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Kiekvienam Amerikiečiui
Išpuola Kasmet po $100
Mokesnių ir $131 Skolų

E

I |l *»l|l Į

Panaikinus karines 
skolas valstybėms 

dar liks naminės

Chicago, III., Penktadienis, Sausis-Jauna ry 1 1932 No. 12

Anglijos ir Francijos valdžios 
dar labiau prąsiskolinę

tų įplaukos siekia keturis bili
jonus dolerių tiek pat, kiek kai
nuoja ftderalės valdžios išlai
dos; ir 1931 metais vien tik 
New Yorke miesto biudžetas 
siekė 620 milijonų dolerių,’ tai 
yra tiek pat, kiek prieš karą 
kainavo visa Suvienytų Valsti
jų valdžia”.

“Dabar kasmetinių mokesnių 
nuo kiekvienos gyvos galvos iš
puola po virš $100, kuomet 1913 
metais išpuolė vos po $12”.

Lavalio kabinetas
.' • ■ • I ' * ■ '

turės skaitlingą 
radikalą opozici

Briand rengiasi paskelbt I. 
“mirtiną kovą”

-London, saus. 14. — Visiš
kai nušluoti karo skolas ir re
paracijas ir pašalinti ant vi
suomet tą nelemtą karo atmin
tį viešai užrekomendavo Sir 
VValter Lavton, žinomas Angli
jos finansų ekspertas ir Baze
lio komiteto atstovas.

Karo skolas panaikinus vals
tybės vis tik turės ko mokėti, 
nes po karo nežmoniškai padi
dėjo įvairios skolos valstybių 
viduj. Atėmus į šalį karo sko
las, kurias valstybės yra sko
lingos viena kitai, jos dar vis 
tik liks skolingos Anglija $32,- 
076,000,000 ~ arba po $729 nuo 
kiekvienos galvos; Suvienytos 
Valstijos turės vienų tik vidaus 
skolų $15,552,000,000 arba po 
$131.22 puo kiekvienos galvos; 
Vokietija beturės vidaus skolų 
$2,430,000,000 arba po $38.88 
nuo galvos ir Franci ja ^urės 
$11,178,000,000 arba po $272.16 
nuo galvos. Nežiūrint į'tokias 
vidaus skolų skaitlines Sir Wal- 
ter tvirtina, kad karo skolų pa
naikinimas tūkstanteriopai at- ambasadoriui Hugh Gibson dėl

Įžeidžiančių straipsnių, tilpusių 
belgų spaudoje Amerikos adre
su.

Vienas tų staipsnių, tilpęs 
“Independence Belge” smarkiai 
puolė senatoriuj Borah ir 
Johnson už jų nusistatymą prieš 
reparacijų palengvinimą, pasa
kydamas, kad tie du senatoriai 
išreiškiu visos Amerikos igno- 
fanciją, kuri užsiėmusi “gengs- 
teriais” nebeturinti laiko 1 pa
žiūrėti j Europos padėtį.

Mussolini pataria 
priversti Ameriką

Europai panaikinus karo sko
las, Amerika turės sutikti *

Roma, Italija, saus. 14. — 
Pats Mussolini savo organe Po- 
pulo d’Italia per tris dienas iš
dėstė Italijos politiką, kviesda
mas Europą panaikinti karo 
skolas ir pastatyti Ameriką tp- 
kion padėtin, kad ir ji turės, 
noroms nenoroms, sutikti. Fran- 
cijai užimti Vokietijos Reiną 
Italija nepadėsianti.

Belgija atsiprašė Ame
rikos

Brussels, *san8h’*'14. -^ Belgi
jos užsienių miriisteris Paul 
Hymans atsiprašė Amerikos

lygintų valstybėms kitais ke
liais, būtent pasitikėjimo ir 
bendradarbiavimo atstatymu.
Tūkstančiai reikalavimų suvar

žyti aikvojimus
Washington, saus. 14. — Iš 

tūkstančių vietų kongreso na
riai gauna reikalavimus daryti 
viską, kad šalies lėšų aikvoji- 
mas butų kuogreiČiausiai ap
karpytas ir gyvenimas grąžin
tas į normales vėžes.

Dr. VVilliam Gerry Morgan, 
Amerikos Medikų asociacijos 
prezidentas adrese Taksų Mo
kėtojų Lygai patiekė šiurpinan
čių statistikos žinių apie pas
kutiniais metais milžinišką iš
laidų ir mokesnių padidėjimą.

“Kiekvienas doleris iš dvyli
kos bilijonų kasmetinių valdžios 
išlaidų yra surinktas iš taksų 
mokėtojų kišenių. Besąlyginis 
taksų kėlimas tiek pakėlė pra
gyvenimo išlaidas, kad jau nebe
galima iškęsti’, sakė Morgan.
Valdžia kainuoja po 12 bilijonų 

kasmet
Minėdamas, kad federalių ir 

lokalių valdžios įstaigų išlaidos 
•pasiekė $12,000,000,000 metams, 
Mr. Morgan pastebėjo, kad da
bar valstybės vidaus skolos au
ga po visą bilijoną kas metai, 
nežiūrint kad jau 8 bilijonai 
skolų yra priaugę ligi pereitų 
metų pradžios.

“Amerikos 250 didžiųjų mies-

Automobiliai New Yor 
ke ir Chicagoj

New York, saus. 14.— čia 
yra leidžiama važiuoti bulva
rais nedaugiau kaip 35 mylių 
per valandą, kuomet Chicagoj 
leidžiama ligi 45 mylių. Bę to 
Chicagos plačiais bulvarais erd
va ir platu, kuomet New Yorko 
gatvėmis susikimšę automobi
liai tegali važiuoti žmogaus žin- 
ksnio greitumu.

Dentistai iš bankų reir 
kalauja aukso dantims

Viena, Austrijai, saus. 14. — 
Kadangi Austrija uždraudė au
kso pardavinėjimą, viešai, Vie
nos dentistai kreipėsi j valsty
bės banką reikalaudami 
aukso dantų plomboms 
syti. . /

pirkti 
užtai-

Kalinys nužudė kalėjimo gydy
tojo dukterį

^ OR H S.,
Chicajai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja^

Bellefonte, Pa-., saus. 14. — 
Elisabeth Hickok, 22, duktė 
Rpckview pataisos nimų; gydy
tojo rasta išniekinta ir paplau
ta savo namuose, kur tuo laiku 
dirbo paties gydytojo pasi-

švelnusar lietus, kiek šalčiau 
vėliau stiprokas nepastovus ve
jas. Vakar temperatūra 39-40.

