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Kaip karo metais Honolulu linčiaus 
Vokietija statosi kaltininkai prašo 
Hindenburgo liniją) hawajiečių teismo

Tarptautinis Bankas pareiškė, 
■ kad Vokietija nebegali mo
kėti raparacijų

Pasėlis, Šveicarija, saus. 11. 
—Tarptautinis bankas pripaži
no, kad Vokietija yta tokioj pa
dėty, kad negali mokėti karo 
repą rac i j ų san tarvi n i n k a ms.

Vokietijos kanclerio Rruenin- 
go pareiškimas, kad Vokietija 
“nebegali toliau mokėti”, rado 
labd nervingo atsiliepimo Fran- 
cijoj, kur veik visa spauda 
tvirtina, kad Vokietijai atsisa
kant mokėti skolas ir reparaci- 
j?s, Franeija ir Belgija atgau
na laisvas rankas vėl okupuoti 
Vokietijos Reino kraštą. Ir, jei 
Vokietija nemokės Francijai, tai 
Franeija tuo pačiu nemokėsian
ti Amerikai.
Išarti jos aplinkui Hindenbrugą

Berlynas, saus. 11. — Vokie
tija rengia naują “Hindenburgo 
liniją” arba visų srovių ir par
tijų vienybę aplink prezidento 
Hindenbrurgo asmenį. Kadangi 
ateinanti gegužės mėnesį išpuo
la nauji prezidento rinkimai, 
tai daromos pastangos Hinden
burgo terminą pratęsti be rin
kimų, per reichstagą.

'Visos Brueningo kabinetą re
miančios partijos sutinka tai 
padaryti, tik fašistų vadai, Hit
leris ir Hugenbergas reikalau
ja, kad prezidentas butų ren
kamas formaliai, visuotinu bal
savimu, tikėdami tokiu budu su
stiprinti savo partiją.

Hitleristai “nori rinkimų”
Brueningas pats nfekvietęs 

Hitlerio, tik per krašto apsau 
gos ministerį Groenerį paklau
sęs, koks yra “hitleristų” nusi
statymas link prezidento per
rinkimo.

Visos Vokietijos partijos su
sirūpinę rasti kokią nors bend
rą platformą ant kurios galėtų 
statyti stiprią apsaugą prieš 
pavojus. Europoje šiandien 
yra dvi tautos ypatingai bai
mės apimtos, viena Vokietija, 
kuri bijosi kažko tokio, ko pa
ti nežino; kita yra Franeija, 
kuri bijosi ir nuolat reikalauja 
“saugumo”.

Europos padėties žinovai ma
no, kad Vokietijos pergreitas 
pasisakymas, kad ji nebegali 
mokėti reparacijų, sukels nau
jus aštrius kivirčus su Fran- 
cija, kurie gali pasibaigti de
presijomis Ruhro krašte.

Fletcher vieton Dawes
Washington, saus. 11.—Ame

rikos ambasadorius Charles 
Dawes galbūt pasiliks savo vie
toj, kol pasibaigs nusiginklavi
mo konferencija Genevoje vasa. 
rio mėnesį; jo vieton numato
mas Henry P. Fletcher, buvęs 
ambasadorius Romoj.

New York, saus. 11. — 770 
žinomų asmenų pasirašė reko
mendaciją, kad 1932 metų No
belio premija butų suteikta ra
šytojui Upton Sinclair.

Chicagai ir apielihkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesuota; kiek 
šilčiau; pietinis/ ir pietvakarių 
vėjas.
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Kaina 3c

i Semitas įgaliavo pravesti nuo
dugnų tyrinėjimą
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Honolulu, llawaii, saus. 11.— 
šios salos vyriausybe susirūpi
nusi palaikyti ramybę ir atsta
tyti įstatymų drausmę po dvie
jų įvykių: baltos moters išnie
kinimo ir to pasekmėj vieno 
vietinio nulinčiaVimo.

Kareiviai pastatyti atsargo] 
pasitikti bile reikalą; jūrei
viams > uždrausta išeiti į krantą. 
Suvienytų Valstijų senatas pa
vedė attorney general Mitchell 
vykti ir ištirti višą reikalą vie
toje. Patirta, kad keturi areš
tuotieji linčiuotojai savo auką 
pirma visaip kankinę, kol nu
šovė. i

Laivyno leitenantas Massie, 
išniekintosios moters vyras ir 
vienas iš linčiuotojų pareiškė, 
kad jis nenori būti teisiamas 
karb nei federalio teismo, bet 
nori būti teisiamas vietinių ha- 
\vaj iečių jury teismo, to pa
ties, kurs teisė jo žmonos iš- 
nickintojus.

Laivyno karininkai pareiškė, 
kad jie Įeit. Massie ir jo tris 
kitus kompanionus yra pasiry
žę ginti “ligi paskutinės”.

Dabar geriau girdėsime 
radio

Saulė liovėsi bombardavusi 
žemės orą

Waishington, saus. 11. — Ge
resnės dienos radio klausyto
jam už akių, pareiškė žinomas 
astrologas pr. Harlan Stetson. 
Saulės taškai pradeda nusisuk
ti, gi tie saulės “taškai” yra 
didžiausios elektro-magnetinės 
bangos, kurios išmeta gausybes 
elektronų ir tie pasiekę žemę, 
bombarduoja ir trukdo radio 
bangoms.

20,000 Chile darbininkų 
streikas

Komunistai bandė sukilimą per 
Kalėdas '

Santiago, Chile, saus. 11. — 
Kulkosvaidžiai įtaisyti 100 ta>xi 
automobiliuose, kuriais važinė
ja gatvėmis valdžios fnechani- 
kai su kareiviais, kai 20,000 
darbininkų iš gelžkelių ir auto
busų bei taxi šoferių unijos iš
ėjo į streiką. Komunistai ban
dė demonstracijas, bet nepasi
sekė. Komunistai kaltinami pa
sikėsinime suruošti perversmą 
kalėdų dieną.

Al Smith “bėga” į pre
zidentus

New York, saus. 11. — čia 
ir Washingtone pradedama 
rimtai tikėti, kad Al Sfnith, 
buvęs demokratų kandidatas 
1928 metais, šiemet taip jau 
kandidatuos ir kad jo kandida
tūra atrodo daug stipresnė, 
kaip pirmąjį kartą.

Pavogė 2,500,000 ciga- 
retų

Indianapolis, saus. 11. —Va
gys prasikasė pro dviejų šienų, 
pamatus ir išgabeno dviejuose 
vežimuose 2,500,0QQ cigaretų 
vertės $17,000.

Philadelphia, saus. IĮ. —Pra
dėjo statyti pirmą autogiro su 
kabina keleiviams vežti oru.
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Valparaiso, Ind. — Bombų išdraskyta krautuve. Spėjama, kad tai raketierių darbas.

Šiomis dienomis 
kongresas imasi 

didelio programo
Septyni sumanymai krašto 

gerbūviui grąžinti

Washington, saus. 11.,— šią 
savaitę kongresas turės imtis 
šių darbų, kaip jie stovi dieno
tvarkėje: c /

Pirmas: $2,000,000,000 finan
sų rekonstrukcijos korporacijos 
įsteigimas.

Antras: $5,500,000,000. fede- 
ralė gerbūvio paskola vieniems 
darbams.

Trečias: Demokratų tarifų į- 
statymas, atstovų rūmų jau pri
imtas.

Ketvirtas: /Keturių nuošim
čių alaus legalizavimas.

Penktas: Laivyno statymo 
planas. ; >

šeštas: Fedcralė pagalba už
darytiems bankams su $150,- 
000,000 kapitalo.

Septintas: Federalio rezervo 
bankų sistemos praplėtimas.

Aštuntas: Progresyvių suma
nymas tiesioginės federalės pa
galbos bedarbiams, kur valstijos 
pačios nebeišgali. ■

Šatov gavo komisaro 
vietų
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Maskva, saus. 11. — Vladimi
ras šatow, amerikietis^ čia ži
nomas kaip “Bill”, kurs Sovie
tų Rusijoj pastatė Turkestano-, 
Sibiro gelžkelį, dabar paskirtas 
transporto komisaro, asistentu.
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Kaliniai aukauja bedar
biams šelpti
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Seattle, saus. 11. NęcNell sa-> 
lų kalėjimo kaliniai surinko, kas 
kiek išgalėdamas nuo kelių cen
tų ligi po kelis/ dolerius ir per 
warden pasiuntė badaujantiems 
bedarbiams. /

Alus “nekenksmingas 
tonikas” 

—— •
Waąhihgton, saus. 11. — Dr. 

William Garry Morgan, buvęs 
Amerikos medikų asociacijos 
prezidentas, liudydamas senato 
komisijai pareiškė, kad alus 
yra visai nekenksmingas toni
kas ir apetito sukėlėjas, ypa
tingai naudingas sergantiems, 
nes turi vitaminų ir yra dar 
maistingas.

J . ', ? . ....
Berlynas, sausi. 10. —Patir

ta, kad plaštakės jaučia skonį 
savo kojomis, kurios joms reiš
kia tą patį, ką žmogui liežuvis,

Z

Bangos atneša kanadiš- 
ką; likeri

Edgomenę, N. Y., saus. 11.— 
Paskandinus kanadišką likerio 
lativą Patricia, dabar daug “meš
keriotojų” susirenka pakratė- 
mis; patirta, kad jie ne tiek 
meškerioja, kiek laukia, kol 
bangos išmes jdėžes su kana- 
diškuoju seoteh.

- ■ ................................................. ............. .

Areštavo Mahatma 
Gandhi žmona dėl 
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moterų kurstymo
Indijos boikotas pradeda ang

lus mušti per kišenių s

Surat, Indija, • saus. 11. — 
Mrs. Kas t urbai Gandhi, 60 me
tų amžiaus Mahatma Gandhi 
žmonai šiandien areštuota sy
kiu. su dviem kitomis žymiomis 
Indijos moterimis už prikalbi 
nėjimą moteli) sabotažuoti ang
lų prekes ir įstaigas.
• Prasidėjusių naujų nerimų 
pasekmėj Indijoj labai nupuolė 
Anglijos prekyba. Bombay 
mieste bižnio bepadaroma tik 
vienas ketvirtadalis.

Karachi apylinkėj sužeista 28 
žmonės policijai bevaikant hin- 
dusų demonstraciją.

Britų valdžia išleido naują 
dekretą, kuriuo draudžiama su 
sirinkti daugiau kaip 5 žmo
nėms į krūvą. Hindusai įstei
gė savo slaptą “valdžią”, kuri 
jau gabena paštą be anglų pa
galbos. x

7 mainieriai iš 14 iška- 
sti gyvi :

Beuthen, Vokietija, saus. 11. 
—Po šešių dienų darbo atkasti 
ir dar gyvi iškelti 7 užgriuvę 
angliakasiai; dar 7 liko užgriu
vę ir kasimas eina. Oras į šaf- 
tą pumpuojamas iŠ viršaus.
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Pheonix, Ariz„ saus. 11. /— 
Kitą antradienį prasidės teis
mas Mrs. Judd, kuri sukapojo 
savo dvi drauges ir jų lavonus 
dėžėse išgabeno į Los Angeles.

“Naujienų,” Skaitytojų.
Atydai

“N.” Biznio ir Informacijos 
Knygą 1932 m.

Gausite Dykai, Rytoj, 
Trečiadieny Sausio 

13dienų
Ant Standų ir pas išnešiotoju^.
Pirkdami “Naujienas” nepa

mirškite ; pareikalauti. ;;

Kiniečių banditai 
sudavė skaudžius 
smūgius japonams

Derybas pradėjus įvyko laiki
nos paliaubos

Tokyo, saus. 11. — Prasidėjo 
derybos tarp kiniečių generolo 
Ho ir japonų garnizono prie 
Shanhaikvvan, miesto gulinčio 
į pietus prie didžiosios kint^ sie- 
nos. Laike derybų .įvyko kaip 
ir karo paliaubos tarp japonų 
ir reguliarės kinų kariuomenės.

Nežiūrint į lakinas paliau
bas, japonai mobilizuoja dide
les pajėgas pradėti generalę 
kampaniją prieš kiniečių “ban
ditus”' Mandžurijoj, kurią, for
maliai japonai laiko visą oku
pavę, 
t 1

Kiniečiai apsupo japonų 2 pulku
Kad tačiau japonams dar il

gai gali tekti kariauti dėl Man- 
džurijos parodo nepaprastas 
pagy vėj imas taip vadinamų 
“banditų”, su kuriais smalkios 
koVos tęsiamos daugiau kaip 
keliose vietose.

Dvidešimts japonų karininkų, 
pulkininkas Koga, keturi kiti 
aukšti karininkai ir apie 40 ja
ponų kareivių tapo užmušta, 
kuomet kiniečių “banditų” bū
rys iš 5,000 apsupo kavalerijos 
pulką į vakartis nuo Chinchow. 
Japonai bijo, kad visą pulką ki
niečiai “banditai” bus paėmę 
nelaisvėn.

Kaip tik žinios apie apsupi
mą buvo gautos ChįnchovV, ja
ponai pasiuntė pėstininkų ba
tai! joną pagalbon;> kurį kiniečiai 
taip pat apsupo ir nuo tol nie
ko apie batalijoną nebegirdėti 
Skaudžius smūgius japonai ga
vo ir keliose kitose vietose; 
i I ■< ’ *• ' J • •

Japonai pradėjo ofenzyvą
I f

Jaiponų pulkas siunčiamas 
skubiai į Charbin, kur prasi
dėjo sukilimas.

Iš Mukdeno pasiųsta didelės 
karo pajėgos pagalbon apsup
tiesiems. Dar 13 traukinių su 
kareiviais, aniunicija, anuoto
mis ir orlaiviais laukia įsakymo 
ištraukti į frontą.

Amerikos nota, pašaukiant 
Kellogo paktą ir devynių vals- 
tyvių sutartį Japonijoj; nepa
darė jokio įspūdžio ir pati no
ta vadinama nenusisekusi.

......—■—'r ,
Springfield, Mo., saus. 11,-— 

Dviejų banditų, kurie nušovę 6 
policistus patys nusišpvė,* bu^ 
pakąsti slaptai, nes bijopa mi
nios keršto.

■ t
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Chicagai pagalbos 
prašo iš busimo 
$2,000,000,000 fondo

“Dar šarka medyje,o jau iešmą 
drožia”

Washington, saus. 11. —Fi
nansinės . pagalbos Clūcagos 
miestui iš busimos $2,000,000,- 
000 'finansines rekonstrukcijos 
korporacijos fondo pareikalavo 
senatorius Lewis (dem.) senato 
posėdyje šiandien. Ta pagalba 
turiti būti suteikta Chicagos 
mokykloms ir^santarijos dist- 
riktui paskolos formoj.

Depozitorių įdėlių likimas 
kiek prablaivėjo kongrese be
svarstant pasiūlymą įsteigti 
specialę kprporaciją su $150,- 
000,000. Kaikurie kongresme
nai mano, kad depozitoriams tu 
ri būti padedama iš to dviejų 
bilijonų korporacijos fondo.

Wisconsin senatoriaus La 
Follette pasiūlymas *$5,500,000,* 
000 “gerbūvio” paskolos gauna 
kongrese vis daugiau paramos, 
kuomet 31 specialistas tokiam 
sumanymui pritarė.

