
I

............... .. i ■ i > ■ ■■n i i ■ i > i t I . ....................  Ii ............... ....  ■niiiwmi.T.iwwn

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chkaffo, Illinois,

Phone Rooaevelt 8590 ?

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienrašti^ Amerikoje

VOL. XIX Kaina 3c

NAUJI ENO
The Lithuanian Daily News

Euttrod as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicagon Dl.o 
under |be Act nf March |879

.    - . i  i,.    ... .  , ■■ 1

Chicago, III., Šeštadienis, Sausis-January 2 d., 1932

/

... .........................   ■■■..........................ii

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily new*

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500
.............. .. ....... ...............-...... ..............—............ -

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
w——i■■  ........■■..................i ui  .........  „ ...

No. 1

Pragaro Mašinomis
Apdovanojo Italijos
Konsulus Amerikoj

Slapti siuntiniai 
žymiems fašistų 
valdžios veikėjams

Kelių nekaltų žmonių gyvybės 
Bostone^ išgelbėjo Mussolini 
atstovus

Chicago, sausio 1.— Vakar, 
su Naujais Metais ztrys žy
miausi Chicago* italų fašisti 
niai oficiali tapo apdovanoti 
pragaro mašinomis. Vienu lai
ku tapo atsiųsti įtartini pake 
tai, panašus L čeverykų dėžu
te* ir sveriantys 6 svarus, Ita
lijos generaliam konsului Giu- 
seppe Castruccio, italų dienraš
čio L’Italia redaktoriui ir mo
kyklų tarybos nariui Oscar Du- 
rante ir trečias pasiųsta į ita
lų Chamber of Commercc na
mus, 155 N. Clark Street.

“Dovanas” gavusiųjų gyvy
bės tapo išgelbėtos tik ačiū 
tam, kad ką tik pirmiau iš 
New Yorko policijos buvo gau
tas Chicago j perspėjimas vi
siems italų fašistinio nusista
tymo lyderiams, kad saugdtųsi 
siuntinių, ♦ jei tokifc bus atsiųs
ti. nes patirta, kad Naujiems 
Metams yra išsiuntinėta pana
šių pragaro mašinų fašistiš
kiems italų oficialams įvairiuo
se miestuose.

Visos trys pragaro mašinos 
tapo perduotos policijai, kuri 
jas išgabenusi j laukus susprog
dino. Patirta, kad bombos bu
vo tiek stiprios, kad butų ga
lėjusios po kelis namus nu- i 
griauti.

( Spėjama, kad pragaro maši
nas išsiuntinėjo kokia nors 
anti-fašistinė italų organizaci 
ja- .

Meksikos vyskupai 
paskelbė valdžiai 

karą už kunigus
Arcivyskupas šaukia ginklu pa

sipriešinti kunigų skaičiaus 
sumažinimui

Meksikos Miestas, sausio 1.— 
Pareikšdamas, kad “katalikai 
šioje žemoje teprivalo klausyti 
vien tik Dievo valdžios”, kad 
bažnyčios valdžia yra aukščiau 
visokios svietiškos 'žmonių 
valdžios, Meksikos arkivysku
pas Diaz savo laiške įsake ku
nigams nepasiduoti valdžiai ir 
pasilikti savo vietose ir kata
likams — neklausyti valdžios, 
kur jos reikalavimai “priešina
si dieviškoms bažnyčios tei
sėms”, o jei atsitiks reikalas, 
tai ir “kraują pralieti už Dievo 
garbę”. %

f

Meksikos vyriausybė elgiasi 
labai ramiai ir šaltai link šio 
karo paskelbimo. Jokių žipks- 
nių dai' nesiimta ąrkiyyškupo 
grasinimams atremti, tačiau vi
si laikraščiai atsisakė1 arkivys
kupo laišką spausdinti ir radio 
stotys nedavė jam savo kalbos 
per radio pasakyti.

Valdžia laikinai atėmė leidi
mus piliečiams nešioti ginklus 
ir uždraudė pardavinėjimą amu
nicijos.

i [Acm^-P. M A. Photo]

Lietuvos Seimo rinkimai 
jei ne žiemą tai vasąrą, 
jei ne vasarą tai žiemą

Jau “registruoja” 
įtariamuosius ir 
• v •• • ZZ •••?,išsijoja opoziciją

Busimas “seimas” susidėsiąs iš 
trijų luomų prekybos, žemės 
ūkio ir darbo “rūmo” atstovų

tininkų skyriams išsiuntinėjo 
aplinkraštį, kuriuo skyrių val
dyboms įsakoma griežtai pasi
elgti su savo skyrių opoziciškai 
nusistačiusiais nariais. Tie Qpo- 
zicinieriai turi arba jš tauti
ninkų partijos pasitraukti, ar
ba sutikti su centro komiteto 
vedama politika.

Mirė profesorius 
Jonas Yčas, taipgi 
Kauno burmistras

Prof. Yčas buvo laikomas vie
nas žymesnių istorikų

“PresiC’ su šventėmis!
<

Kažkoks vokietis sumanė savo draugui prisiųsti Kalėdų 
dovaną keletą bakanų duenos. Philadelphijos pašte siuntinys 
nukritę ant žemės ir “sušlapo”. Pasirodė, kad kiekviename duo
nos bakane buvo po butelį vokiškos degtinės, pašto viršininkas
tuos butelius egzaminuoja.

“Naujienos” Duos 
Radio Programus

Pranešame Visuomenei, kad “Naujienos” padarė 
sutartį su Radio stotim WGES ir kitą sekmadienį', 
sausio 10 d. 1932 m., pradės reguliariai- teikti Radio 
programus. "

“Naujienos” buvo pionierius lietuviškų Radio pro
gramų ruošime. Lietuvių Radio valandos, ;kurios: buvo 
duodamos prieš dvejus su viršum metus, kooperuojant

Bus naujas ministerių kabine
tas?

Klaipėda. “Mem. D-boot” 292 
Nr. praneša, kad>perrinkus Pre
zidentą formalškai atsistaty
dinsiąs senasis ministerių ka
binetas. Naujas kabinetas bu
siąs pavestas sudaryti J. Tu- 
beliui. Laikraštis mano, kad 
naujas kabinetas savo sudėtimi 
galbūt nepasikeis.

Naujas seimias?
Klaipėda. “M. D-boot” 292 

Nr. rašo, kad Vidaus reikalų 
ministerijoj rašomas naujas 
seimo rinkimų įstatymas. Nau
jasis Seimas esą galįs būti ren
kamas vasario mėn. gale arba 
kovo mėn. pradžioj. Esą ir 
seimo rinkimuose svarb ųvaid- 
menį atliksiančiosi savivaldybės. 
Agitąęįjos, Jąikraštį informuo- 
jąi pri?ši^Tn'kirningjz"kąmpanijoj 
nebusią.

Kada bus Lietuvos seimo 
z rinkimai? s

Vagilio naujų metų 
rekordas

Viena diena 7 vagystės ir 20 
metų kalėjimo

Ann Harbor, Mich., saus. 1.— 
Stanley Krok. 17 metų, vakar 
dieną pasiekė tokio rekordo: 
12:30 ryto apiplėšė Detroito 
gazolino stotį ir pavogė auto- 
mobi.į; 12:45 ryto apiplėšė De- 
traito restoraną ir pavogė kitą 
automobilį; 1:05 ryto pasirodė 
Shelby viešbuty ir privertė šo
ferį jį pavežioti limozine; 1:30 
ryto apiplėšė kitą Detroito ga
zolino stotį ir su šoferiu nu
važiavo; 1:50 susišaudė su po
licija arti Dearborn; 3:30 ryto 
plėšė kitą gazolino stotį arti 
Ann Harbor ir tapo pagautas; 
3:30 pasodintas Washten^Hv 
kalėjime 3:30 popiet atvėstas 
pas teisėją; 3r5O popiet nuteis
tas nuo 20 ligi 40 metų kalėji
mo; 6 po piet atsisėdo į Jack- 
son kalėjimą.

Kaunas, Lietuva ,gruod. 29. 
—Vakar čia pasimirė nuo šir
dies ligos Dr. Jonas Yčas, Lie
tuvos Universiteto profesorius 
ir vienas geriausių istorikų. 
Prof. Jonas Yčas buvo kilimo 
nuo Biržų ir pasižymėjo ypa
tingai Lietuvos istorijos tyri
nėjimais.

Gruodžio 16 d. Berlyne, Vo
kietijoj, nuvežtas gydyti, mirė 
Kauno miesto burmistras Juo
zas Vokietaitis, kurs buvo iš
rinktas burmistru vietoj Jono 
Jono Vileišio nesenai įvyku
siuose dabartinės valdžios pra
vestuose savivaldybių rinki
muose. J. Vokietaitis buvo iš 
profesijos pedagogas.

Trockis gadina Stalino 
***** planą.
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Trockistai Išleidžią didėles su
mas propagandai

Visi italų konsulatai saugomi

Cleveland, O., saus. 1. — Pra
garo mašina, pasiųsta nužudy
ti čionykštį Italijos konsulą 
grafą Caesarc Buzzi Grandeni- 
go tapo ką tik j laiką surasta. 
Bombą policija išgabenus su
sprogdino. Sprogimas buvo ne
paprasto stiprumo, sako butų 
galėjusi pusę bloko sugriauti.

Detroit, saus. 1. — Čia po
licijai pavyko išgelbėti Italijos 
vicc-konsulą grafą Beni Cani- 
ni, kuriam tapo atsiųstas įtar
tinas baksiukas su nepaprastai 
stipria pragaro, mašina. Polici
ja bombą susprogdino.

Youngtovvn, O., sausio 1. — 
Policijai perduotas siuntinis su 
pragaro mašina, atsiųsta Ita 
lijos konsuliariniam agentui, 
Dr. Rasapepe.

VVashingtone, New Yorke ir 
Pittsburghe stipri policijos sar
gyba pastatyta saugoti Italijos 
fašistų valdžios atstovams, 
agentams ir lyderiams, prieš 
kurių gyvybę susektas visuoti
nas suokalbis.
2 paštininkai užmušti, 5 sužeisti

Easton, Pa., saus. 1. — Už
vakar vietiniame pašte sprogo 
kelios pragaro mašinos, atvež
tos dėžutėse, adresuotos pasiųs
ti Italijos konsulato valdinin
kams ir fašistinių laikraščių 
redaktoriams New Yorke. Paš
to valdininkams kandant dėžu
tes atidaryti, bombos sprogo; 
du Žmonės užmušti vietoje ir 
5 sužeisti.

šiai tragedijai įvykus tuojau 
išsiuntinėta perspėjimai visiems 
italų fašistų vadams visoj Ame- • ir oras laisvai įeis, bet jokie 
rikoj, perspėjant 
suokalbi.

Anglija pakele Gan 
dhi pirštinę

“Vadinasi, karas prasidėjo”, sa
ko Mahatma draugai 

i

Bombay ,Indija, saus. 1. — 
Vicekaralius lordas Wellington 
pasiuntė Mahatma Gandhi te
legramą, pranešdamas, kad An
glija yra pasiruošusi pasitikti 
naują ■ “nepaklusnumo karą”. 
Gflndhi prieš rašydamas vice- 
karaliui atsaymą,, išsireiškė, 
“Kol dar porą dienų esame 
laisvėj, dar pasimelskime' ra
mybėj”. Kiti jo draugai pa
stebėjo “Tai, vadinasi, karas 
prasideda”.

Dar vienam mainieriui 
gresia mirtis

Mt. Sterling, Ky., sausio 1.— 
Harlan apskričio angliakasių 
unijos skyriaus pirmininkas 
William Hightower, 77 metų, 
teisiamas dėl konspiracijos ge
gužės 5 d., kur susišaudyme 
Žuvo 4 žmonės. Jam pareika
lauta mirties bausmės.

Išrado garsų sugėrėją

“Naujienoms”, Jos. Budrikui ir Majestic korporacijai, 
dar iki šiol tebėra publikos atmintyje.

Dabar “Naujienos” eina į Radio visai savarankiš
kai, pasiimdamos ant savęs vįsas išlaidas -taip stoties 
pasamdymo, kaip ir programų rengimo. Jos betgi rū
pinsis, kad tie programai savo turiniu ir savo krypsniu 
tariiautų plačiajai musų visuomenei.

Programai bus duodami reguliariai kiekvieną sek- 
madiėnį nuo 6 iki 6:30 vai. vakaro. Jie susidės iš dai
nų, muzikos, pamokinančio turinio prakalbėlių, prane
šimų ir t. t. “Naujienos” tikisi, kad juose mielai sutiks 
dalyvauti geriausios musų meno pajėgos. < •

Iš stoties WGES garsai perduodama 1360 kilo- 
cycles bangomis. “Naujienų” Radio programai bus gir
dėti ne tik visose dalyse Chicagos bei priemiesčiuose, 
bet taip pat ir tolimesniuose miestuose, nes sekmadie
niais ta stotis yra operuojama 1,000 ‘WattV jėga. 

“NAUJIENOS”.

Adomas ir Eva gavo 
darbą

Viena, Austrija, saus. 1. — 
Savotišką būdą darbo gauti iš
galvojo Theodore Erdinger 26 
metų ir jo žmona Caroline 24. 
Abudu bedarbiai, neturėdami iš 
ko gyventi; jie nusivilko pas
kutinius rubus ir nuogi išilgai 
Vienos gatvių nešė j turgų savo 
drabužius pat 
minia1 susirin

Einšteinas užsistojo
Mooney

Pasadena, Gal. saus. 1. —AtT, 
vykęs dviem mėnesiams studi
juoti observatorijoj, garsusis 
mokslininkas Einšteinas pasakė 
pasiuntęs gubernatoriui Rolph 
laišką, užsistodamas už Tom 
Mooney, kaltinamą jau 16 me
tų.

oti. Didžiausia 
C juos lydėti. 

Policija plikius /areštavo, bet 

 

nespėjus į nuoVadą nuvesti, 
tuojau telefonu paskambino ir 
abudum tapo suteiktas darbas.

—’-r..... J
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Vatikano Miestas, sausio 1.— 
Dvi pasaulio mažiausios “vals
tybės”, įkapos Vaįikapąs ir San 
Marino respublikėlė sudarė pi
juos prieš gatvių triukšmai viduj nebus niginę sutartį 

girdėti. valiutas.

Orą ir šviesą praleidžia, garsą 
sugeria

Sydney, Australija, sausio 1. 
—čia išrastas prietaisas apsau
goti teatrams, susirinkimams, 
pamaldoms nuo gatvių triukš
mo. Tam tikrus tinklelius į- 
dėjus j langus ir duris, šviesa

girdėti.

122 laipsniai karščio 
■ net Australijoj

Adelaide, Australija, šaus., 1. 
—Visoj pietų Australijoj yra 
114 laipsnių šešėlyje, o vietomis 
ir 122 laipsniai karščio. Per 70 
metų; tokio karščio nebebuvo.

Norfolk, Va., saus. 1. —At
sulygindamos lantic ,universitetas subankrota- 

vo ir. po švenčių nebesrtsjdarys
' ' MM

Iš autoritetingų šaltinių teko 
šužinpti, kaip vyriausybės sfe
rose stovi siemo rinkimai. Tai
gi, spaudoje pasirodžiusios ži
nios, kad greit gali įvykti sei
mo rinkimai—esančios netiks
lios. Seimo 1 rinkimai įvyksią 
aukščiu anksčiausia ateinančių 
metų rugp. pabaigoj ar rūgs, 
mėn.
Instrukcija įtariamiems asme

nims registruoti L,
Kaunas; 4<L. ž.” Piliečių ap

saugos departamentas išsiunti
nėja apskričių viršininkams 
kartotekinius lapus ir ^plačią in
strukciją, kaip registruoti įta
riamus asmenis.

Bus gryna fašistų kopija
Kaunas. “L. ž.”: Teko suži

noti, kad dabar susirūpinta 
“darbo rūmais”. Mat, norima, 
kad butų kam atstovauti dar
bininkus, k^d dabar esą atsto
vaujama prekybininkai ir pra
monininkai per prekybos ir 
pramonės rumus, arba ūkinin
kai pey žemės ūkio rumus.

Be kitų kliūčių tuos rumus 
steigti, kliudąs ir lėšų klausi 
mas. Juk nebusią, kas tuos 
rumus išlaikytų, nes darbinin
kai, jei jie ir prisidėtų į ru
mus, vis tiek nepajėgsią jų iš
laikyti. T'ačiau lėšos tesuda
rančios paskutiniąją kliūtį ir ji 
galėsianti būti nugalėta.

Darbininkų rūmų statutą pa
rašyti pavedama vyr. sočiai, 
draud. inspektoriui p. šosta^ 
kui. /

Tie rūmai manoma įsteigti 
vasarą^ ligi seimo rinkimų, nes 
naujame seime busią tik šių 
trejų rūmų atstovai.

Tautininkai sijoja skyrius
Kaunas, “L. ž.”: Iš taurinin

kų sluoksniij informuoja, kad 
tautininkų sąjungos generalinis 
sekretorius p. V. Rastenis tau-

Komunistų propaganda 
nelimpa

Washignton, saus. 1. —Se
natorius Reed iš Pennsylvani- 
jos rašo Cleveland Associated 
Industries, kad komunistai “ne
turi jokio pasisekimo bedarbių 
tarpe” ir kad raudonoji agita
cija pati pranyksianti.

Helsinki, Suomija, saus. 1.— 
ProįiibiCijos referendume pen
kiais balsais prieš 1 dauguma 
buvo 'už prohibicijos panaikini
mą. Iš tolimesnių vietų dar 
negauta atsakymų.

Londonas, saus. 1. — Daily 
Mail gavo žinių, kad Troškia 
išleidžiąs kas mėnuo po $15,- 
000 Stalino penkių metų planui 
gadinti ir propagandai varyti. 
Daug esą j/tu pakenktas nes 
Trockis turįs savo žmones vi- 
osse sovietų įstaigose. /

Stalinas prašęs Turkijos už
drausti Trockini, bet Turkija 
atsakė negalinti nieko padaryti.

Harvardas gina Italijos 
profesorius

'i i ■ .

Chicago, sausio 1. — Perei
tais metais užaugo 50,000 nau
jų gyventojų ir dabar Chicago 
turi 3,475,000 piliečius.

Champalgn, III., saus. 1. — 
Harold Wheeler, 32, paleistas 
iš kalėjimo nusinuodijo, kadan
gi jo bičiuliai nebetikėjo jam 
lošiant?'

Niagarai Falls, saus. 1.—Ed- 
ward Zehler, 41, bebėgdamas

Cambridge, Mass., saus. 1.-— 
Išvaduoti Italijos profesorius 
nuo fašistinės priesaikos Har
vardo universiteto profesoriai 
kreipėsi į Tautų Sąjungą, pra
šydami imtis visų-priemonių.

