4s a friend of the bride- 
groom’s family. The houses 
stood near each other and from 
each eould be heard the sing- 
ing, shouting, and music in 
the other. M r. G— receiveęl me 
with great ceremony; he was 
delighted with the white bread 
I had brought. I was led to the 
table and made to eat and dripk, 
and then I hid myself in a 
corner by the stove apd yvatehed 
them dancing the old coūntry

' ‘ jt***^^
’į v JĮ

..... .

uanians cannot hėlp being ex~ 
cellent linguists. Nęarly all, save 
in fhe very youngest genera- 
tion, can speak, besieles Lith
uanian, Russįan, PolUh and 
Gienpan, to which the Jews add 
Yiddish an<į the educated classes 
very often speak French and 
English in addition.

A place in Kaunas to which 
a visit can be strongly recom- 
mended is the Čiurlionis Gąl- 
lery, whįch occupies a splendid 
site on the summit of the so- 
called Gręen Hįil, commanding 
a superb view of the conflu- 
ence of the rivers Niemen and 
Vilija and the surrounding 
couiitry. It contains a remark- 
able collection of the paintings 
of the Lith’nnian 'artist My
kolas Čiurlionis, who before 
his death 'in 1914, at the age 
of thirty-nine, was very well 
known in Russian artistic 
čircles.

(Continued)

A Bit of Poetry
SYLVESTER‘S DYING BED

I woke up this mornin’ 
’Bout half-past three. 
Allde womens in |own 
Was gathered ’round me.

LITHUANIA-4/ie Enigma
* ' Copyright Tiventicth Century and Aftcr *

, by VALENTINE J, O’HARA ,
. , Membcr of Bęitish Political Mission to' Lithuania

(Cont.)
A siray ivord, a feiv slrokes 

and then all is oncere-echo
more envisioned in fog. Silence 
reigns supreme.... S ome hours 
later the sun pierces thro’ thė 
mist. Erom above you behold 
the river flashing arnid the 
bright greefi of the meadarvs. 
The raft is noiv far nhead.
4 __ 1L __ L .u A .. . . f _ .•4Moihei't. dpppgp<tįtes> -Arui -so,:

dances * and playing country 
games until one o’clock, when 
I slipped away to EVa’s house 
and went to bed.

This was the program on 
Sunday, Monday, Tucsday and 
Wednesday nights, also during 
the days, with freąuent inter- 
vals for refreshments. Wheu 
any one felt tired he just sat 
down by the table, leaned his 
head on it, and slėpt, or even 
lay on the floor, quite uncon- 
scious of the din about him. 
I was bitterly dissapointed next 
morning to find I was not al- 
lowed to go to the church. The 
bridegroom chooses, one old 
man (i. e., married; in Jonas’s 
case a n uncle aged twenty five) 
and seven young men. Jonas 
rodė with these to Domė’s. I 
was allowed to go with them, 
so I saw all the show.

We found the bride seated 
by a table looking very solemn 
and sad. She was dressed in 
white with a long vęil and a 
wreath of myrtle; around her 
vvere groupeii seven young 
girls and one old lady (a mis- 
chievous looking giri not much 
older than herself). Her father 
and mother sat near Dome, and 
all their friends (looking nonę 
the worse for their strenuous 
night’s enjoyment) werę gath
ered around. Jonas and his 
followers (Charles was among 
them) entered and walked up 
to Dome.

“Come,” he said. She flung 
herselfr weeping at her father’s 
feet in such a pajjsion of tęąrs 
that I thought her heart would 
break. “Poor giri,” I said to 
myself: “they are forcing her 
with Ibis marripge,” I felt jbjt- 
terly sorry for her and also 
for Jonas, bu L when Į glaiiced 
at him, he seemed quite un-

the stredm floivs on, the bdat- 
men come and go, thį tiinber 
is borne to ils destinalion. Būt 
a feiv lines in tl\e landscape 
have been allėred py man.... 
A whole ivorld lies before 

*• . ‘you. •
In another contęst Vidunas, 

comparing the Lithuanian and 
German languages,' points out 
that in Gerinau action . predo- 
minates. Lithuanian, ' on the 
other hand, is statlc ■— it sets 
and relates. “The German 
rhythm is jerky, almost breath- 
less. The Lithuanian is smpoth-.? 
flowipg”. Harmony is iiidėėd 
the keynote of the Lithuanian 
character, of intuitiohs, dreams 
and aspirations, that pone bet- 
ter than Vidunas himself among 
the Lithuanian writers of to
day has translated Into words.

An oriental color is given to 
Kaunas by . the large JewiKsh 
element in the population. Many 
jf the Jews grow patriarchai 
beards, oil and curl their par
ašęs, or side whiskers, and 
we,ar the long gabardine. Oi\ 
all- si dės you come aeross ą 
euridus mingling of the old and 
the nėw. The pioneer spi?it, 
however, blendš with habits 
and customs that have not 
changed for ihousands of 
years. Jn Kaunas one ds con- 
stantly rubbing shoulders* with 
Russians 
White or Red — Poles, Ger- 
mans and representatives of

the many nations with which 
Lithuania maintains diplomatic 
relatipns, A little practiče soon 
enables the stranger as Mr. 
Harrison points out, to dis- 
tinguish the different nation- 
alities, even if language is not 
always a safe clue to the račiai 
origin of theuspcąkers. The 
Jews and, of course, the far 
less numėroįsj /orthodox Rus- 
šians adKele h)^‘tl/e/most part 
to Russian.’ The Poles would 
not be Poles, if they were not 
eųually faithful to their native 
speech, although many of tįiem 
understand Lithuanian quite 
well. Ręared ip such a poly
gio! cnvirpnment, the Lith-

- Great or Little,

' . ■IM.ilHHiĮlMflM ■ ~in' ibu <

moved. The weeping is part 
of the ceremony. Dome, and 
indeed every Lithuanian ,bride, 
would earn a fortune on the 
stąge. The “elderly” ladyfriend 
antj the seven young ones then 
led the bride to the vvaiting 
bričkas outside, and they and 
Jonas, iiis one- “old” and seven 
youąg friends, ąll drove off to 
the church. As they \yere leav* 
ing the father banded five 
thousand rubles to Jopas’s old 
man, the sum agreed upon at 
the bįtrothal.

The End

Sweet gals, was a-moanin’, 
*‘Sylvester’s gonna die!” 
An’ a hundred pretty mamas 
Bowed their heads to cry.

I woke up little later 
’Bout half-past fo’.
De doctor ’n’ imdertake'r’s 
Both at ma do’/

Black gals was a-beggin’ 
“You can’t leave us here!” 
Brown-skins cryin’ “Daddy! 
Honey! Baby! DoiPt go, dear!”

Būt I felt ma time’s a-comin’, 
An’ I know’d I’s dyin’ fast. 
I seed de River Jerden 
A-creepin’’ muddy past — 
Būt I’s štili Sweet JPapa ’Vester, 
Yes, sį*r! Long as dile do lašt!

’ • i, / i' 1 ,■ i. < ■ ;

So I hollers, “Coih’ere, babies, 
F<y to love yo’ dąddy right!” 
An’ I reaches up to hug ;em— 
When de Lawd put ouLde light.

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiem? tįavo Draugams '

' ir Kpstųiifyriams f *• - *» .

NEW PROCESS BAKING «).
Kųchinska? Bros., Sav.

• 3401-5 So. Morgan St.
EhonelĘoųlcvard 1018

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ

“Naujienų” Skaitytojams

M.ZIZAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

• *

7151 So. California Avė.
Phone Hemlock 5526

—...........; - - --------------- ....................■
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LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam? 

ir Kostumeriams

J. P. EWAlf)
840 West 33rd Street

Rlipne YARDS 2790

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems' Savo Draugams 

ir Kostumeriams

JA(MU) PHARMACY
* ’ ♦ < r ~ • t

J. Kazlauskas, Sgv.
* . 4 a* S

4559 So, Hermitage Avenue

——

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams

Then eyėr’thing was darkness 
In a great ... big .. • night.

S. D. LACHAVICti ir SŪNUS
. LIETUVIAI GRABORIAI

2314 We^t 23i-d Place
Phone Roosevclt 2515-2516

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ
• Linkinio visiems savo draugams ir kostumeriams

MIDLAND FURNITURE and 
MANUFACTURING CO. 

P ATĖJŪNAS, Sav.
, • *

' 4140 Archer Avė.'1'
Phone Lafayette 7404

LAIMINGŲ IR TŪRTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiefns Savų Draugams

- . ir Ko?tumei:iams

i,

/BUČERNE IR GROSERNE

■ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime visienip savo,(Raugams, kostumeriams ir. 

pažystainicins

B ALZEKAS MOTOR SALES 00.
■ .. . - ■ , _ ■ ■ >■ v

' 6012 So. Kedzie Avė.
Tel. Republic 9004 z '

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime visiems; savo draugam^ /ir 

pacijentams x

DR. IIERZMAN
1025 W. 18th St. netoli Morgan St.

, j Tel. Canąl 3110
t——n——iiwiwwhi

SKYRIUS:.
1439 So. 49th Ct,

Phone CICERO 5927

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo J)raugams 

ir Kostumeriams

Cicero

JOSEtHVHJMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

LAIMINGU NAUJŲ MĖTŲ LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS IR KOSTUMERIAMS

3339 So. a St
Tel. YARDS 7258

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

draugams ... t

BRUNO SHUKIS
GENERAL CONTRACTOR

• ■ ’ ■'
• .* <■ k .