Mussolini ir karalius 
susilaukė bombų

Amerikos “dovanas” policija 
paėmė

Neapolis, Italija, saus. 11. — 
Atplaukus laivui Excaliber iš 
New Yiorko į Neapolį, policija 
tuojau padarė nuodugnią kratą, 
ieškodama bombų siųstų kara
liui ir Mussolini>f kaip buvo 
perspėta is Italu o. Rasta dvi 
dėžutes adresuotos 'karaliui ir 
viena Mussoliniui, visos po po
rą svarų sunkumo. Policija do
žutes išsigabeno susprogdinti.

■ i . ........ ..................... .......

Illinois farmerių konfe
rencija .

“Nustokite kalbėję apie kitą 
karą”

Urbana, III., saus. 11. —Illi
nois agrikultūros kolegija šau
kia valstijos farmerių konfe
renciją aptarti priemonėms, 
kaip apsisaugoti nuo tarpinin
kų raketo parduodant jikio pre
kes į miestą. Be I$itko farme- 
riams bus aiškiai patarta mesti 
kalbėjus apie “bhsimą katrą”, 
laikas galvoti kaip patiems fer
meriams susikurti pelningesnį 
ūkį, be karų ir tarpininkų.

Susirūpinę krizių
----- i___

■ •

(' Mažeikių/ valsčiuj, kai ku
riuose Ūkimuose, daugumas ūki
ninkų net ligi šiol nežinojo, kas 
gruodžio 17 d. turėjo įvykti. 
Jie dabar susirūpinę ekonomi
niu krizių. Dejuoją, kad vis
kas pigu, nieko parduoti nega
lima.

* . j, rr, t „■ j

Memphis, Tenn., saus. 11/ — 
čia serga miego liga Joe Hugg- 
ins ir jau . miega 84 diena.

t # t __________ . . ’ ; ■ ' r >

___L___;________________________ 2_____ . . . ______

pffiiĘll AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
ĮwpyĮ > vėl atgys ir kartu su ja musų 
Įi^BI viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybą.
Musų Rankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimą. At- 

' siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.
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LIETUVOS ŽINIOS
Po kiek dabar Lietu- 
tuvoj parduodami 

ūkiai?
Kaunas. L. ž.: Paskutinė

mis dienomis redakcija gavo 
žinių, kad ties Obeliais (Rokiš
kio ap.) žemės ūkis su 20 ha. 
parduotas už 2,1)00 litų. Kitas 
ūkis apie Vilkiją iš 40 ha esą 
parduotas už 3,000 litų.

Esąs susirūpinimas griebtis 
kokių nors priemonių, kad taip 
parduodamus ukius gelbėtų, 
kad jie nepatektų į vertelgų 
bei spekuliantų rankas.

Meldėsi iki žandai 
išsinarino

Po poterių išsižiojo ir nebesu- 
sičinupia

Pereitą visą savaitę Kretin
gos vienuolyno vienuoliai tikin
tiesiems laikė misijas. Be iš
kilmingų pamaldų kasdien bu
vo sakoma po keletą ilgų pa
mokslų, per kuriuos daugumai 
bažnyčioje esančių ašarodavo 
Nežiūrint, kad dabar žiemos 
laikas, bažnyčioje šalta, pasi
taikė matyti apalpstančių. Vie
na moterėlė ilgai pamokslų 
klausiusi, matyt iš nuobodu
mo, nusižiovavo ir nebegalėjo 
daugiau susičiaupti, reikėjo 
kreiptis į ligoninę, kad išsina
rinusius žandikaulius atitaisytų.
. . Z''. *........... ... ................

Amerikos ir Lietuvos 
Raudonasis Kryžius 
pasikeitė dovanomis

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
šiemet, kaip ir kitais metais, 
gavo iš Amerikos R. K. įvairių 
Kalėdinių dovanų musų mo
kyklų vaikams. Dovanas dau
giausia sudarb įvairiausi žais
lai, tačiau yra ir naudingų da
lykų: kojinių, paišelių, nosinių, 
skarelių, muilo ir kt. šias dova
nas Raudonasis Kryžius išsiun 
tinėjo toms mokykloms, kurio
se yra susidarę jaunuomenės 
Raudonojo Kryžiaus būreliai.

Atsidėkodamos amerikiečiam 
už dovanas, musų mokyklos at
siuntė įvairių savo rankdarbių, 
kuriuos L. R. K. pasiųs arti
miausiu laiku ąmerikiečiams.

Musų mokyklų rankdarbiai 
yra gana "gražiai atlikti, ypač 
gražus yra mezginiai.

Klaipėdos statistikos biuro 
apskaiičavimu, 1930 metais 
Klaipėdos krašte įvyko 143 
gaisrai. 24 gaisrai kilo dėl pa
degimo. . Statistinėmis žiniomis, 
daugiausia gaisrų būna kovo, 
birželio ir gruodžio mėnesiais. 
Per visus gaisrus padaryta 1,- 
257,429 litų nuostolių. Sudegė 
už 707,878 litų namų ir už 549,- 
614 litų inventoriaus.* 64,4% 
visų nuostolių padengta iš ap
draudimo premijų.
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KORESPONDENCIJOS

Jos. F. Sudrik, Ino

Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?

PIRMI MORGlClAI
PARDUODAMI PAS

Jusliu MacMch
Toronto, Kanada

Gopr.. 1932, Th# American Tobacco C®.

žpuidin€-

3417-21 So. Halsted Street 
Telefonas Blvd. 8167—4705

narių naudai. Nesirado jus nei 
vieno paremti tai, bet dar riet 
plūdo t kiek galėjot tuos, kurie 
drįso tai perspėti. Už visa tai 
aš likau latru, / kad neatsakiau 
jums neteisinguose pasielgimu^.

RIAD THESI 
FEATURES

SUPER-HETERODYNE
PENTODE POWER 

TUBES 
i MULTI-MU TUBES 
SCREEN GRID TUBES 

FAST-HEATER TYPE 
TUBES 

FULL RICH TONE 
PERFECTED TONE 

CONTROl

Atsakymas “garbingos” A. L. 
D. L. D. 162 kuopos nariui j 
šmeižtus, kuriuos jis paskelbė 
“Laisvėj” gruodžiu 21 dieną 
1931 m.

darbininkiškas 
visuomet palai 

kiek leis

MODEL L
SUPER-HETERODYNE

viešai asmenų 
rasti žeminti.

Gražus Lietuvių Programas iš stoties WCFL 970 k 
; kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš W H F C 

1420 k. kas ketvergę nuo 7 vai. vakaro duodamas 
BUDBIKO KRAUTUVĖS.

It’s toasted
3usu Gorkio! Ap«auga~*prieš kniteįimus—prieš kosulį

Kas aš nebūčiau 
tiek; jie skaitosi kaipo su žmo
gum.

Aš ii; stengiuosi, kiek yra reį< 
kalas, palaikyti savuosius, nesi- 
kišdamas į žmonių pažiūras 
Kągi bekalbėti apie mane, ai 
jau jūsų nuomone, latru ir lie

visuomet naudojau LUCKIES - kiek tas mane liečia, lai geresnių cigare' 
tų nėra. Sveikinu jus už patobulintą Celofaninį pakelį, taip pat už skvetą. 
kuriuo taip lengvai galima atidaryt pakelį.”

TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS 
ŠIUOSE LAIKUOSE

$4500 morgieius ant naujo namo, 2 pagyvenimų po 5 
kambarius, Brjghton Parke.

$2,000 morgieius ant naujo bungalow, vertės apie $7,000, 
$2,500 morgieius apt naujo bungalow, vertės $8,000.
H,000 morgiejus ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6 

kambarius ir lotas ekstra, vertės $12,000. z
$1,000 morgieius ant mūrinio namo, Węst $ide, vertės 

$6,060.00.
Taipgi turime ir kitų įvairių morgieių, visados galimu 

pasirinkti. '
VISI MORGIČIAI ATNEŠA 6% 

KAS PUSE METŲ
Morgičiai niekados nepuola ir vertė visados vienoda,
Taipgi skolinam pinigus ant PIRMŲ SAUGIŲ MOB?

GICIŲ naujose apielinkžse.
Dėl platesnių iinių apie investmenlus kreipkitės į inu*\ 

sų ofisų, mes turime patyrimų ir jums paaiškinsime dijr

kad butų galima pa
las ir dar nors kokis 
kitas, kad atliktų.

bolševikų ofensyvos tai 
štai ką pasakyti. Žmo-

Turiu padėkoti Tamstai už 
suteiktą man Kalėdinį sveiki
nimą. Atsakydamas i sveikini
mą, linkiu su šiais 1932 metais 
mesti šmeižiko amatą ir grieb
tis naudingesnio visuomenės 
darbo, nes, rimtai pagalvojęs, 
matysi, kad nieko naudingo nei 
sau, nei visuomenei neatnešei 
matuodama* savo mastu kitus,

Kartu <su šiuo pareiškiu, jog 
faktinai aš nepriguliu, ir nema
nau prigulėti minimai kuopai. 
IŠ tikrųjų pasirodo, kad mini
moje kuopoje dauguma esama 
latrų. Tad nenorėdamas būti 
latru, griežtai prašau išbrauk? 
ti mane iš narių skaičiaus, o 
jeigu jau spėjote 
vien 
ėiau atsikratyti

jančių vajininkų. Kuo gi atsi
žymėjai savųjų tarpe Išlatrne
darnas mane? Ar po to daug 
daugiau padaugėjo narių kuopo
je? Tamstos plūdimas manęs 
nesuteršė, nes kas jau žino, 
tai žino, o kas nežino, tai vis- 
tiek. Savo sveikiau protaujan
čius narius ir visą kuopą su
kompromitavai gerokai, nes kas 
dar mane priklausyti prie jūsų, 
tai dabar rimčiau pagalvos, ar 
verta prisidėti ir tuo tepti sa
vo vardą. Aš buvau tikras, 
kad manęs kaipo nepolitikuo
jančio kuopa nepriims ir tuo 
baigsis visa procedūra, bet pa
sirodo, kad to maža', kad susi
rinkime apsvarsčius, reikia pa- 
šmeižti. Jei dar maža, latruo- 
kite toliau, vienok jūsų nariu 
nebuvau ir nebusiu, susirinki
mų jūsų nelaikiau ir nelanky
siu, nes jūsų politika aiški. To
lesniam medžiojimui narių pa
informuokite savo vajininkus, 
kad neužpuldinėtų ant kiek
vieno, ir nerinktų kiekybės, bet 
kokybę, tuomet užteks netin
kamų savųjų tarpe palatruoti 
ir ištremti iš kiekybės, nereiks 

šmeižti ir Jaik-

Tamsta bene busi iš draugų, 
kurie geriau moka koliotis, ge
riau moka kitą apšmeižti. 
Tamstai tas garbingesnis, kurs 
viešai burną paleidęs bjauriau 
pąbliuznija, o kas su tuo nesu
tinka, tą tuoj išvadinate “po
nu fašistu” arba dar geriau. 
JPatys neatskiriate mandagumo 
nuo poniškumo. Man tik dabar 
tamsta paaiškinai savo straips4 
niu, kad komunistu gali būti 
tik toks, kuris nesiskaito nei su 
žmoniškumu, nei su mandagu
mu, Pavyzdį pats parodei savo 
“žmoniškumo”.

Argi, neužteko zapsvąrstyti 
per susirinkimų ar tokį tai na
rį priimti ar ne, kaip kad daro 
rimtos draugijos, bet išpludote 
viešai manydami, kad man di
džiausią garbę nuplėščt, o sau 
užsidėsyte garbės vainiką.

Teikiesi išvadinti mane fašis
tų bernu. O koks gi skirtumas 
tarp fašizmo ir komunizmo, ar 
tamsta tai žinai? Matyt, kad 
ne. Fašistai jums visi tie, kurie 
nekomunistai. Kągi, pagaliau, 
tamsta žinai, kad aš nebūčiau 
buvęs jusu bernu?

Prigulėti jusu kuopoje yra 
yra gėda dar nenupuolusiam 
vardo žmogui.

Labai, matomai, baidotės baž
nyčios, patys be jos neapseida- 
mi. Kad aš pesu parapi jonas, tai 
-faktas, o kad aš priklausau prie 
šv. Jono pašalpinės draug., tai 
taipgi faktas, ir dėl tamstos 
šmeižto nei kiek nemanau iš jos 
išstoti. Prie pašalpinių draugi
jų prigulėsiu tiek, kiek leis ma
no padėtis. Kad aš užeinu kai 
kada

Gerbiamasis 
organizacijas 
kiau ir palaikysiu 
mano aplinkybės daliusiuosi su 
darbininkiškais reikalais, tik 
jokiu budu neisiu su darbiniu 
kų šmeižikais bei išnaudotojais. 
Ar aš jums atsakiau kuomet 
rinkote aukas neva bedar
biams? Aš jums ir tuomet ne
atsakiau, kuomet atėjote rink
ti aukų svetimtaučiams komu
nistams, panaudodami Sūnų 
Dukt. Pašalp. Dr-jos vardą ir 
tuo įveldami nepolitinę draugi
ją savo politiniems reikalams. 
Kodėl jus, geradariai, negalėjo
te panaudoti to darbo savo S 
D. draug. arba jos bedarbių

“Naujienų” No. 6 tilpo ko
respondencija iš St. Louis, Mo., 
kurioj paliesta ir SLA. 214 
kuopos reikalai.

Gerbiamas korespondentas 
bene apsilenkė kiek su teisy
be. Tiesa, aš nebuvau ne tik
tai ant praeito, bet ir ant po
ros pirmesnių kuopos susirin
kimų ir nieko nežinau, kas 
ten buvo tariama. Ar buvo 
taip ilgai diskusuojama vien 
apie Klastaitį, tai abejotina. 
Korespondentui, be abejonės, 
yra žinoma, kad kuopos susi
rinkimai prasideda nud dvie
jų vai. po pietų ir 6 vai. vaka
re turi pasibaigti. Dažnai apie 
porą valandų ima laiko iki 
raštininkas užrašinėja narių 
mėnesines duokles ir per tą 
laiką mitingas nėra vedama. 
Taigi reikalų apsvarstymui 
lieka tiktai pora valandų, ir 
per tą porą valandų ne ką 
daug galima apsvarstyti ir iš- 
diskusuoti.

Kaslink menulio šviesos, (ai 
turiu pasisakyti, kad aš tų 
daiktų nestudijuoju ir neturiu 
jokio patyrimo. Man regis, 
nereikėtų niekam primesti, 
kaip ir iš ko kas pelnosi sau 
duonos kąsnį. Net ir draugi
jos savo parengimuose sten 
gįasi kokiu nors budu padidin
ti įeiga 
dengti 
centas

reikia
gus gyvenimo įkiršytas negali 
kartais išvengti nepadaręs 
klaidos ir net atskirti blogo 
nuo gero. Man esant įsteigė
ju 214 kuopos irgi tenka pri
siimti tą klaidą. Jei tos kuo
pos nebūtų buvę ir ikišiai die
nai, tai nebūtų nė ti|"klstidų, 
ir nė tų diskusijų nereikėtų 
vesti. šiaip ir man pačiam 
tenka pergyventi daug viso
kių nemalonumų, daug keršta
vimų, apieravojant tą visą po
nui Dievui ant garbės, o ki 
tiems ant naudos. Daug 214 
kuopos narių pilnai teisingą ir 
jiems reikalingą už taip men
ką mėnesinę jų duoklę iš Su
sivienijimo gavo šimteriopą 
atlyginimą, kaip tai ligoje pa- 
šclpą. Imant tris praeitų me
lų bertainius, kuopa sumokė
jo į centrą $748.22. Išmokėta 
ligoje pašelpų $526.50. Pomir
tinių — $150.00. Taigi tų 9 
menesių deficitas — $228.28. 
SirT^ibaiga metų, manau, iš
mokėjimai sumokėjimus viršys 
dubeitavai .