Maracay, Vfcnezuela, saus. 1. 
—40 politiniu -kalinių, kaikurie 
jau sėdėjo 20 metų, gavo am
nestiją.

Bluefields, Nicaragua, saus. 
1.—Gen. Sendino, sukilėlių va
das, su šia diena pradeda savo 
visuotiną ofenzyvą.

Bellville, III., saus. 1. — Še- 
nuo pasienio policijos įšoko į rifui Al Petri po 8 metų pada- 
Niagara upę ir pagautas srovės HuS burnoj operacijų išimta
nuo pasienio policijos įšoko į

kulka.tapo krioklįnuneštai

t.
>



[korespondencijos
Pittsburgh, Pa.

SLA. 195 kuopos prieš metinis 
susirinkimas ir Pildomosios 
Tarybos nominacijos.

Gruodžio 13 dieną SLA. 195 
kp. Penu Avė. dalyj turėjo 
priešmetmį susirinkimą i pas 
Kazimierą Struogą. Buvo no-^ 
minuojama Pildomoji Taryba 
ir renkama kuopos vaidyba.

Pildomosios, Tarybos nomi
nacijų'* pasekmės buvo seka
mos: j prezidentus adv. Bago- 
čius gavo 8 balsus ir 5. Gri
nius B, į vicc-prezidentus A. 
Mikalauskas gavo visą 16 bal
sų; į sekretorius Dr. M. Vini- 
kas irgi 16 balsų; j iždininkus 
adv. N. Rastenis 12 ir adv. 
Gngis 4; j iždo globėjus S. Ba- 
kanas 14 bal., J. Januškevi- 

■^•ius 10 ir Pranas Pikšris 5; į 
daktarus kvotėjus I>V. Joni- 
kaitis gavo '9 bal. ir Dr. Bro- 
nušas 7.

Reiškia, musų kuopos nariai 
nedavė nė vieno balso fašistų 
kandidątams, kaip tai Tarei- 
lai ir Bačiunui, o balsavo už 
demokratinius kandidatus.

Kuopos valdybon kuone visi 
senieji kuopos valdybos nariai 
ir vėl buvo išrinkti, kadangi 
nesirado norinčių tas vietas 
užimti. Kuopos pirmininku 
buvo išrinktas Jurgis Kelia, 
vice-pirmįninku Povilas Sta
naitis* sekretorium Rapolas 
Paplauskas ir iždininku Fran
tas Poviliūnas.

Viršmiuėta valdyba suside
da iš senų ir prityrusių SLA. 
darbuotojų, kurie yra daug 
pasidarbavę dėl SLA. 195 kp. 
Tad tikimės, kad ir šiais blo
gais laikais darbščioji kuopos 
valdyba pagelbės musų kuo
pai. — F. P.

__ _______________________ /

Cleveland, Ohio
♦ «

Bedarbių šelpimo reikalu

kreiptis ir prašyti pašalinis. 
Man pačiąm teko sutikti sene
lių ir' ligonių, kuriais privalėtų 
miestas rūpintis. Ir jie iš mies
to galėtų gauti pašalpą, jeigu 
žinotų, kur reikia atsikreipti. 
Ot, Čia komitetas galėtų daug 
ką nuveikti, suteikdamas rei
kalingas informacijas.

Čia aš ir noriu paraginti vie
tos lietuvius tverti tokį komi
tetą. Kas norėtų prie «to darbo 
prisidėti, tai meldžiu susižinoti 
su manimi* (8813 Empire’Ave.) 
arba su “Dirva”. Aš tikiuosi, 
kad ir “Naujienos” tą reikalą 
parems.

Mes nuolat kalbame apie tai, 
kad lietuviams reikia laikytis 
vienybės ir skelbiame’ obalsį 
“savas pas savą”. Pasirūpinki
me tuos žodžius paremti ir dar
bais. Nors daugelis musų šian
dien dar esame pavalgę* bet juo 
žinome, kas su mumis gali at
sitikti rytoj, —gal ir mes atsi
dursime gatvėj ir busime reika
lingi pagalbos.

—-Jonas Jarus

Detroit, Midi.
Atsiminimai iš praeities

'Pirmiausiai turiu tarti ačiū 
tiems, kurie prisidėjo prie ma
no sumanymo aprūpinti beskė- 
mis labiausiai suvargusias lie
tuvių šeimas. Ačiū p. Karpavi
čiui ir Mičiuliui už prisidėjimą 
prie to darbo ir p. Vasiliauskui 
už beskių išvažinėj imą. Nors 
mes tą darbų pradėjome gana 
vėlai, prieš pat Kalėdas, bet 
vistiek šį tą nuveikėme. Atsi
rado gera&rdžių žmonių, kurie 
prisidėjo su aukomis ir tokiu 
budu pasisekė aprūpinti Kalė
doms maistu *20 šeimynų.

Gerbiamieji, kai kuriems tai 
gali atrodyti menku dalyku. 
Sakoma, jog sotus alkaną ne
labai teatjaučia. Kurie dar var
go nekenčia, tai tiems sunku 
suprasti kitų vargus, ypač jei
gu jiems nepasitaiko su varg
šais susidurti. Aš turėjau pro
gos* keholiką suvargusių šeimų 
aplankyti. Tiesiog šiurpu daro- 

Csi. Sunku tikėti, kad žmonės 
galėtų taip baisiai vargti tur
tingiausioj pasaulio šalyj.

Kai teko visus - tuos suvar- 
f gusius žmones matyti, tai pas 

marie ir gimė mintis kviesti 
Clevelando lietuvius į bendrą 
darbą. Aš manau, kad mums. 
jau yra laikas sutverti komite
tas lietuvių bedarbių šelpimui. 
Kituose miestuose jau senai tai 
yra daroma. Net mažesnes ko
lonijos pradeda rūpintis bedar
biais. Kiekvienos tautos žmonės 
vienokiu ar kitokiu budu sten
giasi padėti saviesiems. Neatsi
tikime nei mes. Tiesu, mes ne
galėsime sušelpti visų, kuria* 
yra reikalingi pugalboą. Bet! 
atengkimės padaryti bent tai, 
ką galime. Antra vertus, ko
mitetas galėtų daug naudos pa
daryti ir kitokiu budu. Sakysi
me, duodamas bedarbiams rei
kalingus patarimus ir nurody
mus.

Reikia žinoti, kad daugelis 
lietuvių negali angjiskąi susi
kalbėti. Jie nežino, kur reikia

Lapkričio 25 d. mieste biznio 
centre, Grant Čirens Parke, ko
munistai surinko apie 2,000 be
darbių bei kitokių žmonių ir 
juos pradėjo “mokinti”, kaip 
reikia nuversti Amerikos kapi
talistinę valdžią bei įsteigti to
kią “proletaro” diktatūrą, kaip 
Sovietų Rusijoj. Vadinasi, kad 
nieko nedirbant būt visko gali
ma gaut.

Atėjo miesto palicijos virši-s 
ninkas James K. Watkins ir sy
kiu su savim atsivedė 500 po
liesių. Priėjęs prie komunistų 
keikūnų, jis pasakė: “Jus gerai 
žinote, kad šiame pąrkę tyra 
draudžiama tokie vieši susirin
kimai. Jeigu jus norite laisvai’ 
susirinkti ir kalbėti, tai eikit j 
Cass parką ir ten kalbėkite, kas 
kam patinka”, žiųoma, komu
nistai nebūtų komunistais, jei
gu jie kapitalistinės policijos 
viršininko įsakymo klausytų ir 
ramiai eitų kur nors kitur. Jie 
to įsakymų neklausė ir savo 
keiksmų pamokslą tęsė tolyn. 
Tada policijos viršininkas už- 
kamandavo policiją, kad ji žmo
nių minią išskirstytų. Policija 
tuojau pradėjo savo darbą,— 
žmones skirstyti. Komunistų se
kėjai, o gal ir provokatoriai, 
ėmė policijai priešintis, mėtyda
mi į ją kas ką turėjo, ir sužei
dė du policistus. Tąsyk policija 
į žmonių tarpą numetė keletą 
ašarinių bombų ir paleido į dar
bą lazdas.

Tai da neviskas. Nuo čionai 
nuvyti komunistai tuojau su
taisė eilę iš a,pie 200 žmonių ir 
patraukė link City Hali miesto 
majorui pasiskųsti, kad jie už 
nepaklusnumą gavo nuo polici
jos mušti. Bet ir čia juos pasi
tiko ta pati nemiclaširdingoji 
buržuazinė policija ir vėl įsakė! 
jiems eiti sau ramiai namo. 
Tačiau komunistų “vaiskas” nė 
to įsakymo nepaklausė ir bandei 
persiveržti per policijos eiles ir 
eiti prie City Ralį. Policija 
juos ir vėl pavaišino su ašarų 
durnais bei lazdomis.

Tas biaurus provakator iškas 
“karas” tęsėsi apie 25 minutes 
ir jo pasekmės buvo tokios: du 
prikistai sužeisti ir į ligoninę 
nuvežti, apie 30 žmonių suareš
tuota ir j kalėjimą uždaryta, o 
kiele Žmonių gavo pauostyti 
šutinių durnų ir policijos lazdų, 
taj nėra žinoma.
' Pirmiau Grant. Circus parke 
susirinkdavo įvairių ' pažvalgų 
žmones, sykiu ir komunistai, ir 
kalbėdavo laisvai, kas kam pa-, 
tikdavo. Miesto administracija 
niekam nedrausdavo. Tik, kal
bėtojai ir publika turėdavo' 
prisiląikyti tam tįkrų miesto 
patvarkymų, tai yra ;gėli-ų jr1

žolynų nemindžipti, medelių ne
laužyti, popierų nemėtyti, pra
eiviams takų neužstoti ir 1.1. 
Komunistams tokia patvarky
mas ir kitų žmonių, o sykių ir 
jų pačių laisvi, ramus susirin-. 
kimni buvo nepakenčiamai di
delis kaulas gerklėje. Tai jie 
pradėjo daryti įvairias intrigas, 
kad tą patvarkymą* ir laisvę 
praradus (ir prarado). Jei ras
davo būrelį, žmonių susirinku
sių ir ramiai besiklausančių ko
kio nors kalbėtojaus, tai jie 
tuojau pradėdavo daryti viso
kias obstrukcijas, kad kitokios 
minties kalbėtojui * pakenkus ir 
tą susirinkimą užkovojus sa
viems reikalams, arba nors iš
ardžius. Tad kildavo triukšmas 
ir keletą kartų turėjo policija 
įsimaišyti.

Negana to: komunistai pradė
jo nuolat rengt stovinčias “de- 
mostracijaš” kur nors draudžia
moj vietoj, daugiausiai ant 
skerstakių, kur pereina kas die
ną tūkstančiai žmonių su viso
kiais* skubiais reikalais. Berną-; 
tant susirindavo tūkstantinė 
žmonių minia. Tai čia komunis
tai turėdavo gerą progą pa
keikti Amerikos kapitalistus ir 
išgarbinti Sovietų Rusijos J. 
Stalino diktatūrą. O paskui ir; 
savo organuose pasigirti, kad 
komunistų prakalbų klausėsi1 
10,000, 20,000 ir 100,000 dar
bininkų ir jau čia pat dus re
voliucija ir bus visko dėl dar
bininkų. Prie to dar medžius 
paraišiodavo šniūrais, apkabin- 
nėdavo popieriais kvietkas ir 
žolynus numindžiodavo, mažų: 
medelių šakas aplaužydavo, sto-; 
vylas purvais aptepliodavo ir šis 
gražus Grant Circus parkas bu
vo, paverstas į tikrą šiukšlyną.' 
Kai koipunistai susirinkdavo; 
prie City Hali durų, tąi užsto
davo viešąjį taką ir City Hali; 
duris taip, kad žmones, atėję! 
į City Hali su skubiais neika-! 
Jais, negalėdavo persigrusti per; 
tuos žmones, kurie klausydavo
si komunistų keiksmų, o ties 
City Hali... .numindĮiųįay^. g^a- 
žų žolynėlį. Tok^^^pfnunistų 
Storžieviškumas įpykino šio 
miesto piliečius, kurie kreipėsi 
į miesto majorą ir apsaugos 
komisiją, kad tokias “stovin
čias komunistų demonstracijas” 
prašalintų iš Grant Circus par
ko ir nuo City Hali durų. Ir 
miesto tarybos nutarimu tapo 
visiems uždrausta Grant Circus 
parke ir prie City Hali šaukti 
viekus susirinkimus. Bet niekas 
nedraudžia nuošalesnėse vietose 
laisvai susirinkti ir kalbėti, kas 
kam patinka. Komunistams tas, 
nepatinka. Jie pirmiau kovojo, 
kad praradus susirinkimų lais
vę .Grant Circus parke ir prie 
prie City Hali, o dabar kovoja, 
kad atgavus tą laisvę. Mat, ko
munistai nori triukšmo, revo
liucijos h- darbininkų kraujo: 
praliejimo. Dėlto ir šį provoka
toriška revoliucija įvyko ir da
bai’ komunistai viso pasaulio 
proletarams pasakoja, kaip dar-! 
bininkus šio miesto policija 
skaudžiai sumušė už tai, kac 
jie alkani reikalavo duonos arba 
darbo. I

Jeigu tie patys komunistai: 
Sovietų Rusijoj sušauktų tokį; 
alkanų bedarbių, susirinkimą iri 
pradėtų keikti J. Stalino dikta
tūrą, tai nėra nė mažiausios; 
abejonės, kad juos, kaipo kol- 
čakinius kont-revoliūcionierius, i 
J. Stalino čeką pasotintų kul
komis. ...
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Susitvėrė naujas kliubas 
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Prieš kiek laiko susitvėrė 
naujas kliubas, kuris bus žino
mas kaipo Lithuaman Political 
and Sočiai Club. Kliubo svar
biausias tikslias 'bus suvienyti 
visus lietuvius bendram darbui. 
Musų mięstp lietuvių yra pusė
tinas būrelis. Rekordai rodo, 
jog Springfielde randasi 727 
Amerikoj gimusių lietuvių. Tai 
gražus jaunimo būrelis. Jau
nuoliai mielai ‘rašosi į kliubą.

šeštadienis, sausio 2, 1932

B. K. Algimantas

Vilią Devoto Bastilijoje
I’"“* " * ....... . .............................. I ..■■■■>............ ......................................... .. .................................—...........

arba , ‘
Argentinos valdžios lėšomis iš
laikomoje komunistinės propa

gandos mokykloje

(Tęsinys)

“La Prensų” apie kalėjimų 
reformų-

Lapkričio 11, didžiausias! 
dienraštis “La prensa” patal
pino platų editorialą apie Ar-; 
gentinos kalėjimų tvaricą ir 
apie reformų reikalingumą. 
Cituoja konstitucijos paragra
fus ir punktus, kurie kalba 
apie', tai, kad kalėjimas nėra 
dęl to, kad žmoueą gadinti ar 
kankinti, bet kad taisyti. Ypa
tingai daug kalba apie politi
nius kalinius, kurie, vien ano- 
nymiais ir kitokiais skundais 
remianties, ištisus metus be 
jokio tardymo kalinami, daž
nai sugrodami į vienas'kame
ras su kriminalistais, pav. 
Tribunolo bei Cenfinalinės Po
licijos kalėjimuose ir provin
cijose.

“La Prensa” tarp eilučių pa
sako, kad rinkimai praėjo ir 
reikalinga skubiai sutvarkyti 
teismo ir be tardymų laikomų 
kalinių klausimą. 4

Tokis stambaus djenrašcio 
balsas mums .duoda' vilties 
greičiau sužinoti savo likimą.

* « *
Susijaudinimo valandos 

šiandien keiv^iįgas, lapkri
čio 12. Kadangi ketvergais 
musų kvadros įdraugai gali 
pasimatyti su savaisiais, tai 
daugelis “gilet” fepągaluką įsi
spaudę barzdą^' nusigramdo, 
rubus išsidulkiim ir apikakles 
užsideda.

Pastebėtina, kad žydų tau
tybės kaliniai turi po vieną ai’ 
net 
vergas. / /

Jauną lietuvį,

...
puodu, kuriuos jie savo sna- 
pais leidžia į visas musų šalies 
S gyvenimo sritis.; Nauji Ispani- 
os valdonai daro dezinfekci

ją savo šalyje, kurioje prie se
nosios valdžios tie juodi są
rančiai, kaipo niekingiausi pa
razitai, čiulpė tragingai igno- 
rantiškos liaudies kraują.

Negalėdami ilgiau pasilikti 
sename pusiaušalyje nė įsi-; 
tvirtinti kurioje nors kitoje! 
Europos valstybėje, kur jie ge
rai žino kultūringos liaudies; 
ūpą link jų, — juodųjų šaran-; 
čių spiečiai, kurie iki pereitų 
metų čiulpė Ispanijos liaudies 
kraują, dabar metėsi į Pietų; 
Ameriką, kad įsitvirtinti musų 
šalyje, Clrile ir Urugvajuje 
Kad pasipriešinti šiai baisiai 
plėgai, mes sąžiningai tiirime 
sujungti: visas intelektuales j ė-! 
gas ir neleisti juodųjų šaran-! 
čių spiečiams užtemdinti ir. 
paskutinius musų* šviesos ži-

persikraustymą. Tų “kregž
džių” pasiūlymais suvilioti ne
kuria valdonai čia jau prakti
kuoja vienuolių išgalvotos in
kvizicijos budus kultūrai ir 
progresui slopinti.

Vilią Dcvoto, 15-XI-31
—...... i. ii—i ■ i .i .... ....... .  .. .....................

gąi savo meilužes, it nebūvu 
sias, slepia.” Pykšt-Pokšt.

JUOKAI

“D”
Visi

‘Labai gerbiamoji 
kur aš paskiausia 

šeimininkė verkė, 
apleidau.”

O, ąr taip?

Kampininkas į busimą šei
mininkę : 
Tamstyte, 
gyvenau, 
kai aš ją

Šeimininkė:
Na, aš neverksiu, aš noriu mo- 
kesties iš anksto”. Ttt-Bits.

“Tūli tikrina, kad Bacond 
raštai Wm. Shakespear’ui pri
skiriami.”...

“Tas pat atkartojama 
No. 293, ,gr\uod. 14—31.
Fabijono taVp moterėlių dar
beliai, A. N., (merginų ‘cha-, 
perone’s) vardu padengiami.”

“Aliejus iškils ant vandens 
paviršiaus”, kitas “D” redak
torius, tais pačiais darbais ap
dengs ‘garbe’ Fabijoną.”