4131 So. Francisco Avė.
Tel. Ldfayeltc 5824 

Chicago, I1L *
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

"ų čekį namo nemainytą, ba jos 
jačios nori išmainyti. Ir ne vie
nam burdingieriui grūmoja pa- 
ojus netekti gero burdo, jei 

mainys čekius užeigoje.
Raulas.

Town of Lake
Kalėdos

Gage Park
Nepavyko vištų mėgėjui

Musų Kolonijos kai kurie biz
nieriai laukė Kalėdų su atsidė
jimu, bet nesulaukė tokių, ko-> 
kių tikėjosi.

Bučeriai darė, jei palyginti 
su kitais metais, nedidelę apy
vartą. O ir tos pačios apyvai 
tos, kurią darė, žymią dalį te
ko rašyti į knygutes.

Mamos tikėjosi gauti iš bur- 
dingierių nors po vieną dresę 
dovanų, b ar gavo?

Užeigų savininkai irgi nesu
laukė senbernių čekiams mai
nyti. Prasti metai, čekių ma
žai, o ir patys čekiai šiemet 
sumažėję.

Praėjusio antradienio naktį 
’/agis įsilaužė į p-ios Paukštie
nės vištinyčią, 5146 So. Cali- 
fornia avė. Bet šunys, pajutę 
neprašytą svečią, sukėlė tokį 
crmą, kad vagis net maišus 

,ikęs turėjo nešdintis 
gelbėdamas. Well, gerą 
jaikyti šalia vištinyčics 
moka. —Kaimynas.

kailį 
šunį 
užsi-

Naujų Metų radio 
programas

Praėiusio antradienio vakarą 
iš stoties W. G. E. S. duotas 
Peoples Furniture Kompanijos

nes bėdas, kas palietė kiekvie
ną klausytoją ir paskatino jo
mis rimčiaus susidomėti ir 
rijnčiau protauti. P-nas Gri
gaitis pažįsta radio klausytojus 
ir patiekė tokią kalbą, kuri yra 
maloni pasiklausyti kiekvienam, 
be skirtumo, kokių pažiūrų 
klausytojas nebūtų. Butų ma
lonu ir dažniau p. Grigaitį gir
dėti kalbant Peoples Furniture 
Kompanijos duodamose radio 
valandose. Taipgi geistina, 
kad ši jo kalba tilptų ir “Nau- 
jienose”.\

Radio juokdaris, čalis Kepurė, 
atpasakojo 
iš švenčių 
paįvairino 
programas 
rinktina muzika.

Radio pranešėjas,

daug skanių juokų 
įspūdžių, kas irgi 

programą, 
paįvairinta

Be ■ to, 
gražia

Juozas
Krukas, patiekė pasveikinimų 
~u Naujais Metais ir gražių 
linkėjimų visiems klausytojams 
nuo Peoples Furniture Kompa
nijos organizacijos, nuo pro
gramų dalyvių ir pats nuo sa-

■ vęs. —Petras.

Be to, pastaruoju laiku eina ra(p0 programas buvo įdomus 
gan aštri konkurencija tarp už- Įr malonus, 
eigų savininkų ir mamų.

Matote, nuo se^ų laikų mes 
senberniai, buvome pratę če
kius mainyti užeigose. Sustosi, 
iš darbo eidamas, išmesi stik- 
lą-kitą ataus ar nuo šaknų, iš- 
rrainysi čekį ir eini namo sa 
cash. Gi dabar mamos reika- 
’auja, kad burdingieripi uarneš-

Jisai buvo pri
taikytas Naujiems Metams pa
sitikti ir susidėjo iš kalbu, juo
ki) ir dainų, kurias išpildė Kas
tas Sabonis, p-nias Sabonienė, 
p-lė Akvilė Ančiutė, p. Anta
nas čiapas ir kt.

“Naujienų” redaktorius, gerb. 
Pijus Grigaitis, pasakė įdomių 
kalbą apie dabartines pasauli-

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

BUTKUS UNDERTAKING
710 West 18th Street

Phone CANAL 3161

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime visiems savo draugams, kostumeriams 

ir rėmėjams

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
J. LASKY ir C. VAINORIS

3967-69 Archer Avenue
Tel. Lafayette 6666

Iš mokinių gyvenimo
Harrison Technical • High 

^chool yra grupės mokinių su
siorganizavusios sulig-tautomis. 
Tokių grupių randasi čekų ir 
kitų tautų. Kalbamos grupės 
turi parengimus ir mokyklos 
/yriausybė remia jas visais gn
omais budais, suteikdama sve
taines ir kitokius parankamus.

Lietuviai irgi mano, kad bu- 
f erai turėti savo organiza- 

1 ją. Todėl p-lės Mary Kudu- 
’ute ir Julia Aleknickiutė nu

barė padaryti surašymą viršmi- 
netoj mokykloj esančių lietuvių 
‘r lietuvaičių. Trumpu laiku 
ios surašė viso 23 mokinius i. 
mokines.

Bet kad turėti tokias privi- 
1''gijas mokykloj, kokias turi 
’ritų tautų grupės, tai reikia 
udaryti būrį ne mažiau, kaip 

50 asmenų. Tad geras dalykas 
butų, kad tėvai, kurių vaikai 
lanko mokyklą, patartų jiems 
prisidėti prie lietuviu grupės.

Norintieji prisidėti prie lie
tuvių grupės šioj mokykloj ge
rai padarytų padavę savo var
dą p-lei M. Kuduliutei, 2024 Ca- 
nalport avenue. Kai taps su
rinktas reikalaujamas skaičius 
mokinių, tai bus sušauktas su- 

į sirinkimas lietuvių organizaci
jai pamatą padėti.—žvalgas.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime visiems musų draugams, pažystamiems, 

kostumeriams ir rėmėjams

KALAINIS MOTOR SALES 
(Savininkas KL. KALAINIS) 

3962-66 Archer Avenue 
Phone Virginia 1334

Joniškiečių Kliubo 
šeimyniškas vaka

rėlis

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems savo draugams ir 

kostumeriams

JUSTIN MACKIEWICZ
MORTGAGE BANKER

2342 South Leavitt Street
Phone Canal 1678

Joniškiečių L. K. Kliubas ir 
vėl teikia progos taip savo na 
riams, kaip jų pritarėjams su-» 
siburti į krūvą. Visi dar atsi
mename neseniai įvykusį ro
žinį kliubo vakarą, kuriame tu
rėjome galimybės smagiai pasi 
linksminti.

Dabar įvyksta kitas Joniš
kiečių Kliubo pasilinksminimo 
vakaras, šis vakarėlis skirsis 
nuo1 pirmesnių  jų tuo, kad atsi
lankiusieji ne tik smagiai pasi
šoks, bet gaus ir užkandžių su 
kava, narine gamintais sendvi- 
čiais ir kėksais. Taipjau va
karėlio rengėjai žada pakviesti

T
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SPORTAS
Bancevičiaus-Komaro ristynes

STATE BANK
3252 South Halsted Street

12)

M

/*Ul

Janhl

4600 So. Wood St 
•—Vakarėlio Komitetas.

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Risis 
,,

“HOME of FINE FURNITURE”

Ketvirtadienis, gr. si, 1931
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NAUJIENOS. Chlcago, m.
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rie išpildys mUžikalį progra
mą.

Įžanga tiktai 35 centai as- 
rtieniui. šis JoniŠkiečią Kliubo 
šeimyniškas vakarėlis įvyks sau
sio 16 d. G. Krenčiaus svetai
nėje,

BIRUTĖ
Scenai ruošiama Miko Petraus

ko operetė “Birute”
i "f'' |i4w

Kitais metais, sausio 31 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
Birutes choras stato Miko Pet
rausko operetę “Birutė”. Tai 
yra antras choro 25 gyvavimo 
ir darbuotės metų vakaro ju
biliejinis vakaras.

ši operetė Birutės choro bu
vo pastatyta pirmais gyvavimo 
metais ir ji yra tinkamiausia 
atkartoti minint taip svarbias

..  -v 

lietuvių visuomenei sukaktuves.
Muziltale operetės dalimi rū

pinasi ir ruošia chorp vedėjas 
Mikas Jozavitas ,o režisoriaus 
vietą užima K. Jurgelionis.

s - —-Eks.

nėra “žalias ristikas”, kadangi 
Anglijoj dalyvavo daugelyj ris- 
tynių.

Bet viena įdomiausių porų 
bus Dilius su J. J. Bagdonu. Di
lius sveria 310 svarų. Kad 
Dilius užguls graborių Bagdo
ną, tai gal reikės pasišaukti ki
tą graborių...—N.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
3 d., 2 vai. po pietų šv. Jur
gio parapijos svetainėj įvyks 
labai įdomios ristynės. 
“drapiežnas dzūkas” su “buliu 
Komaru. Bancevičius sako, jog 
jis užkursiąs Komarui tokią’ 

irtį, kokios jis senai bėra tu 
rėjęs.