Aš, kaipo įsteigėjas tos kuo
pos, Naujiems 1932 Metams, 
linkiu SLA. 211 kuopai ir jos 
pavieniams nariams aktyves
nio veikimo ir daugiau žmo
niško “pakajaus”’.

— Klaslaitis.

jūsų kuoppję galima priskaity- i 
ti daugumą latyų, nes neužei- - 
nančių į bažnyčią ir nieko 
bendrą su ją neturinčių yra kot
letas asmenų. Visi kiti be jos 
įr šiandien neapseįna. Reikalui 
užklupus bėgate pas kunigą, 
rankas bučiuojate, prašydami 
privesti šeimos narį prie vieros 
šventos arba sujungti moterys
tės ryšiu, užmiršdami, kad 
prieš tai bijojote ir tų žmonių, 
kurie lanko bažnyčias. Daugu
mą jūsų yra j 
nyčios, dauguma be pėrsčdįme 
iš parapijos į literaturką nuva
žiavote, ir dar dabar veidmainys
te prisidengę bijote visai nuo 
jos atsiskirti, o kitą užeinantį 
mulkiu ir besmegeniu vadinate. 
Ar senai tamsta tų gudrių sme
genų prisisėmei ir ar daug?

Kodėl tamstą pralenkei iš sa
vųjų tuos, kurie savo vaikus te- 
beleidžia j katalikiškas mokyk
las? Reiškia, kad jų vaikai ir 
besmegeniai. Ir kaip protingi 
tėvai gali auklėti savo vaikus 
besmegeniškai ? Saugokitės
gerb., kad besmegeniai vaikai 
nepradėtų- mokinti savo per 
daug protingus tėvus.

Buk gerb. ramus, tamstai 
nereiks atsakyti už mano spran
dą, jei aš ir nusisuksiu, Kaip 
sakai, pas kjerjkąlus ar social- 
fašistus. Tuo tarpu man visi 
gerų norų žmonės lygus ir vi
siems geriems žmonėms mano 
durys atdaros. Aš iš žmonių 
gyvenu ir su žmonėmis priva
lau gyventi, nesikišdamas į jų 
nusistatymus bei jsitininimus. 
jKaip kas išmano, taipsave lai 
gano, Ąš visiems lygiai pasiren
gęs patarnauti,

Tamsta, drauge, man padarei 
gero tik tiek, kad per “Laisvę” 
išjatravai, o visi kiti geri žmo
nės, neatsižvelgiant į jų pažiū
rąs, man gero^ daro, duodami 
man darbo šiuose, taip sunkiuo-bažnyčią, tai tiesa, ii 

nemanau, kad užeiti į bažnyčią 
tai yra atlikti blogą darbą. Jei
gu tamstos nuomone, į bažny 
čią užeinantieji yra -latrai, ta 
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Jus nei savo vienminčių ne
sidrovite, plūsti, pav. kad ir 

išrekląmavot vien tik 
'todėl, kad jis tuo momentu gal 
Užsimiršęs, kad yra komunis
tas, palaikė teisingąją pusę, 
kuomet buvo Vilniaus paminė
jimas. Kad jis nepuremS kokio 
itai begėdžio įnešto klausimo, 
užgaunantį kunigą kaipo asme
nį, Kas gali pasakyti, kad Jasai
tis pasakė, kad klausimas apie 
kunigus bei jų gaspadines buvo 
ne vietoje? Ir Jasaitis liko kal
tu tuo, kad norėjo sulaikyti 
nuo nepadorių plūdimų.

Kodėl tamsta nutylėjai Jasai
čio įneštą labai sąmoningą tuo 
tarpu klausimą, užmiršai apie 
jo geras puses, tik dėl to, kad 
nepadėjo jums trukšmauti ne 
vietoje. Plūsti, kad jis, palai
kydamas teisybę, buk suteršė 
visą Literatūrą visuomenės 
akyse, — kur jūsų teisybe? Už-| 
puldamas Jasaiti, išreklamuoji 
Literatūrą, kad ji giria 'tik 
šmeižikus, o kas šmeižikų ne
palaiko, tas jau nusidėjo.

'Baigdas patariu kuopos pro
tingesniems nariams (jei jų 
randasi) sulaikyti panašius “ex- 
latrus”, kurie tik žino užgaulio
ti kitus. Tamsta nemanyk, kad 
savo veidą tuo ir paslėpsi—pa
simatysim kuomet nors. Ylos 
maiše 'nepaslėpsi niekuomet.

J. Indrelė.

Justin Macklenich
MORTGAGE BANOk 

2342 South Leavitt Street 
Phone Canal 1678.9 ./

LŲęKK STRIĮUi PR.pGRAMAlr-60 itiodtniilkų m.ifmčių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Wiucbell, ku,lo 
įsasakojiinai abp lipldiflkl ryloje iiillos. programos kukviiu^AntradieH(, Kduirtadienįj ir Šeštadienį, vakarais pfr R’-B C- ralio tinklų..

Visi milžiniški ištekliai American Bosch tapo panaudoti, kad suteikti 
jums šį fenomenai; radio. Be to čia kabinetų skyrius, paruošė gražiausi 
rakandų dalyku, kokį tikrai norėsite turėti savo namuose. Atsiminkite, 
kad American Bosch Organizacija specializavosi per daugelį metų išdirbi- 

- Tai yra tikrai stebinanti vertybė. 
Pamatykite ir jus jį pirksite”. Kiti 

lengvais išmokėjimais.

nėjime tiksliausių elektrikinių dalykų 
Pamatyti jį, reiškia jį panorėti. — ' 
modeliai nuo $4 3.50 už sach

Pirkite šj Radio kol tebėra tokia žema kaina

AMERICAN BOSC 
SUPER-HETERODYNE

RADIO
VOLUME CONTROL 

INSTANT STATION 
FIND1NG 

LINE-O-UTE TUNING 

ELECTRO-DYNAMIC 
SPEAKER

COMPLETELYSHIELDED 

LARGE CHASSIS — 
\ NOT A MIDGET 

IS REAL FURNITURE 
PIECE—44 IN. TALI

NAUJIENOS, OHcagc, m.
«»,iiiiiiiii|ii>wwwiiihj|i miift, |, » 1 n iywiiw" ■ p»>V

sę laikuose, neišmethiėdami 
kodėl ąš ne, toks, bei anoks 
Kas aš nebūčiau— jiems vis- Budriko Krautuvėje

jus rasite visas geras ir naujas radios visų 
išdirbysčių ir žemas kainas

~ Veikite Greitai Kada Pūslės Nereguliarumai 
' ' ~ ' Sutrukdo Miegą.

A R -*us var8‘na P^s^s nereguliarumai; deginan- 
A ^-*-tis. mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir 
Ai’***'mnaktimis? Greitai susidomėkite §iais 

:/ simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks-
* III *r pus^s PakrA‘mus*

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 
Pilis. Šis laiko išbandytas diuretikas re- 
l<omenflu0j^rnas per 50 metų. Pardavi- 
pijamas visų aptiekininkų.

Doan’s Pilis

PRICE
OF FORMER TEARS



An^adiehis, sausio 12, 1932,

K. Siukonis

ę

Fermin Galan ir Garcija Hernandez
santvarka, jo įsitikinimu, pa
rode, kad negalinti humaniš
kai žmonijos sutvarkyti. Ka
pitalistinė santvarka eina prie 
galo ir ji pati suirsianti. Fašiz
mas yra paskutine priemonė

Du ispanų karininkai-didvy- 
ripi žuvusieji dėl laisves.

14 dieną, 
paskutinis 

sušaudė

šiemet, gruodžio 
suėjo naciai, kai 
Ispanijos Burbonas 
du ispanų kariuoi 
vyrius, kapitonus Forminą 
Galana ir Garcija Hernandez.

Praeitais metais, kai jiedu

mas rifų karininkas, tikru
moj buvo anglams parsidavęs. 
Galanas, kol neturėjo galutinų 
įrodymų, nepranešė savo vir
šininkui, bet sekė toliau. Tuo 
tarpu Raistini pirmas įskundė 
Galoną ispanų karo policijai 
ir jis negarbingai tapo išmes
tas iš ispanų kariuomenės.

Galanas norėjo atitaisyti ši
tokį negarbingą ir neteisingą

kapitalizmui gelbėti,' bet jis 
neduos reikalingų vaisių,» nes 
paremtas amoralizmu, melu, 
šmeižtu ir teroru. Bolševizmas 
jo įsitikinimu, taip pat neina 
geru keliu, nes vartoja prie
vartą. < Bolševikai praktikoj 
stiprina kapitalistinę santvar
ką, o nieko nesuprantantiems 
žmonėms pasakoja, jog yra 
komunistai.

NAUJIENOS, Chicago, UI. .........................................................
suomcnė’su didžiausiu džiau
gsmu suliko šią žinią, pritarė 
ir prisidėjo. .Takos policija ir 
visos kilos įstaigos be jokio 
šūvio perdavė Galanui valdžią 
ir suliko jo klausyti. Tiktai

'     K- ■■        II I ■ I .....

momentaliai patvirtino. Kai 
karaliui telefonu pranešė, kad 
kapitonai Galonas ir Garcija 
nuteisti mirti, tai jis nusiste-

bausme neįvykdyta? Vienas

laužė šia tradiciją ir liepė 
teismo sprendimą vykdyti.

Antrą valandą po pietų bu
vo praneštas sprendimo pa
tvirtinimas, o už 40 minučių 
A/abanto laukuose buvo su-

3
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šaudyti kapitonai Fermin Ga
lan ir Hernandez Garcija.

Alfonsas Burbonas, sugau
dydamas šiuos garbingus ka
rininkus, išvertė paskutinį ak
menį iš savo sosto pagrindų.

buvo sušaudyti, visos valdiško kariuomenės yprašalinimą, 
aparato viršūnės, visa monar-j1 
kiškoj i ir papirktoji spauda, 
visos visuomenės atmatos su 
prakeikimu juodu į šaltą kapa 
palydėjo. O revoliucinė Ispa
nija, kuriai diktatūra visiškai 
buvo užčiaupusi burnas, širdį 
suspaudus tylėjo ir, 
tylomis prisiekė eiti 
ir Garcijos keliais, 
pasiektas tikslas.

Šiemet jųdviejų mirties su
kaktuves minės visa Ispanija. 
Minėti mirties sukaktuves, ai
šku, liūdnas dalykas, bet šį 
karta tas liūdnumas ne taip 
širdį gelia, nes idealai, dėl ku
rių šie du kapitonai žuvo, ta
po pasiekti. Monarkija visiš
kai panaikinta, įsteigta res
publika, priimta konstitucija 
ir padėta pagrindai tolimes
niam krašto vystymuisi.

Tie žmonės, kurie reikalavo 
kapitonų Galano ir Garcijos 
mirties, visos Ispanų liaudies 
tapo prakeikti ir išvyti iš Is
panijos, o Fermino Galano ir 
Garcijos Hernandez vardai 
visiems amžiams įrašyti ispa
nų istorijos puslapiuose. Par
lamentas jųdviejų paveikslus 
pakabino savo posėdžių salėj 
ir priėmė įstatymą, kuris sako, 
kad jie ten turės kaboti, kol 
Ispanijoj bus respublika. Mies
tų ir miestelių savivaldybės 
jų vardais pavadino gražiau
sias savo aikštes, gatves ir alė-

-xjaš. Taip pat didelėse aikštėse 
y-statomi jųdviejų biustabir pa

minklai.
Mes, minėdami, šių dviejų 

didelės valios vyrų mirties 
sukaktuves, nors trumpai pa
minėsime kai kuriuos jų gy
venimo bruožus ir pačią mirtį.

Ferminas Galanas gimė 
1900 metais San Fernando sa
loj, Kadikse. Jo tėvas buvo 
kariškis. Turėjo juros pėsti
ninkų majoro laipsnį. Apie jo 
tėvą visi prisimena, kaip apie 
labai garbingą kariškį. Del 
aukšto garbės supratimo, jo 
tėvas nenmsilenkdavo nei vy
resniems karininkams, jeigu 
eidavo reikalas apie mažiau
sią asmenišką menkniekį. Šį 
aukštą garbės supratimą bei 
pareigos jausmą paveldėjo ir 
Ferminas iŠ tėvo.

Tėvas mirė jaunas ir paliko 
keturis mažus vaikus, kurių 
vyriausias Ferminas, turėjo 
keturioliką metų. Motinai bu
vo sunku pramaitinti didelę 
šeimą ir Ferminas turėjo įs
toti į karo našlaičių mokyklą. 
Karo mokykloje jis pasižy
mėjo vienu iš gabiausių mo
kinių. Be galo mėgo skaityti 
ir diskusuoti su savo draugais. 
Nors ten buvo ir karo mokyk
la, bet jis atsidėjęs studijavo 
didelius sociologus, kaip Stiu
artą Milį, Babeufą, San Simo
ną, Krapotkiną, Marksą, na
grinėjo jų doktrinas ir darė 
reikalingas išvadas. >

1918 metais baigė karo mo
kyklą, gavo karininko laipsnį, 
ir buvo paskirtas pėstininkų 
pulką n. Už metų buvo perkel
tas į kalnų artilerijos pulką,to 
vėliau į Afriką. Ten nuvykęs 
tuoj pradėjo studijuoti arabų 
kalbą ir padirbėjęs • jos tiek 
pramoko, kad arabai neskir- 
davo jo nuo savųjų. Po to, jis 
tapo paskirtas vietos policijos 
tarnybon, o netrukus tapo‘di
delės karo srities policijos vir
šininku.

Kalbos žindjimas ir bendrai 
asmeniški gabumai jam padė
jo pavestą darbą labai gerai 
išvystyti. Jis 
suni,

matyti, 
Galano 

kol bus

norėjo įrodyti, kad jis nėra 
ispanų priešas, ir savanoriu 
įstojo į svetimšalių legijoną. 
Manau, nėra reikalo pasakoti 
apie svetimšalių legijone esan
tį rėžimą, tvarką ir karo tak
tiką. Jeigu reguliarės'kariuo
menės viršininkai privalo da
boti, kad priešas butų sumuš
tas su mažiausiu nuostoliu, tai 
svetimšalių legijone to nežino
ma ir nežiūrima. Svetimšalių 
legijonas viską ima savo mė
sa, durtuvu ir eina tiesiog į 
priešų apkasus, nežiūrint kad 
priešas ir stipriausiai įsitai
sęs.

šitokiose kovose karininkas 
Galanas pasižymėjo ypatingu 
drąsumu. Į pavojingiausias 
vietas eidavo savanoriu. Bū
davo atsitikimų, kad priešai 
išmušdavo visą jo kuopą. Sa
vo atkaklumų jis vėl įgyjo 
simpatijų viršininkuose ir jam 
mestas įtarimas atpuolė., Vie
name mūšyje jis tapo sunkiai 
sužeistas į 
mėnesiams 
goninėn.