“Didvyris Fabijonas, visom 
savo meilužėm ‘garsiu’ titulų 
ir ‘garbingų’ vietų prigamino; 
tai daugiau,* negu kitas kuni
gas. Paprastai, visi kiti kui-

“D” No. 291, gruod. 15.—31, 
pagamino šoką apie “musų 
tautinę vienybę.” Bet tas pat 
“D” kiek ankščiau, paskelbė 
prof. K. Pakšto obalsį; “kata
likai, ruoškitės bedievybės sli
binus smaugti.”. , “Romos baž
nyčios “karžygiai” lietuvių 
laisvamanių busimi ‘sniaugi- 
kai’, nesisarmatydami, šūkau
ja, kad tik jiems rupi “tauti
nė vienybė.” Tylintis.

Garsinkite; “N- nose"

bintuvus.
Tai, kas mums yra 

linga — nėra parazitai 
supuvusių kaimenių 
dauginasi ir feršia, kurie ėda 
šalies finansus sunkindami 
liaudies vargų naštą. Tai, ko 
perdaug yra musų šaliai ir vi
sai Amerikai, — yra privile
gijuotų dykaduonių bandos,’ 
kurios visu šunkumu slopinai 
progresą ir laisvę. Tai ką dar 
ir šiame amžiuje naikina pri
vilegijuoti parazitai, jau senai 
turėjo bu t, sunaudota Liaudies 
turtinimui* Džiaugiamės, kad 
pabudusi Ispanija nusikrato' 
juoduosius šatančius, bet mes 
nenorime, -kad la “faktūra” 
mums siunčiama.

. £|s antplūdis, kuris mus te- 
rioja, turi būt kovojamas to
kiomis pačiomis priemonėmis, 
kaip ir naujoj Ispanijoj, idant;

reik a-

lizdai

: 'r - . v \ ■
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Sausio Mėnesyje
DIDIS

Išpardavimas!
KAINOS SUMAŽINTOS IKI PUSEI ANT

Radio, Rakandų ir visų

Šiai Palyginimas
namams reikmenų

ir Vertybės

i ..J .iketį {lietu* 
vių-ispanų kalbos vadovėlio' 
autorių) kas ketvergas lanko! 
jo sena mamytė. Kiek jinai 
turi vargo iki Vilią Devoto at
važiuoti, eilėmis ifti vizitų ka
meros dasimušti, o laike trijų 
minučių “pasikalbėjimo” daž
niausia nė vieną1 žodį neišgir
sta per pusės šimto žmonių 
šaukimą į dvejų geležinių gro
tų tarpą. Motina pasitenkina 
nors ašarotomis akimis, savo 
sūnų išvydus-

Draugai, žmonos, broliai, se
sers —- tai lankytojai. • 
, Vizitų valandoiuis visi susi
jaudinę. Jei kas ir nelaukia 
vizitų, beb šąukiant pavardes, 
į vieną pašaukimą 2-3 atsilie
pia,, pakyla nuo cementiriių’ 
grindų spiečiasi prie durų, ku
rios apstotos laukiančiais sa
vo artimųjų. , (

Senas, žilausiš, policininkas 
žiūro į nerimaujančius kali
nius 4r jo akyse blizga ašaros. 
tPasibaigus vizitams, jis pa-* 
šaukia vieną kalinį ir duoda! 
jam pakelį papirosų geros 
rųšics. Kada tas padėkojęs at
sitraukė policininkas pasako
ja:.

■'-r-fcis jaunas vaikinas jau 8 
mėnesiai čia, sėdi. Kaltinamas 
komunizme. Jis tik čia ir is
paniškai kalbėt pramoko. Per! 
visą tą laiką jis negavo ne vie
no laiško, nė vieno valgio siun
tinio; jis nežino už ką sėdi, 
jo dar nė vienas žmogus neap-! 
lankė. ;

mes nesaiue’pąsirengę priimti: 
dar vieną plėgą. Mes nenori-’ 
me, kad iŠ Ispanijos iššluotas* 
bradas ateitų pas ihus, tuomii 
ne tik mus apsunkindamas 
materialiai, bet dar labiau 
kompromituodamas mus kul
tūringo pasaulio akyse.

Jeigu šitų juodų Sąrančių 
pulkams bus leista įeiti į mu-: 
sų šalį, juos reikės nusiųsti į 
agrikultūros rajonus ir pri
versti juos gaudyt žaliuosius 
Sąrančius, kurie naikina ja
vus; o kurie ten netilps — rei
kia patalpinti strateginiuose 
punktuose, baidymui javus 
naikinančių paukščių.”

Jau pirmos juodųjų Sąran
čių “kregždes” yra atlėkusios 
Argentinoj ir veda derybas su 
savo globėjais apie masinį 
■ .............  .............................................. ...............

Naujas išradimas 
DEKSMO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
ki jau yrą gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta 13 18-kos skirtingų; 
elementų, visų kraštų svieto girių vi-i 
sokjų medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulŠs spinduliai, pasek- 
mingąi gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų! 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelejimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tukstan-; 
čaai žmonių yra pagijy, o milijonai da: 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek; 
verta aukso, kjdk ji ipąti sveria, sulig 
naudos gydymo. -Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra-: 
linam. . Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY! 
GINTMĘNT. Kaina 75 centai.

Deken’-s Ointment Coi
i HARTFORD, CONN.• • ♦ *

RADIOS PARSIDUODA 
i PUSDYKIAI
Gražus, pilnai garantuoti nau
ji radios, pilnai $^ g* .00 . 
įrengti tik po ...... KmV
Pbilco kombinacijos radio su 
gramafonu, 1932 melų mados, 
vertas $11.00, dabar 

....Taipgi Įsumažintos kainos ant 
visų kitų gerųjų išdlrbysčių 
radios. i.
Lengvus išmokėjimai pritaiki

nami visiems.

DIDELI BARGENAI SEKLYČIOMS SETŲ

Peoples Krautuves užlaiko nuosavą seklyčiom setų dirb
tuvę. Turi dumi darbą savo darbininkams dėl to ir ne
skaitome turėti uždarbius. Todėl dabar Peoples Krautu
vėse galite įsigyti puikiaūsį setą pusdykiai, arba tik už 
išdirbystės kaštus, pavyzdžiui b

I ■ ;■ ■' , - .

2-jų šmotų Jacųuard dailų setą, 
$80 vertės už ........ ........ i...........

2-jų šmotų puikų Moliair setą 
$125.00 vertės už

V

,Grojikliai Pianai kaštuo
ja labai mažai Peoples 

' Krautuvėse, šis grojikUs 
pianas yra vertas $400:00 
ir pilnai garantuotas, kdi- 
po krautuvių sainpelis. 
Sykiu lempa, benčius, šė 
pelė rolėms, 
pats pianas,' 
viskas tik už

25 rolės ir

98
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Juodųjų sąrančių uibazija. •
Tokiu mitgalviį socialistinės 

miųtięs ž uriiaĮad “C Jaridąd** 
talpina strąipsųį^ditprialą a- 
pic reakcijos apaštalus Argen-* 
tinoje, .Rašo:

“Jau pusėtjpai senai sąjis 
kcučią nuo juodųjų šaraiičių

=T=^"'w;.ri;i|Į.. į ■ i.jiwwū ra
Viso narių kliubas jau turi apie 
200.

Reikia tikėtis, jog su laiku 
kliubas galės nemažai nuveikti 
tarp vietos liėtuvių# S. L.
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Antra vertus, veikia tam tikros priežastys, kurios Prieš kuri taiką Vid. reik, 
turėtų būti palankioj biznio atgijimui. Per dvejus su ministerija buvo išsiuntinėjus 
viršum metus gamyba (produkcija) Amerikoje buvo TTkur vrs

Pinigu* reikia 
Orderiu kartu «a

KO GALIMA LAUKTI ŠIAIS METAIS? 
x J

ge-

da-

lai

demo- 
Vokie- 
laimė- 
reiche

Pereitieji metai buvo blogi — ar naujieji bus 
resni? Ko gero mes galime šiais metais tikėtis? .

Kas liečia kitas šalis, tai tenai numatoma šie 
lykai:

’ Vokietijai bus numažintos arba bent ilgesniam
kui atidėtos jos skolos. Tarptautinė bankininkų konfe-' 
rencija po ilgų tyrinėjimų surado, kad Vokietija nega
lės vėl pradėt mokėt “reparacijas”, kai birželio mėnesį 
bus pasibaigęs moratoriumo laikas. Po tuo raportu pa
sirašė taip pat ir Francijos finansiniai atstovai. Iš £o 
aišku, kad net ir didžiausias vokiečių priešas nedarys 
obstrukcijų tam, kad Vokietijos našta butų paleng
vintai

Minėtu bankininkų raportu pasiremiant, Anglijos 
valdžia jau šaukia tarptautinę konferenciją karo sko
loms svarstyti. Ji įvyks apie 20 dieną šio mėnesio.

Vasario mėnesio pradžioje susirinks Genevoje tarp
tautinė nusiginklavimo konferenciją, kurioje dalyvaus 
ir Amerikos Jungtinės Valstijos. Ar ji priims gerų nu
tarimų, priklausys daugiausia nuo to, ar iki to laiko 
Europos valdžios bus susitarusios skolų klausimu.

Šiais metais turės įvykti krizis kovbje tarp 
kratijos ir fašizmo centralinėje Europoje (ypač 
tijoje). Atrodo, kad fašizmas gali turėti daliną 
jimą Vokietijoje. Po naujų rinkimų Prūsuose ir
(visoje šalyje) Hitlerio šalininkai gali užimti tiek vie
tų parlamentuose, kad jiems pavyks įeiti ir į valdžias. 
Bet jeigu jie neturės absoliučios daugumos, tai tas pa
sisekimas gali jiems būti greičiaus pragaištingas, negu 
naudingas.

Nebus prd šaltienai prisiminti nacionalistų parti
jos likimą Vokietijoje. Po Ruhro okupacijos, kada Vo
kietijos markė buvo pasidariusi be vertės, toje finansi
nėje ir ekonominėje šukutėje rinkimus (1924 m.) lai
mėjo nacionalistų partija, , pravedusi į reichstagą apie 
110 atstovų; o socialdemokratams teko tik 100. Vadi
nasi, nacionalistai buvo pasidarę stipriausia partija Vo
kietijos parlamente, daugiau kaip 70 mandatų buvo 
įgiję ir komunistai.

Prie tokio parlamento sąstato - socialdemokratai 
buvo visai išstumti iš valdžios. J valdžią įėjo nacionalis
tai, kurie užėmė joje svarbiausias vietas. Nacionalistų 
partija atvirai stojo už monarchiją. Vadinasi, respub
likos valdžios priešakyje atsistojo monarchistai! Kas 
tuomet atsitiko?

Ogi ve kas: neturėdami visos galios savo rankose, 
nacionalistai buvo priversti laikytis konstitucijos, t. y. 
stoti už respubliką. Būdami valdžioje ir imdami atsa
komybę už krašto likimą, jie, be to, buvo priversti tai
kytis su Francija ir kitais kaimynais. Tuo laiku ėjo 
svarstymas garsiojo “Dawes’o plano” Vokietijos repa
racijų klausimu. Kol monarchistai buvo opozicijoje, jie 
kartu su komunistais rėkė, kaip už liežuvio pakarti, 
prieš tą planą; bet įėję į valdžią, jie turėjo už I)awes’o 
planą balsuoti ir jį patvirtinti.

Tuomet visi Vokietijos žmonės pamatė, kad nacio
nalistų riksmas buvo tik demagogija. Tos partijos pa
sekėjai baisiai nusivylė, ir nacionalistai1 ėmė smukti ir 
krikti, šiandie nacionalistai beturi Vokietijos reicnstage 
tik apie tris tuzinus atstovų ir tfė^ patys yra^ū^ilę~J 
keletą besipiaujančių tarp savęs frakcijų.

Lygiai tas pat gali atsitikti ir su dabartiniais “na- 
ziais” (nacional-spcialistais), jeigu jie po ateinančių 
rinkimų pateks į valdžią. Pragaištis Vokietijai ir dide
lis pavojus visai Europai butų tačiau'tuomet, kai Hit
lerio “naziams” pavyktų gauti reichstage absoliučią 
daugumą. Tada Vokietijoje butų įsteigta fašistų dik
tatūra, ir vargiai butų išvengta karo v tarp Vokietijos 
ir Francijos. Bet atrodo, ^ad tokios pergalės Vokieti
jos fašizmas nelaimės.

O ko galima laukti Amerikoje?
Jeigu Europa ims bent kiek žmoniškiau susitvar

kyti ir ypatingai, jeigu joje ims atslūgti fašizmo ir bol
ševizmo banga, tai Jungtinėse Valstijose šiemet ekono
mine padėtis turėtų pasitaisyti.

Amerikos krizių (depresijų) istorija rpdo, kad tie 
kriziai tęsiasi datig-maž apie trejetą metų. Dabar jau 
mes gyvename trečius depręsijčs metus. Laikas jai* 
baigtis.

___

susiaurinta; taigi prekių perviršio šiandie nėra. Kainos 
yra nupuolusios irį gal bdį, jau pasiekusios “dugną”; 
žemiaus pulti jos vargiai begalės. Kainos gal pasidarys- 
pastovios arba met pradės kilti. O kainų kilimas visuo- 
met stimuliuoja pramonę ir prekybą. - .

Ekonominėje Amerikoj padėtyje silpniausia vieta 
šiandie bene bus žemės ufclo stovis. Jeigu farmerių būk
lė imtų taisytis, tai biznis, be abejonės, tuojaūs atsisto
tų ant tvirtesnių kojų.

žodžiu, yra pamato tikėtis, kad šie metai bus ge
resni, negu pernykščiai, • ?

Tai nėra .pranašavimas, — pranašaujama papras
tai metams baigiantis. Dabar jau esame įžengę į nau
jus metus, ir yra pravartu blaivai pasvarstyti geras ir 
blogas aplinkybes, kuriose esame, kad butų mums aiš
kiau, kur keliaujame ir ką. tikimės savo kelionėje su
tikti, ,
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Apžvalga
MIRĖ PROF. J. YČAS IK 

BURMISTRAS VOKIE
TAITIS

Lietuvoj šiomis dienomis 
du"žymus asmens

mirė;
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suplaukęs iš Lenkijos Lietuvos 
žemėn gaivalas, ir prašome 
Lietuvos vyriausybės pareikšti 
protestą tarptautiniame foru
me.

Priimti rezoliuciją pasiūlė 
varpininkai ir socialistai. Re
zoliucija priimta vienu balsu.

'L - ’į '
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NEDARBAS LIETUVOJE

Gruodžio 18 d. mirė žymiau
sias Lietuvos Universiteto is
torijos profesorius Jonas Yčas. 
Ligos priežastis — širdies silp
numas, J

Prof, J. Yčas rpaėjo iš Biržų, 
gimęs 1880 metų liepos 21 d., 
Simpeliškių kaime, mirė eida
mas vos 52 metus amžiaus. 
Buvo baigęs Skucko gimnaziją 
ir Petrapilio universiteto teisių 
skyrių bėh istorijos-filosofijos 
skyrių.

Pat pradžioj savo visuomeni
nio darbo prof. Yčas pamėgo 
istoriją, ir lietuvių tautos pra
eities tyrinėjimą.' Prieš karą ir 
karo metais buvo Tomsko ir 
Voronežo gimnazijų direkto
rių; nuo 1918 metų bųVo tri
juose Lietuvoj kabinetuose 
švietimo ministeriu, vėliau dir
bo Karaliaučiaus universitete, 
kur gavo laisvųjų mokslų ma
gistrato ir filosofijos daktaro 
laipsnius; dar valiau buvo tri
jų Panevėžio gimnazijų direk
torius ir Klaipėdos mokyklų 
patarėjas ir sykiu Lietuvos 
universiteto humanitarinių mo
kslų profesorius. Jis yra para
šęs keletą žymesnių istorinių 
darbų, tarp kitų apie Simaną 
Grunau ir Janusą Radvilą.

Kaunas per žiemą bedarbiams 
turi išleisti daugiau kaip, pu
sę milijono litų.

ta 
kad jos ištirtų, kiek kur yra 
bedarbių, apdarytų planą žie
mos1 metu bedarbiams šelpti, 
apskaičiuotų, kiek tam reika
lui ręikėtų pįnigų, ir tą planą 
savivaldybėms buvo siūlyta at
siųsti Vidaus reikalų ministeri
jai patvirtinti.

Ątstttepdama j tą Vidaus rei
kalų ministerijos skatinimą, 
Kauno miesto savivaldybė ap
skaičiavo, kad dabar Kaune yra 
apie 1,200 bedarbių. Įvykusia* 
ine pramonės ir prekybos įmo
nių tarnautojų susirinkime 
konstatuota, jkad apie. 3,000 
tarnautojų dabar Kaune esą be 
darbo.

Šiema bedarbiams šios žiemos 
metu darbu aprūpinti Kauno 
savivaldybei esą reikalinga 
600,000 lt.

Kauno miesto savivaldj'bė, to
kį atsakymą davė ir Vidaus 
reikalų ministerijai.

Bedarbiai kreipės į Kauno 
miesto savivaldybę prašydami 
darbo nors kelioms ; dienoms. 
Jie nori Kalėdų šventėms bent 
po keletą litų užsidirbti.

burmistras Pikčilingis su 
inž. Reisonu bedarbiams pa
reiškė, kad jie pasirūpinsią 
bent šiek tiek prieš Kalėdų 
šventes bedarbiams darbą su
rasti. .

Bet kaip tik tyčia jaunimo čia nie, jog ką tik mes begyven- 
tyrime labai mažai, ir tas darni sukūrėme, tą visa turė- 
pats, rodos, nuo musų šalina
si.

- ■ ... ■ .. JĮ&
čia norėčiau priminti vieną 

gana nemalonų įvykį iš jau
nuolių pusės, — tai tie 4*Gpn-

ra
nuolių pusės, — tai tie “i 
neetieut yankės“. Visiems 
žinoma, kad- čia yra susitve
ręs pirmas jaunuolių SLA 4-s 
apskritys, kuris bahdo imituo
ti senąjį 4-tą apskritį. Senieji 
tvėrėnie ir išauginome Susi
vienijimą iki dabartinio ^sto
vi o. Senieji išauginome ir pa
čius jaunuolius ir prigerėjo
me jiems organizuotis į SLA. 
kuopeles. Mes džiaugėmės iš 
viso to, manydami, kad musų 
tie auklėtiniai eis su mumis 
ir visi kartu dirbsime. Atrodė, 
kad jaunuoliai pradeda su
prasti ir įvertinti musų pra-1 
cilies triūso vaisius. Mes viską 
darėme, kas tik buvo galima, 
idant jaunuolius paremti. Kai
po savo įpėdiniams, mes buvo
me pasiryžę jiems viską ati
duoti, nes mes pilnai suprato-

sime perduoti naujai kartai, 
musų šių dienų jaunimui.