Collins, 37 metų, 
gimelis. Suimtas 
pažino.'

moralis išsi
Collins prisi

•j/

Paryžius, saus. 14. — Prem
jeras Lavai susidarė absoliučiai 
savo žmonių kabinetą pats pa
silaikydamas pareigas ministe- 
rio pirmininko ir pasiimdamas 
iš Briando užsienio ministerio 
portfelį, karo ministeriu pasi- 
kvjetęs Andre Tardieu, pasekė 7 
ją buvusio Francijos “tigro” 
Clemenceau ir agrikultūros mi
nisteriu jauną Pierre Cathula, 
savo ir Tardieu pasekėją. Su 
tuo kabinetu Lavai tikisi va
ryti savo politiku busimose Lu- 
zanos reparacijų ir Genevos nu
siginklavimą konferencijose.

Aristide Briand, . išstumtas 
iš užsienių ministeriu, jaučiasi 
skaudžiai užgautas ir rengiasi 
parlamente, pradėti prieš Lavai 
“mirtiną kovą”; taip jau atsisa
kymas kairiųjų liberalų ir ra
dikalų vadų kaip Bortcour, Bar- 
thou, Painieve ir Herriot įeiti 
į kabinėtą-reiškią, kad Lavai,

‘turės nepąprastaf. stiprią ppo-į - 
žičiją.

-------------i---------------- L
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12. užmušta, 150 su
žeista audroje

• i

Alabama, Ala., saus. 14.—Ma
žiausia 12 žmonių užmušta ir 
150 sužeista ir daug šimtų šei
mynų neteko namų šiaurės 
Mississippi ir vakarų Alabama 
valstijose praūžus smarkiam 
tornado. Be to tos dvi valsti
jos ir l’ennesse ir Lousiana 
kenčia daug nuo potvynių.

Moundville miestely, kur dau
giausia žmonių žuvo, vėjas pa
gavęs kelis vaikus išnešė per 
aukštą tvorą ir atvirą šulinį j 
laukus, vienai moterei nuplėšė 
visus rubus, kitur nąmus su
griovęs vejas pečių nunešė 50 
pėdų tolumą, dar kitur vėjo 
nešama lenta nupiovė karvei ko
ja- ,

Amerikos santykiai 
su honoluliečiais 
kasdieną aštrėja

Karo laivyno šalininkai reika
lauja griežtų represijų

Milij’oniere gavo 20 me
tų kalėjimo

Flint, Mich., saus. 14. —He- 
len Joy Morgan, 27 metų, tur
tinga paveldėtoja, gavo nuo 20 
ligi 25 metų kalėjimo už nu
žudymą savo meilužio mechani
ko Leslie Casteel.

P-ia Massie, kuri Filipinų mieste Honolulu tapo užpulta 
išniekinta. Jos vyras, motiria ir-dar du yra kaltinami užpuoliko 
nulinčiavimu. J

Hooveris paskelbė 
' liomipu^sifs seka

Nepriklausomieji repuplikomi 
statys* savo kandidatą

ir
Gauris askundė Salem 

miestą

Meksika suvaržė emi 
graciją į J. V.

Mexico City, saus. 14. Norė
dama užkirsti kelią prasiplati
nusiai emigracijai į Jungtines 
Valstijas, Meksikos valdžia j- 
steigė naujį emigracijos biurą, 
kuris neleis meksikiečiams vyk-

Rezignavo plieno trusto 
galva

New York, saus. 14. —James 
A. Farrell, kuris nuo paprasto 
darbininko iškilo iki didžiausios 
pasaulyje korporacijos prezi
dento vietos, jtėikė savo rezig
naciją, atsisakydamas nuo Unit
ed States Steel , korporacijos 
prezidento vietos.

Washington, saus; 14.—Post- 
master gener. Brown šiandien 
paskelbė, kad Hooveris . yra 
kandidatas renominacijoms į 
prezidentus republikonų tikjetu. 
- <'Bro\vn, kurs matyti paliks re- 
phblikonų partijos šefas vietoj 
senatoriaus Fess, pasakė, kad 
vienintelis darbas Hooveriui no
minuoti yra sušaukti tinkamus 
delegatus konvencijon ir Hoo- 
verio draugai tą reikalą esą 
numatę.

Tuo tarpu i ir Hooverio opo
zicija, ypač - nepriklausomieji re- 
publikonai sujudo statyti savo 
kandidatą, ■ senatorių - -Kiram 
Johnson iš Kalifornia.

ar-

Atmetė Naują Cook 
County taksų planą
Springfield, III., sauš. 14. — 

Kelly planas, pasiūlytas peror
ganizuoti Cook County taksų 
sistemą, astovų ruhiūose buvo 
atmestas 65 balsais prieis 57.

Kongrese- ginčai dėl 
laivyno

Robotas kritikuos 
tįstus 

' i_________ 1—
j

Philadelphia, saus. 14. —Leo- 
pold Stokowski, pagarsėjęs Phi- 
ladelphijos Simfonijos Orkestro 
dirigentas, išrado dirbtiną 
“žmogų”, tam tikrą robotą, pa
gamintą laboratorijoje; tas ro, 
botas turi tiek jautrias “akis” 
ir “kalusą’Y kad pastebės ir 
praneš dirigentui Stokowskiui 
pačius mažiausius orkestro ne
tobulumus. <

Po kiek užsimuša 
komunistų ir fa

šistu Vokietijoj

Salem, Mass., saus. 14. — Jo
nas Gauris, nepilnametis ap
skundė Salem miestą ir Mrs. 
Mary Deane kiekvieną $5,000 
iėškinio dėl jo sumušimo per
eitą rudenj miesto aikštėj. -

Reikalauja legalizuoti 
4% alų

’ Washington, saus. 14. —Kon
grese vakar ėjo ginčai laivyno 
klausime. Laivyno komisijos 
pirmininkas Vinson įteikė pa
siūlymą išleisti $616,250,000 per 
dešimtį metų laivyno statybai, 
o atstovas Britten iš Illinois, 
pasiūlė tik vienų metij laivyno 
statybos projektą.

Justo bus Argentinos 
prezidentas

Buenos Aires* saus. 14.—Lai-

Uriburu prižadėjo perleisti * išb
rinktajam prezidentui Juosto 
vietą vasario 20Ldi

* . ........................  u..,.
T —■•'-•'Ji.
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Honolulu, Hawaii, saus. 14.— 
Paskutinių dienų įvykiai, išsi
vystę iš karininko žmones Mrs. 
Massic užpuolimo rugsėjo mė
nesį ir dabar dėl vieno tų už
puolikų, Joseph Kagahawai nu- 
linčiavimo, i išaugo į tikrą 
konfliktą tarp tos salos vyriau
sybės ir Washingtono.

Amerikos laivyno pakomite* 
tas kongrese priėmė rezoliuciją, 
reikalaudama “švaraus teismo” 
keturiems linčiuotuojams, griež
tesnių įstatymų Hawaii salose 
ir smerkdamas gubernatorių 
Judd dėl nenubaudimo Mrs. 
Massic užpuolėjų. Gubernato
rius Judd paraše griežtą pro
testą kongreso laivyno pakomi- 
tetui ir šaukia specialę Hawaii 
parlamento sesiją.