Ligoninėj 
menės mokslais 
studijavo visas 
mokslų teorijas. Ten jis ir po
litika pradėjo rūpintis. Teisy
bė, politikos klausimai jam 
nebuvo* svetimi ir ankščiau, 
bet neturėjo tokio gilumo, bu
vo paviršutiniški.

Kai Primo da . Rivera po 
perversmo atvažiavo į. Afriką 
ir ten esantis karininkų kor
pusas Ben-Tijebe jo garbei 
surenj 
kartu 'su 
laike diktatoriaus kalbos su
organizavo švilpimą. Tuo ka
rininkai norėjo parodyti savo 
protestą prieš diktatūrą.

Būdamas ligoninėj Galanas 
knygas ryte ryjo. Skaitė viską 
pradedant Ruso, Bakuninu, 
Krapotkinu ir baigiant Lenino 
raštais. Nepaliko neperžiurė- 
jęs nei vieno gerespio veikalo 
apie ateities visuomeninį susi
tvarkymą. Iš šių studijų susi
darė savotišką pažiūrą dėl at
eities santvarkos. Jeigu dar 
daugelis klausimų buvo neaiš
kių, daug kas neišspręsta, tai 
viena buvo tikra: jis tapo tik
ru respublikonu.
Riveros diktatūra jį visiškai 
nuo monarkijos atstume 
permetė respublikonų eilėsna.

Pasveikusį Galaną karo vir
šininkai nesiuntė Afrikon, bet 
paliko Ispanijoj. Tuo metu is
panų respublikoniški karinin
kai jau buvo pradėję 
zuoti kovą diktatūrai pdnai 
kinti. Galanas pirmas 
prisidėjo ir sukilimo

koją ir ilgiems 
turėjo atsigulti li-

susirūpino visuo- 
ir atsidėjęs 

visuomenės

ąė bankietą, tai Galanas, 
„j kitais karininkais,

Visos šios studijos, darbai 
ir kritikos rodo, kad Galano 
butą ne eilinio karininko, bet 
rimto galvojančio inteligento.

1929 melais gruodžio-mėne
sį, po ilgų metų kalėjimo, Ga
lanas buvo paleistas į laisvę. 
Pradžioj jo kariuomenėn ne
priėmė, bet 1930 m. vasario 
mėnesį jis vėl buvo kariuo
menėj. Nenurimo nei šį karta. 
Vos apsivilko karininko mun- 
dyrą, pradėjo ieškoti respub
likoniškų kariškių ir visuome
nės veikėjų. Dar karta norė
jo ryžtis sukilti prieš supu
vusią monarkiją.

Apie kapitoną Hernandez 
Garciją, kurio vardas yra am
žiams sujungtas su Galano 
vardu, mažiau pasakyti gali
ma. Jo gyvenimas nėra toks 
impulsingas, kaip Galano. ^Tis 
žinomas, kaip ramus, savo pa
reigas labai gerai atliekąs, ka
riškis. Jeigu Galanas nebūtų 
jo į kovų sukurį įtraukęs, gal 
butų ramiai ir šiandien tebe
tarnavęs. Viena tiktai žinoma, 
nuo pirmos diktatūros paskel- 
bįmd dienos Garcijai nepatiko 
diktatūra ir vėliau jis ryžosi 
kovoti dėl respublikos.

Bendra idėja surišo šiuos 
du ginklo draugus visiems am
žiams. Jakos garnzione, kū
riau buvo paskirtas Galanas, 
jiedu susipažino,' ten( pradėjo 
pirmas konspiracijas, kalnų 
pašlaitėse aptarė savo planus 
ir mėnesienos naktyse prikal
binėjo; ^gi|iklo v' draugūs
prisidėti prie planuojamo res
publikos įvedimo.

Kai visi garnizono karinin
kai prisidėjo prie, respubliko
niškos, karininkų sąjungos ir 
karininkų įgaliotas Galanas, 
praeitais metais gruodžio dvy
liktą dieną paskelbė atgimusią 
Ispanijos respubliką, visi gar-i 
nizono kareiviai ir Jakos vi-

vienu/telefonistė slaptai spėjo 
pranešti centrą n apie įvykusį 
sukilimą.

Kai Galanas? sutvarkęs rei
kalus .lakoj su batalijom! ka
reivių ėjo į Hueskos karo gar
nizoną ir susijungęs su ten 
esančiais kareiviais norėjo žy
giuoti į Kataluniją, iš genera
linio štabo jau buvo duotas 
įsakyjnas pastoti jiems kelią. 
Įėjus Galano kariuomenei į 
tarpukalnę, pastojusios1 kelią 
kariuomenės buvo liepta pa
siduoti arba jie pradės šaudy
mą. Galanas, nenorėdamas ne
lygiam mušyj išžudyti daug 
kareivių, sutiko pasiduoti. Jis 
pasiėmė visą*kaltę ant savęs.

T|ioj visi kareiviai buvo nu-

ministeris prašė karalių baus
mę dovanoti, bet jis jokiu 
budu nesutiko.

Valdžia jautė, kad viskas 
slysta iš po kojų. Ji malė, kad 
diena iš dienos jos galia mažė
ja, kad sukilimai vienas po ki
to kartojasi ir, kad monarki- 
jos priešininkų skaičius bega
liniai auga. Ji griebėsi pasku
tinių priemonių ir manė, kad 
mirties bausmėmis pajėgs sosy 
tą išlaikyti.

Nors ispanų karaliai,, sulig 
savo sena tradicija, sekmadie
niais nešaudydavo nuteistųjų, 
bet Alfonsas Paskutinysis su-

Svarbi žinia
Musu Tautiečiams

I

Šiuotni nėrime pranešti musų Tautiečiams, 
kad toms ypatoms, kurios pasidės pinigus, 

1

■arba partrauks iš kitur j musų Banką, iki 
20-tos dienos, šio mėnesio, bus pilnas nuo
šimtis prirokuotas nuo Naujų Metų. .

neva
susekė, kad Rai- 
ispanams ištiki

Primo de

ir

orgam

prie jų 
dieną 

pirmas išėjo gatvėn su savo 
kuopa. Tai buvo pirmas Is
panų sukilimas prieš diktato
rių. Primo de Riverai pasise
kė sukilimą numalšinti ir su
kilėlius’suimti. Sukilusieji ka
rininkai buvo nuteisti ir įmes
ti į garsų Monžuiko kalėjimą. 
Už šj sukilimų Galanas gavo 
šešis metus ir vieną dieną ka
lėjimo. Pradžioj kalėjimo Re
žimas buvo nepakenčiamas ir 
joks darbas nebuvo galimas. 
Bet už metų, kai patys nuteis
tieji iš valdžios išsikovojo 
žmoniškesnes kalėjimo sąly
gas, Galanas vėl pradėjo savo 
studijas.

Kalėjime jis pradėjo rašyti 
knygą, kurią pavadino "Nne
va Creacion" — “Naujoji Kū
ryba”. Ten jis dėetė savo pa
žiūras į naują visuomeninį 
susitvarkymą. Kapitalistinė I

žios įsakymu, pradžių inkai 
atiduoti • karo lauko teismui. 
Iš parinktų diktatūros rėmė
jų buvo sudarytas teismas ir 
šiedu karininkai nuteisti mir
ti. Jų mirties sprendimą ini- 
nisteriii kabinetą? ir karaliusPAGELBA

/ .

nuo skaudėjimo

Daugdis (dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yrą 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! ‘ Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali-paveilttL7širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti/ kad galvos skaudėjimas 
‘■pats išnyks’*. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima 'moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematiniys skausmus: vyrams, ku
rie turi dirbtr-hežiurint akių įtempimo, 
nuovargio /ar Neuralgijos.

Ištirkit jo-' greitą pagelbą nuo šal
čių.; nuo neuritis, reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit,, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin -— su Bayer ant, dėžutės 
•ir tabletėlių. Visi aptiekininkai' turi 
Bayer Aspirin tabletes.

y,,. ,.i.. ..........

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOST1S. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau 
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
•lementų, iš visų kraštų svieto girių vi 
>okių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo' saulės spinduliai. pasek 
dingai gydo: Reumatizmą, Rankų Ko 
ių Nugaros skaudėjimą Rankų Kojų 
irpimą ir atšalusį kraują nikstelėjima 
i šiaip visokius skaudėjimus Tukstan 
‘iai žmonių yra pagiję o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostu yra riek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranatojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigas gra
žinami. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Dresių' Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teiktame ekspertų Initnik 
cljas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, Žema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. RaBykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
’ Mes išmokinsime kaip deiai- 

nintl ir padaryti gražias skry
bėlės. kol mokinatės. Diplomos 
duodamoH. Ateikite ar rašykit 
dol nemokamos knygutės.

MASTEK COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principai
L»O N. STATE RAN. 9718

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai b Loftg Dittance Rcmoval 
3244 S. Halsted Si : 

Office Tel. Catamėt 3399 
R« T*i. Yardi 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoj* ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigai.
817 West 34th SL

Tel. Boalevard 9336

PRANEŠIMAS
Ben A. W aitęhes Raštinėje

Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties 
ir sveikatos apdrauda (insurance) geriausiose. kom
panijose. ,

Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški do
kumentai ir įgaliojimai dėl atsiėmimo, valdymo, ren- 
davimo ir pardavimo žemės Lietuvoje. . z

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumen
tai, t. y. dytai, kontraktai, testamentai,' įgaliojimai, no
tos, turto perrašymai, ir visi kiti dokumentai.

Parduodami “Money Orders”.
Priimami taksų, gasė, elektros, vandens ir kitų bi

lų mokesčiai. x /
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir 

per telegramą.’ . ; ,
Skolinami ' pinigai ant pirmų ir antrų tnorgičių;, 

parduodami pirmi morgiciai; perkami kontraktai ir 
antri morgičiai. .

Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkiai vedama lie

tuvių spulka. Joje sudėti pinigai atneša gerą pelną. 
Visi prašomi prisirašyti. ■

• Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo- 
geriausias.

BEN A. WAITCHES
South Wood Street4600

Tel. Lafayette 6393 Chicago, Illinois

Uniyersal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

SAUGU SIŲSTU PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

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 — CASH.
Atsiiankykit ypatiškai arba prisiųskite per paštą.

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

WISSIG,
Pasauliniame Kum

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatį<cmą. (galyos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikit* čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiu* ligonių Patartum* 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdi* nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wesr 26 , St., kampas K**1*r Avė.. Tel Crawford

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tek Kedzie 8902

v 1514-16 Rooievelt Rd • 
arti St. Loufo Avė. 
CHICAGO. ILL.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą jsigijem tikrai kulturifiką <fNAUJ0 ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite: « >

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

1932 M. VISI

SKAITO
,1  _________ortu nuo ibo5m |

lETUVOSjfikl 
g# ŪKININKAS 
■T* LJELTU VOX VAL-STIEČILI 
HIMKU SĄJUNGOS LAlKRASTfS;

U.S.A. prenumerata metams - - 2 doleriai
Lietuvoje - - - - - - - - 5 litai

KAUNAS, GEDIMINO G-VE 38 Nr. ‘
• f . : ? *■

1932 METAIS J1ETUD05
VISI SKAITO ŽIRIOS

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiška, platiems sluoks* 
v niams tarnaujanti spauda, tas privalo prisidėti prie “Lietuvos Žinių.” 

“Lietuvos Žinios” turi savo korespondentų Lietuvoje ir visame pasauly, 
todėl jos nepraleidžia nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio. m

Neatsilikit nuo gyvenimo—visi skaitykit, platinkit 
ir bendradarbiaukit "Lietuvos Žiniose."

K ai na: Lietuvoje, * Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje metams 60 litų, 
pusei metų 30 lt., menesiui 5 lt. Kitose valstybėse metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai. .2 '

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Nr., telef. 223
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Editor P. GRIGAITIS

Chicagoje — paltai
Metama 
Pusei metu __

Subocriptioii Ratas i
88.00 per year ln Canada
17.00 per year outaide of Chicago
18.00 per year ia Chtearo 
8c per copy -_______

Entered aa Second Claaa Matter 
Mareh 7th 1914 et the Post Office 
of Chicago. UI. under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienoc eina kaadien. išskiriant 
•akmadieniiu. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halrted SU Chicago, 
(U. Telefone* RooMvelt 8800.

*48:S 

2.00 
. .. _ _______ ,  1.50
vienam mineaioi ................... .75

Chicagoj per. iineUotojua:
Vieną kopija     8c 
Savaitei ___ ______ —___...__ _ 18c
Minedni ............... . . . 75c

Sirrienytoae VabtljeM, m Chicagoj, 
paitat

Metama 17.00
Pusei metą v-- --------- -- 8.50
Trims minėdama ........ , 1.75
Dviem minėdama    1.25 
Vienam minedui .............. »75

Lietavoa Ir Mhur aideniaoac 
(Atpiginu)

Metama ................    88.00
Pusei metą ..........— ......... . 4.00
Trims minėdama —2.50
Pinigus rdkia alpsti naAto Monej

Orderiu kartu su atsakymu.

'banginiu spaudini Francija pliekė kad; bolševikai 
nusilenkia savo aršiausiems priešams ir pripažįsta jų 
hegėmonijų' (viešpatavimu) Vakarų Europoje.

Ginklas tačiau čia irgi suvaidino tam tikrą rolę, — 
tik kįtoje pusėje. Japonų įsiveržimas į Mandžurijų pri
spyrė sovietus skubiai daryti taiką vakaruose, idant, 
reikalui atėjus, butų galima sukoncentruoti savo jėgas 
Azijoje.

Mh

[Apžvalga
■ , .1.1 _ t . . .. -i

BĖGLIŠKI FALSIFI-
KATORIAI

VeL paskola farmeriams

Prie Hooverio sumanyto finansinio rekonstrukci
jos plano senatas pridėjo pataisą, kad valdžia paskolin
tų $50,000,000 farmeriams.

Pirmiaus farmerių paramai Jungtinių Valstijų val
džia jau buvo išleidusi milžiniškas sumas pinigų — ja
vų ir medvilnės supirkinėjimo formoje (kad nepultų 
kainos rinkoje), paskolų formoje ir tiesioginių pašalpų 
formoje.

Taigi Amerikos kongresas neužmiršta farmerių. 
Mes nesakome, kad tai bloga. Bet yra faktas, kad far- 
meriais valdžia rūpinasi nepalyginti daugiau, negu, 
sakysime, darbininkais, kurių skaičius Amerikoje yra 
daug didesnis.

Kodėl toks skirtumas kongreso nusistatyme į tuo
du visuomenės sluoksniu? z .

štai kodėl: farmeriai yra veiklesni politikoje, negu 
darbininkai. Kai kuriose vakarinėse valstijose nuo far
merių balsų priklauso kongresmami ir senatorių išrin
kimas. Jeigu tie kongresmanai ir senatoriai negautų- 
paramos iš farmerių, tai jų politinė karjera butų baigta.

O tuo tarpu darbininkai savo masėje yra visai pa
syvus politikoje. Jie aklai seka paskui savo vadus, ku
rie paprastai tarnauja tos arba kitos kapitalistinės 
partijos politikieriams, žiūrint kuri jiems daugiau pri
žada “džiabų” ir grafto.

PASAULIO BANKAS REMIA VOKIETIJĄ

Tarptautinio banko direktoriai Baselyje^ (Šveicari
joje) patvirtino savo komiteto raportą, kuris pripažįs
ta, kad Vokietija nebegali mokėti reparacijų.