Kaip jaunimas tų musų 
nuoširdumą supranta ir kaip 
jie tą musų praeities triūsų 
įvertina, aiškiai parodė įvy
kiai SLA. 4-to apskričio suva
žiavime, kuris įvyko rugsėjo 
27 d. Hartford, Conn. čia pa
sirodė, kad tie taip garsus 
“Connecticut yankees”, ku
riuos mes pakėlėme ir į gana 
aukštas vietas (SLA. Pildomo
je Taryboje iždo globėjus, o 
vėliaus suteikėme neužtar
nautas privilegijas keliauti 
Lietuvon ir apmokėjome jam 
visas kelionės lėšas) už tą 
musų nuoširdumą tas jaunuo
lis, tas *‘Connecticut yankee”, 
lipinėtame apskričio suvažia
vime išvadino tūlą gana seną 
SLA, veikėją “liar and durnb”. 
Tai tokie to jaunuolio padė
kos žodžiai mums seniams, 
kurie dirbome per daugelį 
metu dėl SLA. labo!

(Bus daugiau)
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Filanirofas

Musų Jaunimas ir Mes
■. „ -.z iį ■ ■■■ ■ .ry-

Kalbėdami apie jaunimą, 
mes visuomet turime galvoj 
lietuvių Čia gimusį jaunimą.

Jaunimo klausimu mes Ame
rikos lietuviai turėtumėm kiek 
daugiau susidomėti bei tinka
mai jį išdiskusuoti. Bes turė
tumėm suprasti, kad jaųni- 
mas, j apie Įų^į mes yis daž
niau ir dažniau spaudoje pri- 
si m e n a 111 c, yra, niekas k i t as, 
kaip tik musų sūnus ir duk
terys, ir kad tas jaunimas su 
laiku turės užimti inwų‘ vie
tas abelnaine drmigįjinianie 
gyvenime, ,/ir tą gyvenimą 
tvarkys pagal savo geriamų 
supratimą.

Kuomet mes atvykome į šią 
Šalf, tai buvome daug jaunes
ni, — mes buvome, taip sa
kant, lietuvių jaunimas. Ti
kiu, kad męs atmename mu
sų jaunystę, ųrnsų energiją, 
pasiryžimą keliauti svetur;

; .fk* Į

Gruodžio 16 d. Berlyne mi- 
rė/ Kauno burmtetras iekas
Juozas Vokietaitis, pasirgęs po- kail, fik val,^4 doi__
rą mėnesių, j

J. Vokietaitis buvo pasižymė-! 
jęs pedagogas, buvęs Švietimo 
ministerijos pradžioj mokslų 
departamento direktorius, Sau
lės gimnazijos direktorius; per
eituose savivaldybių rinkimuo
se sulig dabartines valdžios iš
dirbto rinkimų įstatymo, J. Vo
kietaitis tapo išrinktas Kauno 
miesto burmistru vieton Jono 
Vileišio, bet greit po to susirgo 
ir nebeišgijo.

Velionies kūnas pargabentas 
į Kauną' ir palaidotas, greit 
įvyks naujo burmistro rinki
mai-------------

musų dienos jau baigiasi. Gal 
^greit mums reikės pasitraukti 
ant visados ir musų vieton 
stos musų sūnus ir dukterys, 
musų Šių dienų jaunimas. 
Daugeliui musų ir šiandien 
tenka , susidurti su tuo musų 
jaunimu,f kuris ‘musų visų 
triūsų ir jėgomis yra iš.aukler 
tas jf bei, taip sa*
kant, prirengtas užimti vietas 
draugijoje ir tvarkyti draugi- 
jinius gyvenimo reikalus. 
Mums, seniams, yra pageidau
jama, kad lietuvių jaunimai 
butų kartu su mumis. Nore- 
tumėm matytį, kad tas musų 
jaunimas užimtų musų vietas 
ir paliuosuotų mus nuo tų 
gana sunkių pareigų. Mes tu
rime sukarę savo kul|urą, mes 
turime lietuviškus papročius, 
įneš jaučiamės, kad esame 
Lietuvos sūnūs ir dukterys ir 

norėtumėm, kad ir musų

;w

LIETUVOS STUDENTŲ RE-
ZOLIUCIJA PRIEŠ 

POGROMUS

Lietuvos Universiteto sludem 
tų atstovybė 1931. XII. 14 d. 
savo plenumo posėdy, išklau
siusi pareiškimą apie įvyku
sius Okupuoto)/ Lietuvoj ir 
Lenkijos universitetuose pogro
mus prieš žydus studentus,! 
reiškia V. B* V. studentijos’ 
vardu griežtą protestą prieš 
lenkų reakcinius studentų, 
smupto žygius ir siunčią giliau
sią užuojautą nukentejusiemš* 

’ Męs konstatuojame* kad 'tuo 
padaryta didele gėda Lietuvos 
sostinei Vilniui ir buditmi tik
ri, kad tą juodą darbą Vilniuje 

sttUVUošė ir įvykdė ne Vilnijos
(gyventojai, bet svetimas ‘mums,

kaip tik vargai ir sunkus dar
bai. Atvykę Amerikon, turė
jome pradėti gyvenimą tarpe 
svetimųjų, kurie musų nepaži
no, ir nesuprato nuisų padėties 
bei tų aplinkybių*! kuppse mes 
buvome priversti gyventi. Vie
nok mes čia nežuvome.

Mes gyvenome, mokinomės, 
organizavoines, jupgęmės į 
draugijas ir rengėmės prie 
rytojaus. Pas mus buvo noras 
gyventi ir kovoti su gana sun
kiomis aplinkybėmis. Kaipo 
ateiviai, mesjturejome visuo
met daug iškęsti ir daug^km^ 
čių jyąhindųr^mitčts t n^Vienok 
mes nežuvome ir šiandien ga
lime kiek ir pasididžiuoti, kad 

.pesame lygus tiems, kurie čia 
yra gimę ir augę, Nors'Ir ne 
visi mes to laipsnio pdsiękėm,; 
bet pasiekėm bent tie; kurie 
norėjome pasiekti. .

Nors, kaip jau minėjau, 
mes pergyvenome daug sun
kiu valandų jr susilaukėme 
žilų plaukų, , o nekurie nęt ir 
plikų viršugalvių, vienok ga
lūne drąsiai žvilgterėti į musų 
praeitį — ,į tuos vargus, ku
riuos kentėjciyme savo jaunys* 
tės dieųose, 4u šypsą ir pasi- 
džiuvimu galįme tai prisimin
ti, nes dalinai esame nugalėję 
kliūtis ir šiandien gyvename, 
kaip žmonės, rlygųs tiems ku
rie tuj^jo daug patogesnes ap
linkybes savo jaunystes dieno- 
SC’ . ’• • z

šiandien daugumoj mes esa
me žilugalvnu ir žiuome, kad

nųos kentėjome savo 
tės dienose, Su šypsą
.1 y* j .. i •

žilagalviai ir žinome, kad

J.
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mes ■ . , 
čia įimę jaunuoliai butų to
kie, kokie mes esame, tai yra 
lietuviai. Tai yra musų <lid- 
žiausis troškimas. Mes, begy
vendami šioje šalyje, esame šį 
t,ą sukūrę ir užgyvenę, ir ipes 
norėtumėme tą viską perduo
ti tai musų naujai kartai — 
jaunimui., Mes turime savo 
spaudą - 
mc 
draugijų, kurios yra sukurtos 
brolybes bei fraternalizmo

Mes turime 
laikraščius — turi- 

tuksiančms pašaipiųjų

nic didžiulę organizaciją Susi- 
vieiiijnii
kuririša visus lietuvius vie
non fratcj-nųjen grupėn. Mes 
tą viską norčiun|ėm perduoti 

.inutįų naujai Jkarįai,. musų jau
nimui. -

Mes norėtumėm, kad tas 
musų jaunimus suprastų ir į- 
vertintų musų gyvenimo ir 
triūso vaisius. Vienok atrodo, 
kaip tik priešingai, — juo 
mes ilgiau gyvename, tuomes 
labiau skiriamės nuo to musų 
jaunimo. Jaunimas nuo mąsų 
šalinusi, musų triūso vaisių 
neĮvertiiią. Ir vietoje eiti su; 
tumius* jie išeina prieš'mus. 
Atrodo, lyg mes , nepažjntu-j 
mėm savo jąnųimo, ir kad tas 
jaunimas visai mus nepažintų. 
Mes eteame svetimi vienį ki
tiems, nors daugumoj dar gy* 
vename šeimynose, net nesa
me išsiskirstę. Susi v, Lietuvių 
Aiperikojc, kaip didžiausia 
lietuvių tautinė įstaiga, rodos, 
turėtų rišti mus visus jau
nu# u* senus vienon grupėn.

ieuivių Amerikoj,

A A.. ,z

(Tf^nys) -
Sutrauka 

Norėdami ' supažindinti 
Drakulą pradėjusius skaityti skai
tytojus, dedame visų įvykių sutrau
ka, kuri jiems palengvins apysaką 
tęsti toliau: Jonatanas Markeris, 
jaunas anglas advokatas, buvo iš
siųstas į Transilvanija, Karpatų 
kalnyne, pas viena vietinių didžiū
nų Grafą Drakulą, Anglijos nuo
savybės pirkimo reikalu.

Vos Markelis spėjo pasiekti kraš-' 
tą, prasidėjo eilė keistų įvykių, 
kurie jam! sukėlė nerimą. Nebū
damas susipažinęs arčiau su šalimi 
ir papročiais, jis, tačiau, labai daug 
domės į juos neatkreipė. . Bet ar
tėjant prie pilies, vietiniai gyvento
jai pradėjo j* perspėti ir patarti 
nuvažiuoti, nes pilyje jam grfs 
didelis pavojus... Netikėdamas į 
prkum«» H*rk«ris neatkreipė do- 

jų p|M«<n»s ir tęsė kelionę 
toliau. 4

Pakelyje susirikus su grafo ve
žėju, nerimas k baimė pradėjo jį 
ištikrųjų kankinti. Vežėjo jėga, 
jokeisfa išvaizda, jo balsas, kurio 
vilkai, besiavgią pakelyje, klausyte 
klausi, nehuvp paprasto mirtingo 
žmogaus ypatumai.

Atvykęs j 
su grafe, kų 
dė, buvo ir vežėjas, apkalbėjo su 
su juo tęikehM ir apsigyveno pi
lyje užbaigti visą trancakciją. Mar
keriui neilgai trako patirti keisti 
dalykai apie patį grafą, pav., gra
fas niekuomet nieko nevalgė, pily
je pasirodydavo tik sutemus ir vėl 
išeidavo pradedant aušti, ir keis
čiausiai jis neišeidavo iš pilies pro 
duris, bet dūsuodavo . sieną, . kaip 
driežas. Beto, kuomet Markeris iš
ūžtųjų pabūgo gyventi pilyje su 
tokiu keistu sutvėrimu ir norėjo 
iltfgti. jis rado, kad grafas ji lai
kė įkalinęs- Visos durys, visi i|- 
ėjimai buvo uždaryti. Negalėda
mas . susižidoti ’ su pasauliu, Marke
ris mėgino išsiųsti kelis laiškus, 
namo į Angliją, įduodamas juos j 
atsibiMČiusią čigonų rankas, bet 
grafas ir tuos wg<įebė. . (

Barkeriui besikankinant, ^Grafas 
Drakula nuolat ruošėsi kelipnei į 
Angliją Markerį, jįj nutarė pa
likti pilyje; vietių vieną, sujtrimis 
šmėkliškomis .savo sąjupgiriirikirtis, 
kurios vis tykojo pfogos pagriebti 
Markerį ir, gertf jo • kraują. Harke- 
rįš žąur kas jo laukia* ir iėš\o bu- 

^do'^kaip nors iš pilies ištrukti. Da- 
bar tęskite toliau: .

Skyrius V.
Minos Muitui/ laiškas Lucijui

V este lirai.
<1 

i “Gegužes 8 ■
“Mano Brangi Lųcija,—

“Dovanok, kad taip ilgai ne
rašiau, bet darbu , buvau tie
siog užverpta. Mokyklos vedė
jos padėjėjas darbas kartais 
yra gana varginantis. Esu iš
siilgusi būti kartu su tavimi 
prie jurų, kur galčiumeni 
laisvai kalbelis ir statyti savu 
pilis ore* Paskutiniuoju laiku 
dirbau labai sunkiai, nes ne-; 
noriu ątsilikti •nuo Jonatano 
(Jonątaaas Markeris, grafo 
Prakubs įkalintas agentas 
vt.) studijose. Ląbai rūpestin
gai lavinnosi stenografijoje, 
Kuomet mlės upsivėsinu?, gulė
dama nurašyti sleųografija vi
sus jam reikalingus raštus ir 
perrušyt juos aut rašonmsios 
jpašinelčs, jam l>usiu labai 
naudinga. Ant mašinėles ra- Kultūros lUimerj 11. Gali 
syti jau esu gauu gerai įgu- ma gauti Naujienose. Kai 
dusi, laikas nuo laiko, mes1 na 45 CMklai,

vėliau

į. Markeris susitiko 
kaip vėliau pasiro-

rašome vienas kitam laiškus 
stenografija, be to, jis pasi
naudodamas stenografija, da
ro savo kelionių užrašus. At
vykusi pas tave aš irgi pradė
siu daryti užrašus tokiu pat 
budu. Nemanau juos visai 
pradėti, prirašydama kiekvie
ną Savaitę po du puslapius ir 
vos kur/ prie galo suminėjusi 
sekmadienį, bet užvesti dieny
ną, į kurį galėsiu šį tą įrašyti, 
tam pasitaikius progai, ir kuo
met jausiuos rašymo upe. Ne
manau, kad tie užrašai bus 
Įdomus kitiems, bet pagaliau 
ne jiems juos rašysiu. .Jeigu 
bus kas nors vertingo, laikui 
atėjus, parodysiuJuos ir Jona- 
tanui, bet ištikrųjų, dabar da
rysiu tik bandymus. Mėginsiu 
pemedžioti moteris laikrašti
ninkus: turėti interviųs, da
ryti aprašymus dr mėginti at
pasakoti pasikalbėjimus. Sa
koma, kad žmogus, kiek pasi- 
lavinęs, gali lengvai atminti 
visus išgirstus dalykus ir die
nos įvykius. Bet pamatysime. 
Papasakosiu tau apie savo 
planukus, kuomet susitiksi- 
sime, Dabar, nesenai ga
vau trumpą skubų laiškutį 
nuo Jonatano iš 
jos. Jam viskas 
ir ketina grįžti už 
ko. Esu išsilgusi 
matyti ir išgirsti
įspūdžius. Labai įdomu taip ke
lmuti po svetimus krašfus. 
Abejoju, ar mes — tai yra Jo- 
natanas ir aš keliausime kuo
met nors kartu. . štai jau 
skamba dešimtos skambutis. 
Turiu grįžti. Sudiev!

Tavo
Mina. „' 9

Rašvlaųja papasakok man 
visas naujienas. Per ilgą lai
ką beveik nieko neparašei. 
Girdžiu gandus apie aukštų, 
grafij, garbinuotais plaukais 
vyrą???” v
Lucijus laiškas Minai Murmy. 

“17 Chatham Gatve, ■ 
| “Trečiadienis.

Mano Brangi Mina, —
Pasakysiu tiesa. Mane labai 

apsunkini būdama bloga ko
respondente, Mums atsisky
rus, Uu parašiau du laiškus, 
o tąvo 
u/i/roA*. 
rašyti.

Transilvani- 
gerai sekasi 
savaitės lai- 
su juo pasi
jo kelionės

paskutinis tebuvo lik 
Be to, neturiu ką tau 
Nėra nieko įdomaus. 
(Bus daugiau)

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
——  ----------------------- - ------------- - , •—— —    —

TIK ką gavome naują
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Padaužų linkėjimai
1932 • metu

Padaužos tikrai' žino, 
Nauji Metai kai kam bus ge
resni, bet mums iš dalies dar 
vis gaila, kad ir blogų miru
sių senųjų metų.

Jei nauji metai atsinešė ko
kių nors gerų dalykų, tai tuo 
tarpu dar nežinia ir dėl to ne
reikėtų krimstis. Jeigu ne,— 
tai kų tu čia padarysi. Mes 
vis-gi turėtume naujus metus 
pasveikinti ir jiems šiek tiek 
drąsos atstumti.

žmonėms tuo tarpu pasako
me: kų pernai pasėjai, tų da
bar turėsi progos nusipiauti.

Linkėjimais, kaip purvu, 
mis galėtume visus apdraps- 
tvti, bet beveik nė reikalo nė-

kad

rais norais pekla ištepliota.
Padaužos pigių tavorų ne- 

ši n kuoja, už tai ir nuo linkė
jimų dalinimo susilaiko.

Savo priešus mes šiais me
lais akėsime, kaip akėję, o 
draugų komplimentai prie 
musų rupios odos, kaip prie 
žąsies vanduo, nebelimpa.

— Padaužos.

Skusti ar Skųsti
k įme.Musų sename SLA. 

skundų bakterijos gerai 
na. nes fraternalizmo 
jau niekas nebegamina.

Senais laikais, kai kungiai 
pradėjo SLA. skusti, tai įvyko 
plyšimas: Romos bakterijos 
nusinešė gerokų dalį narių Ir 
visus kunigus. Bet jau tame

IN VENTORIUS
$20,000.00 vertės ra
dio, pianų, rakandų, 
plovimui mašinų ir ki
tų dalykų. Budriko 
Krautuvė, duoda dide

lę nuolaidą.

--------------- .*• > s \ 
pačiame laike vieton skusti 
kai kurie žmonės užsimanė 
skųsti .tuos, kuriuos* nebegali
ma skusti. Kunigai skundė ge
rus tautiečius už bedievybę. 
Vėliaus geri tautiečiai bandė 
skusti socialistus, o kai skuti
mas nevyko, tai pradėjo juos 
skųsti už internacionalų.

Musų laikuose P. T. bandė 
skusti bolševikus ir jų karštas 
galveleą daužyti — tai bolševi
kai, skusti negalėdami, ap
skundė už milionų dolerių ar
ba bent jo dalį. Paskui advo
katai pradėjo SLA. skusti už 
patarnavimų ir sugaištų laikų 
ir už prakalbas “dėl musų vi
sų geroves.” Čia skutimas pa
vyko, tai skųsti nereikėjo.

Dabar pakilo skundų serui. 
Nukrito skutimo ir fralernaliz- 
1110 serai: skusti niekas nesi
duoda, o fralernalizmas pasili
ko tiktai gerbiamo prezidento 
kuriniuose. ę

Gerbiamas ponas preziden
tas su lopeta rengiasi skųsti 
visus narius už lai, kad lope
ta nežarsto iždų, o ponas ger
biamas prezidentas mažai bal
sų gauna.