Keturi linčuotojai, Įeit. Mas- 
sie, Mrs. Fortesųue, Jonės ir 
Ix>rd tebėra karo laivo Alton ži
nioje; jiems teismas prasidės 
ateinantį penktadienį Honolulu 
ei vyliame teisme, jei karo au
toritetai ras galimu kaltinin
kus išduoti.

Dar vienas smurtininkas 
pagautas

Tuo tarpu įtempimą dar la
biau paaštrino naujas įvykis. 
Ką tik policija suėmė tūlą ame
rikietį, Philaipder Gįray, 31, iš 

-smurtu ūžpuolusį tūlą 
Hawąir merginą, portugalietę. 
— — ' ~ r * 7- -—i

metais Honolulu įvyko ’61 mo
terų išniekinimai.

Tuo tarpu keleiviai ir turis
tai skubįai apleidžia Hawaii. 
Kalbama apie galimas rasines 
riušes.

-r—--------------1 .-s,,..; /r j.,-------- iiawąii merginą, portugaueię.
Liaudis neleis laimėti pale vai*’ ’ AVashingtoų* ąaps. • 13. r—Trys Apkaityta, kad. vien . pereitais

Sėliams

Vokie-Berlynas, saus. 14.
čių liaudis stovi su prezidentu 
Hindenburgu ir neleis pakvai
šėlių, tokių kaip Hitlerib' ir 
Hugenbergo ambicijos intri
goms sutrukdyti, pasitikėto va
do perrinkimui”, su tokiais žo
džiais Arthur Mahraup, Jau
nosios Vokietijos Ordeno šefas 
įregistravo prašymą padaryti 
tautos referendumą dėl Hinden- 
burgo palikimo ilgesniam’ ter
minui, kuriam Hitlerio ir Hu- 
genburgo fanatikai pasipriešino.

Vokietijos likimą nulems fa
šistų kovos su bolševikais sa
vo tarpe, kaip čia tvirtinama.
Po kiek užmušama fašistų ir 

komunistų
Kasdien tame tai’pusąvy ko- 

munistų-fašistų kare sužeidžia
ma po 40 ir kas antra diena po 
vieną užmušama.

Komunistai ir fašistai turi 
Vieną bendrą ypatybę, tai yra 
neapykantą. Fašistai neken
čia: 1. komunistų, 2. žydų, 3. 
socialistų, 4. Francijos ir są- 
junginikų, %. Versalės sutar
ties.—Komunistai nekenčia: 1. 
fašistų, 2. policijos, 3. socialis
tų, 4. kapitalistų ir jį sąjungi
ninkų ir 5. Versalės sutarties.

Fašistai sundžiasi, kaęl per
nai metais raudonieji nušovė, 
nudurė, užmušė ar ūžakmenia- 
yo 79 fašistus; komunistai ve), 
skundžiasi, kad pernai metais 
fašistai ir policija nušovė, nu
dūrė, užmušė ir užakmeniavo 
103 komunistus.

■ • ‘

Baudžia Indijos vaikus 
dėl nepriklausomybės
Bombay, Indija, sauą. 44.' — 

Keturi vaikai po mažiau ..kaip 
10 .metų anižiaus nubausti po 
25 rupees už kurstymų prie.boi
koto ir vienas. 9 metų vaikas 
pasmerktas 4 metams vaikų ka
lėjimo už pikietavimą,

kongreso atstovai, du iš Illinois 
įr vienas iš .Michigan valstijų 
pasiūlė legalizuoti 4% alų, pri
tardami kitam kongresmonui, 
kuris padarė panašų pasiūlymą 
kiek anksčiau.

Kaizeris vėl peršalo
Doorn, Holandija, saus. 14.— 

Buvęs Vokietijos kaizeris Wil- 
helm beskabydamas malkas bu
vo persišaldęs ir gavęs stiprų 
šaltį, bet buvo pasveikęs; da
bar jį apsėdo smarkus bronchi 
tis.

Nevaliajierleisti Vokietijos 
skolas

Washington, saus. 14. —Ame
rikos valdžio oficialiai pareiš
kė, kad ji jokiu budu nesutiks, 
kad jai skolingos valstybės per
leistų savo skolas Vokietijai.

Mirė kaizerio sesuo

Frankfurt, Vokietija, saus. 
14.—Buvuši Grekijos karalienė 
Sofija, Vokietijos ekskaizerio 
tikroji sesuo, mirė nuo vėžio 
ligos.

Dar-Es-Salam, Tanganyiką, 
Rytų Afrika, saus. 14. — čia 
rasti dideli laukai ,turtingi dei
mantu kristalais.

Elsė Janis apsivedė ’

Tarrytown, N. Y., saus. 14.— 
Miss Elsie Janis, 42 metų, fil
mų artistė slaptai vedė Gilbert 
Wilson, 26, iš Los Angeles.

JaponijaTokyo, saus. 14.
baigia atsakymo notą Amerikai 
dėl jos pašaukimo Kellogo pak
to ir 9 valstybių sutarties prieš 
Japoniją.

Havana, Kuba, saus. 14. — 
12,000 cigarų darbininkų gaus 
algų nukapojimą ligi 15 ir 20 
nuošimčių. 

i

Madridas, Ispanija, saus. 14. 
—Valdžia parduoda keturis ka
ro kreicerinius laivus, 3 nai
kintojus, 6 torpėdinius ir 1 
submariną.

Washington, saus. 14. —Kon
grese-priimtas papildymas, ku
riuo iš $2,000,000,000 korpora
cijos sumos padedamą J šalį 
fermerių, paskoloms $200,000,- 
000 suma.

?SĮ AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
g vėl atgys ir kartu su ja musų 
Si viltis ir jiegos.

Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybą. 
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir prisirengę juips patarnauti, tik 
parodykite jiems savo .pasitikėjimą. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir-dėl jūsų gerovės. -
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Moderniškos Bėdos

u

Penktadienis, saus. 15, 1982

Aldona, ištikima didelio 
ūkiai mašiną išradėjo ir tobu
lintojo moteris, nubloškė j 
vidurį saliono romaną, kuria
me, vaizduojama ispanų šo
kiko didelė >rneįlė.. vienai-pa
prastai moteriškei. Buvo ly
giai trys valandos nakties. 
Miesto bildesys, tas charakte
ringas Amerikos didmiesčių 
trukšmas, vadinamas “noisc?* 
buvo dar nesustojęs. Skersgat
viuose vaikai dar šaukė vė
liausias, rytmetines dienraščių 
laidas. Viršuje stogo dar tebe
lakstė treiiksmingi elevaitoriai. 
Gatvėje — tramvajai, automo
biliai ir trokai. Toli aplink te- 
besikartojo nykus, nesupran
tami žmonių klyksmai ir gele
žies griežimas. Tas visas, mai
šytas “noise” dabar rodėsi toli 
didesnis, nei dienos metu. Iš 

x kažin kur atlekia vyriškis, 
šaukiantis balsas; kažip kur 
subraška uždėti stabdžiai ant 
tramvajaus ratų, kažin kur su
simuša du automobiliai! Ir ta
tai dedasi prarečiai, labai y- 
patingi nakties laiku, padidi
nančiai tavo ilgesį. Net gir
disi, kaip daužosi ten toli 
stumdami tavoriniai vagonai. 
O salione ji viena, salione mi
rus, įkiri tyla! Ji ima jaustis, 
kaip miške paklydus nakties 

" laiku. Neaiški baimė pradeda

\ '■

ant tos jau keliais metais bai- 
gmrnos frtššthos? Ji nusigando 
ir ttidjau gardai, bčvcik Iiistc- 
riškąį pabaladųjo.dnris.

—Pjalaųk . dar. Pusę valan
dos. — Ątsiličpė /jis, būdamas 
toj jpačioj >pozoj.' z

Niėko nesakius, ji nuejo\ąt- 
gal į salioną. Pusvalandį pa
laukus, ji vėl pabeldė duris.

-—Palauk dar. Pusę valan
dos. — Jis vėl pasakė jai tuos 
pačius žodžius, tani pačiam 
tone. ,

“Jis nemislina, ką jis sako.

Ji užgesino skaitymui lem
pą ir atsukę tą vyšniavą šviesą 
saliono kampe, kuri žadino

dama, lyg pavargus dėl nora- 
dimo kuo užsiimti, ji sustojo 
viduryje salionO. Visas jų 
apartmentas, šeši dideli kam
bariai, brangus, moderniški, 
šių greitų dienų paskutinis žo
dis, rakandai šmikštelėjo jos 
akyse. Gražus namai, brangus 
namai, artistiška sąvoka išde- 
komoti, jos pačios rupęščiu ir 
išmanymu išrėdyti! “Bei,-aš 
pati, — ji mistiną sau, — ne
pritinku tiems namams. Aš 
pasilikus užpakalyje bėgančio 
pasaulio/* Taip, ji nesinaudo
ja išnaudoti valandėlę savo 
džiaugsmui, nusukant nuo vy
ro savo glėbį anam patogiam 
gašlumų ieškotojui. Kitų mo
terys moka, ji nemoka. Ji 
kenčia, bet neprigaudinėja sa
vo vyro. Ir tame ji randa pasi
didžiavimą, doros moters išti
kimybės džiaugsmą.

lančių, aš girdėjau jo tuos 
pačius žodžius, tam pačiam 
tone: “Palauk dar. Pusę va
landos.” — ji kankinančiai pa
misimo.

Ji sugrįžo į salioną ir pra
dėjo, paprastai, verkti. Praė
jus valandai, atsidarė jo fab
rikėlio durys. Juozas, didelis, 
bet pasauliui dar nežinomas, 
išradėjas nuėjo į prausiamą- 
si. O Aldona nusiskubino į jo 
fabrikėlį, nes jis gali sugrįžęs, 
kaip paprastai, vėl užsirakytį. 
Jo dirbamas ir miegamas 
kambarys išrodė jai baisiai 
netvarkos ir priklos. Buvo pil
nas, skiedrų, medžių, grąžtų, 
mėlyuų popierių su visokiais, 
jai nesuprantamais braiži
niais. Palei vieną sieną buvo 
sujaukta ir nešvari patalinė, 
ant grindų pastatytas užmirš
tas, neišgertas kavos puode
lis, primėtyta tik uždegtų ir 
vėl sutrintų papirosų. Visas 
kambarys dvokė tais papiro
sais.

—Ta pati pasaka, — jis 
pradėjo tam pačiam tone ir 
tuos pačius šaltus, senus žo
džius jai kartoti. — Kada aš 
pačiam svarbiausiam momen
te savo išradimo, tu įsibriau- 
ni čia viską sugadyti. Aš vėl 
turėsiu kelias dienas ir naktis 
dirbti ir galvoti, kol atatiksiu 
tą pcrmatymą, i kuris ką tik 
buvo mano galvoje.

—Aš nepaisau. Daugiau taip 
gyventi aš nebegaliu!

begalo didelis, šimtą kartą 
perdidelis, dviem žmonėm.

Pagaliau ji sudYibo į minkš-

abiem rankom užsidengė akis. 
Toje pozoje ji pasiliko ilgą 
valandą. Dar kartą atėjo jai 
į galvą, kad beveik kas naktis 
reikia jai pergyventi tos nepa
tenkinamo ilgesio kančios. Ka
da gi jau tikra baimė’ėmė lys
ti į akis, rodytis, kad kas nors 
yra prie lango, kad lyg kas 
klebena durų rankeną, kad 
lyg vyriško pėdos girdisi val
gomajam kambaryje, kad lyg 
papūga surėkė virtuvėje, lyg 
smaugiama, — ji pašoko ir 
lengvais, atsargiais žingsniais 
prisiartino vyro kambąrid, ku
ris įuvo vadinamas jo fabri
kėliu. Jis .buvo jo fabrikėlis, jo 
miegamasai, jo skaitomasai ir 
kokis tik patinka kambarys.

• Ji norėjo pasiskusti jam, kaip 
ilgu yra jai vienai, baugu ir 
nemalonu. Kas, žinoma, kaip 
paprastai, butų užsibaigę rie
tena ir jos gausiomis ašaro
mis. Ji bandė pamaži atidaryti 
duris. Bet jis, kaip paprastai, 
buvo užsirakinęs. Ji pažiurėjo, 
paprastai, per tą mažutę -Sky4 
lutę, jos pačios viduryje durų 
išgręžtą. Jis buvo labili var
gingai užsigulęs ant didelio iiš 
įvairaus pavydalo jncdiuių 
slankų subudavolo padaro.

, jjAcmtr-e. a. eootoj

Profesorius Yandell Henderson (laiko stiklą rankoj) aiš
kina senatoriams Jesse H. Metcalf (kuris sėdi) dr Kiram Bing- 
ham, kad turintis keturis nuošimčius alkoholio alus nėra svai
ginantis gėrimas. > 1 , ) . . .