Tai dar nėra viskas. Pinną 
kartą tarp cliicagiečių pasiro
dys Kazimieras Aukštaitis, ku
ris nesenai yra atvykęs iš Ško
tijos. Jis, kaip yra sakoma, 

-------------------------- 0.----------------------------------------------------— t

Iškilmingas Balius su 12 Dovanų 
RfiNGIA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

Subatoj, Sausio (Jamiary) 2, 1932 
■CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST.J 

įžanga 50c. ypatai. Pradžia 7 vai. vakaro
Kiekvienas atsilankęs į minėtą balių turės progos pasilinksminti prie geros 

muzikos ir gauti dovanas iš sekančių dalykų:
Baby Grand Philfįp Radijušas, 1932‘ m. modelio, pirktas iš Lietuvių General 
Radio Store, 3856 Archer Avė.
Vyriško laikrodžio lenciūgais, peiliukas ir kolionikai, aukautas per J. 
Vitas, 923 W. 33rd Place.
Vyriškas rankos riešo laikrodėlis, aukautas per Jos. A. Rizgen, Laikrodinin
kas, 3255 S. Haljted St. .
Ant stalo pastatomas fonografas, aukautas per Jos. F, Budrik, Radio krau
tuvę, 3417 So. Halsted St.
Floor Lamp, aukauta per Bridgeport Furniture Co., Lietuvių rakandų krau
tuvė, 3224 So. Halsted St.
Vyriška skrybėlė, aukauta per Bridgeport Clothing • Co., Lietuvių aptėdalų 
krautuvė, .3312 So. Halsted St.
Elektrikinis laikrodis, iš General Radio Store, Lietuvių Radio krautuvė, 
3856 Archer Avė.
Dėžė La Palina Cigarų, aukauta per V. Doveiką, Cigarų, Cigaretų ir Taba
ko krautuvė, 3362 S. Halsted St.
Papartis, aukautas per Lovick’s Florai Shop, gerai žinoma lietuviams gėlių 
krautuvė, 3316 So. Halsted St.
Kumpis (Ham), aukautas per Frank Vaičkus, Lietuviška grosernė ir bučernė, 
634 West 35th St. ’ ' ‘
Aukso fountaninė rašoma plunksna ir pencelis, aukauta per N. Girdvainis, 
Laikrodininkas, .3223 So. Halsted St.
Dėžė La Palina Cigarų, aukauta per Jos. Račiūnas, Cigarų, Cigaretų ir Ta
bako krautuvė, Lietuvių Auditprijos name,, 3137 So. Halsted St.
Visi viršminėti daiktai yra nauji ir pilnai garantuoti. Kiekvienas tikietas 

turės proga 12 laimėjimų, todėl kviečiame visus narius, draugus ir rėmėjus atsilan
kyti ir pasilinksminti prie geros muzikos, nes rengimo komisija yra pasirengus 
padaryti šitą balių daug skirtingesnių už kitus kada nors buvusius parengimus.

Svečiai atsilankę į minėtą balių ir kurie norės tapti minėtos draugystės nariais, 
bus priimami be įstojimo mokesties. Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

PASARGA: iTie kurie turit tikietus pirkę iš anksto, minėti tikietai yra geri 
įžangai ir laimėjimui dovanų.

--------- - I ... ■ ■■ ■ . .......... ..I
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PASEKMINGŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacijentams

4847 West 14th St., Cicero, III
Phone CICERO 1260

MT. GREENWOOD
BALIUS SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ 

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

Ą. Mažrimo salėj, 3926 W. lllth St.
Kviečiame visus „narius, draugus ir rėmėjus linksmai palydėti sunkius se
nuosius metus »ir;pąsi tikti gal laimingesnius Naujus Metus, i Bus gera mu- 

f zika, šokiai, užkandžiai ir tt.
įžanga nariams dykai, svečiam^ 15c. Kviečia SLA. 178 KP.

2,000,000 maudosi mie 
sto maudinėse

South Chlcago parkų tarybos 
apskaičiavimu 1931 metais dau 
giau kaip 2,000,000 asmenų 
naudojosi miesto parkų įreng
tomis maudinėmis.

LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

VALDYBA IR DIREKTORIAI

UNIVERSAL

Laimingu ir Turtingų Naujų Metų
♦ Z

Linkime Visiems Savo
Draugams ir Kostumeriams

BABSKIS
FURNITURE HOUSE

. <•* .-■ į ‘ j

' 1748-50 W. 47th Street
Phone Yards 5069

MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIŲ

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

ROXEE MOTOR SERVICE
J. VISCONT, Savininkas.

P. Budvitis ir J, Ž ei v ii, Mechanikai.

907 W. 35th St.. Phone Yards 0405

Rusiškus ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Fel Kedzie 8902

* I ♦ 16 Rooarrelt R d 
rti St Louu Av« 
'"‘HIC AGO ILL
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os Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pašalpos 4^
NIS KONCERTAS

Nedėlioję, Sausio-Jan. 3 d., 1932
Kas mets Chicagos Lietuvių Dr-gija S. P. surengia įdomius vakarus, šiais 

metais Draugijos vakaro programas irgi bus gana įvairus. Apart Pirmyn 
Choro, Simfonijos orchestro, solistų: Salaveičikiutės, Jakavičiaus, Čepaičio, bus v 
dar duetas Saikaus ir<Ascilos, taipgi dalyvaus artistas A. Vanagaitis, su pilnu 
glėbiu juokų. Pasibaigus programai eis šokiai iki vėlybai nakčiai.

Wicker Park Svetainėje w w.Av<,
Viši Draugijos nariai nepamirškite savo organizacijos metinio vakaro. 

Taipgi svečiai mylinti dainas, muziką, juokus ir šokius irgi esate nuoširdžiai 
kviečiami musų vakaran. Laukiam Jūsų.

Programas prasidės lygiai 5 valandą vakare.
; Kviečia BIZNIO KOMISIJA.
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Ketvirtadienis,

CHICA
ZINI

Vagilių geng 
tuota

ohnui “Jeigu tu eisi, 
nušausiu.”

ohn ir jo brolis abu bu- 
kad šautuvas tuščias.

John nepaisė. Jis ėjo dU-» 
link. Vyresnis brolis šovė, 

trenksmas. John su
klupo peršautas.

John gal pasiliks visam am
žiui paraližuotas.

Penki vyrai, nariai gengėa 
kaltinamas Vogimu refrigerato* 
rių (šaldytuvų) iš negyvenamų 
apartamentų southsidėje, ati
duoti grand džiurei. Iš jų pa
reikalauta užsistatyti kaucijų 
viso sumoj $945,000.

Areštuotieji yra: Julius Con- 
rad, 23 metų, ir Sąmuel Alberta, 
21 metų; abu gyveno adresu 
5932 South La Šalie strėėt.'Ki
ti areštuotieji šie j Bocco Ag- 
fione, 26 metų, 4926 Federal 
Street; Frank Chepettc, 23 m., 
4903 So. Dearborn st., ir Frank 
Biiglio, 25 m., 5331 So. jlVells 
st

Plaukų kirpimas 
pigsiąs

nu-

IIerald-Examiner, Dr.
Suniręs, arbitratorius 
asociacijos derybose,

Pasak 
B. M. 
barberių 
įsakęs nupiginti kainas už pa
tarnavimą barbernese. Prade
dant nuo Naujų Metų barbe
nai kirpsią plaukus suaugu
siems už 50 ‘ centų, skusia 
barzdas už* 25 centus ,vaikams 
kirpsią plaukus už 25 c.

Dar vienas paimta 
raidai

50 policininkų įveikė 
vienų privati pilietį

Pureckį,
Artesian

Rastas ant VY0^ roa^ nušau
tas Abe Cooper, 42 metų, kuris 
seniau yra tarnavęs kaip in- 
vestiguotojas apšvietus tarybos 
teisių departamentui. Nužiūri
ma, kad jį nudaigoję gengste- 
riai. Cooper gyveno Stratford 
viešbuty, 4131 Sheridan road.

y r , *.r. 5 f *iz 
Moję rezidencijoje iš ketilriolK 
kos k’ainbarlų, Ihifctb dtl bran 
giiiš automobilius • ir abclriai ei
na ghna plačiai. ’ ’. f 

Teigėjas Fėihbęrg: davė tur
tui suprasti, kad jj laukia rim
ti nemalonumai, jeigu jisai ne- 
pašištengs atsiteisti su ūŽsidh 
riusio banko dępozrtoriais.

Kitas asriiub pasiškolinęs iš 
Sheridan banko /pinigų pasiro
dė George J. McCabe, gyv. 5507 
North Artesian avė. Jisai sko
lingas kalbarham banktii. $2t),- 
700 ant notos* Ir jis pareiškė 
teismui, kad negalįs ne tik su
mos depdzitoriams grąžinti, bet 
ne nuošimčių už paskolą užrpo- 
kėti.

Teisėjas Feinberg įsakė ap- 
kąltinti McCabą teismo panie
ka.

Teismas taipjau įsakė atsi
lankyti ir duoti liudymų tūlam 
Stanley Chadwick, kuris yra 
skolihgas bankui $15,000. Dar 
vienas asmuo, būtent ferom- 
berg, yra skolingas $28,000.