Bačiuniniai ketina skųsti 
Pronskų už tai, kad jisai juos 
truputį paskuto ir patarkavo 
(neskutęs kaip-gi tarkuosi?). 
Sim-Sem rengiasi skųsti G ūgį 
už lai, kad jisai iždo musų 
veteranui veikėjui ir darbuo
tojui didžiai gerbiamam Tu
reliai neatiduoda. Brooklyno 
tautininkai skuto kiek galėjo, 
susiskuto kiek pajėgė, bet kad 
dar vis trūksta, tai nusitarė 
ir apskundė . Vinikų už tai, 
kad jisai nominacijose per
daug balsų gavo. O labiausia 
už tai, kad jisai, Smetonienės 
neatsiklaupęs, į SLA. sekreto
riaus urėdų runyja.

Padaužos nugirdo, kad pra
sidės dar smarkesni skundai. 
Skųs visi tie, kuriems skusti 
nesiseka. Devenis apskųs Gu- 
gį už tai, kad naujų inorgičių 
nebegauna; ponas gerbiamas 
prezidentas skųs ištisas kuo
pas, kuriose balsų negavo; Ta- 
rcilai priseis skųsti Gugį už 
tai, kad Gugis per daug balsų 
gauna; Račiūnas bus privers
tas apskųsti Dirvų už tai, kad 
jos balso niekas nepaiso, o gal 
ir visus SLA. narius, kam jie 
jos neskaito. Dar girdėjome 
kad Gegužis rengiasi apskųsti 
Graieunų už lai, kad savo kuo
poj Gegužis mažiau balsų ga
vo. Gal būt atsiras skundų iž
do globėjų tarpe, o gal ir kan
didatai į daktarus kvotėjus 
ski'indų susilauks.

j ----------------------------- R. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSK^I -ę---------------------------- ------ j
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fe&ionąlų dorybėmis,' kąip visi 
kiti sykiu sudėti per visus pa
skaitas ir pamokas galėjo įti
kinti. Todėl, einant į obalsį.*“sa- 
vas pas savų” pirmiausia rei
kia atsiminti ir prisitaikinti ki
tų, mums dar baisiai reikalin
gą obalsj, tai “gydytojau, pa
sigydyk pirma pats sove!” 
'tebegyvename akmens amžiuj

Musų biznieriai skundžiasi, 
kad sunku gyventi, nepakelia
mai sunku vesti biznis, reikia 
dirbti “kaip jaučiui” net po 16 
valandų per dienų, ir tas pel
nas, yra dažniausia toks mažas, 
kad nuo kasdieninės egzisten
cijos veik nieko neatlieka. Tai 
yra didelė tiesa.

Bet .'reikia atminti, kad ir 
musų protėviai taip pat sakė. 
Tik įsivaizduokime sau žmogų, 
ariant dirvų su medine žagre, 
arba malant miltus duonai iš
sikepti primityvišku ranka try- 
namu malūnėliu. Sunku buvo.

Bet .. palyginkime dabartinį 
farmerį, sėdintį ant Fordson 
vežimo ir su “ugniniu pečiu” 
varantį po pusę tuzino vagų įš 
karto; arba kitus šimtus ama
tų ii’ darbų, atliekamų moder
niškose dirbtuvėse, audyklose, 
liejyklose ir tt, — Tas pats yra 
su bizniu. Su bizniu dar bene 
daugiau. Biznis šiandien yra žy
maus žmonių nuošimčio gyve
nimo ir pragyvenimo šaltinis, 
tad suprantama, kad civilizaci
jai kįlant biznis pasidarė milži
niškas mokslas^

Moderniškas biznierius šian
dien yra ne tik gerai treniruo
tas savo tiesioginėj profesijoj, 
bet jis žino daugybes kitų pa
šalinių dalykų ligi įimant žmo
nių psichologijų, skonį, reikala
vimų įvairumą, rinkos padėtį 
pasdulyje- ir hamie, viso ųkio 
konjunktii^'i’r tt. ir tt. Kiek 
gi žino musų biznierius?

Musų biznierėlis dažniausiai 
gerai žino, kad reikia ilgai krau
tuvėj stovėti, mažų nuošimti 
tegauti, ir iš vieno k'šeniaus j 
kitų savo sunkiai uždirbtus cen
tus perkrauti.

Kas gali juos pamokinti? O 
pamokinti reikia, nes ateityje 
tik kvalifikuotieji valdys žemę! 
—- Profesionalai yra, į kuriuos 
paprasti eiliniai vargo žmonės 
patarimų ir pavyzdžių dairosi.

Ačiū’ p. Grigaičiui,, kurs ir 
per “Naujienas”, ir per Chica- 
gos Lietuvių Prekybos Ramus 
ir per p. Budriko radio atgab 
yino “Savas pas savų” obals’ 
ir ištarė, kad musų biznierius 
reikia mokinti. Kad reuda, tą 
suprato ir patys biznieriai ir 
dar nenusipolitikavę profesio
nalai, ir niusų stambiosiės radio.

SAVAS PRIEŠ 
.. SAVĄ ’ 

arb»
KAPA MES IŠAUGSIME 

l ŽMONES

Turėjau parašyti keista eilu
čių apie “Savas pas savų”, bet 
kai pagalvojau, išėjo antgalvis 
“Savas prieš savų”, ir tai to
dėl, kad gyvenime, ir ypatingai 
musų gyvenime dažniausiai žo
džiai pasilieka žodžiai, o darbai 
eina sau, taip ir musų obalsis 
‘‘savas pag savų” arba vienų 
yra laikomas kuo ne pašaipos 
terminu, kitų taikomas tokia 
prasme, kad “kas tavo tas ir 

o kas mano, tas ne tą

blogumas yra ne žod- 
o' mumyse pačiuose.

mano, 
vo!”

Tas 
žįuose, 
Obalsiai dažniausia lyg kokie
prajovai pasirodo, nuskamba 
dar toli toli pirmiau, negu mes 
priaugame juos.. Savas pas sa
vų, mūsiškai interpretuojamas 
kaip lietuvis pas lietuvį, turi 
dar gilesnę prasmę, tai žmoguj? 
pas žmogų, taip kaip skruzdė
lė pas skruzdėlę, liūtas pas liū
tų, asilaš pas asilų, ir lakštin
gala pas lakštingalų. Savas pas 
sava tarpe žmonių yra tas obal
sis, kurs žmones išskirta iš ki
tų gyvūnų veislių. Deja, jei ta^ 
obalsis yra griežtai prisilaiko
mas daugelio kitų gyvūnų, tai 
žmonių veislei dar tebegalioja 
kitas obalsis, būtent, kad homo 
homini lupus ėst, 
žmogui yra vilkas!

Ar ne dėlto pas mus labai 
dažnai puikus, skambus ir nau
dingi obalsiai tampa pašiepos 
sakiniais. Ana tokie obalsiai, 
kaip “Geriausia r dirbti santai
koj”, “visų šalių proletarai, vie
nykitės”, “kpp|jaunas', o broli,

žmogus

.   ■IN^   II,I | | | ,1

jukvneturėtų būt. Taigi, kad 
prašalinus bereikalingas plio- 
vonių varžytines Padaužų Vy
riausybė, iš visų pusių apžval- 
gius ir apsvarsčius šių, bracia, 
be galo rūsčių padėtį, pavedė 
pisoriui nukalti rezoliucijų, 
pravedant kreivai tiesių lini
jų, į kprių įsikibę staliniškai 
ir smetoniškai nusistatę pilie
čiai galėtų 
šmeižtų ir

sulipdyti bendrų 
kelionių frontų.
o f i u c i j a
kaipo ištikimi Pa-

ir

ją: jeigu negali skusti, tai

Gran'd Ma-
Radio.„__

Baby 
jeslie
Philco kombina
cija . ..... .............
Atwaler Kent
1932 ............./....

’22w
?59’°S
’59"
^3750
’2375

biurų, kuris visiems dykai pa
tarnauja. Jei kas norite kų 
nors apskusti,' o nesiseka, lai 
tiktai mums duokite žinių, o

gonų galima apskųsti kur ir

—Padaužų skundikų 
biuras.

Naujų Metų rezo 
liucija.

Midget .............
Trumpųjų bangų
Converter ...........
Jus pas Budrikę tasite sau 
radio nuo $12.00 iki $350.00. 
Budriko trys, mekanikai jū
sų radio pataisys gerai.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Telefonas Boulevard 4705

WCFL 970 kyl. gražus programas 
kas nedėldienj Lietuvių Valandą nyo 
) iki 2 vai. po pietų. Ketvergius ii 
stoties WHFC 1420 kyl. nito 7 iki 

8 vai. vakare.

Padaužų Respublikoj be Jo 
Ekscelencijos prezidento ir 
Ministerių Kabineto narių, ku
rie yra gilus valstybinio nusi
statymo vyrai, dar gyvuoja 
dvi kitos slaunios partijos. 
Būtent: Padaužų Narodo Są
junga ir Bolševikų Gildą. 
NorJ tų dviejų kupetų teziai 
yra vienodi C šlovinti diktato
riškų Padaužų Valdžių, o tak
tika — šmeižti ir koliotį dik
tatūros priešus,' bet iki šiol, 
kažin kodėl, jiems stinga su- 
tartinumo. Striukai šnekant, 
tarp tų dviejų partijų eina 
burnojimų konlestas. O tas

Mes visi
daužų Narodo Sųjungos 
Bolševikų Gildos nariai Nau
jų Metų išvakarėse spaudžia
me vieni kiiieins rankas ir 
pasižadam arba prisižadaiU 
šventai daryti šit kų:

L Iš visų savo sylų remti 
diktatoriškas Saldžias, nežiū
rint kur ir kokįos jos butų.

2. šlovinti ir mylėti Stalinų 
ir Smetonų, o ypatingai sese
ris — Smetonienę ir Tubelic-

3. Atidaryti putralakes kuo- 
plačiausia ir burnoti kuobiaur 
riausia. Kitaip ’ uturojant, pa
leisti liežuvius į darbų šmei
žimui ir • koliojimui demo
kratijos šalininkų.

4. Baltinti diktatorių, ypa
tingai Stalino |r Smetonos, 
juodus bei budeliškus darbus.

5. Griauti unijas ir abelriai 
ardyti darbininkų vienybę.

6. Vardan patriotizmo, tė
vynės meilės ir smetoniškos 
diktatūros skusti brolius ir 
seseris kiek tik gulima, o kai 
skusti nebegalima, tai skųsti 
policijos, prohibicijos, imi
gracijos ir visokiems kilieihs 
departamentams, kokių tik 
yra.

* 7. Kas vakaras ir rytas su
kalbėti šit, kokių maldelę: 
“šventas Lenine patrone mu 
sų, suklupdyk visus neprieter 
liūs diktatoriškos vieros ir 
priglausk Antanų Smetonų po 
savo sparnais, nes jis seka pė
domis tavo.”

' — Padauž.
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sėk pasėlio grudusl”, ar daug 
jų paiso .tie, į kuriuos tie obal
siai buvo paleisti?. Tas pats at
sitiko ir su musų “savas pas 
savų”,, kuomet, ypatingai tokio
je Amerikoje, tai yrą pamati
nė ne tik gerbūvio, bet ir pan
čios egzistencijos taisykle.

Savas pas savą yra koopera
cijos obalsis, plačiausia to žo
džio prasme, o kooperacija yra 
ateities gyvenimo ideališkiausia 
forma. Demokratija ir koope
racija — kurie be, autoriteto 
netiki, lai pasiskaito vieno švie
siausių šių dienų Europos pro
to, Dr. Masaryko nuomonės.

Deja, ne visi turime savo Ma- 
sarykus. Bet- turime savo pro
fesionalus ir daktarus, ir advo
katus, ir kunigus, ir kitokius 
kūno ir “dūšios” gydytojus. Bet 
ar daug mes pavyzdžio iš sa
viškių girdėjome? Priešingai, 
pas mus dar madoj tokie atsi
tikimai, kur ne tik platesne 
prasme savas pas savą Beprak
tikuoju, bet ir savo artimiau
sios profesijos, amato ar biz
nio srityje savas savą gatavi 
gyvus suėsti.

Spjūvis profesijai į veidų
šiomis dienomis atsirado net 

tokių profesionalų, kaip tūlas 
slapukas, ką kitaip nepajėgda
mas savo profesijos kolegai į- 
gelti, per radio pradėjo jį pul
ti. Kds to radio šiandien klau
sosi? Nagi, tie daugumoj pa
prasti žmoneliai, kurie iš sąvo 
šviesuomenės ko šviesesnio ti
kėjosi; pavyzdžio, sugyvenimo, 
kooperacij os, santaikos, vargų 
ir depresijos priežasčių išaiški
nimo, praktiškų pamokų, pata
rimų ir paguodos. Kų gi musų 
profesionalas daro? Kerta už
simerkęs šakų/1 ant kurios pats 
sėdi, ir dar ją‘"kirsdamas kolio- 
jaši, kad ta šdka gana stipri!

Musų Amerikos lietuviai dau
gumoj dalinasi J tris šakas: ša
pų darbininkai, smulkus biznie
riai ir profesionalai. Darbinin
kai veik visi norėtų patapti sa- 
vistoviąis, ii’ f bile proga gavę, 
žiūrėk, biznelį užsidėję. Vis ne
palyginamai geriau, kad ir var
gingai bile buįi • savistoviu, ne- 
priklausomuf pats savo “bosu”. 
Tad lieka dvi, artimiausiai su- 

• I l

sijusios sritys, —- biznieriai ir 
profesionalai, Jų pareigos rišasi 
ir skiriasi tuo, kad.vieni ant
rus patarnauja ir vieni iš kitų 
gyvena. Bet dar vienu skiria
si, būtent, kad biznieriai laukia 
iš savo profesionalų pavyzdžio, 
pamokinimo, apšvietos. 0 ar vi
si jos duoda darbe ir nežinioj 
pagrimzdusiam' biznieriui? Taip, 
yra kurie dalinasi savo patir
tim ir kolegijoj bei praktikoj 
įsigytomis žiniomis. Bet ką tu
zinas duoda, tą vienas atima. 
Toks radio kerštas sugeba pa
sėti kur kas ; daugiau nepasi
tikėjimo ir įtarimo" pačių pro- savą

žiu politflpnų profesija, int- 
kinjįs. ^rogų jr būdų ir žmo
nių, kaip savas, pas snvjj 
įinti, turime.

- Ne .amerikietis.
r—. ............. ............

JUOKAI
. ’ »

, Teisme apkaltintasis buvo 
be advokato, bet įtarias,žmog
žudystėje. Teisėjas pasišaukė 
(dar tuomet jaunų) Clarence 
Darrow ir. tarė: “Meldžiamas, 
veskis šitų apkaltintųjį į anų 
užpakalinį kambarį, išklausk 
jo pasakų, ir teik jam savo 
geriausių patarimų.” ‘

Jaunas C. Darrow su ap
kaltintuoju prasišalino, ir už 
pusvalandžio teisman sugrįžta 
vienui-vienas.’

“Kur apkaltintasis?” — tei
sėjas klausia.

“Taigi”, lėtai atsako Darrow, 
“aš jo pasakos išklausiau, ir 
jam patariau geriu-geriausi a i. 
Aš sakiau: 'kad aš tavo vie
loje bučiau, lai per šitų langų 
išlindęs pabėgčiau.’ Aš jo vy
riškumu gėrėjausi, kaip už 
kelių sekundų jis per labai 
aukštų murinę sienų persiri
to.”

Nūn r jau senas C. Darrovv 
sako, k^d jo globojami klijfin- 
' ■ .. .... n, .. ......  , ■,... . ,

krautuvės. Tad jei jau pradek' 
dama priaugti prie to, kada 
“savas pas savų” yra. uutiny- 
bė ir gyvenimas, o “sųvas prieš 

palieka tik purvabraid-
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Iškilmingas Balius su 12 Dovanų
9 ’ RENGIA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

' Subatoj, Sausio (January) 2,1932
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST.

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

. muzikos ir gauti dovanas iš sekančių dalykų:
1) Baby Grand Philco Radijukas, 193? m: modelio, pirktas iš Lietuvių General

Radio Store, 3856 Archer Avė. h
2) ....................................... ................. ■

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pisorius.

Vyriško laikrodžio iendugėlis, peiliukas ir kolionikai, aukautas per J. 
Vitas. 923 W. <03rd Place.
Vyriškas rankos riešo laikrodėlis, aukautas per Jos. A. Rizgen, Laįkrodinin- 
kas, 3255 S. Halsted St. ' . < ; '
Ant stalo pastatomas fonografas, aukautas per Jos. F. Budrik, Radio krau
tuvę, 3417 So. Halsted St.
Floor Lamp, aukauta per Bridgeport Furnįtutt p©., Lietuvių rakandų krau
tuvė, 3224 So. Halsted St.
Vyriška skrybėlė, aukauta per Brijgeport Clothjng Co., Lietuvių aprėdalų 
krautuvė, 3312 So. Halsted St. ♦
Elekttikinis ' laikrodis, iš General Radio Storę, Lietuvių Radio krautuvė, 
3 856 Archer Avė. z
Dėžė La Palina Cigarų, aukautą per V. Doveiką, Cigarų, Cigąretų ir Taba
ko krautuvė, 3363 S. Halsted St. : k ’
Papartis, aukautas per Lovick’s Flotąl Sfrop, gerai žinoma lietuviams gėlių 
krautuvė, 3316 So. Halsted St.
Kumpis (Hatn), aukautas per Frap,k Vąičkus, Lietuvišką grpsernė ir bučernė, 
634 West 35tt> St. T . > . I : ?
Aukso fouritauinč rašoma plunksna ir pencelis, aukautą* per Girdvainis, 
Laikrodininkas, 3223 So. Halsted St.
Dėžė La Palina Cigarų, aukauta per Jos.. Rąčiurtąs, Cigarų, Cįgaretų ir Ta
bako krautuvė, Lietuvių Auditorijos nai^ą,, 1137 Sp. Halsted St.
Visi viešminėti daiktai yra nauji ir piluąi gąrantųoti. Kiekvienas tikietas 

turės proga 12 laimėjimų, todėl kviečiame visus nacius, draugus ir reipčjUs atsŲąn- 
,kyti ir pasilinksminti prie geros ąpųzikps, n<s reginio ^misija yją .pasirengus 
padaryti šitą balių daug skirtingesnių-už kitus kada'nors buvusius-^patingimus,

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

PASARGA: Tie kurie turit tjkietus pirkę iŠ anksto, minėti tikietai yra geri 
įžangai Tr lainiėjimui dovanų.

U)

tai, nei vienas nebuvo pas
merkti mirčiai. Tit-Bits.

Gyvanašlis: “Vienų priežas
tį ji turėjo, kai nuo manęs 
pabėgo; o gal ji turėjo ir ki- 
h.#"’

Greičiausiai, ji 
turėjo kitų.” , ■ • .

‘ ...n

»WI miliniu ... ..... ..............*■■■ ■ iiiiii,iiiwi<

ST. PAUL’S HOSPiTAL

<r« jU«ų japlbllnW UjroftinS, Uur. nerel- 
ia mokfitl karteri, kad aplankyti savo 
draugu*.. Ateikite. Palaga* ir priežiūra 
per 10 dienu tif $00.