—Kodėl neini gulti?
—-Atsigulus, aš negaliu 

migli.
—Kode! neišvažiuoji 

nors pasilsėti?
—Negražu ir nesmagu

UZ-

kur

‘man,

—-Na, tai ko tu nori?
■—Aš žinau, ko aš noriu. Aš 

noriu pirmutinį ir paskutinį 
kartą pakalbėti su tavim apie 
musų persiskyrimą. Aš ken
čiu, ilgiuos, aikvoju savo jau
nas dienas, laukdama, lauk
dama. Bet ko?,. Kas buvo, pra
ėjo. Daugiau nieko čia man 
nebeliko. Mum palieka persi
skirti ir daugiau nieko.

—Gerai. Skirkimės;. Tu gali 
pasiimti visą musų turtą ir 
išeiti. Aš čia gyvensiu. Ir vis
kas. Daugiau nėra kas apie tai 
kalbeli.
—r—' ' -----------

i.M ■ ■ ■ i'.r.-i.Tžg" .

Jis neinhdhibt ? :ką .jis sakė. 
Jo galvoje intV,0 mašinos tą 
melą.

O ji nidkadą nelaukė išgirs
ti iš jo tokių godžių. Ji pašoko, 
išsigando, sudrebėjo. Pradėjo 
balsiai verkti. ? ;

—-Aš žinau, kad tu manęs 
neįcmyli. Aš iinau, .kad tu no
ri, senai jau nori manęs nusi
kratyti! — ji šąitkė.

—Juk tu, ne aš, 
so.

—Aš nenoriu
Bet aš nenoriu ir

nori divor-

persiskirti, 
gyventi su 

tave tokiu,/į^aip dabar esi. 
Aš noriu atsiimti tave iš ma
šinų.

—Tuščia! Aš^riėriii tuojau 
ir greitai pabaigti reikalą. Be 
daug žodžių ir be trukšmo. Be 
sensacijų laikraščiuose. x

—Matai! Kas nepasakys, 
---------- :.... ......... ..   y-

kąd tu ifopri manęs imaifaraty- 
ų’t

-t-Tu sakai noj?i skirtis. Vėl 
sakai inaąotiĮ. S* |u ‘ no* 
fi ant vgąlo? < ' ■

--Aš n^rių, kad tų p>yietum 
kąį tu papiįslytųm apie 

.mane. Kąd tu V. pamatytum 
mane. ' ’

—Aš myliu tave. Aš pamis
imu apie tayc.-'Ir aš pamatau 
tave.

—Kaip pamatai? Kur? Ka
da? Npdelioj aš nuoga, stovė
jau prieš veidrodį. Tu įėjai. 
Veidrodis metė..mano prieša
kį tau tiesiai į akis, o ką tu? 
Ar matei? Ar ;;pasakei nors 
vieną 'komplimentą? “Kokių 
malonių, gražių vingių tavo 
kūnas turi,” arba tam pana
šiai? Bet nieko. Ąš paprašiau 
tavęs pakasyti man nugarą. 
Tu kasei, braukei ranką per 
mano nugarą, kaip per kokią 
lentą^ Ar tų palietei mane? 
Ar apkabinai? Ar suspaudei? 
Ar [pakabi ką? Nieko, nė vie
no. Pakasei, pakasei ir nuėjai 
į savo fabrikėlį. <0 dienok geę 
rai žinojai, ko aš norėjau.

-7Aldona! — jis džiaugsmu 
užsidegęs sušuko.

—Ką? — ji, laukdama iš
girsti ko nors naujo, links- 
maus, maloniam tone atsilie
pė.

—Kažin kaip, vot, taip stai
gu puolo man į galvą, kokios 
mašinos tiktų Lietuvos lau
kams dirbti! Mažyčiai*, nusitri- 
nį kuinai vos patraukia mažy
tį plūgą. Ilgas, sunkus darbas, 
o laukai visliek neapdirbami 
tinkamai.

Jis negirdėjo, ką jo žmona 
tik kalbėjo garsiai, susijaudi
nus. Tuosyk jis mislino apie 
Lietuvą, jos laukus, jos men
kus arklius. Apie^ tą mažą ša
lį, kurią jis apleido, būdamas 
dešimties metų amžiaus.

—Ėia tau kurna ir ragaišis! 
—Ką tu žinai? Gal Lietuvai 
yra geriau be tų mašinų? — 
Ji išsireiškė visiškai lietuviš
kai. Nors čia gimus ir augus, 
bet ji mokėjo gražiai lietuviš
kai išsireikšti ir pavartoti mu- 
,ąų patarles./j, u ,z.

(Bus daugiau)

Grąžinti Gerus Laikus

■—R.——m———,i ■ i i ui— i i-— ■ m i  i   

KAD PALENGVINUS
• Z

Mes turime visuomet būti linksmi ir gerai jaustis, turėti gerus norus ir švcl 
nias mintis. Niekas taip sielą nesuramina, kaip gražios musų lietuvių dainelės ir 
muzika ant rekordų. 4

Šie nauji gražus Columbia rekordai, elektra rekorduoti, yra labai garsus ir 
malonus ‘klausytis.

Jus esate kviečiami atsilankyti į Budriko krautuvę ir išgirsti šiuos naujus 
rekordu?

Budriko krautuvė siunčia rekordus ir į kitus miestus.
* — 75c. vienas.

REKORDAI .COLUMBIA

16202F

Columbia^

ir

Garsinkitės “Nnose*
* ' M. '■ -' . J ■

a

Naujas Pagerintas

U. S. Alcohol Permit No.
ILL. H. 6009

TRINĘBIO KARTUSIS VYNAS
. ’ 'j? ' ■’

nuo konstipAcijos, gagų ir skilvicr pakrikimų.

Ivonstip;wija
V

As mėgstu pagerintąjį L Kartųjį 
vVn^gt geriau .už senąjį, jis 
tebėra tiek pat veiksmingas prieš 
konstipaciją .kaip .pirmiau, ir, kas 
^eri?1us*a'. J*s dabar mane palaiko 
visiškai liuosą nuo gasų ir ^pūti
mo po valgių. Aš jį įurštai reko- 
m*ntuoju kiekvienai konstipacijos 
aukai.”

and Improved Formula 
December 15,1931

CONTAINS 1 PINT 3 H. 0UNCES 

•Alęohoi byvolurne nolover I8p<r<e#'

—M r. K. D. S., Chicago

Pilvas
As imu šaukštą Pagerinto Trine- 

'iio Kartaus ^Vyno prieš kiekvieną 
v4’Sl jr nieko nesu radus taip pa
stebėtinai gero ,pagelbai virskini- 
rnu*. Ai bijodavau kiekvieno val
gio delei po jo atsirandančių ga
jų. rūgštaus skilvio ir nesmagaus 
jautimosi pilnumo. Dabar aš ga
liu valgyti viską ir galiu tik di
ktuoti * Trinerio 'Karčiąją m Vynui 
U*. stebėtiną .pagalbą,”

Afrs. M. M. S., Chicago.