Suminėti čia asmens gyvena 
pasiturinčiose apielinkčse, gerai 
pasirėdę ir matyti nfcsuvargę. 
Bot skolų bankui,, o tiksliau 
pasakyti, depozitoriams sakosi 
negali grąžinti, arba prašosi 
duoti laiko iki galėsią sugrą
žinti.

piliečiai bus prįlomi daryti 
st>addirH4 į lėįfi^atu- ‘
ros narius^ kad jie liautųsi .vą, 
rę savo politinį gemį ir i^asi- 
siubiptų gėlyti Chicagos Cdok 
pavieto mokyklas, 6 taipgi pasb 
gailėtų mokytojų, kurie jau se
niai nebegauna algų. Be to, ma
noma, kad miiinfee bus pasira
šomos peticijoj valstijas legis- 
laturoš nariams, . Icurids reika
lauja sdteikti ’ nevilMnanf fi
nansinės pagelboš 01 rlcagai.

GAKSINK1TES
NAUJIENOSE

........................ ..........—..................................................... . .

Graburiai
Phone Boulevard 4130

A. MASALSKIS

yra pa-

Penkioms deširhtims Chicagos 
policininkų ėmė 4 valandas ant
radienio vakare įveikti vieną 
ptivatį pilietį, Adomą 
jo name, 1727 North 
avenue.
r Pureckis, 38 metų,
saulinio karo veteranas, vedęs, 
turįs žmoną ir ketvertą vaikų, 
jauniausias kurių tik savaitės 
šen ūmo.

•’ Pureckis pirmiau sirgo ir tik 
\ neseniai buvo išleistas iš ligo

ninės sergantiems proto ligo
mis.

Jisai .turėjo namij, kuriame 
ir ištiko kova su policija. Pirm 
keleto dienų neteko to namo, 
ba nepajėgė išmokėti skolų.
. Antradienio popietį, apie ket
virtą valandą, Pureckis staiga 
subiuro. Revolveriu 'ir pokeriu 
jisai išvijo pačią ir vaikus gat
vėn. Buvo pašauktas policijos 
įvadas iš North avenue sto
tas.

Pureckis užsibarikadavo vi
duj. Policija išlaužė duris. Bet 
čia ją pasitiko Pureckio šūviai 
rš revolverio.

Dudta alarmas. Greitu laiku 
pasirodė daugiau policijos su 
ašarinėmis bombomis ir kito
kiais įnagiais išvyti Pureckį 
iš namo. Vienok Pureckis iš
laikė policijos ataką.

Policija norėjo suimti’jį gy
vą ir nesužeistą. Galų gale, ne
galėdama atseikti tikslo, ji pa
šovė Pureckį ir paėmė sužeis
tą. Pureckis buvo nugabentas 
į- ligoninę. Tikimasi, kad su 
žeidimas nepavojingas jo gy
vasčiai ir kad jis pasveiks.

Savi marškiniai arčiau 
prie kūno

užsi-
and

yrd

Teisėjas Feinberg ieško 
dariusio Sheridan Trusl 
Savings banko turto.

Tarpe kitų tam-bankui
skolingas ant notos $150,000 
tūlas Victor J. Curto.
' Curto pareiškė teisėjui Fein
berg! u i, kad jis negalįs nieko 
sugrąžinti iš paskolintos sumos 
banko depozitoriams.

Tuo gi tarpu paaiškėjo, kad 
Gurto yra sudaręs trustą iš 
$150,000 ir užrašęs jį pačios 
vardu. Jis, be to, gyvena puoš-

JOANINA SPUDIENĖ

Bet kada jie “galės”? *
*1 • ■ •

Pirmadienį milžiniškas 
masinis mitingas

Mnsų pararhatlvtas Ul- 
dotuvisė (t kokiame r«L 
kate VMnomH <«tl *ąži- 
aingas ii nebrangu* to
dėl, kad atturimė W- 
laiS4 ' fcilaikym.«l dtf-

. rflh ... į.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

, - 1 f ■ t ■ ■■ j. ....................

S; M; SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS tR BALŠAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia® dykai

718 W. 18 St
Tel. Rowev«t 7532

Pašovė brolį
ber-1r-John Talaber, 12 mntų 

naitis, 3621 So. Lincoln strect, 
gavo šautuvą Kalėdų dovanų. 
Takeberio draugai atsilankė pas 
jj kviesdami jį eiti gatvėn žais
ti. Vyresnis vaiko brolis pa-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lietuvoj, lapkričio 30 dieną 1931 
m., gimus Kelmučių vienk., Jo
niškėlio parapijoj. •

Paliko dideliame nuliudirtie še
šias dukteris ir vienį sūnų Lietu-’,' 
voj, o Amerikoj dvi dukteris -— 
Marijoną Kukuraitienę Jr Eleną 
Kindurienę ir du žentu — Alei 
Kukuraitį, Kazimierą Kindurį ir 
gimines. •

Už velionės sielą bus atlaikytos 
pamaldos Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švcnč. parapijos bažny
čioj, šeštadienyj,' sausio 2 d. 
193 2 m., 8 vai. ryto.

širdingai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas.

Nuliūdę lieka. . ,

- Dukterys, ^Sunus ir 

Žentai.

Petras Venslauskis (Winslow)
/Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 30 dieną, 10:45 

valandą ryte, 1931 m., sulaukęs pusamžiaus; gimęs Ra-* 
šeinių miestely ir apskrity. Paliko dideliame nubudime 
moterj Petronėlę, 4 sūnūs — Stanislovą, Pranciškų, Ta
deušą ir Petrą, 2 dukteris — Oną ir Grace, marčią Mar
celę ir gimines, o Lietuvoj seserį ir gimines. Kūnas pa- 

. šarvotas randasi 6318 So. Fairfield Avė.
Laidotuvės įvyks subatoj, sausio 2 d., 8 vai. ryte iš 

namų į šv. Jurgio parapijos, bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sietą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Venslausko gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę, liekame '
Moteris, Sunai, Dukterys, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

Pirmadienį, sausio 4 d., Chi
cagos stadione šaukiama masi 
nis piliečių mitingas. Mitinge

VINCENTAS MAČIULIS , Į 
Pe^siskyv su , šiuo‘ . pasauliu i 

grilodžio' 29 dieną, 4:15 valaii- J 
dą ryte 1931 sulaukęs pusčsi 
amžiaus., gimęs Raseinių ,.apskr., < 
Gifkalhio parap_o PĮtilupič .kaime. 
Amerikoj išgyveno i S metuš. Pali
ko dideliame nuliudįme moterį Pe
tronėlę, po tėvais Mačiulaitę (iŠ 
Jurbarko miestelio), 2 sūnūs 
Joną ir Vincentą, 2 dukteris -p 

. Oną ir Heleną, marčią Dorotby ir 
2 žentus —*- Pettą Lopshaitį • ii 
Pranciškų Lukošių, 2 bryliuj 
^trą ir Povilą ir jų šeimynas, TiČ 
gimines: Lietuvoj scsefį. Barborą 
Macaitienę ir brolį Joną. Narys 
Simapo Daukanto Dr-stės.’ Kūnas, 
pašarvotas, randasi 2511 W.45 PI.

Laidotuves įvyks subatoj, sau
sio 2 dieną, 8:00 vai. ryte iš na- • 
mų į Nekalto Prasidėjimo Pah. ŠV. 

. parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė ’ 
lionio sielą, o įš ten. bus nulydi 
tas į Šv. Kazimiero kMpihes. • 

■ .Visi a. a.Vincento Mačiulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat ; 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti J 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marti, Žentas ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riu? Eudeikis, tel. Yards 1741.

Joną ir Vincentą, 2 dukteris -7-

Pettą Lopshaitį • n

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRAfiORlUS

, . r »• ■ . j • ■> ♦

Patarnauju . laidotuvėse kuopigiaueia. 
« Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

d^rbų busite ; užganėdinti. ’ 
Te L. Roossvelt .2515 arba 2516

2314 W; 23rd PL Ghi<wo 
sfcVidusi ’ : 

1439 S. 49 Coiūrt, Cicero, III.
; \ Tel. Cicero 5937

.....M.-b,,....,..

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas >
< ModerhftkA Kokplyčia DoVanai i 

'TurhTaihpthcbiliu* visokiems w!13^
( .iam*. \ Kaina prieinama a

3319 Auburn Avenue
f - CHTCAGO. ILL.

J. E. KADŽIUS
T PIG1AU$IAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
’■ - Laidotuvės* patarnau- 

J" 8e5ian h P18!’”: 
■ ncStl Kki todėl, kad 

priklausiu 'prie gra- 
' bų išdirbystė*.' .

OFISAS* 
‘ 668 W. Išth Street 

T«l. Canal 6174 
. ^SKYRIUS: £ 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 
—i—

LOVEIBlIS
KVIETKININKAS

: ' NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome j Visas Miesto Dalia 

Vestuvėms, Bankietams it Pagrabams
l Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. BoulBoulevdrd 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
H DYKAI DEL ŠERMENŲ

•į ■ į

" ; - 4
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ambulaNce patarnavimas dieną ir Rakti
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingu ir ramu 
pataruavbną, kuomet ji# yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & CO.
•, JŪSŲ GRABORIAI . ’
y Didysis Ofisai f

4605-07 South Hetmitage Avėniie
Viii T.Won?ii YARDS 1741 h 1743

1 IMPERFECT IN ORIGINAL
. - , ■iii-.ruM-iir-ii- -r-Tr r ■-!

-—--..v ‘j ...............