Šis banko direktorių žinksnis paremia neseniai pa
darytą Vokietijos kanclerio Bruehningo pareiškimą re
paracijų klausimu. Kadangi tarpe direktorių yra Fran- 
cijos ir Belgijos atstovai, tai aišku, kad finansininkai 
net ir pikčiausių Vokietijos priešų šalyse supranta, jo- 
gei vokiečių “politiškos skolos’’ nebegali būt ilgiau to
leruojamos.

Tai duoda vilties tikėtis, kad tas aštrus krizis, ku
rį ginčas dėl reparacijų iššaukė pasaulyje, bus likviduo
tas taikiu budu.

Brooklyno “Vienybės metų 2-am numeryje buvo įdėtas 1-am puslapyje straipsnis apie Viniką ir “Naujienas”, kurie, girdi, “meluoja nesusi
tarę“. Tame straipsnyje, be kitų dalykų, pranešama, kad “Vienybės” štabas teiravosi Natūralizacijos biure apie Dr. Viniko pilietybę ir patyrė, kad jisai tik 1931 irt. gruodžio 31 d. 
įteiks prašymą (peticiją) dėl pi
lietybės gavimo. Ten pat buvo paduota ir neva ištraukia iš Fe- 
deralio teismo rekordų šito “Vienybės” prasimanymo patvirtinimui. z' Paskelbdamas tatai, Brookly- •rib fašistų1 organus išplūdo [“Naujienas“ paskutiniais žodžiais ir prirašė visą litaniją apie “socialistų melus”, apie “melavimą su tikslu”, apie “melavimą be tikslo“, apie “provokacijas” ir t. t.Akyvaizdoje šitokios fašistų organo arogancijos, mes esame priversti pareikšti, kad “Vie
nybė“ meluoja ir kad jos paduotoji neva “ištrauka iš rekordų” yra begėdiška falsifikacija.Iš neužginčijamų šaltinių mes žinome, kad Dr. Viniko prašymas dėl pilietybės popierų buvo įteiktas keletą mėnesių prieš 
tą dieną, kurią paskelbė “Vienybė“, ir kad prieš gruodžio
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31 d. aplikantas jau net buvo 
stoj^ kartu su slavo liudinin- 
kais teisme ir atlikęs kvotimus.Mes turime po ranka visas datas, dokumentų numerius ir vardus žmonių, kurie tame reikale dalyvavo, ir atatinkama proga visav tai paskelbsime visuomenės žiniai.Dabar pasitenkinsime tiktai šiomis/ trumpomis išvadomis: ; 1) “Vienybė“, viešai prikaišiodama. “melavimą” “Naujienoms“, pati besąžiniškai pame
lavo;2) Visuomenes apgavimui, “Vienybė“ nesidrovėjo paskelbti suklastuotą dokumentą;3) “Vienybė” šituo savo begėdišku darbu pati save išdavė,"" prisipažindama, kad jos 
štabo žmonės įandžioja po valdžios biurus, neva informacijų ieškodami apie Dr. Viniką, o tikrumoje stengdamiesi jam'pakenkti;4) Pagaliaus, iš šito skanda- liško iricidento1 aiškiai pasiro
do, kokiomis purvinomis prier 
monėmis fašistai bando sutrukdyti nepatinkamų jiems asmer nų kandidatavimą į ^LA. Pildomąją Tarybą.Ir dar viena pastaba: tokių pat begėdiškų melagių, kaip Brooklyno fašistų lizde, randasi ii Chicagoje. Pats žiopliaU- Sįas ir besąžiniškiausfas iš jų, kaip mums praneša, tas pačias falsifikacijas, kurias buvo paskelbusi “Vienybė”, užvakar kartojo net per įrądio. Taigi visa, kas aukščiaus yra pasakyta1 apie Brooklyno fašistus, tifika ir tam prasimeląvusiam gaivau luil ' ,

Jį: ■ ?
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SOVIETŲ KAPITULIACIJA VAKARUOSE

Sovietų Rusija padarė ir pasirašė “nepuolimo su- 
' tartį” su Francija. Svarbiausieji jos punktai yra tie; 

kad rusai pasižada nepulti franeuzų ir nepadėti fralri* 
euzų priešams, kurie pastaruosius pultų. Francija tą 
patj prižada rusams.

Sakoma, kad kartu su šitais politiškais susitarimo’ 
punktais padaryta ir sutartis apie kreditų teikimą so
vietams.

Bet tai vis gana/ paprasti dalykai. Nors Maskva! 
per metų metus skelbė franeuzus esant aršiausiais im* 
perialistais (kas yra tiesa> ir “proletariato tėvynės’* 
priešais, bet būva seniai numanoma, kad jai teks su 
tais imperialistais• tartis. Rusijai verkiant rėikia paskos 
įų, idant ji galėtų? vykinti savo fantastišką “penkmetį” p 
c šiaTfdie paskolų jai niekas kitas negali duoti, kaip tik 
Frakcija.

Bet įdomus aukščiaus paminėtoje sutartyje yta 
štai koks punktas: sutartis įeis į galią tudmet, kai Ru
sija panašias sutartis bus pasirašiusi su Lenkija ir ftu- 
manija. Vadinasi, bolševikai sutiko užmegsti draugiu- 

' gus ryšius ir su šiom dviem šalim.
Visi žino, koki santykiai iki šidbbuvo1 tarpe bolše

vikų ir Lenkijos, Agitad> prieš lenkus, kurstymas 
Lenkijos kaimynų prieš ^Lenkiją buvo, taip sakant, ašis, 
apfinfc kurią sukosi sovietų užsienių politika vakaruose. 

‘ Maskva1 tik cfelfo fruvo drauginga ir Lietuvai, kad* Lie
tuva atsisakė dėtis j lenkų vadovaujamą "ptieš-bjolšeVi- 
kišką bloką”.

Su Rumamja bolševikai irgi buvo visą laiką pik
tuoju, kadangi Rumanija “išplėšė”, anot jų, Rusijai Be-, 
sarabiją, Maskva prisiefcavojo, kad ji neturėsianti ge
ros širdies Rumanijai, kol Besarabija nebusianti g^ą*- 
žinta.

Na, o dabar bolševikai Jau pasižadėjo Frakcijai 
taikytis ir su Lenkija, ir su1 Kūmanija. Tuo bUčfu visas

' .. *

taikytis ir su* Lenkija, ir su1
sęviettj “frontas” vakaruose griųVaif ginfcfov tife fi«

(Tęsinys

Skyrius VII.
Iškarpa iš “tfailygidph’(F, 

9 Rugpiačio 8 d.(Įklijuota į Minos Nfuiray užrašus)(Korespondento pranešimas) WhitbyČia staigiai įvyko viena’ didžiausių žmonėms/žinomų audrų, kuri pasibaigė keistomis, paslaptingomis pa-sek- niėmis. Oras buvo \ troškus ir drėgnas, bet niekuo ypatingu nesiskiri'ąs niro paprasto rugpitičio dienių oito, šeštadienio popietis buvo kuo puikiausias ir dideli būriai gegųžiton- kų pilte pasipylė po Whitby piiestelio kalnynus, miškus ir kitas artimas apylinkes. Garlaiviai “Emma“ ir “Skarboro“ pakartotinai važine jo' pakraščiais, o Wliitby uoste tiesiog buvo prikimšta iŠ ir į Whįtby plaukiančių keleivių. Diena buvo labai graži iki popiet, kuomet susirinkę žmonės ant! kapinių kalno, iš kurto buVo galima matyli toli į rytus ir į šiaurę nusitiešia’nJi jura, pastebėjo šiauTvakariUose aukštai danguje pasirodžiusias “judros uodegas.” Vėjas, kuris 'tuomet putė iš .pietvakarių buvo silpnaš ir baroiiietriška? įkalbant, jį galima buvo pavadinti: “mini. 2; lengvas vėjas.“ (Tuomet pareiga® ėj£š pąjįTrio [sargas padare - ptanjcšimiį iV senas žvejas, kuris jau per (penkiasdešimts metų šėrgčjo____  __________ __________(om pevtoafnų ant Ry- vo šen ir ten. Vienintelis diĮtų uolos,. pąkartodaųias pra- r1......! '-1— ■ * - 11 1-•nešė, kad greitu laiku',t staigiai ibuw svėtimas/jurų

,įvyks atidfa. Saulčlaidiš buvo tiek graržus, tiek didingas, j nudažęs mases susispietusių ■dlėbesų ryškiomis, VaiVOrykš>- įtės spalvomis, kad ištisos minios Žįmonių susibūrė ant kalno prie kapinių? ir Sename bažnytkiemyje pasigerėti vaizdo gražumu. Prieš saulei pasislepiant, vakartį? pusėje drąsiai, adkštai juoduojančių uolų, ji nutiesė sau margą, po visą dangtį išsidraikiusį kelią apibėrdama tūkstančius debesėlių ugningomis saulėlaidžio raudonomis, purpurinėmis, daliomis ir aukso spalvomis; viėmir,/ kitur didešii, mažesni i debesys, lUvcik visai j!uodi m [įvairių įvairidušių pavidalų1, [kaip didžiuliai siluetai nutiesė padanges. Dailininkai to ne- pral’ėidb nepastebėję ir, be a- bejo, ateiaPtį gbgnžės iiiėnėsf, nė vienos galerijos sienos bus apdabintos škicais “Didžiulės [Audros Preliudais.“ Ne vienas kapitonas nieko neatidėlioda- ipas nutarė, kad jo “gelda“ ar “bliu‘dąs’’r kaip jie dažnai •klasifikuodavo savo laivus, neapleis įki audra praeis.Vakarui taip besiartinant, (Vėjas beveik visai pranyko, o vidurnaktyje užviešpatavo mirtinga tyla, troškus karštis ir įtempimas, kuris audrai' bc- siurt’ina'n't1 labai* Vėiįiia į jauf- ringo budo žmones. Juroje matėsi vos keli žiburiai, nes ir •pakraščių! gačl’a’ilviui, kuri'ė pa- prasta'i sįaiikiojn beveik visai prie krašto, p u tolo į jurą ir tik ikėli Žvėj’iį laivėlim plu'diiria-

»

tų uolos, pąkurtoduųias pra-

-stebėtas laivas, /kuris lyg slin*- co ir visomis burėmis į vakarus. Jo jurininkų ir kapitono beprotiškas drąsumas ar nežinojimas buvo plačiai susirinkusių žmonių apkalbamas, ki nepranyko jis visai iš jų akių. Kąi kurie dėjo pastangas laivui duoti signalą sumažinti jūres prieš audrai juos užčiumpant. Nakčiai viską ap-|jas persikėle į rytus ir visi! gaubus, laivas dar tebčsimatė tuojab sudrėbėjo, supratę ko-j sukritusiomis burėmis pludu- kiaiYiė dideliame pavojuje lai-! riuojąs ir siūbuojąs ant pra- vas atsirado*. Tarp jo ir uosto slenkančių juros bangų. riogsojo didžiulės uolos, ku-“Ramus, lyg dailininko ran- riose ne vienas Šatmtis laivas kų išbraižytas laivas.” rado savo galą. Vėjui pučiantPrieš dešimtą, oro ramumas iš rytų, laivas jokiu budu ne- piVSidarČ labai apsunkinantis, btdų galėjęs uosto pasiekti, ir tyla buvo tiek gili, kad kur Artinosi juros nusliigimo lai- mus- Paleistų iš kalėjimo tar- toli subliovus avinis ar mieste kas, bet vilnys Mvo taip di-|P® yra aušrininkų veikėja Ag. sulojus šuniui, jų baisas girdė- dėlės, kad krantų selclubių vi- josi visoje apylinkėje, o dūdų saf nebuvo matyti, o laivas, vi- orkeštras prieplaukoje, grie- somis burėmis švilpė į uostą žiąs linksmą fraheuzišką dai- fokfu greitumu, kad vienas se-Į* mišką, darė lyg diskofdą, įspu- nas jurininkas, bestovįs antpcra^^) apsaugos ministeris dėdingojo nutylušios gamtos kranto pastebėjo1 “j’eigu nesu- van°j° 300 asmenų administra- liarmbnijOje. stos tikriausiai laivas atsidurs tyčiniai nusikaltusiems baus-’ Bet tuojau po vidurnakčio pragare.“ ' Tuo laiku užėjo mes» 6 M kuriems sumažinta, nuo juros atėjo paslaptingas abtras, dar didesnis juros ruko Dovanotos bausmės “Ryto” re- (garsas, o viršui padangėse, per antpuolis — tirštos masės drė- daktoriui P. Radzevičiui, (iš- orą pradėjo - aidėti silpnas, Ignų* miglų, kurios viską ap-H;rem^a’s mėn. į Marijampolės tuščias dundėjimas. . dengė pilku uždangalu ir apskr.) P. šilui (vieniems me-Tuomėt staiga, visai netikė- žmonėms paliko tik jų girde- tams ištremtas į Panevėžio zap.) tai dangus ptfakiUrė. Greitu- jimo orgaiiaš, nes audros A. Tornau, A. Savickaitei (iš- mul, kitris atrodė tiesiog neįti- staugimas, perkūnijos dunde-p:re*Tl^a vieniems metams į ketinti ir aįpit kUrj vėliai bu-ljima^ir didžiulių vihrių šniok- Raudondvarį), A. Masionhii nu- Vo šiurpu pagalvoti, visa gam- įštintas1plito per drėgną marš-policijos priežiūra, Inž. ta ėmė purtytis, tyg mėštongio ką, daug garsiau negu pra- 1V- VyšrtinMskui ir škHarui do- ^griebtą. Vilnys pradėjo kilti džiojė. vanoja likusią bausmę ir kišu didžiausiu įsmfimu, viėn’aį Prožektorius nėbUvo ati- tiems kąip teko girdėti šiau- aiikštėsuč už kitą ir pb keltų trauktas nuo uosto Įėjimo. H«ose dovanotos bausmės tarp TninUčtų*, lygtis, stiklinis jtaros jTeh buvo tikėtasi smūgio ir kitų S. Gabaliauskui ir Ketu- 'paviršhrs’ persikeitė į šUiokš- [žmones lauke nustoję kvapo*, rakiui.čianfj, visą naikinfaUtį'baisUPą. Vejaš staiga persikėlė į šiaur- ’ -----------------Apsistojusios, stt didžiausiu ryčius ir momentaliai išnešto- įnirštom1 jos šėme I>feha pas- jo, išdraikė visą susirinkusį I ”kur kitą siUėlyniis ir daužėsi rūką; ir tuomet, mirabile dic- į plikų tiofij kraštus. Kitos /u, tarp uosto sienų*, galva- 'plakėsi į priėplataką išmesda- trukčiais droždamas pirmyn ir mos pUfaš iki pat abejtioše šhiokdainas Uito vienos baU- uošto prieplaukos šonuose sto- 'gos ant kitos, visomis burėmis Vinčių švyturių viršnUiiį; ’ir viesulo nešamas, uostą Šato’Vejas kaUkė lyg didžiaustos giai pasiekė nežinomasis, pagali još vilkų ir putė tokiu pa- [salptingas rusų laivas. PrO-j dūkimu, kad ir stiprus vyrai žektorius paskui jį nusekė ir voš galėjo afif kojų išstovėti staiga visi žmones sudrebėjo, ’ar laikėsi įsikibę geležies fieš prie vairo bUvo pririštas ■ lra'msW .Viii prieplaukose su- lavonas, ant' krūfin'Js nupuo-1 ... ,sffiniięę žiifitStofai' buvo iš- luSia galva, kuri laivūi besi-l1 .. . . ® . ?. . ?skraidyti, neš kitaip nakties į- supant, svyravO" iš vienos pfi vykiai bųtų buvę ifesųškaito- sės į kitą.’mi.• Prisidėdami pri’ė visų sun1- (Bus daugiaū)kunny ir jiavojų, nuo jiftoš į' . ............ tkfautus pradėjo slinkti firŠtir“’ 'pluoštai rūkų' — b'atti, šlapi' debesys; slėii’ką pamažtr, kaip - . šutektoš, dfėghr, Šlapi,•* šalti. | Nešibikit buvo į ka‘d jitroje žuvirstojų dčaŠiOs ■ savo dvokiančiomis, limpabs čiomis rankomis liete gyvtiš c •. .. NT . i Kaunas,'žt: Spaudoje jau>brolius. Ne vienas sudrebėjo !. \ ♦irukų pluoštams praslinkusi jWo| x J *1šaĘ, fotais rūkas prarieOa- 8^*“® /t!ygl'ft'
vo. ir žaibams' sušvvtaviis tara UŽ nnsavI’Wus J° įskils 17“ ■8U?V>.‘:a[dvari«, asikirsti apie 400 ha atsfVerdavo prieš akis. Vienas ■ J?j t*., , , ,pasfo kitą jie pradėjo varsty- k j- , 4 4 . J. 4 7-14(10) hą fnisko Naryškiniams tfr-. dangų o pasku. juos Šėke nepakaksią, nes miš- ™ ir nuOduimosi priežastys-toks tadehs perkūnijų tr^fo L/ Meškinai Už meifemas, kad, rėdos, visas dangtis ..... 1 7* ... ...i i • - v * * mišką gatinu tėisęr išrinkti lf/$ . ______............ ______________drebėjo iki pamatų, itao šutai 1 V^adimaMš viso atly- . ~ “LlTnrT1’ LihitaI Naryškhtatas - sieksi,J NitfM Jf& 22 «K6?OS.Ka. ul.<lud.!u1* i taft 806,000 litų,: igafūfo šiandie. Kaina 10c..siuntant buvo tikrai diįngi, 1 . J________klauskite Naujienose,įdomus—jura kylanti į ataftš-bčiausius katnus, su. kiekviena .ApsiČviė# ęklctra Obė- 'Vilnimi šyiedė aukštai į Orą ? •' 1didžiulės mases baltų p litų,1 Ikuria's sugriebęs praūžiąs! Vė-1ijas tuoj, ir išsklaidė po M-į. gel6žiwkėli6, stoUs ruošiatii[ Huną; vumur, kitur žvejų; fai-ti eleįtmJ sfotj Bavo rci. vclis j skarmalus sudraskyto^ nllma!lo elekJmis burėmis, beproUsku g>Mr0S ellergiją ir visam mieste- ;tumta skubėjo j priegląWą lillt A,tetil>kata5l. sutartis 3u vengdami paskutinio gavifVaWyb(S jau suda, Gali gauti dafear “N.” antsmūgio; Vienur, kitur suM- u . SefcatteW8 metats ' Obte- patapo No. Craivford ir W. .tavo audros j šonus metamo olefctrd)s Wellington. avė., 3000 North;jjuros mėvos .sparnai. Ant paį■ “N.” Adm.čio Rylų uolos viršaus naujaif , pastatytas prožektorius bu^o'L., w, . ... ipriruoštas bandymams, bet iKį't V iirttffgtyttes uk- stot dar nebuvo megibfešr. ' /prožektoriaus inžinieriai 1 kbaigę\ paskutinius darbųš ir] ‘busį