828 W. 35fh Place
Jei. Boųlevard CQOO •

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. dem« kaiaa. 6ic 

. amatai yra patraukiantys ir 
rerai apmokami. Baiyklte dėl 

knyrutAs apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės 
l/tftf Mes išmokinsime kaip desal* ZjV ninti ir padaryti gražias skry- 

•> Jt b£)es. kol mokinatės. Di p lomos 
± duodamos. Ateikite ar išlykit 

V dėl nemokamos knyrutf-s.
I ' MASTER COLLRGK

JOS. F. KASNICKA, Principal 
' , tuo N. STATE RAN. «718

Pbonf Hcmlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Wafhtenau> Ane. 
CHICAGO, ILL.

Pagražina išvaizdą Patenkinimai garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUŠTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI? GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — . Telefonas Yards 1829

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSU IŠTAIGĄ 

Per 15 metų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 

.' Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — GASH.

Atsilankykit ypatiškai arba pasiųskite per paštą.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, III.v l__ :___________ ■__  _ __ i

WISSIG,
J *

- Pasauliniame Kate

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISA$ LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP ŲZSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosijimą, gerklės skaudėjimą ir pasladtingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jii jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS į Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai n nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomii nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wesr 26 St.. kampai Keekr AveL Tek Crawford 557^

ROXEE MOTOR SERVICE

351448 Rooievelt Rd.

CHICAGO, ILL

PAS MUS, PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIŲ

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kad jie išrodo kaip nauji. Musq 
“Rcbore” 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.

J. VISCONT. Savininkas.
P. Budvitis ir J. Želvu. Mechanikai.

907 W. 35th St., Phone ’

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
’ 12th STREET

TtL Kcdzi< 1902
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KONTESTO EIGA
Žemiaus telpa kontestantų 

atvaizdai ir balsų skaitlius, 
kurie jau suspėjo pasidarbuoti 
šiame konteste.

Nors prieš visas šias šven
tes Kontestantų darbas buvo 
begale* sunkus, nes žmonės, 

i pagal savo senus papratimos, 

Bot visgi gana didelis būrelis 
kontestantų įstengė pasidar
buoti dėl apšvietos labo įr už/ 
rūpinosi Kalėdų dovanomis. 
Kitas ir paskutinį dolerį pra
leido, kad palaikyti tą drau
giškumą tarpe savo draugų 
ir užsirašymą laikraščio ati
dėliojo iki po Naujų Metų, 
rašyti po keletą skaitytojų.

Dabar Šventėms praėjus pra
dės' smarkiaus dirbti ir tie 
draugai, kurie iki šiol tos 
progos neturėjo.

Neužmirškite draugai kon- 
testantai, kad jūsų darbas yra 
grynai kultūrinis ir švietimo 
darbas. Naujienos pilnai pasi
tiki jumis ir žino, kad pas jus 
yra troškimas matyti lietuvių 

visuomenę dauginus apsišvie
tusią—išsilavinusią. Jus užra- 
šinėdami “Naujienai* priside
date prie tos apšvietos praplė
timo, kaip koks profcsorįus 
skaitydamas lekcijas. Nes 
Naujienos yra tas apŠvletos ži
burėlis, kuris laftkydattiasis į 
bile lietuvio nameliu# išsklai
dys ten visas miglas ir prie-

tarus.
Tędel Naujienų vedėjai ra

gina jus, kad pradedant Nau
jus 1932 įmetus sukoncentruo- 
mėt visas savo spėkas, panau
dotumėte savo gabumus ir ži
nojimą' į Naujienų kontesto 
darbą, kad kontestui pasibai
gus visi galėtumėm pasidžiau
gti savo darbo vaisiais.

Draugai Naujienų skaityto
jai, esate kviečiami pagelbėti 
mulų 'kontestantains šiame 
sunkiame darbe. Priduokilc 
jiems energijos atsinaujinda
mi savo prenumeratas, nurody- 

' daipi savo pažystamus, kurie 
dar neskaito Naujienų ir vi
sais kitais galimais budais pa- 

]remki|e tą'jų prakilnų datbą.

Patemiję, kad kurioje kolo
nijoj dar nesiranda kontes- 
tanlo, prikalbinkite vieną iš 
savo pažystamų stoti į” kontes
tantų eiles. Užtikrinkite jam 
savo paramą, laimėti dovaną 
ir paskatinkite pasidarbuoti 
visuomenės labui.

—T. Rypkevičia, 
Kvhtesto vedėjas.

JOE WAŠKE

EVANAUSKASST. ŽUKAUSKAS

LAVINSKAS

Laivakorčių skyrius

Laiškai PašteSUSI

903

930
E. Tankienė, M. Z lirai

Melrose Parkas

BAKING 
P0WDER

Lietuvos Dukterų 
Dr-gijos priešine- 
tinis susirinkimas

CHICAGO, ILL 

Turi 20 balsų

MIKE STOŠKUS 
KANKAKEE, ILL.' 

Turi 240 balsų

DETROIT, MICH

Turi 40 balsų

CHICAGO

Turi 240 balsų

A. ALIKONIS
Johnson City, III.

Tari 127 balsus

D. ŽUKAS 
CHICAGO

Turi 307 balsus

Toronto Canada 

Tori 80 balsų

J. DEGUTIS 
CHICAGO

Tori 430 balsų

ATKOČIŪNAS
CHICAČO

Tori 120 balsų

Laiškas nuo Kirsnio ių Lie 
tuvos

• Latvis, John
_ Lukšis, Chas.

Lubert, John 
Misevičiene, A.
Olševskiene, Mrs. * 
Olis, ’Mr. & Mrs.

‘ Olševskis, A.
Paškevičiui
Paulauskas, Kaz.
Samuolis, Wm. 2 
švagždžiui, Isiz. 
Šimkus, K. 
šilkaitis, M.
Sarafin, J.
Šimaitis, P.
Stonis, Agnis
Walentas, Mary 
Wenckiene, Zof. 
žilvičiute, L. #
Žalis, Simon 
Žalis, Sophia 
Žebrauskas, Peter

Pastebėkits puikią tei
tą . . . kaip piragai 

' laikosi ivieži.

Wilkes Barte, I

Turi 80 balsų

J. RIMKUS 
CHICAGO

Turi 3 75 balsų

Dr. Julius 
biowskis išvažia 

vo į Lenkiją

Antras
pradėti mokėti

pyvardžiais Amerikos lenkų 
spaudoje. —Petras Bedalis.

. P. SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

4 Turi 360 balsų ,

ne lenką?- Nors Go- 
komp. Petrauską 
bet jo argumen-

J. URNEŽIS 
CHICAGO

Turi 240 balsų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. L. SKIRMON
TAS 

HARVEY, ILL. 
Turi 80 balsų

Arlauskas, P. 
Babilo, A. 
Bručiene, Mrs. 
Dambrauskiene, (P. 
Dargužis, S.
Eidukaitie, Miss. Rose 
Flores, Tony 
Glamboski, John 
Gesevičius, P. 
Homackis, John 
Jakimavičius, Pov. 
Jankus, J.
Kershjilis, Joe. 
Kirsnis, Kaz. 
Kacucevicz, Josephine

Gruodžio 19 d. Lietuvos Duk
terų Draugija laikė priešmeti- 
nį susirinkimą. Narių atsilankė 
gan daug, nes buvo šauktos 
atvirutėmis.

Komi- 
išdavė 
prelek- 
atsilan-

Komi- 
s v rengti ra-

Sie laiškai yra ateje iš Europos 
Kam jie priklauso,- tegul nueina I 
vyriausjji paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobėj nuo Adams gat
vės. pasakant laiško NUMERI, kaij 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

Lietuvoje gyveno 
laiko, aplankė sa- 
Vyštyčių miestelį, 
Iš-Lietuvos kelia- 

čia gyveno virš 
Grįžęs Amerikon 

patenkintas 
, taip sėr

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pašalpos
METINIO KHNCEPTA^ niZilllilO Ikvll VL1\ lAu

tarimus iš 
Protokolą 

taip, kaip skaitytas 
įstojo dvi naujos na- 

O. Radauskas, 23 m. am- 
. am- 
Ligo

Dr. Golembiowskis Ameriko
je išgyveno virš 30 metų, ro
dosi, kai pradėjo, praktikuoti 
mediciną yra virš 25 metai. Iš 
lietuvių dakthrų itik su dakta
ru Graičiunu palaikė draugiš
kus ryšius. Laimais, kada Mi
kas jPetrauskas *Chicagoje mo
kytojavo .“Birutei”,. tai ir jis 
buvo subidraugdfrą^ su Dr.-Go- 
lembiowskiu. Pėttfauskas norė
jo kaipo paklydusį sūnų tauty
bėje atvesti Golembiowskį ąnt 
tikro kelię, įtikinti, kad jis lie
tuvis 
lembiowskis 
gana gerbia, 
tai buvo vien žirniai beriami j 
sieųą. Daktaras jbuvo lenkiško
je dvasioje auklėtas; Vyšty&ų 
miestely,’ kur Golembiowskis 
gimė ir augo, lenkizmas buvo 
gana gilįai įleidęs šaknis. At
vykęs Amerikon susipažino pir
miausia su lenkais; lenkai pa
stebėję prisirišimą prie moks
lo, teikė jam pinigišką paramą 
mokytis. Dėka lenkų draugų 
paramai liko daktaru. Š\ta len
kų draugiška parama jaunam 
žmogui irgi darė įtekmės.

Profesijoje daktaras turėjo 
gerą pasisekimą, jo pacientai 
veik iŠinitinai bhvo lenkai, tik 
retkarčiais užeidavo Northsi- 
dės vienas antras lietuvis. Kiek 
teko sužinoti, pastaruoju laiku 
gana daug sandarbininkavo len
kų spaudai Lenkijoje, nema-

Taipjau malonėsite užsimo
kėti užtęstas duokles, nes pra
dedant naują metą palengvinsi
te taip kuopos, kaip centro 
knygas tvarkyti.—M. Pallock.

4OYEARS 
25, ou neės fo,r254

Susirinkimą atidarė pirm. E 
Milerienė. Pakvietė valdybą už 
imti savo vietas. Nutarimų ras 
tininkė perskaitė 
pereito susirinkimo 
priimtas 
Paskui 
rėš 
žiaus, ir M. Shaulis, 37 m 
žiaus. Pei*statyta viena, 
nių nebuvo.

Toliau sekė raportai, 
sija prelekcijai rengti 
raportą. Paaiškėjo, kad 
cija puikiai pasisekė: • 
kė daug moterų ir t. i 
sija vakaruškai 
portavo, kad pelno parengimas 
atnešė $16.04.

Dr. Radzevičienė atsisakė 
imti paskolą iš draugijos |000 
dol. Duotas įnešimas palikti pi
nigus vietinėj bankoj 
įnešimas

Gruodžio 30 d. š. m. “Auš
ros” Knygyne, 3653 So. Hals- 
ted St., netyčia teko susidurti 
su senu pažįstamu, Dr.^J. Go- 
lembiowskiu. Dr. Golembiows- 
kis sakėsi čia atvykęs pasakyti 
“good -bye” p. Mickevičiui 
(mat, švogeriai). Daktaras sa
kė, kad gruodžio 80 d. išva- 
žiucjsiąs Lenkijon, apsigyven
siąs Varšuvoje. Į Ameriką var
giai begrįšiąs, negu Lenkijos 
tarnybos reikalai vąrstų. Atro
dė, kad daktaras yra kviečia
mas lenkų valdžios tarnybon.

Kelioliką metų atgal dakta
ras buvo nuvykęs Lietuvon irv 
Lenkijon, 
apie mėnesį 
vo tėviškę, 
Suvalkijoje.
vo Lenkijon 
poros metų, 
daugiau nebuvo 
Amerikos gyvenimu 
kant, nors kūnas gyveno Ame 
rikoje, bet siela Lenkijoje.

Gasparas Grinius, iš WAuke- 
gan, III., sugryžo iš Lietuvos 
ir buvo užėjęs į Naujienas pa- 
dėkavoti Naujienų vedėjams už 
teisingą patarnavimą. Turėjo 
smagią kelibnę Lietuvon ir at
gal laivu* /‘Statendam 
dų lirfijdš; 

t

P-mas Grinius apleido Ame
riką balandžio 23 d., o sugrįžo 
gruodžio 14 d. Lietuvoj išbuvo 
apie 8 mėnesius ir apvažinėjo 
daugelį žymesnių, vietų.

Pasakojo, kad Lietuvos žmo
nes gyvena vidutiniai, tik bė
davojo, jog nėra kur pinigų 
gauti, šiaip, ūkininkai mažai 
kuo rūpinais. Valdžia jiems 
esanti gera tokia, kuri neverčia 
taisyti kelius ir nespaudžia su 
mokesčiais. > .

Dar daugelis nė nežino, kas 
dabar Lietuvą valdo, Laiškai Naujienų 

Ofise

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 260 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 3 die
ną 1932 m. 2 valandą popiet 
K. J. Mačiuko Ofise, 6812 So. 
Western avenue. Visi nariai 
ir narės kviečiami* esate atsi
lankyti, nes tai bus metinis 
susirinkimas ir todėl turime vi
si dalyvauti ir išgirsti kuopos 
valdybos visų metų raportą, su
žinoti ką jis nuveikė per pra
ėjusius metus bevaldydama 
kuopą.

J. MITCHELL 
WAUKEGAN, ILL

Turi 240 balsų

Burba Mike 
Giedraitis Jonas • 
Pagalienei Mrs. Barborai 
Šileikis Cehlies 2 
Wanago Michal 
Zakarenei Martai

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks sausio, 16 d. 1982 
m. Tas susirinkimas taipgi bus 
gan svarbus. Valdyba' ir kny
goms peržiuręti komisija iš
duos raportą. Tad meldžiu na? 
res kuo skaitlingiausia 
rinkti. —A. Dudonienė.

Wicker Park Svetainėje w. Avė.
Visi 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.

spulką ant 1000 dol. Darbas 
pavestas kasierėms.
Trečias įnešimas: Kaip pernai, 
taip ir šiemet aplankyti suvar
gusias šeimynas su beskėmis 
valgių prieš Kalėdas. Prie to 
buvo įnešimas vietoj parinkti 
aukų iš draugių. Surinkta pi
nigais $8.85 ir išrinkta komi
sija, kurion įėjo A. Gulbinienė, 
M. žuraitienė, O. Mažeikienė ir 
E. Tankienė. Jos aplankė 5 su
vargusias šeimynas, nuvežė po 
bušelį valgių šiems: Jamcatis- 
kas, 7249 So. Campbell Avė.; 
Blėdis, 3214 W. 38 P1.; V. Se- 
reikis, 3003 So. Lowe Avė.; M. 
Grinienė, 3218 So. Lime St., ir 
Kabialis, West Pullman.

Komisija knygų peržiūrėji
mui 
tienė ir A. Grigonienė.

Apsvarsčius visus svarbes
nius draugijos reikalus prieita 
prie rinkimo valdybos. Liko 
vienbalsiai ta pati, senoji val
dyba, išskiriant iždininkę, o ir 
direktorius atsisakė. Valdyba 
1932 metams yra tokia: pirm. 
E. Milerienė, Evanston, III.; jos 
pagelbininkė Pet. Grigonienė; 
nutarimų raštininkė A. Dudo- 
nienė; finansų rast. A. Valan- 
čųnienė; kontrol. O. Daraškie- 
nė, kasos globėja Martha Ki- 
žienė; iždininkė Pet. Senulienė, 
maršalka K. Astrauskienė; Su
sivienijimą lankantis atstovas 
Pet. Grigonienė; board-direkto- 
rius Teresa Jonaitienė; trustis- 
tai Ant. Grigonienė, 0. Mažei
kienė ir Ver. Bakutis.

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

metais Draugijos vakaro programas irgi bus gana įvairus. Apart Pirmyn 
Choro, Simfonijos orchestro, solistų: Salaveičikiutės, Jakavičiaus, Čepaičio, bus 
dar duetas Saikaus ir Ascilos. Pasibaigus progęamui eis šokiai iki vėlybai 
nakčiai.

Holan
C 4*M»h ‘ • t • ’»

DOUBLE 
ACTING

MIILIONS OR POŲNDS USED 
ttY OUR GOVERNMENT



CHICAGO CIVIC OPERA

įvairus Gydytojai

Grabučiai
JARUSH

Chicago

ANTANAS DAUGJLAS

onu

OMsssssoansmrasMBi'

Devyni paskendo

Lietuviai Gydytojai

Jonas Rimantas

Namų Td. Hyd* P«rk 3395

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA b NAKTJ 
Me> visuomet teigiame Širdingu, tdmpaling^ Dr ramu 
patarnavimu, kuomet jis yra labiausiai reikalingo1*

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 1413

1337 So. 49th 

Telefoną* 

Cicero 3724

Tekši kebas užgavo p-nių Lu- 
cille Hoyne, 23 metų, 4447 So 
Troy st., kai ji ir jos vyras lau

Pirmoji anty nelaimė 
naujuose metuose *

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. J. J. KOWARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospectll)28

/ta. 2359 €. Leavitt St. Ginti 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

; Nedėlioj pagal sutartį

Mirė stambus politi 
kieris

Sunkiai susirgo žymus 
turčius

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydo savo, ofise patinusias, išsipūtusias 
^lanzdų gyslas.

Valandos nno 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Haltted Street 

Tek Boulevatd 1401

1928-29 metu taksos ne 
teisėtos

DR. A, J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Hahted Street 

Tel. Calumet 3294 r .
Nno 9 iki 12 vaj. dienpf ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

Duokite *avo akis išegzaminuoti 
į., DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nno $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. katdic.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Td. Yarde 6780

Mirė Charles V. Barrett, vie
nas stambiųjų Chicagos repub- 
likonų partijos bosų. Jisai mirė 
praėjusio ketvirtadienio vaka-' 
re būdamas 49 metų amžiaus. 
Pastaruoju laiku Barrett tarna
vo kaip taksų peržiūrėjimo 
(board o f review) tarybos pir
mininkas.

kaip Aidą operoj “Aida 
sausio 1 5 d. !------ —

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Ltavirr St.
Telefonas Gunti 2553 • 

Valandos 9 ryto »ki • vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

kė gatvekario prie Brpadway ir 
Catalpa avė. Moteris mirė li
goninėje. Ji buVo pirma naujų

A. M0NTV1D, M. D.
West Tpwn State Bank Bldg. 

2400 W. Uaditon S L
Vai. t t iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Td. We*t 2860
Namų telefonas Bran*wick 059’

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių {tempimu, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
(zumparegysje ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaida*. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiku*. Valandoa 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofįso Td. Lafayette 7337 
Rez. Td. Hyde Park 3395 ,

Duokite savo akis( išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m.
’ 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Td. iBoulevard 6487

Musų patarnavima* lai
dotuvėse Ir kokiame Mi
kai* visuomet esti sąži
ninga* U nebrangu* to
dėl, kad neturto** 18- 
iaidų užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. UX. \

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergei* 1 iki 3 pu pi*t-

Utaminkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS

HEMOROIDAI IŠGYDOMI BE PEILIO 
Nelaukite aklųjų, niežtanČiųjų. krau

juojančiųjų, BšikiTančfojų hemoroidų, be
miegių naktų, vočių, Fistulas, Fissu&s, 
ųlcerių, vėžio ir kitų pavojų. Be Peilio 
■— Be Operacijos. Tūkstančiai patenkin
tų. Nereikia išlikti iš darbo. Nelaukite 
nepakenčiamų skausmų, neišgydomų Ii- 
Jų, ar operacijos. Specialia Nemokamas 

asiulymas: Egžaminacija ir vienas treat- 
metnas DYKAI, jeigu jus atsinešiu šį 
apgarsinimą. Nėra jokių pareigų. Atei
kite šiandie, 'arba tųojaus rašykite dėl 
penkių dienų Žolių Gydymo ir Patarimo 
-—25c per paštą. S-M-S Health Institute, 
pr. P. B. Šimanskis, Hemoroidų Specia
listas, 1869 N. Damen Avė., Chicago.