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
tcačL pačios Naujienos 
yra naudingos.
TTifftVT> LtV‘r

x rr I/-"1 ' J, 
“"X Peter Conrad

1 FOTOGRAFAS
Fotografuoju, jūsų na-

V muose arba studijoj.

V 730 W, 62 St.
Tel. Englettood 5840

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis . 
Graborius Chieagoj

1646 W. 46th «t.

/Telefonai 

Bmotevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So’ 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

ililhiiil. Ii

Lietuvės Akašėrėa
-f“1 — — ■* — *^ ■*> —

s Mrs. A. K. 
g ■ JARUSH 
MĮ PHYSICAL 

THERAPY
ĘŽ B MIDW1FE 

16109 South 
hAlbany Av.
Oi ' Phone

Hemlock 9252

į' jy - 7^"

B^^ĄITUSH?OPT/ 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

/ Sugtyio il Liettlvos '
.Palengvins akių įtempimą, kuri* eati 

priežastimi galvos ik audė j iino, svaigimo, 
akių ąpteįničuo,.'nėrvuotufno, skaudamą 
ąkių karštį,, nuimą kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir' toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dahčia mažiausias klaida*. Specialė atyda 
atkreipiama i mokykloj vaikuv Valandos 
nuo 10-iki 8,v^ Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS’AKIS, ATITAISO 1 TRUM
PĄ LAIKĄ ŠUNAUJŲ IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų , akys r atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
................ - .... .................................■ f I ...»........  >■» " i

. • "Te!.’ Yard* 1829

DR. & SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

-i.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 1Q ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483 

O *• *-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
758 W. 35th SI.

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

Nedėldieniai* pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiai* pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofi$e 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. llltliSt
Kampas Wabash Avenue -

Tel. Pulltnan 0856
Gazas, X-Ray, etc.

Ofisai ir Akiniu Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted . Št. ' 

Valandos nuo-10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėlipmi* tiuO 10 iki 12.

Duokite (Uito aki* išegzaminuoti .

Dr.\A. K BtUMfefiTHAL
OPTOMETRUT 

Praktikuoja’ virš 20' m. 
4'64-9 5. Ashland Avė ' 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487 

r.........
Duokite savo akis išegzaminuoti 

DYKAI
Registruotam Optometristui •1 

Akių Specialistas. Virš . 15 metų 
patyrimas 

Akiniai nuo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdi*.

DR. J. GROUPE
4631 Š. Ashland Ate. tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai ■

DR. A. I KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
8147 So. Halsted Street 

Td. Calpinet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Oud 6 iki 9 valktidos vakare

. iliaftb

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

TU. K*nwOod 5107' .» 
VALANDOJ ..

nuo 9 iki 41 vabhdal ryt*:
; - nuo 6 iki 8 vahndii vnkzr* 

apdrt Šventadienio ir ■ ketvirtadienio
_________________ •.................. ........................ ........................—

Phont Canal’ 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 2?n<i Street 

Valandų*: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir Uedėliomis pagal sutartį. 
Reaidejiciįa 6628 Sb. Richmond Street 

Tifeietiai Rvpnbllr 786#

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
, Ketvetgai* — 1 iki 3 po piet

Utarninkais 2 iki 3 po piet tiktai

Dn Vincent C, Steele
.DENTISTAS

Sale Midlatta Banko

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergai* ir Subatoms 

2420 Marųuette Rd. arti Western Av. 
Phone Hemlock 7828

Pagedėliais, Seredom* ir Pėtnyčioms 
1821 Sa Halsted Street

... -- --------- ^S.. . - ----- -

Phone Boulevard 7043

Dr. ’c. z. vezelis
Dentlstds 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai Uetuviatng Žinoma* per 25 Mas
tus kaipo patyria gydytojas, chinirgas 
ir skuteri*.

Gydo staigia* it chroniikaa ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal osoptosini 
metodu* X-Ray ir kitokio* elektros 
pnetauns.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 IV 18tb St., ntloli Uotgan Si. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nvo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Park 6755 ar Randolph 6100

Dr. Suzana A. Slakis
Sptcialisti Motera ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10.Ūki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomi* ir nedėliomis pagal sasitarima 

Ofi*o Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGA!
Pcaktiknoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 loho* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motcnikų, Vyriikų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nno lO iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėk ono 10 iki 12 v. dinų 

Phone Midway 2880

—HO 
Telefonas Boulevard 1939 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

4608 Stfiltb Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicagb, III-

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAUR1CE KABN » * 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi«t 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir nakti Virginia

2 iki 
10 ,

0036

i r.
M«s. 6600 South Artetian Avenue 

Phone Prospėct 6659 
Ofiso Tel. Cafial 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halrted Street 
CHICAGO, fLL.

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

. 2100 W. Mfl.-ftoon SL

Vai. j 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
t«i. West 2860

Karnų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31*t Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vale. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

‘fel. Čahal 4050 Venerilko*

Mi Ė. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odo*

j.ĮMiaBa'JUM'J ,■■■■■.T..-, II "Wl "'VH» 

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė Abu ttvo ofisu į hadją tietą po nt

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki < ir 6 ikj 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį . . 
Tel.' Boulevard 7820 
' Namai: '

6641 So. Albany Avė.
* * -Te|. Prospėct 1930 •

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411

Gyvenimo vieta 
3333 Soath Halsted Street 

Tel. Bonltvątd 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, iiskyrus ketvergi 
Nędllioj nuo 9 iki 13 fpto

127

Valandos! nuo 9 ryto iki 4 po pietį

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS!
nuo 9 iki U 'valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
T*l. Prospėct 1028

Rėz. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4» 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
• • . •<

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES x
(Naryauckas) , ’

GYDYTOJAS ir CHtRUAGAS 
24 20 Maequčtte Road

f '• ♦< • •

Valaridos: 9—12,7—9. Antradieni it 
Ketvirtadienį Vakarais pagal susitarimą.

' — -'■T------------ ------------ -------------------- ---------------------------■! -

DR. A. L. YUSKA
2422< W. Marquette Rd. ■» 

kampas 67th ir Artesian Av*.
Telefonas Groyebill 1595 

Valandoj ntio 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pieti|, teredoms po pietų ir 

nedėliotas pagal susitarimą

Dn A. P. Kazlauskis 
.‘ Dentistas-4 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boukyard. 7589

Qfiso Yaląifdos 10 ryto iki 8 V#karo. 
Resldence* Phone'Hemlock 76M

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Stdle Street 
Room 1934 Tel Randolph 03 » 
Valandos ano 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. T«l Virtorp Cfc«3 

Valandos — 7 iki 9 vakar* 
Olis—Utarm, Ketv. L 
Vasalle—Pan^ Ser. ir Pėtnyčio*

------------- '*■ ■* »«>»■»■■« imieMi. 4.1 .W

John Kuchinskas
Lietumis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 Iki 6

ir Subatoe yak . 
r Pėtnyėioe irak'

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

M teito Ofitat 77 TV. 9/athlngton St.
Rbom 4502 Tel. Central 297# 

Vtlaodo*: 9 ryto iki 4 po pietų
. _ K-

< Vakarais: Utim., Ketv., lt Subatoe 
— 6 iki 9 vaL

4145 Archer Aut. Tel. Lįdyeftt 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžlnoųs Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adams St., Room 3)17 
Teltpbone Randolph 6727 

Vakaraie 2151 IV. I2nd St. m 
Tdepbone Rtmmh 9090

Nansi* 8-9 ryta. Repnblk >600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aus. 
Td. Bculmrd 2800

■r.. Rez. So. RockufeU SL , j 
x Td? Republic 9723"



Tarp Chicagos 
Lietuvių

18 g-ves apielihkė
Nusiskundžia deliai pašaipos 

dalinimo

bus 
ir 
jos

lai- 
be-

aukauta
i dalina- 

pirmoj 
labiau-

Kaip žinoma, dabartiniu 
k u yra dalinama pašalpa 
darbioms iš aukų sukeltų 
darbių fondo Cook paviete ir 
Chicagoj. Lietuvių didžiumai 
pašalpa dalina katalikų bažny
čios, kadangi dauguma lietuvių 
bent buvo krikštyti katalikais.

Tą fondą —>$10,500,000 su
kėlė laimingesni Chicagos pilie
čiai, nei bedarbiai. Ta pašalpa 
buvo aukaujama supir.t mu ne
daryti skirtumo katalikui ar 
judėjui, protestonui ar laisva
maniui. Ta pašalpa 
supratimu, kad ji 
ma juo teisingiau, 
vietoj tiems, kurie 
šia reikalingi yra.

Bet jau kelintą karta tenka 
girdėti nusiskundimų, kad pa
šalpų teikiant, bent per lietuvių 
bažnyčios, ne visuomet teisybės 
prisilaikoma. Ir štai dar šiomis 
dienomis prisėjo klausytis skun
do lietuvio bedarbio, vedusio 
vyro, čiagimio, turinčio žmoną 
ir porą kūdikių.

Jisai neteko darbo piim ket
verto mėnesių. Jisai šiandie ei
tų dirbti, jei gautų darbą. Ji
sai, sveikas vyras, tiesiog jau 
čiasi nelaimingas, kad priseina 
jam kreiptis prašymu pagelbos. 
Bet ką darys? Gyventi juk 
reikia, ypač šeimynai.