gfrfnlttfgi minia sušukdavo] džiaugsmingai, ir jų šauksmas vėjo pagriebtas buvo išnešiotas ir sumaišytas su audroš staugimu.Netrukus prožektorius rado juroje pĮuduriuojaUtį laivą, burinį laivą, greičiausiai tą patį, kurį žmonės buvo pastebėję anksčiau. Tuo laiku, ve-

Vilkai kiemuose šunis 
gaudoGudųpiai, Mariampolės aps. Vilkai čia labai drąsus pasidavė. GTttOdžiO 14 d. atėjęs j Gudupių kaimą vilkas pasigavo kieme vaikščiojantį vieno ūki ninko šunį ir nusinešė rėkiantį j girią.

Patenkino daug malo
nės prašymųKaunas, gruod. 14.— Teko sužinoti, kad vakar Respublikos prezidentas patenkino 88, 6 užvakar 122 malonės prašy

Murzantė ir stud. aušr. poetas K. Jakubėnas.
Kad dovanotos bausmės Ketvirtadienį gruodžio 17 d.

l Kvėdarna. Tenįa patirti, kad 
į Kvėdarnos parapijoje vienas vyriškis nuo pat mažų dienų dėvi moteriškus rublis ir jį visi laiko moterimi. Esą jisai deV to taip elgiasi^ kad metrikuose [per klaidą užrašytas moteriškų vardu. Vadinasi, 28 metus taikėsi prie metrikuose įvykusios klaidos ir niekas apie tai nieko' nežinojo ir iš apsiejimo ne-toliau niekas apie tai n rok o nebūtų žinojęs.

i

dėsnis laivas dfjr tebesi matąs,

Atkaktus įsimylėjimas' GrtiW. 6f d. Z M. iš yilka- f į Viskio ap., Paežerių v. Obšru-””*'7 T”7T: i . i ’ . [tų t. įšiTaužė į V. B. Sarmači-
atlygina tižlnų, km? kfetį, kur gulėjo b. 

wH58Bi'vi|iw4jh duRtc ir dukters išmestas išZZL“W fk^s tris-' kartus iššovė j B.,įėt nepataikė. Po to pasislėpė. Kitą dierią1 I^f. vėl atėjo į B. namus ir suhus B. atėmė iš jo revolverį. Grilod. 8 d. M. sa^o liamuose išgėrė nuodų. Jis sulaikytas’ ir paguldytas Vilkaviškio apskr. ligoninėn. Šovi-

V ...... Į";11 . ""',i ’ ..—
■ Iftįi Jką gavome naują 

liai [kultūros numerį 12. Gali-
---- ------ na- gauti Naujienose. Kaileliai, Rokiškio aps. Obb- m/45 centai/

r

Nauja “Naujiena” 
Stotis

_ . ■ F — ^Uddžlb 13 d.netrukus per rūką prąsiskVet- “AMty” sgĮ'fj frtivo bėsėbtai1 iš f 1- ""- didelės šviesos j uostąĮ.Ąniėrikoš grįŽušjo' boksftofikO' pradėjo kaiHš fino kauto Šl'ūo- hį ^ifiČoš ruhgtynėš su niekam ti* jhros paviršiu. Vieną, kitąįČlĮifie^gėj nėžfyohiu‘?p. Bnį kaufą? ji pasirodė labai n’ąii; (šifiraf. Ėūfifetynčto gyventojai'.' dingą, kuomet žvejų laivas!'yL labai -domėjosi. buvo prikišti šmarkimm įpuolęs į noktą, [rinkusi pilna, salė. Tačiau.ritng. tos ryškios šviėsos lydįniaš tyneni žiurėjai fiko* nepkteh- fgaįėjo be jokio pavojaus p r i- kibti. Vinčosv priešininkas jaii1 pfaiikl!i prie prieplaukos, be-; prieš Molynes. nervinosi ii* |sWda<užęs į uolas ar krantus, aiškiai r6?rc baimės, o Susitikęs Rįckvicnaui lai vii j saugiai pa:-[toto a'i'dVo lengvo p. Viučds' šiini- siekus" kraštą, ant krautu hu- £fi'6 krito kaip pelą’ malsite.
uikijii-vo, utį y muši u 

tus. lai sičiai1 r6gb baimės, o Susitikęs 
pa:- likto a'i'i'Cito lengvo p. ViiiČOS šiTiu-

' t . . -J . «til a • • 1 i v.

ĮGALIOJIMUS
(Čowtnactir)'.

O- r! galite; padaryti pas 
mūs pigiau ir geriau 

'. ; , negu kitur.
Klausdami informaci- 

i jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CH1CAGO, 1LL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bain pasiduosiąs polici
jai šiandie

Kuomet teismai kamantinėjo 
senio Baino vaikų^ ir gimines 
bei bendrus, tai paties senio jie 
nekliudė, ba jis buvo ligoninėj. 
Dabar, kada Bain išėjo iš ligo
ninės, tai laukiama, kad kaip 
šiandie jisai pasiduosiąs vals
tybes gynėjo ofiso perdėtiniams. 
Bain bus klausinėjamas ryšy su 
užsidarymu 12 bankų, kuriems 
jis vadovavo.

Holdapas 18 gatvės 
apielinkėje

<>■*■■

Liepė padėti taksoms 
asmeninę savastį

» i

Superior teismo teisėjas 
Charles A. Williams įsakė tak
sų peržiūrėjimo tarybai 
taksavimui savasties lieta 
$15,009X109,000 vertės 
nės savasties. Byja 
į Supreme teismą. 

■ ^s. ..... v ■lWfSW
Alkoholio išdirbėjai 

teisme

/ ĮI U .............. ...... .... ............. III ■linu
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N au j i e no s e,

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicajtoj

listan apie 
ės asmeni- 
tečiaus eis

eter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jutu na
muose arba studijoj. 

730 W. 62 St. 
Tek Bnglewood 5840

1646W. 46th St.

Telefonai 

Eoukvord 5203 

Boulevard 8413

Lietuviai Gydytojai__

DR. MARGĖMS
Valandos; nuo 10 rvto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
. Phone Boulevard 8483

Ofiso 5913

Prasidėjo byla 49 vyrų jr 
vienos moteriškės. Jie yra kal
tinami tuo, kad vadovavę alko- 
golio sindikatui, kuria mm 
m. pardavęs apie 2,000,000 ga
lionų to skistimo ir paėmus už 
jį apie $6,000,000,

■yifa»w*i m i *. ■***»*»

GrahoruJ
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

S...... ..

1327 So. 49tb

Telefoną* 

Cicero 3724

Ct.

Holdaperiai užmušė

Musų patarnavimai 14- 
dotpvėse ir kokiam* rri- 
kai* rUuomw <•** nnki- 
ninga* ir orbr^nge, ro
dei. k«d KHMpKi** tt- 
laidų ■žhifcymui *ky-

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

JJtarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Macųuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hcmlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčionu 

1821 Sa. Halsted Street

Kaip praneša “Herald-Examl- 
ner” keturi banditai padare 
lioldapą minkštų gėrimų parlc- 
re adresu 1800 So. Halsted St. 
Banditai atėmė keturius laikro
dėlius ir $200 pinigų iš koštu- 
merių. Mathew Seimeliu, vie
nas parloro savininkų, buvo 
priverstas atidaryti seifą, iš ku
rio banditai pasiėmę dar $200.

[Acme-P. U A. Photo]

P-lė Ililde Dagmar, 18 metų 
vokietė, kuri iš Hamburgo iš
plaukė į Gibraltarą kaipo jach
tos kapitonas.

Prie Lincoln Highway jr 
Keane avenue keturi bandiUi 
darė boldapą gazolino stočiai, 
Stoties prižiūrėtojas mėgino pa
sipriešinti ir buvo nužagtas.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. OJŲ

. II., II ■II. .r—

lietuvis Akušerės

Mra. A. IL 
JARUSH 

physical 
THERAPY 

» MIDW1PE

South 
Albnny' Av.

Hemlock 9252

756 W. 35th St 
(Cot of 35cb « Habted Sti) 

Ofiso vthodoft nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nedėldicniab pagal «utartį

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5914

DR. NAffiEI IS
756 W. 35th St.

(Coi. of 35th V Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Pbone Bonlerard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistafl

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Unijos viršininkai 
sirinko

SU

uni-Prezidentai 21 gelžkelių 
jų susirinko Palmer House vieš
buty vakar. Jie čia aptars ko
kius reikalavimus statyti gelž
kelių kompanijų atstovams, kai 
prasidės darbininkų ir samdy
tojų tarybos dėl darbo sąlygų. 
Tos derybos prasidės ateinantį 
ketvirtadienį.

Gyvatė atvyko iš toli j 
Chicagą

Edward Hartman, savininkas 
vaisių krautuvės adresu 2860 
Lincoln avenue, aplaikė šviežių 
bananų siuntinį iš Hondūras. 
Juose jis užtiko keturių pėdų 
gyvatę, ši iškarto spiaudčsi, 
bet pakvėpavus šalto ir “tyro” 
Chicagos oro aplč|>o. () neuž
ilgo atsidūrė ^nelaisvėje” po 
stiklu.

Du žuvo auto nelaimėje

Du chicagiečiai tapo užmušti, 
o kili trys sunkiai sužeisti, kad 
automobilius, kuriuo jie va
žiavo, nuslydo pakginen 30 pė
dų ir apvirto arti Douglas, 
Mieto. Užmušti yra Betly Jean 
Langerman, 7 metų, ir jos pus
brolis I^anty McCafferty, 21 m, 
Juodu gyveno adresu 3921 Boc- 
keby st. Kiti trys šeimos na
riai sužeisti.

Užmušė mergaitę ei 
nančią į sekmadie

nio mokyklą
Automobilius užmušė 9 metų 

mergaitę Virginią Wiedenhoft, 
13517 Chatham st., Blue island. 
Vėliau ryšy su ta nelaime ta
po suimtas policininkas Koff- 
man, iš Harvey. Policininkas 
tečiau teisinasi esąs nekaltas. 
.Jis tik nuvežęs mergaitę į li
goninę, kur ji greitai ir mirė.

Mėgino išgelbėti brolį, 
pats žuvo

Surišo garažo prižiurė 
tojų ir padegė garažą
Trys teroristai įveikė garažo 

p riži urėtoj ą Charles Mathisą 
garaže 2241 So. Wabash avė. 
Po to jie paliejo gazoliną ir pa
degė jį. Ugnegesiai gaisrą už
slopino.

žuvo auto nelaimėje
Užmuštas, automobilio nelai

mėje Alfred Nelson, 84 metų, 
2110 North VVestern avė. Ne
laime atsitiko prie VVestern ir 
Chalreston gatvių .

Mirė Deneeno firmos 
narys

Mirė Harry W. Lippincott, 41 
metų advokatas, narys firmos, 
.kuriai vadovauja buvęs senato
rius Charles Deneen. Lippincott 
gyveno adresu 738 Lincoln avė., 
Evanstone. Jis buvo liudininkas 
Balno banko byloje.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KOSTĄNCIJA DUGNIENČ 
persiskyrė su šiuo pasauliu 14 die
ną sausio mėn. 1931 m., sulau
kus 46 metų amžiaus. gimus 
Skrebiškių kaime. Papilės valsč., 
Biržų apskr., o dabar ilsis Šy. 
Kazimiero kapinėse. nuosavoj 
koplyčioj. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Raymondą.

Liūdnai atminčiai mano ėran- 
gicfs žmonos Kostancijos Dugnie- 
nės bus laikomos Šv. Mišios Šv. 
Jurgio bažnyčioje 14 d. sausio 
mėn. 1 93 2 m. 7:00 vai. ryto. 
Kviečiame visiis gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pamal
das.

' šioji 
šių. 
grįši.’ bet aš ankščiau ar. vėliaus 
pas Tave ateisiu. Lauk manę atei
nant!