(Sašai

’ TRINER’S
1 bitter WINf

‘!3

X '^■TĘ^vri^ 

HORKĖ V1N0
' n«ci*T(w(o

I

■

As trokštu, -kad kiekvienas, ku
ris po . valgio pasijaučia pilnas 
8*sų, liktai pabandytų .pagerintąjį 
Trineno Kartųjį Vyną, šaukštas 
fPMlMO tikrus stebuklus iMgeltejime virškinti9 sunkiausi j 
nirm? L ’CSU >
pirmą ^drt4 per daugelį metų lino- J

* REUABlKSTOMACHlC 
1’ONIC-I.AXAT1V®

^sephtrinercompan^,
'A.'-j

jiaujos mašinos, kurią jis b a i- ”dorbi ^ida^ ^ano

giąs pastaraisiais trejais me- 
tais. Jis nesijudino, Jp r^ttkos 
nieko neveikė. Jis išrodė bai
liai, lyg apalpęs, lyg xuuufr,ęs

'’iMi
* ’■ -—M". C. Cbięągo m iri Ų|»I

Kaina rekArdt^ - 

NAUJAUSI LIETUVIŲ

16245F Širdele mano, Tango
Tavų Saldžių Maloni, Tango

1 6241F .Prezidentas Smetona Maršas 
'Krapaitis, Polka

Lietuvos Viešbučio Orkestras 
16244F 'Kanklininkų Polka 

Senas Kanklininkas
J. Petrauskas. P. Dainis ir J. Petkevičius 
16243F Aš Berniukas

Suzana
A. Vanagaitis ir V. Valtcraitė 

16242F Lietuvaitė, Polka
Močiutė, Valcas

Armonika. Klarnetas ir Fortepionas 
16240F Pavasaris Lietuvoj 

Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
Franas Stankūnas ir Violet Tamkiutč 

20287F Dėžutė (Korobushka) 
Obuolis (Yablotchko) 

N. Sadovnik ir Jo Orkestrą 
/20288F .Mergaitės Nuėjo į Dunojo 

Maudytis
■Marytė Nusinuodino ' 4 

Rusiška Orkestrą

1623 6F Adelės Polka, J. Youngaitis 
16225iF Agota, Antanas Vanagaitis 
16229F Angelai Gieda Danguje.

Petras Petraitis, Baritonas 
16218M Ant Kalno Malūnėlis 

Juozas OHauskas
Ant Laivo, Komiška scena

J. Uktveris, A. Zavistaitė 
ir Sarpaliaus Orkestrą .

Apynėlis, Kom.. Duetas 
Vanagaitis-Olšauskas

Artojaus Daina
P. Pauras ir J. Antanėlis 

Aš Už Jurų
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

Augo Miške Baravikas, 
Liaudies Daina

Jonas Butėnas 
Balandžio Dienelėj

S. Pauras ir J. Antanėlis 
16235F Barbora, Ant. Vanagaitis 

■j 1621 7F/Busiu Vyru, Kom. scena
A. J. Uktveris, A. Zavistaitė 

ir Sarpaliaus Orkestrą 
Čir-Vir-Vir
A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai 
'“Cit Bobulė”, Polka

Jonas Dirvelis ir jo Ork. 
Darato Polka

J. Youngaitis, harm. solo* 
Duok Ranką, Polka

Mah. Liet. Mainierių Ork.— ... .. j

Jonas Butėnas
Dziedukas, Vyrų Oktetas 

A. Mikulskio Dirig.
Lakštutė Polka

Worcesterio Liet, Ork. -
Laukiu Aš Tavęs Mielasis, 
Valcas

P. Humeniuk Jr jo Orkestrą 
16185F Laukiu Tavęs

Mah. Liet'. Mainierių Ork. 
16243F Lietuva Polka

Brooklyno Lietuvių Ork.
16233F Lietuva Polka

‘ M. Bruslauskas, Armonistas 
16I86F ‘^Liudvikas”, Polka

• Jonas Dirvelis ir jo Ork. 
16209F Liudviko Polka

Mah. Liet. Mainierių Ork. .
1 61 9.6F Mahanojaus Moterėlės

Pennsylvanijos Anglekasiai 
ir Jurgis Aranskas, Tenoras 

16201F Marcinkonių Polka
Worcesterio Liet. Ork.

I16214F Marsalietė
Stasys Pauras, Baritonas 

16193F Marytės ir Jonuko Daina
Mahanojaus Liet. Mainierių 
Ork.

16202F Meilingas Bernelis
Mah. Liet. Mainierių Ork.

I6197F Merginų Bėdos
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

16185F iMtrginų Polka
Mah. Liet. Mainierių Ork. 

16196F Mergytės Išėjimas
ir

1^217F

16219F

16222F

16221F

16212F

16211F

i

16219F

16210F

16236F

16213F

1 621OF

16199F

16198F

16220F

Nelaimingos Dienos 
Mahanojaus Liet. Ork. 

Oi Pranelį Negaliu, Polka 
J. Dirvelis ir jq^Ork. 

Pabaigtai Panele 
Mahan. Liet. Mainicrių Ork. 

Paklausykit Jus Lietuviai 
J. Olšauskas su Kanklėms 

Pamylėjau Vakar 
Kastas Sabonis, Baritonas

1 6 191F Panelės Patogumas 
Pennsylvanijos Anglekasiai ir 
Jurgis Aranskas, Tenoras 

16188F Pasakykic Panaitėle, Daina 
Mahan. Liet. Mainierių Ork. 

16230F Pas Darželi Trys Mergelės
• , J. Babravičius. Tenoras 

Pasisėjau Žalią Rūtą, 
Liaudies Daina

Jęnas Butėnas, Baritonas 
Paukščių Polka

Mahan. Liet. Mainierių Ork. 
Paukštužis, Polka

P. Humeniuk ir jo Ork. 
Pavasario Polka

16223F

16209F

16194F

16203F

16189F

..............................
* - ,-ą, ■ » ! A > 1............. * '<•

Po visų-■■melų dynimo, ši ymi yydu^lė pasirodo pyyerin- 
toj fofj'noj-^susidedoofi švien iš žoliiį ir uyno-^^isiškai 
liuosą nito eheųiikalų^tnosu^yro įpročio—-pąyerinius 

procesas visiškai nęptdleid'zia rupimo.