Ir ve ką jis sako apie dalini
mą pašalpos lietuvių bažnyčio
je 18 gatvės apielinkėjo:

Sustoja e:lė žmonių. Laukia 
savo kakinos. Vieni seni, sun
ku jiems stovėti, bet turi lauk
ti. Moterą su kūdikiais ranko
se, ir tos laukia. O štai pasi
rodo tas ar kitas asmuo. Jisai 
be eilės gauna pašalpų. /

Kodėl nelygybė? Ar todėl, 
kad rasi kai kurie iš dalintojų 
yra jo draugai arba pažįstami? 
Nežinau, nedaliu pasakyti. Bet 
tokios pirmenybės neturėtų bū
ti. Kur ne kur, bet nors nelai
mėje reikia palaikyti lygybė.

Arba vėl vieniems duodama 
tikietas, pavyzdžiui, poros do
lerių vertės. Gavęs tą tikietų 
asmuo turi eiti ir imti maisto 
produktus pas tam tikrus krau
tuvininkus. O tuo tarpu tas 
asmuo' nužiūri, kad jis galėtų, 
gavęs $2 pinigais, ažuot tikie- 
tą $2 vertės, nusipirkti pagei
daujamų 
daugiau, 
toj.

Antra
rie gauna pašalpos tiesiai pini
gais. Kodėl jiems teikiamos to
kios privilegijos? Jeigu jau 
Petrui duodama pašalpa tikie- 
tais reikmenoms, tai ir Jonas 
turėtų būti tokiu pat šaiku 
saikuojamas. Bet ne, yra nusi
skundimų, kad ne visi vienodai 
šelpiami. *

štai dar vienas
kesnis pavyzdys. Ve minėtas 
aukščiau jaunas vyras xprašo 
pagelbos. Jam pasakoma, kad 
jis turis ateiti už savaitės lai
ko. Gerai. O ve kitas taipgi 
jaunas vyras. Pastarasis gyve
na pas savo tėvus., Jo tėvai tu
ri namų. ( Jo tėvai turi troką. 
Jaunas vyras, operuodamas tre
kų ir užsidirbdamas tuo budu, 
dMr gauna pašalpos pinigais, 
kuomet pirmajam liepiama 
laukti, 
jąs trokų, 
savo 
mas

reikmenų pigiau ir 
negu siunčiamoj vie-

tečiau vertu.s, kai ku-

konkretiš-

pirmajam
Jaunas vyras, operuo- 

ateina ir pasiima 
$4 pinigais nė nelaukda- 

eilės, o kiti dėl poros do- 
tikieto turi stovėti eilė- 
nors jie ir seni ir 
laiko ant ranku. Ar

kudi- 
tokia

nusi-

mis, 
kius 
tvarka turėtų'būti?

Galihia nurodyti, jogei 
skundimų, nepasitenkinimo sun
ku išvengti. Taip. Bet ve jau 
ir vieną ir kitą kartų, teko nu
girsti, kad pav. Bridgeporte, 
Sv» Jurgio bažnyčioj.

bonnuja pralotas Krušas, pa
šalpos dalinimas sudarkytas 
tikslinti. Kodėl gi ^pveizdos 
parapijos klebonas nepasisten
gia. daugiau dėmesio į nusi
skundimus atkreipti? Juk skun- 
idų ir jis, be abejonės, yra gir
dėjęs.

į Gal netuii laiko? Bet kokios 
gi kitos jo pareigos gali būti 
svarbesnės už šių, t. y. dalini- 
mų/pąšalpos?

Klebonas > privalėtų skaityti 
kaip vieną svarbiausių savo pa
šaukimo užduočių šį pašalpos 
dalinimą. Ir būti pirmoj vie
toj darbe. Būti pirmoj vietoj 
šiam© darbe, jei jau ne dėl ko 
kito, tai nors prestižo nalaiky- 
mui. Ba jeigu netikslumai da
linime pašalpos bedarbiams pa
sireikš ir toliau, tai natūralu, 
kad suvargėliai, aplinkybių ver< 
čiami, turės ieškoti pagelbos 
kitur. O tai garbūs lietuviškoms 
bažnyčioms nedarys.

Apielinkės gyventojas.

Naujų Metų rezoliu 
cijos

Paprastai prieš Naujus Me
tus priimama kokios nors re
zoliucijos. Taigi mes, geri krik
ščionys demokratai, Taunoleikėj 
štai ką nutarėme:

Kad gaspadinės nelaikytų to
kių burdingierių, kurie nenu
pirks joms bent po poią gerų 
dovanų /metams;

Kad gaspadinės nelaikytų to
kių burdingierių, kurie mainys 
čekius užeigoj ar kur kitur;

Kad burdingieriai negertų 
munšaino, kuriame bus mažiau, 
nei 20 nuošimčių lajaus;

Kad bučeriai neparduotų nie
ko už cash, o duotų viską ant 
knygučių.

šiuos tarimus padarėme vi
siems 1932 metams. Esame ir 
daugiau tarimų priėmę, bet tie 
kiti ne taip svarbus, kaip 
minėti aukščiau, • tad j ų nė 
paduosiu. —-Raulas.

su-
ne-

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės pastogės

šelpimui bedarbių tėvų vaiku
čių aukų surinkta $14.68, o 
tikrenybėje turėjo būti $16.82.

Be reguliarės valdybos, tapo 
išrinktos įvairios komisijos, 
tarp kurių noriu keletu pažy
mėti. Į Auditorijos atstovus 
įeina M. Liubinas ir J. Skutas. 
I Susivienijimų Dr-jų atstovus 
J. Vitas ir S. Chapas. Knygų 
revizoriai M. Liubinas, J* Ba
cevičius ir F. Žukauskas^

Teisybės tyfyletojų Draugys
te rengia balių su dovanomis 
subatoj, sausio 2-rų d., 1932 m. 
7-1 ų vai. vak. Cbicagos Lietu
vių Auditorijoj. Kurie dar ne
turite tikietų, lai pasistengkite 
įsigyti. Tikietus galima gau
ti parf kiekvienų Dr-jos narį 
arba pas valdybų. Kiekvienas 
tikietas turi 12-kų dovanų. Ti- 
kietas yra geras įžangai į sve
tainę. Dovanos yra aukautos 
per Chicagos lietuvius biznie
rius, kurių didžiumų surinko 
musų veiklus narys, per dau
gelį metų buvęs Dr-jos pirmi
ninkas, o dabar sekančio ba
liaus komiteto .-narys S. Cha
pas.

Svečiai atsilankiusieji į ba
lių bus priimami į draugijų 
veltui. Todėl, kurie dar nee
sate musų garbingos draugijos 
nariais, atsilankykite ir prisi
rašykite, nes dienos bėga, gali 
ir jus patikti nelaime — mir
tis, liga, o tada bus per vėlu; 
gi vėliaus gal dėl jūsų am
žiaus nebepriimsime. Rašyki- 
lės dabar. Prie draugijos pri/ 
klauso vyrai ir moterys, be 
skirtumo pažvalgų ir tikėji
mo.

Draugijos susirinkimai atsi- 
buna kas 2-rų nedėldienį.kiek
vieno mėnesio Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st., 12 vai. dienos. Drau
gijos turtas yra apie $14,000. 
Narių turi suviršum 400.

Dar sykį tariu širdingų ačiū 
“Naujienų” redakcijai ir Ad
ministracijai už prielankų 
mums patarnavimų talpinant 
musų korespondencijas ir pra
nešimus. Aš ir mano draugi
jos nariai-ės tihkamal įverti
name spaudos reikšmę ir su 
jumis yra musų simpatija.

Teisybės Mylėtojų Draugijos 
sekretorius,

S. Narkis,
2859 W. 38 Place.

$2.000/ tai 
jne

riai, tai 
arba šit 
čekį su
kestimi 
Kliubo 
kretoriiu
Jodaikis, 
Chicągo, 
ma.

aukauki tė kiek

auka

tokiu

money orderį n r 
arba nario mo- 

Bendro 
dabartiniam sc- 

adresu: Jonas
Wešt 33 Place, 

Gausite liudy- 
J. ĄiUis, Jirez.

Seno Petro pastabos
Komisaras Andrulis per sa

vo or galią “Vilnį** gruodžio 29 
d. bara ir smerkia dainininkę 
p. Zabukienę-ir Visų Zabukų 
šeimynų iiž/įd, kad jų namuo
se buvęs Lietuvos konsulas 
Chicagoje p. Kalvaitis ir dar 
p-nia Zabukieųė dainavusi.

Atrodo, kad Bimbos-Andru- 
lio kvaila diktątųra nbri už
drausti net giminėms susitikti, 
nes, kaip girdėjau, p-nia Zabu- 
kiene yra p. Kalvaičio pusse
sere.

Komisarui Andruliui .tai, ži
noma, nieko nereiškia. Jis 
todėl gąsdina maskviškius: 
Jus, raudonos davatkos, žiūrė-* 
kitę kaip Zabukai nusidėjo — 
jie secjėjo ir valgė prie vieno 
stalo su p. Kalvaičiu, ir dar 
Zabukienė dainavo! /

Kokios “striošn^bės”!

Andrulis ir Bimba yra pa
smerkę visus biznio žmones 
kaip, buržujus ir dai’bo minių 
išnaudotojus.