Nubudęs lieka
« Vyras.

Aš Tave Mano brangiau- 
žmona niekuomet heužmir- 
Tu pas JŲapc jau nebesu-

Nutroško garaže
Rastas negyvas garaže AL 

bert Grossman, 6249 Noi’th 
Maplevvood avė. Jis mirė dėl 
gazo dujų.

^ąroeysro'iirom W*!iini 1 —|T i ii<*wor>h «iimumys^i   mm n

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAs 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
DR. VAITUSH, OPT

, įvairus Gydytojai

DU HERZMAN
’ IS RUSIJOS —
Gerai. lietuviams žinomas per 25 me 

cus kaipo patyręs gydytojas, chimgas 
tr skutena

Gvdo etaigiae ir chroniška* ligas vy

Daktaras V. A. Šimkusl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS pnetauua 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias Ofisas ir Laboratorijai
blauzdų gyslas. 1025 W IStb St., netoli Morgan St

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. Į Valandos: nuo 10—12 pietų it 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. ano 6 iki 7:30 vai rakate
3343 So. Halsted Street ą. Tri. Canal 3110

Tel Boulevard 1401 Rezidencijos telefonai
———————.............. .. .............. .................. Hyd» Ptuh 6755 ar Randolpb 6100

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
tempiu Wabash Avenue 

Tel Pullman 0856 
Gazai X-Ray. ete

Adresu 2000 So. Damen avė. 
buvo tuščias trobėsis, kurį in
spektoriai pripažino kaip pavo
jingą gyventi. Jį ketinta arti
moj ateitity nugriauti.

Būrys vajkiozų, susiburusių 
viduj, pradėjo draskyti nąmę. 
Jų tarpe buvo ir Raymoijd 
Giambrook, 13 metų bernaitis.

Vyresnysis bernaičio brolis 
Walteris (424 So. Hoyne avė.) 
įėjo j trobesį įspėti Raymnnd^, 
kad iis neštųsi laukan* ba tro
bėsis galįs užgriūti, jį. Ray- 
mondas išbėgo. O Walteris pa
siliko viduj kuriami laikui. Jr 
tuo tarpu trobėsis įdubo palai
dodamas jauną vyrą. Valandą 
vėliau ugnegesiai ištraukė jo la
voną iš griuvėsių.

PETRAS STUPELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 dieną. 10 valandą ryte 
19 12 m., sulaukęs 61 metų am
žiaus, gimęs Plungės parap., Tel
šių apskr., Palusčių kaime. Ame
rikoj išgyveilo 25 metus.

Paliko dideliame nubudime po- 
dukrę Prancišką Smilgienę, jos 
dukterį Katherine Kačinskas, i 
pusbrolį East Chicago, Ind. ir gi
mines. o Lietuvoj dvi seseris.

Kūnas pašarvotas. v randasi 
11429 Calumet Avė. Roseland.

Laidotuvės įvyks setedoj, sausio 
13 dieną, 8 vaj. ryte įš wu i 
Visų šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bu? 
nulydėtas į šv, Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Stupčlio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat-ųuo- 
Jįrdžbi kviečtami dalyvauti ' liai- 
dtfthvese ir suteikti jam paskutinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Podukrė, Pusbrolis 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja ' grabo 
rius Budrikis, Tel. Yards 1741.

.■•Ar M a

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą. . Jus, kurie 
turite padidėjusias kojų gyslas atsi
minkite. kaip jūsų kojos išrodė 
prieš gyslų padidėjimą. Jos buvo 
puikios, švelnios, švaria oda ir stip
rios. Ar jus nenorėtumėt vėl turėti 
tokias pat kojas? Jus galite. Tin
kamas gydymas, kurį aš teikiu, yra 
be skausmo, saugus ir veiksmingas. 
Šios gyslos niekad nebegali sugryšti; 
išgydymas yra amžinas. -Aš 
tuos treatmentus be paliovos 
iningai per keturiojįką metų, 
mai, nuovargis, sutinimai ir 
žaizdos išnyksta kartu su gyslomis. 
SPECIALIS PASIŪLYMAS: Laike 
pirmųjų dviejų sausio mėn. savaičių, 
aš duosiu pirmą treatmentą jums vi
siškai DYKAI, kad jus patys pama
tytumėt kaip veikia šias pastebėtinas 
treatmentas pirm negu mokėsit nors 
centą.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
M MOTERŲ

Ruptura Išgydoma

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju ' laidotuvėse kuopigiansu 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveh 2515 arba 251^

'3x4 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cic<8
Tel. Cicero 5927

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryio ii Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, tvaiginio. 
akių aptemimo, nervuotnmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
tzumparcgystj ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikui Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdčiiomjs 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų t:ky» atitaisomot be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitus į 

4712 South Afthland Avė.
Phone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 ArcheT Avė.
Vai 10 iki 12 ryto. 4 iki 6 po pietų i. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir oedėliomii pagal susitarimą

Ofi«o Tel. Lafayetn 7337 
Re* Tri Hvd» Park 3395

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
<729 South Ashland Avė., 21 lubos 

CHICAGO.. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 f 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8130 vaL 
vakaro Nedil. nuo 10 iki 12 *. dieaą 

Phone JULidvay 2880

teikiau 
ir. sek- 
Skaus- 
atdaros

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE 
LIGOSE

Aš kalbų per radio kiekvieną pa- 
nedėlį, utarninką. ketvergį ir subatą, 
kaip 12:30 vai. dieną. Kjajusykitės 
iš WJKS.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kampas Washington St. Room 1105 
Valandos nuo 9 ryto ik* AiOOęo 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedėliomis 9 iki 12 v. d.
..................... ... U RVI ........... 'K

■e.'"TOHW

Telefonas Yardr 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu .automobilius visokiem* reik* 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILt.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

--------- O—-
Telefoną, Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso talandos;

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

Netoli 46th St. Cbicago, 11!

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos)
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 rak Medei nuo 10 iki 12
Rez. Teiephone Maža 3200

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai diena ir naktį Virtinis

2 ik’ 
10

0036

J F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

4-ęLąidotuveBt patarnau 
-r geriau ir pigiau 

, negu' kiti todėl kad 
Priklausau prie fra, 

bų isdirbystėa.
OFISAS:, 

668 W. I8th Street 
Tri, Canal 6174 

• SKYRIUS;
3238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

Ekspertas tyrimo, akių ir pritaikymo* 
akiniij

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo, Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523 

—", 0' i

<sa 6600 South Artesum Avenue
x ' Pbone Prospect 6659 

Ofiro Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 5o. Halsted Streea 
CHICAGO ILL

Garsinkites “N- nose”

Tel. Yardv 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS} AKIU SPECIALISTAS

4. MONTVID. M. D
Vest Town State Bank Bldg 

24Q0 IV Hadison St.

Vai. • i iki 3 po pietų* 6 iki 8 vak
Tel. Wmi 2860

Namu telefonai Bruniwi;k 059*

Ofiso «Tel. Victory 6893 
Rezidencijos T«L Drezel 9191

DR. A. A. ROTE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

z Ofisas:

' 3102 So. Halsted St.
arti 31st Street 

CHICAGO, ILL.

Nedėliotais ir iventad. 10—12 dieną.

TeE’Canal 4050 Vaneri&oa

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

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odos

Advokatai

4 27

EOVEIKIS
KVIETKININKAS .

NUSKINTOS KVIETKOS !
Pristatome į Vilias Miesto Dalis > 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

3316 S. Halsted Si, Tel. Boulevard 7314

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

’ T' • h T#

■ -.ei
AMBULANCE P ATABN AVIMAS DIENA ir N AKT) 

Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavim#, kuomet j b yra tebiamiai reikaliogaa 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŲSU GIMUMIJUM 

Didyaia Ofisas 

4605’07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonah YARDS 1741 it 1742 '

Ofisas ii Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampis Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6'iki 3 

Nedėliomh nuo 10 iki 12.

Duokite navo akis išegzaminuoti

Dr.,A. R. BLUMENTHAI
OPTOMETRISl

Praktikuoja viri 20 m 
S. Ashland Avė 

'* kampas 47th St. 
Tel Boulevard 648?

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STR1K0L 

Lietuvys Gydytojai, 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po ui 

1645 So. Ashland Avė. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tcį. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė,
Tel. Prospect 1930

Kj GUGIS 
^ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbocn 6t.t Rpoffi i 113 

Telefonas Central 441J
V*Uod<Mi nuo 9 ryto Hki 4 po piet* 

Gyvenimo rūta >
13 23 South Halsted 

Tel Boulevard 1310 z 
v alodas i pųo 6 iki 8 v>l kieksrfto* 

vakarą, išskyrus kerverga
Nedėtaoj nuo 9 iki 12 ryto

Duokite «avo akis išegzaminuoti 
DYKAI - 

Registruotam Optomctristui
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė Tel. Yard* 6780

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J; KARALIUS 
Gydytojas ii Chirurgas 
3147 So Halsted Street 

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

4. K. Rutkauskas. M. D. 
*442 South Westeto Avenue

Tri. Lafayetce 414 6

VALANDOS’ 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
cao 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Suite 3 
Tel. Ptotpect 1028

Reti 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofise valandoi 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedilioj p-gal sutartį

A. A. OU8
R. A. VĄSAI4JE

ADVOKATAI 
11 South La Saite Stmf 

Room 1934 Tel RaadUpb ®H3 
Vabudot turo 9 ryto iki 5 r*J rak 
1241 S Halsted St. Tel Vieton 

Valandom — 7 Iki 9 vakare 
QIj>—Uura. Retv ir Sutapto* *0
Vaaafle—•4>an. Ser ir Pžtpyėios rak

John Kuchinskas
Lietuvis. Advokatas

Arti Leavitt St.
Friefonm Conei 2552

Valandom 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 4

A. L. Davidonis, M.D.
1910 So. Michigan Avenue

Tel. Kęnwood ’ 51.07
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
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JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordoa) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adams St., Room 2117 
Triepbone Rsndolpb 6727

Vahareie 2151 W. 22nd 8t. nop ^-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Na*i« M ryte. Tri. Repz^k 9800
i n, i. niRsroy-^ i< wjRii'MW"wmiim|i|s i ip*n«snin r1-**

JOSEPH J. GRISH
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Antradieniš, sausio 12, 1933

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE

“Naujienų” koncer
tas

“Naujienų” koncertas jau Čia 
pat. Sausio 17 d. Lietuvių Au
ditorijoj bus ne tik šaunus kon
certas, bet ir kiti įdomus pa- 
marginimai.

Programe daylvaus abu mu
sų geriausi chorai. “Pirmyn” 
dalyvaus kartu su orkestru, o 
“Birute” su savo naujai siisi- 
kurusiu kvartetu. .Kadangi 
kvartetas susideda iš tokių dai
nininkų kaip Stogis, Rimkus, 
Kaminskas ir Ažukas, tai apie 
jo gerumų nėra reikalo kalbė
ti. Kvartetas sudainuos kon
certe, be kitų dainų, “VVooden 
Soldiers”.

Ukrainiečių baletas savo gy
vais šokiais pamargins progra
mą.

Bus ir naujanybių. Būtent, j 
garsiakalbis ir koncerto rekor- i 
davimas. Dauginu apie tai bus 
pranešta vėliau.

“Naujienų” Radio 
Pusvalandis

Dainos, Makalų šeimyna, p. Jur
gelionis kaip pranešėjas.

Sekmadienį, sausio 10.. nuo 6 
iki 6:30 valandos vakaro iš ra
dio stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles, buvo transliuotas 
“Naujienų” programas.

Tik pusė valandos. Nedaug. 
Bet. kaip drg. Grigaitis įvadoj 
pasakė, kad šie programai bus 
švarus, neužgaunantys pavienių 
asmenų arba organizacijų ir ge
riausi galimi su musų, Cnicagos 
lietuvių, jėgomis, taip progra
mas ir buvo toks.

^Pirmoji jo dalis susidėjo iš 
dainų. Duetas p-lių Vespendrai- 
tės ir Skeveriutės galima api
budinti bendru žodžiu— simpa
tingas.

Didžiuliuose teatruose gal rei
kalinga balso galybė, jausmų 
aitrumas, kad jie pasiektų visus 
trobesio kampus. Bet mažes
niuose dažnai tiekiama dainavi
mo rūšis žinoma kaip simpatin
ga. šios rūšies dainavimu ape
liuojama j publiką lyg užuojau
tos, lyg dainos ir dainuojančio 
sjelos suprantimo ieškant. Ir ot 
toks simpatingas dainavimas 
per radio gali rasti atbalsio ra
dio programų klausytojuose. 
Nes klausytojai dažniausia esti 
savuose namuose, mažais būre
liais, poromis ar pavieniai, o 
dainininko ar dainininkės bal
sas skrieja iš taip arti, kad, ro
dosi, tik jiems vieniems tedai- 
nuojama.

P-nia Steponavičienė sudaina
vo porą dainelių, tai kompozi
cijas Gruodžio ir Petro Sarpa- 
liaus. Ji— turinti puikų balsą 
daininkė; ji— patyrusi daini
ninkė. Klausais jos ir jauti, kad 
tai yra jos profesija.

Makalų šeimyna.

Teko asmeniškai klausti Jur- 
gelionio, šių programų vedėjo, 
iš kokių asmenų susidaro Ma
kalų šeimyna. Atsakė: “Iš Ma
kalo, Makalienės, Makaliuko ir 
Makaliutės”.
. —Bet kokios dalyvių pavar
dės?

Atsakė: “Kam teirautis apie 
atskiras pavardes? Imk visą 
šeimą Makalų pavarde. Lietuvių 
šeimą Amerikoj— tokią, kokių 
daug yra; gal daugiausia musų 
tarpe”. \

Gal ateity ir teks patirti Ma
kalų šeimynos aktorių vardai. O 
dabar jie ir jos pasilieka tik 
Makalai.

Senis Makalas patiko man. 
Lėtas vyras, turbut daug-nemo- 
kytas mokyklose, nes vakarie
nės laiku gan sunkiai skaitė 
laišką. iš Lietuvos. Bet, mato
mai, paties gyvenimo tai jau 
mokytas nemažai Ir net toks

“Birutės” choras, kuriam vadovauja visiems chicagie čiams gerai žinomas pianistas Mikas Yozavitas. “Bi
rutė” stropiai rengiasi prie “Naujienų” koncerto. Ji be kitko sudainuos naują ir labai gražią Bertulio su

komponuotą dainą “Vėtros”.

laiškas iš Lietuvos tenka skai
tyti jam pačiam, ba vaikai, nors 
ir mokyklą ėję Amerikoj, pasi
sako nemoką perskaityti. Jis 
tikras šeimynos ramstis, jos 
paspirtis.

Makalienė— tai lietuve moti
na. Tokia motina, kokių dau
giausia yra: Kad ir be nosies 
jos sūnelis ar duktė butų, bet 
jie gražiausi, nes jos vaikai. Ir 
kada tėvas mėgina Makaliuką 
ruščiau pabarti, tai motina tuoj 
užsistoja už vaiką.

O vaikas? Jis gyvena pusiau 
Makalų šeimynoj, o pusiau ki
tur. Namie pavalgo, išsimiega, 
gal dar iš tėvo, o greičiau iš 
motinos pasiskolina pinigų, kai 
nebeturi savo. Bet jo draugai, 
jo mintys, jo dėmesis yra. kitur. 
Ir nespėja jis vakarienę paval
gyti, jau bėga į garažą torduką 
pasiimti ir važiuoti. Ir šiam Ma
kalų šeimos pavyzdy Makaliu- 
kui rupi airišiukė.