Naujasis Triperio -jKarlusis Vy- 
uias išrodo, yra tokio pat sko
mo ir ve|kįa lygiai kaip yna
sis užlikiipąs .ppaduHlas/ žino
mas per 40 metip.>Bet jis yra 
dagi‘:geresm§. ; 

t • ’ • . ■ f

■ • - :kMęu'
; Vi^nų metų' ^idKsliški ityri- 
nčjimai pšgamipo įreąipęntą 

^brangaus vyno, įųris ąbsoliu- 
čiaį .neleidžią vynui i'ųgtį bou- 
koje. Trinerip Orludą ¥y»ias 
dabar susideda iš pačios gain
ios augmenų ekstraktų—visiš
kai saugus, nėšudhrąntįs įpro
čio, betgi veiksmingas. Alk<Q- 
įiolio turinys tapo padidintas ųąšįteii|;ia raudonumo kraujui, 
lį/cz 18%. ‘Pagerilitas /Kartusis sijibjlĮ^gyoja tvbtyą gyvuiųų. Žo
dynas yrą. yienaą išušio šimti Tęs.dįmųliuęja neveik- 
anęčio. žy^iiąusįų p^edįkąĮių .at- rlįąš ^ępeniš ir 'tulžį.

.tūbas dantų icošemss DYKAI
.15 1DJE.NŲ T-IKTAI — ^A'USIG (IKI -VASARIO n

Supažindirūmui su jpagerintu Karčiuoju yyynu mes dabar pasiūlome visiškai DYKAI 
' i _—ne tiktai stebinantis barge-. 

jos tižios valymo ir 
llymas yra 'geras tiktai 15' 

įkės aptieki*.
v ... jhd Improved

1 . Šie žodžiai yra parodyti vylyčia čia paduotame pa
tu Jr mes

siekimų. Vartotojai jį dar laJ 
biau geria, ypač dėl jo padidin
tos pajėgos .pašalinti gasus ir 
smpažinti vidurių išpūtimą ir 
ištempimą.

JįtMgu jys kenčiate nuo kon- 
^tįpącjjQS» skilvio pakrikimų, 
praradinio apetito, bemiegės, 
pabandykite šią garsią kcl'ur- 

gyduolę jps, pageriptoj 
formoj, šaukštas paimtas už 
pusės ,valąndos. Prieš valgį pa
gelbsti pilriam suvirškinimui, 
lubrikuoja vidurius tikrai na-' 
tųjįaliu būdų, sumažina rūgi
mą ir pašaliną išpūtimą. Vy-

4tūbą Tjįnerio Pantų įCošelės.^u, kiekviena'bopka
-jias, bet Hipgį tiktai paįwb«foa stintų AftS jos tižios ;Vjjymp~ ir

- tttšvtežinimo ypatybėj, j vilkite greitu, :|k«wtgi ves’ ‘^albiĮlymas yra 'geras tiktai 15' 
dienų. Tiktai nusipirkite bohką Trinerip (Kartaus Vjųjp ings j|»sų ,itp£}tn' 
riinką. tada aų^ėškite įaudrinąs raides ant vraperio. kur’sako “New an< 
Formula, Deceri|bėr Šie žodž,i
gelyje. Prisiųskit mums šį sklypelį su ragėmis 'jkgcųi' $u s?vo Jūty.U" ajffsu ijr mes 
tuo jaus prisiusime jyms pilno dijumo 25< tu$ T}nnerįo Dantų Kojelės. Skubėkite— 
šis specialia DYKAI pasiūlytas „yra tiktai -trumpam Kukui! z

PADARYKIT 6 DIENŲ ^ANDYfyįĄ. Išbandykite šo garsią ..gyduolę, .kuri .su
teikė tokią paateųėtiną pagelbą tūkstančiams ;4cnWpčių; vyrų -įr jMQtcrų. Ieškokite Uo- d^ių and Tniprdvea'Forlnula,” JspaiHdlKį ‘ vrapečio^ Croni-

16223F Dyvai. Liaudies Daina

16239F

16182F

16232F

Pelėda Polka
Worcesterio Lietuvių Ork.

Petras Mylėjo Katriutę 
Stasys Pauras, Baritonas 

16182F Po Močiutės Vartais
Scasys Pauras, Baritonas ir .

-' Juozas Antanėlis, Tenoras
1—^2—-3—Br., Kupletai

V. Dineika ir J. Petrauskas 
Polka “Jovalas”,

J. Petrauskas, V. Dineika
Prūsų Užpuolimas 

Pensylvanijos Anglckasiai
Dzūkų Kraštas

Juozas Olšauskas. Baritonas 
Eiva, Boba Pupų Kult 

Jonas Butėnas, Baritonas
“Ėjo Mikas”, Polka 

Jono Dirvelio Orkestrą
Elzbietos Polka

Worcesterio Lietuviška Ork.
Garnys Atplezdeno

S. Pauras
Gegutė ir Našlaitė

Mahan. Liet. Mainierių Ork.
Graži Elenutė, Polka 

Int. Marimba Band 
Ieškau Tavęs, Polka

Mahan. Liet. Mainierių Ork.
Jurgio Polka

Pennsylvanijos Anglekasiai
Kad Nėr Alaus 

Antanas Vanagaitis
Kad Pavasaris Ateina

Stasys Pauras, Baritonas 
Kaimietė, Polka

P. Humeniuk ir jo Ork.
16218F Kam Man Anksti Kelti

Juozas Olšauskas, Baritonas 
16221F Kazokėliai

A.1 Vanagaitis ir Olšauskas 
16231.F Kazokų Polką

Jonas Youngaitis. Harm. solo 
16198F - Kelias — Vieškelis

J. Olšauskas ir A. Vanagai
tis su Kanklėms

Kiaulė, Dialogas
V. Dineika ir J. Petrauskas

Klaipėdos Polka
M. Bruslauskas, Armonistas 

Kudlis
Juozas .Olšauskas, Baritonas

Kunigunda Polka
Worcmtrio Lietuvių Ork 

Kur Nemunas ir Dauguva 
Juozas Olšauskas. .Baritonas

Pupų Senis, Liaudies Daiga 
jonas Butėnas

Ruginė. Polka, 
Internation Marimba Band 

Šabas Gud, Polka
Wo£ęesterio Lietuvių s Ork- 

Šarkio Polka
J. Youngaitis, Harfti. Solo 

Senas Bernas, Komiškas Duetas
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

Seni Duok Tabokos
Jonas Butėnas, Baritonas

16203F Šiaulių Polka
Pennsylvanijos Anglckasiai 

162J8F Šitai Išrožijitnas
F. Stankūnas ir V. Tamkiutč 

16224F Smuklėj Vainikėlis
Juozas Olšauskas, Baritonas 

16222F Svajonių Naktys
Stasys Pauras 

16238F Sveikas Broli 
F. Stankūnas ir V. Tamkiutč

16211F

16204F

16204F

16187F

I6234F

16200F

16192F

16228F

16226F

16199F

16142F

16213F

16227F

T6235F

16190F

16194F

16237F

16215F

16234F

16189F

16224F

16212F

12142F

16182F

1 6182F

16216F

Pennsylvanijos Anglekasiai 
Aranskas. Tenoras 

16225F Mcs Geri Žemaičiai 
Antanas Vanagaitis 

16184F Moderniškas Klumpakojis, 
Budrik’s ’Radio Ork. 