Bet Senam Petrui neaišku, 
prie' ko tenka skirti Andru
lio žmoną, kuri užlaiko 
“Bcauty Shoppe”. Ar komu
nistų viršilos žltfbiia turi teisę 
būti bizny ir tuo pačiu kartu 
nenusidėti “šventiesiems” ko
munizmo tėzianis?

Senas Petras.
i............   ;

Radio valanda

rių tapybą ir Jcrome Eddy, 
kuHs apsčiai pasižymi šioj pa- 
rocloj. — Buvęs.

o. Užsidarius šiai paro
dai, sausio 28 d. atsidarys me
tine Chicagos dailininkų nie- 

paroda ir tęsis iki vasario 
d. 1932.

no

Auka Kalėdų 
pietums

Mrs. Viskoška, 3437 S. Eme
rald avcnUe, aukavo Kalėdų 
pietums ,50c* ir dvejus marš
kinius bedarbiams. Ačiū.

M. Jh.e.

Padėka
c?

širdingai dėkoju geradariui 
p. Rasickui, 2136 N. La Vergne 
avė., už apdovanojimų manęs 
ir mano šeimynos prieš Kalė
das maistu. Man našlei esant 
su didele šeimyna ir pusbad
žiai gyvenant ir nei vienam 
negalint darbo gauti priseina 
tankiai^tenkintis sausa duona 
per dieilij dienas. Tamstos 
duosiu ranka suteikė mums 
visiems galimybės praleisti 
šventes jaukiai ir sočiai. Te
gul Aukščiausias atlygina Ta- 
mistai už gerų geru. ' 

i Marijona Kubiliene,
‘ 3806 So. Wallace st.

PRANEŠI
Naujienų spull-----

—J..

Naujienų skolinimo :r 
vojimo bendrovės nauja 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas- 
die.

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

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sekr.
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pines Pašalpos, metinis koncertas, sekma
dienyje, Sausio-Jan. 3 d., 1932. Pra
džia 4:30 vakare. Programe dalyvau
ja: Anelė Salaveiėikiutė, P. Jakavičius. 
J. Čepaitis, Šaikus-Ascilla, merginų trio, 
A. Vanagaitis, Pirmyn choras, Sim
fonijos orkestras ir tt. Po programai 
šokiai iki vėlybai nakčiai. Vieta: 
Wicker Park Svetainėje, 2040 W. North 
Avė., (Arti Milwaukee ir Robey).

Kviečia visus — Biznio Komisija.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubas laikys 
metinį susirinkimą pėtnyčįoj, sausio 1 d., 
Naujuose Metuose, 7:30 vai. vak., Ch. 
Liet. Auditorijoj. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turim ap
tarti ir išrinkti darbininkus teatrui.

Rašt. S. Kunevičia. 
':-----------------

Birutės Šokis Naujų Metų sulaukiant 
31 d. gruodžio, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 
8 vai. vak 
gus Šokis. 
Yozavito.

imanw 
dokite

Esybės Mylėtojų rengia 
su i 2 brangių išlaimė- 

(January) 2 dieną. 
Auditorijoj, 

50 centų 
Arsilan- 

balių turės proga 
prie geros ntyri- 

dovanas. Svečiai 
ir kurie norės 

nariais bust pri- 
Parinau-

Renoimo Komisija.

ausio

Įfed St., j 
L 7 vai.
Įminėtą ba 
Įriksmyti p 
brangias d< 
pietą balių 
draugystės

CLASSIf
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBBR 
COLLEGE.

672 West Maditon Street

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA PASKOLA—$4,000 
ant pirmo morgičio. Namas yra 5 fla- 
tai ir štoras geroj apielinkėj. Vertas 
$16,500. Kas norite turėti saugų in- 
vestmentą, atsišaukite sekančiai.

3647 Archer Avė.
1 blokas į rytus nuo Western Avė.

Kadangi “Naujienų” No. 296 
drg. Kareiviškis aprašė įvyku
sį priešmetinį susirinkimų, ne
matau reikalo atkartoti kas 
anoj korespondencijoj buvt) 
pasakyta, todėl dapildysiu- tik 
praleistus dalykus.

Visli pirmiausiai turiu pa
žymėti, kad musų nariai-ės 
ant 'paprastųjų susirinkimų 
skaitlingai nesilanko, bet ant 
priešmetinių susirinkimų, ka
da yra renkama valdyba, 
skaitli^ai susirenka ir išsi
renka sau tinkamų valdybų.

Nors fper daugelį metų mu
sų pirmininkai buvo neper- 
praščiausi, vienok turėjo gana 
rimtų silpnybių. S. Chapas 
per daugelį metų buvo pirmi
ninku ir buvo aktyvus veikė
jas ir/ tinkamai prižiūrėjo 
draugystės reikalus, bet bėda 
buvo su tuo, kad ne pergeriaų- 
siai pažino parlamentariŠkas 
taisykles ir deliai to susirin
kimai kaikada būdavo betvar
kiai vedami. Praeitais 1931 m. 
buvo išrinktas P. Kilevičius, 
kuris susirinkimus geriau ves
davo už S. Chapų, bet užtai 
buvo menkas draugystės gas- 
padorius ir perdaug pataikau
davo' atskiriems asmenims, ir 
klikoms, dėl’ kurių v draugystė 
dažnai turėdavo moralių įr 
medžiaginiiį hubstolių. Ugtai 
praeitame priešmetiniame su
sirinkime draugai-ės pareiškė 
savo griežtų valių išrinkdami 
į pirmininkus J. Byanskų.

Negaliu iš anksto pasakyti 
kaip drg. J. Byanskas veiks 
abelnai draugystes reikaluose, 
bat kas lipk tvarkos susirin
kimų vediniui, tai geresnio už 
jį neturime. Ant kiek aį pa
žįstų Jonų Byanskų, jis visa
da tinkamai palaiko susirinki
mų tvarkų, o tuo geriausia —e 
jis niekam nepataikauja. Ar 
kam kas patinka, ar ne, o pir
mininkui to ir reikia.

Dr-go Kareiviškio korespon-
kur kle-l dencijoj buvo pasakyta, kad

Burnside
su-

1932
SLA. 63 kuopos metinis 

sirinkimas 1 d. sausio 
metų iš priežasties Naujų Me
tų neįvyks. i

Minėta kuopa laikys metinį 
susirinkimų 8 d. sausio 1932 
m. ,7 vai. vakare Tuley Park 
svetainėj, 90 st. ir St. Lawren- 
cc avė. Nariai kviečiami at
silankyti skaitlingai. Komisi
ja peržiūrėjimo knygų išduos 
raportų, išgirsime kaip kuopai 
sekėsi per 1931 me^is ir bus 
svarstoma daugelis kitų svar
bių dalykų.

P. Pivorunas, sekr.

Sveikinu su Naujais 
Metais

Kupiškėnų Bendro 
Amerikoje dabartinis 
dentas, Jonas J. Kulis, 
na su naujais 1932 metais ir 
velija geriausio pasisekimo 
visai K. B. K. A. organizacijai 
su 800 narių, visiems 9 sky
riams, valdybos ’nariąms, or- 
ganizatoriąms, rėinėj ąpis, į prjr 
tarej amą,. : aukautpj ųips;. vį-i 
siems laikraščiams Naujie
noms ir k „—'jų administraci
joms, redakcijoms iy bendra
darbiams; visos Amerikos pro
fesionalams,biznieriams ir dar
bo žmonėms, kurie prisirašy
dami aukavo E. N. V. Knygy
nui.

Butų labai malonu, kad visi 
aukavusieji Liaudies Namo 
Viešajam Knygynui ir užsimo
kėjusieji už 1931 metus taip
jau užsimokėtų už 1932 m. po 
$1.20, o jei kas gali, tai ir už 
1933 m., kad butų galima 
1932 metuose pradėti E. N. V. 
K. sumanymų vykinti.

$600 turime* Jei turėtunųem

j1'.1' ' '■ ■

Kliubo 
prczi- 

sveiki-

■ Ji, "
Užbaigiant sūnijusius metus 

ir pradedant xpąujus Jos. F. 
Budriko korpe^ącija rengia 
gražų lietuvių jjadio dainų ir 
muzikos programų sekmadie
nį, sausio 3 dienų, iš radio 
stoties WCFL. D70 kiloc. nuo 
1 iki 2 vai. po pietų, dalyvau
jant rinktinoms, -musų daini
ninkų pajėgomis, kurios savo 
gražiu dainavimu ir gražiomis 
dainomis palinksmins visus 
lietuvius, kad ateinanti metai 
visiems butų linksmi, geri ir 
malonus. Tokius linkėjimus 
visiems siunčia Jos. F./Budri
ko radio krautuvė. J, J.I 4

Aš, Juozas Dapkus, dėkoju 
p. Racickui, už gražių Kolėdų 
dovanų — maisto beskę, Norė- 
vanų — maisto beskę. Norė
jau per laiškų tarti Tamstai 
ačiū, bet adresų pražudžiau. 
Tikiuos, kad “Naujienos” ne
atsisakys patalpinti mano 
šiuos padėkos žodžius.