Pavieto teisėjas Jarecki iš
nešė nuosprendį, kuris pareiš
kia, kad 1928 ir 1929 metų tak
sos, siekiančios sumos $480,- 
844,000, buvusios neteisėtai už
dėtos.

Dėka šiam teisėjo Jarecki 
sprendimui taksų painiava Chi
cagoj ir Coo-k paviete pasida
ro dar painesnė.

Jr padėtis esmėj dabar yra 
tokia: Chicagai stoka pinigų, 
kad miesto reikalus tvarkyti; 
miesto .pavieto ir mokyklų dar
bininkų algos nemokėtos. Pi
nigus miesto ir pavieto reika
lams tvarkyti galima gauti iš 
taksų; bet taksos nesumokėtos 
ne tik už 1930, 31 metų, bet ir 
neiškolektuota žymi dalis jų 
net už 1928 ir 1929 metus. O 
Čia dar teismas pasako^ kad 
1928-29 metų taksos buvo ne
teisėtai uždėtos ir kolefctuoja- 
mos, nes esą, netaksuota didelė 
dalis personalės savasties.

Tikra painiava.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 3 labus 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, n«o 1 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėk ouo 10 iki 12 *r. dieną 

Pbone Midway 2880

Apdege pirštą, mirė
John Quigley, 35 metų, 1147 

West 47 st., degino šiukšles 
alėjoj prie kiemo namų, ku
riuose gyveno. Apsidegino pirš
tą. Gavo kraujo užąuodijimą, 
deliai to ir mirė.

Ofiso ir Rlez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb » Halsted St«) 
Ofiso valandos: ano 1-3, nuo <į:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal sutarti

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kam pat Waharh Avenue 

Tel. Pullman 0856 
•<3aza*. X-Ray, etc.

9:07 vai.
sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Šiaulių 

re; Amerikoj išgyve- 
ime materj Kastan* 

2 podukres — Mikaliną ir Oną, 
S. Dryier ir F. Blair, posūnį Edwardą, švoge-

JŪSŲ GRABORIAl 
Didyste Ofisai 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vūi T.Mrnah YARDS 1741 ir 1743 "

A. K. Rutkauskas, M. D.
4443 South Westetą Aventu 

Ttl. Lafayette 4146 

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

6600 South Arteeum Aventu 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel Cana! 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO (LL

1931 metais Chicagoj auto
mobilių nelaimių, kuriose pra
rastas gyvastis, buvo 1,303. O 
1930 metais tokių nelaimių čia 
buvo tik 1,100.

Ketvirtadienio vakare pa
skendo Calumet upėj devyni as
mens, šeši kurių buvo vaikai. 
Automobilis, kuriuo jie važia
vo, Įpuolė Į upę ties 107 fr 
Muskegon gatvėmis. Vienas va
žiavusių automobiliu išsigelbė
jo, ba automobilis buvo taip 
užpildytas, kad 'vyras turėjo 
važiuoti stovėdamas ant sparno. 
Jo pavardė yra Jasoc Schiler. Pa
skendo Schillerių ir Postemų 
šeimos. Nelaime atsitiko šei
moms važiuojant iš bažnyčios.*

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 1 lt Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. lt)—12 dieną^

Sunkiai serga Julius,. Rosen 
wald, Sears Boebuck & ęp. vir 
šilą, multimilionierius pasižy 
rhėjęs aukomis labdarybei i’ 
kitokiems reikalams.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 aaa- 
tui kaipo patyrę* gydytoja*, chirarga* 
ir akušeri*.

Gydo staigiu ir chroniška* liga* vy
rų. moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodu* X-Ray ir kitokiu* elektrų* 
prietaisu*.

Ofisu it Laboratorija* 
1025 W I8t2» St., netoli Morgan Si. 

Valandos: nuo 10—12 pietų i* 
•uo 6 iki 7:30 vai. vakar*

Tel Carui 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6300

Persiskyrė su šiuo .pasauliu gruodžio 
ryte, 1931 m 
apskr., Šaukėnų parapf, Lykselio dvi 
no 24 metilu. Paliko dideliame nuliu 
ciją, po tėvais Mockaitę ~ 1 1 --
2 žentus 
rį Janą Mockų, uošvienę ir gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Teklę, pusbrolį ir pusbrolienę ii- 2 sesers sūnūs. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 So. Ilermitage avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, sausio 2 d., 2 vai, po pietų 
iš Eudcikio koplyčios ,bus nulydėtas Į Tautiškas kapine^.

Visi a. a. Jono Kimanto giminės,’draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Podukres, žentai, Posūnis, švdgeris, 

Uošvienė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabonius Eudeikis, telefonas 

Vards 1741.

PHYSICAL 
THERAPY 

W MIDWIFB

6109 South 
Albany Ar. 

Phone 
Hemlock 9252

Teb <5H«1 4O5B < <1 >•• • VenetiUco*

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

CHICAGO , 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odoi

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURŲAS 
2420 kfarguette Ro«d

Valandos: 9—-12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakavau pagal susitarimą.

K. fiUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., JfocNV 1113 

Telefonas Central 4415 , .
Valandos* nuo 9 ryto iki 4 po pi»® 

Gyvenimo, vieta 
3323 South Haltted Stone! 

Tel. Bouleyard 131Q 
Valandos: nno 6 iki 8 vaL kiekviaaą 

? vakarą, išskyrai kecvtigg 
Nedėlioj nuo 9 iki 13 ryto

Sąžiningai h pi
giai patarnauj'u 
dieną ir naktį 
.visos* miesto da- 
lyse.s Moteris pa- 
gelbininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

ORABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W.18 St 
T«l. Roounlt 7532

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bdlg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 
/ karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

Room -8. , Pbone Canal 0523

Ofiso ir Rez. Tel.* Boulevard 5914 

DR.NA1KEUS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th W Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvy* Gydytojas 
ir Chirurgas >

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

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

Namai:

6§41 So. Albany Avė. 
z Tel. Prospect 1930 /

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St Chicago. III

Paveikslas rodo Claudijį Muzio
Civic Opera statys scenoj penktadienį, 
populiarės. , . • , • .

Ateinančios savaitės operos repertuaras bus: pirmadienį, sausio 4 td. vakare : 
La Bobeme: antradienį vakare — The Barbcr of Seville: trečiadienį _ vakare 
La Traviatą: ketvirtadienį vakare — La Gioconda: šeštadienį 2 valandą popiet —r 
Madante B’utterfly: šeštadienį vakare — Martha (populiarės bilietų kainos) sek 
mšdienį. sausio 10 d.. 2 vai. popiet — Parsifal: tai paskutinis Parsifal vaidini 
mxs šį sezoną._____________________  , ___ . ■ , , . , _

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Atitiaod Ao*»
Tel. Bo^mw4 ’

Ru. 6515 įSo. Rw.kmtil S^

Tel. Yard. 1M9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 1 dieną, 4:30 valandą 
po pietų 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskr. Kvėdarnos pa.rap., Sti- 
gralių kaime. Paliko dideliame nu
budime moterį Agniešką, 3 duk
teris — Teresę, Stanislavą ir 
Agniešką, 2 sūnūs —«- čdvardą ir 
Juozapą. 2 žentus, .brolio sunų^ 
Juozapą Vaiteką ir gimines Ame-, 
rikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
sausio 4 dieną, 8 vai. iš ryto isė 
koplyčios į §v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos, už. Velionio sielą’, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Daugilp gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteiktix jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

. Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentai • ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevatd 
4139.

Telefonas Ya'rd* 1138

Štailey Ė Mažeiks
Graborius ir

Balzamuotojas
Modemiška Kdkplyčia Dovanai 

turiu ^automobiliu* yi*okį«m* reik*

Automobilių nelaimėk 
Chicagoj

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 

4142 Archer Avepat

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliota ano 

• iki 12 dieną.
Tclepbonai dieu* ir naktį Virgiui*

............-

metų auka”. mfttaoVilių nelai 
mėse. Tapo užgautas ir jos vy 
ras, bet lengviau*

Phone Canal 6222

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hŽ Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Setedomis ir neditipml* ‘ pagal 
Regidtncijt 6628 So. .Stfati

Telefoną* RepvbUc 7968

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

kurią < 
šiam vaidinimui kainos bus

ANELĖ ANDREIKIENĖ 
po tėvais Kazlauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 11 dieną. 4:07 valanda 
rvto 193 1 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Kalvarijos apskr., 
Krokėnų parap., Verbcnių kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Vincentą. 2 dukteris — Anelę ir 
Marijoną. 2 sūnūs — Vincentą ir 
Juozapą. 2 seseris — Marijoną 
Vaičiųkienę ir Magdaleną^ Zttbrie- 
nę. 2 broliu — Jurgį ir Martiną, 
2 brolienes, 2 švogerius—- Antaną 
ir Kazimierą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 66 3 6 South 
Komcnsky Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, sau
sio 4 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Gimimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Velionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anelės Andreikicnės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Seserys, Broliai, Brolienės, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 174 L.

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
.4631 South AthUtnd Ajmsnh , 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p© ptat

7 iki 8 vai. Nedėl nno 10 iki J 2 
Rez. Telepbone Plaza 3200

3319 Auburn Avenue
CHICAČO. ILL 

ji,1^ 'i'tijĮ | —-................ -----

X PRABISH
Lietuvis "Graborius

A. A. SLAKIS ’
ADVOKATAS

Mieeto Ofisas 77 W. Wųdhington St-
Room 1502 Tel. Central 2978^

Valandos: 9 ryto, iki 4 po pietg '

. Vairai*: Utara.. Ketv., ir Subara* 
— 6 iki 9 vai.

4145 itenfo* Ara. ’ TeL Ltfgįiettt 78»’

Phone Boulevard 7042

DR. C. ?. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

kampa* 67tb ir Artasian Ava. 
Telefoną* Grovehill 1595

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

ADVOKATAI 
11 South La SedU SUgM 

Room 1934 Tel Randolpb 4į>>> 
Valandos ano 9 ryto iki 5 -vdk. 
3241 S. Btittd St. Tti. Vietotu

Valandos — 7 įki 9 vakace
Oli*—Utarn., Ketv. ir Subatoa rak 
Vaeafle—Pan~ Ser. ir Rėrayin* va|t

................. " IH ................. ......... ............ T I l'SF ' . >1

John Kiichinskas

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai___

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

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

3421 So. Halsted SL
Pbope Boulevard 8483

LOVEIK
KVIETKI.MNKAS

NUSKINTOS KVĮETKOS
Pristatome | Visas Mfesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

.. I'. IHIJU, III, ti| ■"."■"Į,.'! - .m., III ■-

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

Tel. Kenwood 5J07 
VALANDOS: .

nuo 9 iki 11 valandai ryta: 
nno 6 iki 8 valandai vakar* 

apart tvfiutadifnio ir ketyirtgdieųio

T"........... . . ..................... . ........................ ■**■*.— ■ .......

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju • laidotuvėse kuopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23a4 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Ciee (nl 
Tel. Cicero 5927

Lietuviai Gydytojai
M*ų*^n**MM**<***Ms***n******"'**w**M*1**1******^****^^** -̂* 1̂^***^1

Dr. C. K/Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wettern Ao. 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1811 So. Halsted Street

iimiiiMMn       I n*i**n-Į I - miiiiib.

' Graborlai ‘ 1

IGN. U.ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smėtana, 0. D.
OPTOMETRISTAS • *

\
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vanagaitis skundžia 
“Naujienas”

Tai SLA. nominacijų pasėkos 
J7 \

Antanas Vanagaitis nori gau
ti iš “Naujienų” $25,000— nei 
daugiau, nei mažiau! Tuo tiks
lu jisai užvedė bylą teisme, pa
siimdamas 4 advokatus: Anta
ną Olį, Mulks’ą ir dar kitu du.

Priekabė šiam skundui yra 
tilpusi “Naujienose” kritika 
kai kurių pono Vanagaičio 
“vaidinimų” ir ypatingai jo 
pastatytų scenoje “Esela No
minacijų”.

Bet tikroji priežastis, dėl ko 
p. Vanagaitis kimba prie “Nau
jienų”, yra šio dienraščio po
zicija užimta priešrinkiminėje 
SLA. kovoje. Kuomet “Nau
jienos” atsisakė remti Olio ir 
Vanagaičio žmogų į prezidentus, 
p. J. Bačiuną, tai Olis pareiš
kė, kad jisai kovosiąs, idant 
nebūtų išrinktas antram termi
nui dabartinis SLA. iždininkas 
Kazys P. G ūgis.

Prieš Gugį p. Olis pradėjo 
piktą kampaniją ne tik fašistiš
kuose rytiniuose laikraščiuose, 
bet ir per radi o. Kada paskui 
“Naujienose” tilpo ilgesnis 
straipsnis apie įvairius kandi
datus į prezidentus ir tenai bu
vo nepalankioje šviesoje nu
pieštos Bačiuno kvalifikacijos, 
tai Olis savo kalboje per'radio 
pagrasino vienam “Nauj” ben
dradarbiui “Imigracijos depar
tamentu”, ir tuoj aus po to, at
silankęs pas adv, Gugį, grasino,, 
jeigu “Naujienos” nepasiliau
siančios, “eiti iki galo”.

Vanagaitis paruošė specialį 
“perstatymą” apie SLA. no
minacijas, išjuokdamas visą ei
lę žymesnių Susivienijimo dar
buotojų. Tuomet “Naujienose” 
pasirodė dvejetas straipsnių, 
kritikuojančių tokį p. Vanagai
čio kišimąsi į SLA. ginčus ir jo 
“teatrų” neartistiškumą. Kaip 
bematant, vėl atėjo pas K. Gu
gį p. Olis ir pareiškė, kad jisai 
patarsiąs Vanagaičiui traukti 
“Naujienas” j teismą.

“Margučio” leidėjas šituo 
skundu “Naujienoms”, taip sa
kant, “atsidėkavoja” už tai, kad 
“naujieniečiai” Chicagoje ir ki
tose kolonijose rengdavo jam 
koncertus ir piknikus, už dyką 
dirbdavo tuose jo parengimuo
se ir kitaip jo biznį remdavo.

Tikrumoje betgi tai yra p. 
Olio ir Bačiuno ataka prieš. 
“Naujienas”. Olis dabar pasi
kvietė talkon ir Mulksą, kuris 
anais metais vedė bolševikų by
las prieš musų dienraštį. Kaip 
bolševikai kitąsyk vartojo savo 
puolimams prieš “Naujienas” 
Jamontą ,taip dabar Bačiuno- 
Olio frakcija vartoja Vanagai
tį. Reikia tik stebėtis, kad jam 
Šitokia rolė yra priimtina.

Jisai laiko tinkamu dalyku 
statyti pajuokai kitus asmenis, 
niekuomet jam nieko blogo 
nepadariusius, ir iš to daryt 
biznį; bet kada jį kiti kritikuo
ja, tai jisai keršija.

Nauji Metai vėl atėjo
.. Ir vėl apsisuko gyvenimo ra-

Ir vėl gimė jaunutis metas.
Bet ar jis bus kiek geresnis 

už senuosius? Ar bus suvargu
siai žmonijaj meilesnis?

Ar šis naujasis metas sugrą
žins darbą tiems milionams be
darbių, kurie jau daugelis ne
dirbo porą praėjusių metų ir 
ilgiaus? i Ar jis suteiks save 
gerbiančiam darbininkui *. duo
nos kąsnį, kurio nereikia-nial- 
dauti? Ar jis vėl pašauks į 
dirbtuves bedarbius ir suteiks 
jiems žmonišką, atlyginimą už 
dienos darbą?

štai tūkstantis devyni šimtai 
trys dešimt antri metai/ Vėl 
įiukasi vargo verpetai. >

*•__________ , ■

■F**?

Rytoj risis “drapiežnas džukaš” Bancevičius

' Rytoj šv. Jurgio svetainėj, 2 vai. po 
pietų, susikibs “drapiežnas dzūkas”

i Bancevičius su J. Komaru, ,kuris tarp 
ristikų yra žinomas kaipo “bulius”. 
Paveikslas atvaizduoja Komarą dvejo
se pozose. Viršutiniame kampe matosi 
ristikas. “Drapiežnas dzūkas” sako, 
jog tai jis. “Paveiksle”, sako dzūkas, 
“aš esu viršuj, — busiu, viršuj ir rytoj 
ristynėse.”

• ' /
Ristynėse taip pat dalyvaus Dilius, 

kuris sveria 310 svarų, ir nesenai at
vykęs iš Škotijos ristikas Kazimieras 
Aukštaitis. Viso risis penkios poros.

k ... - '•

** K ./ «

3 i1 rl'.

< . < >

y’

. ..................................  -I'—................................... — ■

Tncidehtas likviduota kaimy
nui betarpininkaujant. Pilietis 
išeina namo, bet pavargęs be
nešdamas pusgalionį. Kiek pa
ėjęs, jis ir visai nusvirsta.

Pabunda ryte kruvinas, su
sinta galva Kensingtono poli
cijoj stoty. UŽ kiek laiko tapą 
išgabentas į South Chicagąpas 
džiodžę (teisėją) pasiaiškinti 
kaip visa tai atsitiko.

Teisme:
Teisėjas klausia pilietį: 

buvai girtas?
Pilietis: Nežinau.
Teisėjas: Kas tau gavlą 

mušė?
Pilietis: Nežinau.
Teisėjas: Kur tu dirbi?
Pilietis:
Teisėjas

bi?
Pilietis:
Teisėjas

Tu

pra-

Niekur nedirbti.
Kaip seniai nedir^

Du metai. s 
liepė piliečiui eiti 

namo.. Pilietis , iš South Chi
cagos j Rožių žemę, pėsčias per
trauke. .Nenorėjo gatvekariu 
važiuoti, ba buvo kruvinas, be 
kepurės ir dar susiūta galva.