Kai kas paklaus: “Kodėl ai- 
riše? Kodėl ne žydė, lenkė ar 
slavokc?”

Makalų šeimos istorijoj, kaip 
pradėta ji vaizduoti sekmadieni, 
ta “airišiukė” faktinai reiškia 
svetimtautę. Mes Chicagoj ir ki
tuose miestuose vadiname kita
taučius “airišiais”, sakyčiau, ta 
prasme, kuria anglies kasyklų 
apskričiuose, bent Illinois vals
tijoj, lietuviai kitataučius va
dina “žydais”.

Ir dar viena lietuvių šeimy
nos ypatybė Amerikoj tapo pa- 
briežta Makalų vakarienėj: vai
kas išvažiuoja savo keliais, o 
duktė pasilieka namie. Ar no 
taip esti tikrajam musų gyve
nime ? Lietuviškuose parengi
muose, musų rateliuose, musų 
sueigėlėse mergaičių ne stoka. 
Jos pasilieka su tėvais. Kas ki
ta su sūnumis. Jie didžiumoj 
eina savo keliais, arba bent la
biau traukia savo keliais, nei 
dukterys.

P-nas Jurgelionis kaip 
anaunseris

Patiko man p. Jurgelionio 
metodą daryti pranešimus. Kal
ba jis lėtai, kad kiekvienas su
prastų. Akcentuoja. Akcentuoja 
pakankamai, taip jog net pap
rastas pranešimas apie krautu
vę ar banka pasidaro Įdomus, 
vertas pasiklausyti.

Kas be ko. Pastebėjau ir tru
kumų. Pratęs “tarkuoti” saVo 
“artymą”, kaip geras krikščio
nis, nurodysiu, jogei jis “ne 
vietoj” - nusikosėjo, gi vienur-
kitur gal truputį perilgą tylos | 
protarpį padare.

Bendrai imant
Bendrai visą programa imant, 

galima pastebėti viena “stam
biausia” yda— per trumpas jis 
buvo! Bet duotu jam laiku jis 
išpildyta įdomiai, vietomis tik
rai artistiniai, ir pasakysiu, kad 
laukiu ateinančio programo ne
kantriai. O tą programą trans
liuos, kaip ir praėjusį sekmadie
nį, iš stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles, nuo 6 iki 6:30 vai. 
vakaro.

—Rep.

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programą
Dear Sir:

I enjoyed the program that 
was on W. G. E. S. from 6:001 
to 6:30 today, Sunday, January 
10, 1932. I could listen to the 
program for an hour and wish 
it could be made that long. f 
liked especially “Makalų šei
myna”.

Yours truly,
(Mrs.) Sophie Claras, 

Chicago.

Lietuvių Radio 
Programa

šiandie nuo 7 iki 8 vai. vaka
re, iš W. G. E. S. radio stoties, 
įvyks nuolatinis radio progra
mas, leidžiamas per Lietuvių iš
taigą Peoples Furniture Kom
panija. |

Programo išpildime dalyvaus 
įžymus radio dainininkai, kaip 
tai: J. Romanas, p-lė B. Rubi- 
naitė, L. Tandžegulskis, pianis
tas R. Romanas, kalbės Advo
katas J. Borden, ir Dr. C 
Kliauga, šposus pasakos juokda 
rys “čialis Kepure”, bus graži 
muzika ir kiti įvairumai, kuom, 
pasitikima, kad klausytojai bu 
pilnai patenkinti. :

—Rep.

Tamkevičius ligo 
ninėj

A. Tamkevičius, Lietuviu 
Tautinių Kapinių valdybos pir
mininkas ir žymus lietuvių 
draugijų darbuotojas. randas- 
šiuo laiku šv. Kryžiaus ligoni
nėj. '■

Praėjusj ketvirtadienį jam 
buvo padaryta operacija. Ma
no pagulėti ligoninėj apie porą 
savaičių.

Butų gerai, kad draugai at 
lankytų jį.—P. Daubaras.

Kaip Dievo dovaną 
terioja

Važiuoju vakar Halsted gat
ve. Ties trobesiu 5041 So. 
Halsted Street minia žmonių — 
iš vienos pusės namo apie porą 
šimtų ir iš kitos apie tiek pat.

Ko jie čia susirinko? Gatvėj 
apie dešimtį bačkų. Kai kurios 
putoja. Kitos, matyti Jau tuš
čios. O pagal šaligatvi griove
liu alaus srove. i

Iš vidaus kažin kokie ponai 
rita dar ir daugiau bačkų. Mi
nia žiuri ir rija seilę, kad toks 
gražus pažiūrėti skistimas taip 
niekams teriojama.

Ir aš pamislijau: Tai užėjo 
laikai, kad šitaip Dievo dova
na eikvojama. Ale, kad nesu
sigraudinti perdaug, tai pasi
stengsiu kuo greičiausia užmirš, 
ti.—Pravažiavęs.

Gatvekary “laisvės” 
nėra

Sausio 10 d. važiuoju gat- 
vekariu, pigiausiu pasauly li
muzinu, į Rožių žemę.

Tarp kitų pasažierių limuzi
ne randasi ir pora negrų su sa
vo svythartėmis. Kaip tuo du 
vyriškiu, taip jų merginos gal 
buvo kiek apsvaigę Amerikos 
blaivybe, o gal iš meilės nesi
skaitė su buržuazine tvarka. 
Kalbomis, meiliškomis ir keiks- 
miškomis pastabomis jie vis 
didesni kitų pasažierių dėmesį 
kreipia į save.

Pagalios kai kurie negrai iš 
publikos nueina pas kondukto
rių ir užprotestuoja. Kondukto- 
•ius ateina pas’ tuo du vyru 
r pareiškia jiems, kad kiti 
įmonės nemėgia klausytis to
kių kalbų, kaip jų keturių.

Bet vyrai ima dar garsiau 
iliovotis.

Konduktorius tyli. Karas pa- 
liekia 43 gatvę, kur netoliese 
•andasi policijos stotis. Ir vėl 
uodveidžiai, visą laiką ramiai 
išsilaikiusieji, pareikalauja, kad 
konduktorius išvestų “jaunave- 
Ižius” iš gatvekario. Vienas 
eikalaujančių padaro pastabą 

’.onduktoriui, kad jis turįs žit 
loti savo pareigą link žmonių, 

kurie bemoka žmoniškai elgtis 
riešoj vietoj.

Tada konduktorius pamoja 
•anka policijos stoties linkui. 
Greitai pasirodo trys detekty
vai, kurie visus ketprius triukš
madarius išsiveda iš gatvekario 
! policijos stotį.

Už kokios penkiolikos minu
lių merginos sugrįžo į gatvėj 
:ar{, o abu vyru, matyti, pasi 

liko už grotų. Merginoms su

grįžus, gatvekaris vėl leidosi 
važiuoti.

Aš gi manau sau: Gerai And 
riulis su Bimba rašo, kad Ame
rikoj nėra laisvės, ir pats ma
čiau, kad kai kurie šiur neturi 
laisvės nė dėdės Šamo gatve
kary.—Senas Petras.

Marą liet te Park
Spulkos narių metinis susirin

kimas

Dollar Savings Building and 
Loan Association, lietuvių spul
kos narių metinis susirinkimas 
įvyko sausio 7, d. š. m. spulkos 
ofise, 6812 S. Western Avė., 
Chicago.

Valdyba išdavė raportus iš 
visų metų darbuotės, iš kurių 
paaiškėjo, kad kalbama spulka 
paaugo nariais ir kapitalu.

Skaitytas raportas spulkos 
auditoriaus p. Ad. Kiepura, iš 
kurio paaiškėjo, kad pelnas ta- 
pa padalintas tarp narių 6% ant 
jų įmokėti) pinigų į kasą. Tas 
parodo, kad spulkos valdyba 
ir direktoriai sugebėjo šiuose 
sunkiuose laikuose ne tik pri
rašyti daugiau prie spulkos, bet 
ir gražaus pelno padarė na
riams.

Taipgi turiu pažymėti, kad 
tapo išrinkti du nauji direkto 
riai: pp. Anton Kuizin ir Pra
nas Kayris, plačiai žinomi Chi
cagoj e kaip teisingi ir darbš 
tųs visuomenes darbuotojai. 
Tai reiškia, kad spulkos direk 
toriatas susilaukė dviejų darbš
čių ir pasitikimų narių.

Valdyba 1932 metams tapo iš- 
rinkta iš sekančių direktorių: 
Jos. Yushkievvitz—prez., Geo. 
Gribas—vice-prez., K. J. Mackc 
—sekr., Geo. Stungis—ižd.

Linkiu valdybai ir direkto-. 
riains gerų pasekmių šiais me
tais darbuotis Spulkos ir jos 
narių gerovei.

—Spulkos narys.
Englewood

lį • I į , . I .

Beskaitant musų gerbiamą 
dienraštį “Naujienas”, teko 
man nusistebėti patėmijus sa
vąjį vardą šeštadienio numery 
ir apie mano’ darbuotę Engle- 
woodo lietuvių kolonijoj. To
dėl per šį patį laikraštį, kurį 
Ėnglewoodi.ečiai labiausiai skaįt 
to, noriu ištartai širdingą ačiū 
draugui “Vėjavaikiui” už jo 
puikų parašytą straipsnį ir vi
siems apylinkiams lietuviams, 
kurie žada remti “Dramos ir 
Dainos’? balių. r

Visų labiausiai noriu atsiliep
ti lietuvių visuomenę ir į vi
sus narius, kad draugas “Ve- 
'javaikis” Yašydama® straipsnį 
padarė klaidą kaslink musų ba-

liaus dienos. Gal draugas ge
rai nenugirdo, todėl aš prašau 
šią klaidą per “Naujienas” ati
taisyti. Klaida yra ta, kad Im
lius Įvyks sausio 23 dieną, o no 
sausio 26.

Širdingai kviečiu visus atsi
lankyti minėtą dieną, t. y. sau
sio 23, į Colonial Hali, 5436 
Wentworth Avė., praleisti vie
ną linksmą vakarą su jaunuo
liais, kurie lankysis iš visų,ko
lonijų, ir pakelti šios žinomos 
draugijos veikimą.—Balčytis.

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir būda

vo jimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro kas
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia

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

Vėliausi ir geriausi 
treatmentai išgydy
mui kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūsles, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali treat
mentai sugrąžini
mui energijos ir 
stiprumo be laiko 
nusilpusiems ir ly
tiniai silpniems vy
rams. 1

J Sergantys žmonės kviečiami ateiti 
i dėl nemokamų informacijų, kurios 
»bus suteiktos be jokių pareigų.
• Dr. Ross kainos yra žemos ir vi- 
1 siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 

, duoti progos išsigydyti.

: DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS

J 35 South Dearborn Street
i kampas Monroe Street, Cbicago. III. 
1 Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Į Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
, dcl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 

5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Pancdėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
Dvigubas Programas

‘Anybodys Blonde’
su

Dorothy Rcvier, Reed Howes, 
Edna Murphy 

ir 

‘Reckless Living’ 
su

Ričardo Cortez, Mae Clark, 
Norman Foster

Taipgi
Komedijot, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

RAMOVA| ItheatreFI
35 b Halsted Sts.

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas Programas

‘The Yellow Ticket’
x su
Elissa Landi ir Lionei Barrymore

ir

‘The Ruling Voice’
su 

Walter Huston, Loretta Young, 
David Manners 

' Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios

1 Margumynai.

N A U J
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

d?

NŲ

dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių informacijų
kreipkjtės 1739 So. Halsted St.

T. Rypkevičia, sekr.

L. D. Namo Bendrovei šerininkų su
sirinkimas įvyks antradieny j, sausio 12 
d.. 7:30 vai. vakare, L. D. svetainėj, 
10413 So; Michigan Avė. Šis iėri- 
ninkų susirinkimas yra svarbus tuomi. 
kad bus renkami nauji direktoriai ir 
kitokios komisijos. Taipgi yra svar
bių bendrovės reikalų, kurie reikės ap
svarstyti. P. Raianskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
vienų vyrų praktika įvyks antradienį, 
sausio 12 d., Mcldažio svetainėj, 8 vai. 
vak. Ncsivėluokite. — Valdyba

Bridgeporto Lietuvių Politikai ir Pa- 
šelpos Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
utarninke sausio 12 d., Ch. Liet. Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Draugai, 
malonėkite būtinai visi atsilankyti, ka
dangi turime labai svarbių reikalų dėl 
Kliubo labo nutarimui. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Dr-joi S. P. me
tinis susirinkimas bus antradienyje, sau
sio 12 d., 7:30 v. v. Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Lcavitt St. Šiame 
susirinkime auditorius p. J. Varkala iš
duos metinį Dr-jos raportu piniginio 
stovio. Užbaigus Draugijos reikalus 
svarstyti — eis įdomus programas: kal
bės Dr. A. Margeris. temdije "Kas Tai 
Yra Sapnai?’’ Dainuos p-lė S. Poške- 
viciutė, pianą skambins p-lė Alfreda 
Scmaskiutė. — Sekr. X. Saikui.

Kensington. Lietuvių Bendrovės sėri- 
ninkų metinis susirinkimas įvyks trečia
dieny, sausio 13 d.. 7:30 vai. vak.. F. 
Shedvcll svetainėj. 341 Kcnsington Avė. 
Nariai esat kviečiami visi atsilankyti, 
nes bus išduotas metinis raportas apie 
bendrovės stovį ir daug svarbių daly
kų aptarti. Direkcija.

“Birutės" Choro repeticijos įvyks 
šiandien vakare, lygiai 7:30 vai., Gage 
Park svetainėje . Visi choro dalyviai 
nepamirškite atsilankyti. Valdyba.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit j namai

3315 So. Halsted St
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

rURKIfiKOH. RVT.FURFNftS VANOS TB 
KLKKTRIKINT8 GYDYMAS

Treatmentai vtaolrtt] kraujo lirų, reutna 
tizmo. nervu, lumbago. Šalčio, paraly 
tiaua. aclatica ir visas panaMas liras tr
itome su elektros therapy, vic lėtini ai s 
spinduliais, eonunofdal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki iflft ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
jrerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 466»

Educational
__  

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO 

henomis ar vakarais. Del informacija 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
___________ Finansai; Paskolos

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Ge^as užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

Miscellaneous 
.Įyairąp

GALANDU PIUKLUS 
25c.

1819 So. Union Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

BEKERIS AR PAGELBININKAS

Vyras, kuris dabar dirba ir turi ma
žiausia vienus metus patyrimo prie ke
pimo, kad liuosu laiku lavintis ir pri
sirengti prie geresnių darbų.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir 
klauskit Mr. ZAM.

REIKALINGAS patyręs beileris po
pierių atmatų šapoj. 915 So. State St. 
užpakaly.

PAIEŠKAU janitoriaus pagelbininko, 
tik unijisto, pavienis, blaivas. 

Tel. Mansfield 10323

U Help Wanted—Female
REIKALINGA į restauranų "pirmos 

rūšies virėja — moteris arba mergina 
Rašykite tuojaus savo patyrimą, antrašą 
ir telefoną. Box 1383. Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Candy ir Notions 
krautuvė. Geroj apielinkėj. Priežastis 
pardavimo apleidžiu šitą miestą.

4020 So, Montgomtry, St.