Aš ir žmona esame senyvi ir 
ligoti. Tiek gražaus ir svei
ko maisto, įteikto mums nuo 
Tamstos, padarė mus laimin
gus per šventes. > \

Praėjusių žiemų gaudavome 
maisto iš bedarbių komitetu 
nuo Halsted st. Šių žiemų 
gerb. klebonas Įlinkus šelpia 
mus, bet jau gerokas laikas, 
kaip sergu ir negaliu
pas JI- ’ V

Tamstos dovana tokiu sun
kiu laiku buvo dideliu surami
nimu ir didžiai dėkojame už 
gražių atmintį mus vargdie
nių.

Juozas Dapkus, •
3329 So. Morgan si.

The English Column

Roseland “Birutė”

. < Bus daug fonių ir sma- 
' Muzika po vadovyste M. 
Įžanga 50c.

Kviečia Birutė.

Liet. Darbininkų Sąjungos

Business Service

TAISAU senus čeveirykus labai priei
nama kaina. Esu buvęs ilgai be dar
bo. pagelbėkite man palaikyti mano šei
mą. Patarnausiu greit ir maloniai.

JONAS MAYORAS 
1819 So. Union Avė

Dr+stės 
metinis susirinkimas, iš priežasties Šven
tės perkeltasiš sausio 1 d., į penkta
dienį, 
1750 
šomi 
nius.
i

sausio 8 d., A. Bagdono svet., 
S. Union Avė. Visi nariai pra- 
atsilankyti ir užsimokėti mokes-

—■ Valdyba.

Bridgeportas. Simano Daukanto 
Draugija laikys metinį susirinkimą sek
madieny, sausio 3 d., 12' vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj. 
Nariai būtinai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti, ypatin
gai kaslink 
Taipgi bus 
gijos stovį 
mui.

Illinois Lietuvių PaSelpos Kliubas lai- 
>kys savo metinį susirinkimą Naujų Me
tų vakare penktadieny, sausio 1, Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 So, Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
putinai atsilaųkykjt, nes yra daug svar
bių reikalų šiame susirinkime aptarti.

— A. Kaulakis, rašt.

Miscellaneous 
įvairus

ŠIUOMI pranešu, jog Anton Žilia- 
vičia, 4356 So. Mozart St. yra labai 
geras kriaučius. Jo darbu esu labai pa
tenkinta ir rekomenduoju ji visoms 
Cbicagos moterims ir merginoms.

Mikasė Sabonis.

barių pomirtinės mokesties. 
pateiktas raportas apie drau- 
it kitokių reikalų svarsty- 

P. K., nut. rašt.

Personai
Asmenų Ieško ____

PAIEŠKAU apsivedimui moteries zt 
merginos, geistina gražaus sudėjimo, iš
mintingos ir ne senesnės 42 metų. Esu 
našlys, 43 m., gerai atrodau, turiu dar
bą ir biskj turto. Rašykite laišką Box 
1381, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Lost and Found
Rasta Pamesta

į---—___—__
The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus Ir storus vilnonius svederius b 
banMakaa. Taiso m senus svederius. Me» 
parduodam žemom kainom idant ralStumfi* 

i sutaupyti nuo 75% iki 100% 
\ F. SELEMONAVICIA

j , 504 West 38rd St.
Netoli Nonridl Avė. Tel. VICTOBY

— Aidara\ dienomis ir vakarais.

PRAPUOLĖ German Police §uo, 6 
mėnesių senumo, juodai rudų plaukų. 
Atlyginsime tam kas sų^ąžins. 3339,S» 
Morgan St. Tel. Yards 7258.

Furnished Rooms
RENDAI moderniškas kambarys, su 

valgiu arba be. Antras augšus.
3243 S. Emerald Avė. '

8480

RAMOVA
I iTHEATREį^t 

35 8 Hahted Su. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Business Chances
Pardayitnui Bizniai

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, bardware štoras, geroj vietoj. 
2622 W. 69 St. Phone Prospect 0833.

Gruodžio 26 dienų apsivedė 
p. P. Marcinkevičius su p-le S. 
Crider. f

Po šįiuboz pp. Marcinkevičių 
namuose, 129 Ėast 104 st., iš
kelta vestuvių pokilis. Pietų 
laiku jaunasis^ įrūmpoj kalboj 
tarė ačiū giminėms ir /Irau-, 
gailis už atsilankymų.

Kalbėjo taippat ir svečiai 
linkėdami jaunavedžiams lai
mingo ir ilgo šeimyninio gy
venimo. \

Svečiui, pasilinksminę, jau 
apie dvylikų • valandų nakties 
ąkirtėsi į namus, dėkodami už 
vaišes ir dar kartų velydami 
jaunajai porai laimės gyveni- 

Senas Petras,nie.

Art Institute
Dabar eina tąrptautihė me

no darbų paroda Oajlės Insti
tuto galerijose. Batoda tęsis 
iki pabaigos ateinančio mėn., 
1932. Parodos eksponatus su
daro: meksikiečių tapyba; ru
sų 16-to šimtmečio religinė ta-; 
pyba •— ikonai; \ Švedų sienų 
dekoracijos (wall hangings); 
Kantor (vieno žihogaus visą 
galerija užpildyta), 
yra amerikonas. Be suminė
tų eksponatų yrą daug medžio 
drožtų stovylų, krėslų, puodų 
ir ^kitokių kurinių. J

Parodą visgi yra gana įdo
mi. Beje, pamirŠkii paminėti 
dar franeuzų modernistų sky< 1

- ikonai Švedų sienų

Kantor

you want to start the 
Year in a unforgettablė 

Undoubtedly you do, so

Do 
New 
way? 
join us in ushering in theNew
Year of 1932 by coming to Bi- 
rute’s New Year’s Eve Dance 
tonight, Thursday, Dec. 31st, 
8:00 P. M. at the Chicago 
Lithuaniąn Auditorium 3133 S. 
Halsted St., with,the admission 
only fifty cerits.

Cast seriousness ašide and 
let only entertainment, fun ančfl 
merriment prevail, with your 
concience as your only guide.

Come and with your friends 
jpin Birute in celebrating with 
confettb horns, hats, etc. etc. 
an evening that you will re- 
member until the next New 
Year’s Eve comes around.

1 ' —Z..

Naujų Metų radio 
programas iš 

Europos
Tie, kurie klausysis Lucky Strike 

dio programą, turės progos šokti 1931. 
metais prie muzikos, kuri gros jau 1932 
metais. Tai, išrodo, negalimas dalykas, 
tikras stebuklas. Bet šiame stebuklų 
amžiuje, kaip pasirodo, yra galimos ir 
didžiausios keistenybes. Mat belaukiant 
Naujų Metų. Lucky Strike duos pro
gramą iŠ Paryžiaus, kur Lucky Strike 
klausytojams gros vienas iš žymiausių 
Europos šokių orkestrų. Kadangi tarp 
Paryžiaus ir NeW Yorko yra penkių va
landų skirtumas laike, tai kada pasigirs 
Lucky Strike šokių programas, New 
Yorke t>us tiktai 10 vai. vakare, 1931 
m., kuomet Patyziuje gi ištiktųjų bus 
jau 3 vai. ryto, sausio 1 d.a 1932. To- 
del šios šalies šokėjai galės šokti 1931 

“ m. prie muzikus, kuri.gros jau 1932 m,

ra-

Šiandie
Dvigubas programas

“Flying High”
su Charlotte Greenvvood

"ONCE A LADY” 
su Ruth Chatterton

Dykai indai moterims

Rytoj — Naujų Metų Programas 

“SOB SISTER”
7 , 1 su James Dunn

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S . 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINRS VANOS IR 
KLKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų. lumbaro, Salfilo, paraly
žiaus. sciatica ir visas panažlaa liras ry- 
(tome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurinSs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
reral cirkuliuoja, Turime ekspertus pa 
tarnautojus ir masažistus. 25 (vairus 
treątmentai. Vanos Ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dien* ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. B. Paulina. Tel. Bonleyard 4558

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

• - - - ■ ................................................................4

LIETUVIŲ kolionijoj greitam parda
vimui 3 kėdžių barbernė, gerai išdirbta 
vieta, nebrangiai. Išvažiuoju.

2351 S. Oakiey Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
pigiai’ iš priežasties moteries ligos. Vie
nam persunku. Biznis casb.

3423 So. Morgan St.
. ki »

--------------------------- j-----------------------<------------ 
• PARDAVIMUI restaurantas dirbtu
vių distrikte, darantis 'gera biznį. Arba 
fixturiai. Bargertas. ..Saukite Yards 
0841.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
su mažu namu, šaukite 

Lafayette 8780

PARDAVIMUI pigiai groseris ir de- 
licatessen. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 1045 W. 69 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI, mainimui arba rtn- 
davosiu farmą 80 akerių. taipgi 2 skė
riu su nauju namu. M. Šeputis, 2816 
So. Union Avė.

Ė xch ange—M aina i
MAINYSIU du namus ant vieno di

desnio. Namai randasi Bridgeporte. At- 
sišaukit j kriaučių šapą 2649 W. 43 
St., Lafayttte 7077.

Real Estą te For Sale 
Namal-žeml Pardavimai

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namas 

orus, farmaa, biznius visokios rų&ies 
Mira skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd cnortgag* 
ir parūpinanti 1 ir 2nd mortgagt leng 
'omis išlygomis. Teisingas ir greita* 
-Mtarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tat Lafavttte 0445

10 
ir ele 
Place,

KAMBARIŲ namas, pigiai, gatve 
ištaisytos. 'Randasi 1215 
Šaukiu Stcwatt 6731.

w. 72