Gal ir neteisybę sakė pilie
tis, kad jis nežinąs kur pasi
gėręs. Bet kas jam galvą pra
mušė ir paskui susiuvo, tai 
sakosi tikrai nežinąs. Bet, jo 
apskaičiavimu, kriaučius, kuris 
sulopė jo galvą, paėmęs iš jo 
už savo darbą $3.50, ba jis at
menąs, kad turėjęs kišenėj $5, 
o dabar belikę tik $1.50.

Tai o t kokios macios 
pusgalionis!—Dzūkas.

turi

Aiskrymas brangiai ka 
štavo

i, —u.

' SeStadiente, sausfo 2, 1932 ........ ................ ................... t, i 
Sakomai, kad tarp kitų bomba, 
buvusi taikyta ir Italijos ge- 
neraliam konsului Chicagoj;

i ---------------- - V

Ištrauks pagelbą nuo 
sausųjų agentų

CLASSIFIEDADS

Astuoni* Chicagos policininkai 
buvo paskirti padėti prohibici- 
jos agentams. Dabar (policijos 
komisionierius Allman paskel
bė, kad policininkai bus atimti 
iš sausųjų agentų ir padėti gat
ves patroliuoti. * ■ , '

' Educational
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTfiSz
AMATO

Dienomia ar vakaraii. Del informacija 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

t

Siūlo penkių dienų sa
vaitę ir šešių valandų 

. dienos darbą,
Merui CJermakui ketinama į 

teikti planas, kuris siūlo įvesti 
miesto , darbininkams penkių 
dienų darbo savaitę ir šešių 
valandų darbo dieną. Dėka šiam 
planui, nurodoma, busią gali
ma išvengti žymaus sumažini
mo skaičiaus asmenų turinčių 
politinius džiabus. Nurodoma, 
be to, kad šį planą priėmus bu
sią galima sutaupyti apie $7,- 
000,000 metams miesto kaštų.

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALINGA PASKOLA—$4,000 
ant pirmo raorgičio. 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 VVeitern Avė.

_______Automobiles j ■
GYVENIMO PROGA

Grabam-Paige vėliausio 1931 modriio 
sedanas, absoliučiai kaip naujas. Našlė 
yra priversta paaukoti. . Išvažiuotas tik 
kelis šimtus mylių. Reikia pinigų ir 
parduosiu tiktai už $250. Kainavo 
man $1,200 tik keli mėnesiai atgal. At
sišaukite nedėlioj, 2538 North Califor- 
nia Avė., Ist flat.

PRANEŠIMAI

Su šiais naujais metais tebu- galima pamatyti už gana priei- 
nie ramybė seniesiems.

šie nauji metai teduoda 
stiprybę veikėjams jauniesiems.

Su šiais naujais metais teiš
nyksta visuomenės barniai pik
tieji.

Teatneša meilę žmonijai šie 
metai naujieji..

Lai būna šie metai geresni.
Lai būna darbai juose gausesni.

Tegimsta tarp musų ramybe 
nuo naujų metų, o Žūsta vaidai 
amžinai.—Senas Petras.

namą t kainą. Chicagoj jis iš
bus dvi savaites.

Ralieff’as yra buvęs Mask
vos Dailės Teatro artistas. Jis 
tiesiog žavėto žavėja publiką 
savo juokingais ir originaliais 
paaiškinimais.

Cicero
Apie politiką ir lietuvius

Roseland
Rytoj, sekmadienį, sausio x3 

d. 2 v. po pietų Palmei* Park 
svetainėj SLA. 139 kp. laikys 
metinį susirinkimą.

Susirinkimas svarbus. Parei
ga visų kuopos narių dalyvauti 
jame, nes reikės pasitarti ką 
kuopa turės pasižadėti nuveikti 
šiais metais. Dalyvaukime visi 
susirinkime.—A. Narbutas-, org.

Radio programas
■ J i

Kaip pereitam sekmadieny, 
taip ir šį sekmadienį lietuvių 
radio valanda gal prasidės kiek 
vėliau, nes Chicagos vyskupas 
vėl kreipėsi į lietuvių valandos 
leidėją p. Budriką ,kad ir šį 
sekmadienį užleistų apie 15 mi- 
nutų brodkestinimui pamaldų iš 
katedros.

Šioj radio valandoj bus gra
žios naujų metų dainos ir gra
ži muzika. Stotis WCFL. Lai
kas—nuo 1 iki, 2 vai. po pietų. 
Leidėjas—Jos* F. Budnko ra
dio krautuvė, 3417 S. Halsted 
St.—Exį- . J ’ -V :

Jau galima .'tikrai pranešti, 
kad lietuvių kandidatas Jonas* 
Kimbarkas yra pastatytas re- 
publikonų partijos kandidatu į 
miesto trustee. Nominacijos 
įvyks vasario 23 d. ir visi lie
tuviai yra nusistatę remti sa
vo tautos žmogų tai svarbiai 
vietai, p. Kimbarką, nes jis yra 
pilnai kompetentiškas užimti tą 
vietą ir lietuviams gėdos nebus.

Jau daug metų lietuviai bruz
da ir rūpinasi pravesti savo 
žmogų į miesto valdybą, Ą bet 
pasekmių nebuvo, nes nebuvo 
vienybės ir nebuvo organizuo
to darbo. Dabar betgi yra visai 
kitaip. Keli mėnesiai atgal su
sirinko kliubų ir draugijų at
stovai ir nutarė, kad šiame da
lyke dirbs visi išvien ir dirbs 
su didžiausiu pasiryžimu. Jie 
vienbalsiai indorsavo Jono F. 
Kimbarko kandidlaturą. Plates
nių žinių apie tai bus suteikta 
vėliau. •—D. , *

Roseland
Kiek nuotikių pergyventa 

; 24 valandas ,
per

Balieff’o “Chauve 
Souris”

j- .--------- (..-

Artą dieną vienas Rožių 
mes pilietis atsilankė į lietuviš
ką minkštų ir kietesnių gėri-

Pa-

Že-

ką minkštų ir kietesnių 
mų ir užkandžių užeigą, 
prašo mažiukės. / 

Patarnavimas geras ir 
dagus. Tuojau jam atnešama 
stiklelis. Kadangi stiklelis vi
sai mažas ,o įr tas pats nepil
nas, tai pilietis pareiškia, jogei 
savininkas esąs cheap skate, 
nes kitur duodama daug dides
nė miera. *

Savininkas atsakė: Gerai, aš 
duosiu, bet tu turėsi jį visą iš
gerti.

Pilietis juokdamasi atsako: 
$5. Dabar “Chauve-Souris” bus Visada ,jusų malonybe!

“Selwyn” teatre, vidurmies- 
tyje, rytoj prasideda Nikita 
Balieffo’ “Chauvė-Souris*’1.

“Chauve-Souris” susideda iš 
16 skirtingų scenų, dainą, šo
kių ir kitokių pamarginimų. 
“Chauve-Souris” savo origina
liškumu ir artistiškumu yra pa
garsėjęs tiek Europą j, tiek 
Amerikoj. Prieš keletą ,'jmetų 
UŽ tikietus reikėdavo mokėti po

man

Savininkas surado didelį stik
lą, kuriame telpa visdh pusga- 
lionis. Pripilęs jį atneša ir 
salto: Na, brolau, ar dar mane 
vadinsi cheap skatė?

Pilietis išgerti turėjo gerą 
apetitą, bot pal&gb, kad nepa- 
dauginti. O 'atsisakyti juk 
Sarmata; ypač'gi dziikui, tai 
jau butų ne gairbė.

Pilietis išsiderėjo, kad (jisai 
gers įsipildamas^ mažesnį stik
lą, bet visą išgersi Ir tiktai 
jis parodė savo“''didvyriškumą, 
išgėrė visą.

Visiems juoko buvo bežiūrint 
kaip jis gėrė, ba manyta, kad 
pilietis pasius, kai išgers tiek 
daug. Vienok nieko panašaus, 
taip staigiai nesimatė. Tik vė
liau užeigos savininkas turėjo 
vežti jį 'namo.

Atvežtas prie 105 gatvės ir 
Edbrooke avenue, pilietis pasi
sakė, kad jis toliau nebeva
žiuos ir .lipsiąs iš mašinos lau
kan, ba dar turįs kur ten už
eiti., ' 'J ■ ■' . j ;

Pilietis eina jias jam gerai 
pažįstamą kurną, bet savo ne
laimei pataiko ne į tą stubą, kur 
turėję užeiti. Pąbeldžia duris 
Jas atidaro moteris ; pažiūrėti 
kas čia ko nori.? . ..

Pilietis neprašomas įpuola į 
stubą, pagriebia glėbin moterį 
manydamas, kad tai jo kurną. 
Moteris suklykia iš išgąsčio. 
Atbėga jos vyras gelbėti ją ko
kiu tai įnagiu • rankoj ir už
traukia piliečiu^ per galvą.

Pilietis susikimbi susvyru, o 
moteris,.( pasiliuosavusi, skubi
nasi pas kaimynus pagelbos.pra- 
šyti. Kaimynas atbėga .susiedo 
gelbęti. Pamato piližt; visą 
kruviną,'; bet pasigriebusį ir be
laikantį'kaimyną. O tas žmo
gus tur būt visai menkos' svei-. 
katos, kad ir girto piliečio ne
gali įveikti.
' Kaimynas palitisuoja savo Su

siedą ir klausia pilteik kas jam 
pasidarė, ko jis atėjęs muštis 
pas šiuos žmones. - /

Kada visas dalykas išsaiški- 
no, tai pasirodė, jogėi pilietis 
padaręs klaidą įeidamas ne j tą 
stubą—ir dar viiai pas svetim
taučius. Tįk laįmė, kad atbė
gęs pagelbon kaimynas pilietį 
pažino. Ba piliečiui tikrai bu
tų buvę prastai; nuo kaimyno 

‘
kus vyras;

Irvitig S. Abrams advokatas, 
5433 North Campbell avė., ant
radienio vakare išėjo iš namų, 
kad nusipirkti aiskrymo krau
tuvėj prie artimiausio jo rezi
dencijai kampo. Pu banditai 
jgatvė^ iškrėtė jo kišenes. Atė
mė iŠ jo $1,500.

Užtiko tris bombas
......

Trys bombos užtikta Chica 
goj. ' .Jbs buvo\ atsiųstos eks
presu iš NeW'YoTkb. Deliai to 
paleista gandas, > kad' bombos 
taikytos italų fašistų lyderiams.

Motiną Helena Tūks
tančius Išgydo su

Žolėmis
Specialia 5 dienų Namų Treat- 

mentas su žolėmis Duo.
' damas Dykai

Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės yra 
moksliška kombinacija geriausių Euro
poj, Amerikoj ir Rytų Indijoj surinktu 
žolių. Tūkstančiai, kurie sunkiai sirgo, 

ięąpo išgydyti per pereitus 33 metus. 
Motina Helena, 1869 N. Damen Avė., 
Chicago, III., pasiūlo jums 5 dienų Na
mų Treątmentą. Nueikite pas ją dėl šio 
bandomojo treątmento, taipjau dėl ne
mokamos egzaminacijos, kad surasti ko
kia iŠtik,rųjų yra jūsų liga ir kokių spe
cialių Žolių Gyduolių jūsų ligai reika 
linga. Atsineškite šį apgarsinimą. At
darą iki 8 vai. vak. Nedėliomis iki 2 
vai. po pietų. Jeigu jus negalite ateiti 
asmeniškai, rašykite Motinai Helenai ap
rašydami savo ligą ir ji prisius jums gy
duoles dykai. Pridėkite 10c. apmokė
jimui persiuntimo. Skyrius: 1721 W. 
47th St. .

•k Peter Conrad
1 FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- 
ĮaEMB muose ąjrba studijoj. 

Ir 730 W. 62 St. 
Ml fh Engfarood 5840

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

> "..-T"-**-.... . ........

pačiupinėjmo”, t nes * jis^-Štar-

*•'’ ifĮ .

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, metinis koncertas, sekma
dienyje, Sausio* Jan. 3 d., 1932. Pra
džia 4:30 vakare. Programe dalyvau
ja: Anelė Salaveičikiutė, P. Jakavičius. 
J. Čepaitis, Saikus-Ascilla, merginų trio, 
Pirmyn choras. Simfonijos orkestras ir 
tt. Po programų! šokiai iki vėlybai nak
čiai. Vieta: VJicket Park Svetainėje, 
2040 jW. North Avė. (Arti Milwaukee 
ir Robey).

Kviečia visus — Bizpio Komisija.

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.

narių pomirtinės mokesties. 
pateiktas raportas apie drau- 
ir kitokių reikalų svarsty- 

P. K., nut. rast.

Draugystė Teisybės Mylėtojų rengia 
iškilmingą balių su 12 brangių išlaimė- 
jimų, subatoj, sausio (January) 2 dieną, 
1932, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., įžanga 50 centų 
ypataų Pradžia 7 vai. vakaro. .Atsilan
kiusieji į viršminėtą balių turės proga 
neprastai pąsilinksmyti prie geros muzi
kos ir gaiįti -brangias dovanas. Svečiai 
atsilankę į minėtą balių ir kurie norės 
tapti minėto; draugystės nariais bus pri
imami be įstojimo mokesties. Pasinau
dokite proga.

Kviečia Renaimo Komisija.

Lietuvių Keistučio Pašelpinio Kliubo 
svarbus metinis susirinkimas įvyks ne
dėtoj, sausio 3 d. lygiai 12 vai. per 
pietus 4615 So. Mozart St. Nariai 
prašomi skaitlingai susirinkti. '

A Y ūsas. '

North Sidės lietuvių jaunuolių choras 
“Bijūnėlis” perkėlė savo pamokas iš sek
madienių ryto į šeštadieni popietį. Pir
ma pamoka naujuoju laiku įvyksta šen- 
dięn, sausio 2 d., nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų,* Ajmira Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock St. Bijūnėlis kviečia visus 
jaunuolius, kuriem laikas pavėlina, ateiti 
ir prisirašyti. Valdyba.

RAMOVAI ItheatreJMI
35 & Halsted Sts.

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“Lasca of the Rio 
Grande”

su Leo Carillo ir 'Johnny
Mack Brown

Sekmadieny it Pirmadieny

“RICH MAN’S FOLLY” 

su George Bancroft

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai. /

Business Service ■
i Biznio Patarnavimas
TAISAU senus čeverykus labai priei

nama kaina. Esu buvęs ilgai be dar
bo, pagelbėkite man palaikyti mano šei- 

Patarnausiu greit ir maloniai.
JONAS MAYORAS 
1819 So. Union Avė

mą.

DABAR ŽEMIAUSIA KAINA. Sta
tome ir taisome namus, šaukit Republic 
1598 J. J. Grybas and Co. General 
Carpenters and Millvrigbts 

6142 S. Fairfield Avė. ‘

Personai

PAIEŠKAU Felikso Petrilionio, pa
eina iŠ Tyvelkių kaimo, Šiaulių apskri
čio. Ieško jo sesuo ir motina. O. Petri* 
lionienė, Lietuvoj. Žinantieji malone- 
.kit pranešti šiuo adresu:

ST. PETRAUSKAITĖ
1534 N. 16th Avė., t 

Melrose, Park, III.

PAIEŠKAU kūmo Fr. Kanetskio, 
gyveno Philadelpbia, Pa., yra svarbus 
reikalai, malonėsite atsišaukti. Jos. Mar- 
tin-Martuševičius, 6818 S. Ashland Avė.

iKirnished Rooms
IŠSIRENDUOJA didelis, šviesus 

frontinis bedruimis, dėl merginos, su 
visais patogumais. 3 lubos iF fronto. 
3139 Emerald Avė. ’ * r *•

: Business Chances P-r
.  Parddvinnii Bizniai

PARDAVIMUI Slicing Macbine 
“Little American”, ant lengvų išmokė
jimų. A. Saldokas. 6655 So. May St- 
Tel. Englewood 5723.

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

LIETUVIŲ kolionijoj greitam parda
vimui 3 kėdžių barbemė, gerai išdirbu 
vieta, nebrangiai. Išvažiuoju'.

2351 S. Oakley Avei

PARDAVIMUI restaurantas dirbtu
vių distrikte, darantis gera biznį. Arba 
fizturiai. Bargenas. . Šaukite Yards 
0841. ’

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

CANDY ir Soft Drink storas, ren
da $25.00. Kaina $350.00.

3836 W. 22 St.

PARDAVIMUI pigiai kampinis deli- 
catesen štoras. Lysas 5 metų. Pigi 
renda. 6000 So. Wood St. Telefonas 
Republic 6963. <

PARDAVIMUI, mainimui arba ren
da vošiu farmą 80 akerių, taipgi 2 ake- 
riu su nauju namu. M. Šeputis, 2816 
So. Union Avė.

ANGLŲ KALBA
yrą labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę, v Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal nau įą 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. čia yra mokinama to

kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus. x

Amerikos Lietuvių 
i Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL. -

. ■ STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit i namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yard, 1546

IR

fi;
a®

A. -F. CZESNA’S 
BATHS

rURKIfiKOS, BULFVRlNfiS VANOS 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų. reuma 
ttznio, nervų, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panaSias ligas gy
domo su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. SulfurinSs vanos sutvirtina vandeni 

.iki 165 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa 
tarnautojus ir masažistus. 35 ivairųe 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1 <50 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarai*

1657 W. 45th St
K»mp. H. rauline- Te|. Boul^vard 45M

'X

Exchange—Mainai
NAMAI, PARMOS, BIZNIAI 

3 krėslų barbernė išsimaino ant auto
mobilio arba loto.

Restorantas išsimaino ant namo ar
ba lotų. ,

5 kamb. mūrinis namas, nėra morgi- 
čių, mainys 3nt didesnio namo arba far- 
mos.

120 akrų farma su visais įtaisymais 
netoli Chicagos, išsimaino ant namo, 
parsiduoda labai pigiai.

Turim daugelį visokių kitokių mainų.
C. P. SUROMSKIS, ' 

3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751 
.\ vakarais Boulevard 0127

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

Paul M. Smith & Co.v
REAL ESTATE

LOANS 3 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom oamoi 

orus farmas biznius visokios rųlits 
'Jerl skirtumo apielinkės ir kur yra ą> 
Kas yra. Perkam notas. 2nd mortąaf, 
t parupinam I ir 2nd mortgage leng 
omis išlygomis? Teisingas ir greitai 

• atarnavima j.

1425 So. Fairfield Avė
Tel l.afavert* 04 K S

10 
ir ele 
Plati,

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

* č*A>. i