16228FI Našlaičių Va’.ęas - 
Wcirc«sterib 'Lietuviška 

16195F Nauja Gadynė. Mazurka 
J. Dirvelis ir jo Ork. 

10233^ Naujas Gyvvenimas, Valcas 
Brodklyno Liet. Ork.

Tos. L Sudrik, Ine. 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III 

. PHONE BOULEVARD 8167

16200F

Ork.

C, Lietuvių radio valanda iš stoties WCFL, 9.70 .kilocykles kąs nedėldjeuį nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iŠ stoties WHPC, pradžia 7 v. v;



Penktadienis, saus. 15, 1932
Karolis Vairas

Ar ilgai dar baltasis 
žmogus valdys juo

dąjį?
Afrikos izraelitai

Baltasis žmogus išvedė Afri
kos negrą iš jo a pys te vų ir 
prietarų, parodė jam žavingus 
medžiaginės pažangos ir dvasi
nių sąjūdžių ir emocijų pasau
li* — ir paliko jį.

Bet juodasis žmogus eina pir
myn. Kur jis nueis?

Jis nesiliaus ėjęs. Nesustos 
pusiaukely. Jis išeina iš savo 
kraalo į miestą, kur sužino 
baltojo žmogaus burtų slapty-i 
bes ir jo silpnybes. Mieste jisai • 
sužino, kad tr.s pjedestalas, ant! 
kurio baltasis žmogus buvo 
pasilipęs, nėra nei taip jau di
dingas, nei paslaptingas.

Baltasis žmogus norėtų už
brėžti liniją, už kurios juoda
jam neleidžiama nueiti,»bet ar 
tos linijos gali būti amžinos? 
Neperžengiamos?

“Piety Afrika yra juodųjų 
žmonių žemė. Taip buvo, taip 
yra ir tai bus”, — pasakė ang
las rašytojas Anthony Trollope. 
Šitai baltasis afrikietis dažnai 
sau kartoja, tik vis dar netiki, 
kad tuose žodžiuose pareikšta 
teisybė. Jis pats dar tiki ir ti*< 
kiną pasaulį, kad jis yra Afri
kos neginčijamas valdovas, er
go ir Afrikos juodųjų ir pus
juodžių bastardų valdovas. Dar 
taip ir yra: juodasis žmogus 
prižiūri ir gano baltojo galvi
jus, atlieka juodžiausius ir sun
kiausius namų darbus, o balta
sis valdo ir gano juodąjį. Tik 
ar ilgai taip bus? Juodasis af
rikietis eina pirmyn.

Ką juodajam davė baltasis 
jo brolis?

Išmokė dėvėti drabužius, pa
rodė mokyklas, tik baigusiam 
mokyklą neleidžia pasinauduoti 
įgytu-mokslu, įsprausdamas jį 
į aprėžtas rezervacijas, kur 
juodajam leidžiama tureli ke
turis hektarus žemės, nors jo 
kaimynas baltasis kolonistas 
valdo dažnai ligi penkių dešim
tų tūkstančių hektarų — ir ta 
jo žemė atimta iš juodųjų jos 
savininkų. Baltasis žmogus da
vė juodajam miestuose palapi
nes, arba tarnaujančiam balto
jo žmogaus namuose - kampą 
su nešvankia medine, ar cemen
tine lentyna miegoti; davė 
miestuose kino, davė vieną ki-

E E• i

su savo draugėmis dainuos Joniškiečių L. K. Klitlbo šeimyniš
kam vakerely, šeštadieny, sausio 16 d., G. Krenčiaus svotai' 
nėję, 1600 So. Wood St. (Town of Lake). Vakarėlio pradžia 
7 vai. vakare. įžanga 35 centai asmeniui.

ta “civilizuota” venerišką ligą. 
O vis tiktai juodasis eina pir
myn.

Juodasis žmogus kantrus ir 
nuolankus. Net vagišių baltąjį, 
savo ponui liepiant, nuimdamas, 
vadina “baus” — “ponas”.

Juodasis tiki vadus. Monoto
niškos juodųjų krikščionių mal
dos, jų psalmės, jų bubino gar
sai, laukiniai šokiai, jų pamoks
lininko žodžiai, ar vado Šukiai 
padaro juos klusniais tų garsų, 
tų žodžių ir šukių įnagiais.

Amerikos negrai nesenai šakn
ie naują tikybą

Dievo ir Kristaus Šventųjų 
Bažnyčia. Jai vadovavo ir va
dovauja pranašas. Tai yra kri
kščionių ir žydų tikybų miši
nys. Iš krikščionių jie pasisa
vino krikštą — panorimą neo
fito vandeny vidurnakčiu ir tai
kos bučkį. Iš žydų pasiskolino 
jų velykas. šabasą šeštadienį, 
kalendorių ir tikybines gavė
nias. Net vardą paėmė* iš žydų, 
pasivadindami Izraelitais. Ame
rikon pateko afrikietis pusjuo
dis, pašalintas iš metodistų ti
kybos. Tenai jis prisiplakė prie. 
Izraelitu, v
paskui
tikybos tarp savo 
buvo pusjuodis, — 
vadina benkartais, 
niau čia atėjusių

britų ir prancūzų, kolonistų 
hotentotėmis vergėmis įgy- 
vaikų vaikai. Jie tuo vardu 
benkartais — didžiuojasi:

mat, nebe juodi kafrai. Baltų
jų nekenčiami, — jie primena 
baltiesiems jų pačių palaidumą 
ir nuodėmę. Juodųjų taip jau 
nekenčiami, — gabesni už juos, 
palaidesni. Nauja tauta.

Izraelitų bažnyčios pasekėjų 
skaičius Afrikoje didėjo. Galu
tinis tikybos tikslas —- juodų
jų prisikėlimas, ne po mirties, 
bet dar čia, šiame pasaulyje.

Pirmasis vyskupas mirė. Jo 
vieton atėjo kitas, vardu Ęno
chas. Be šito buvo vyskupo sd- 
stui ir kitas kandidatas. Baž-

nyčioje įvyko skilimas. Susiba
rė dvi sektos, dviejų vyskupų 
vedamos. Siekiant bet gi 
vienodo tikslo, vadinasi juodo
jo žmogaus prisikėlimo, - kartų 
metuose abiejų sektų atstovai 
susirinkdavo^ vienon vieton Ve
lykų švęsti. Izraelitai susirink
davo miestelyje Bullhoek, Cape 
provincijoje. Šičia tikintieji ga
vėdavo per kelias savaites, jų 
pamokslininkai sakydavo pa<- 
mokslus, melsdavosi, ir, atšven
tę savo Velykas, išsiskirstyda
vo namo. Taip buvo per keletą 
metų. t

NAUJIENOS^ įChicago, UI.
viai pridšinasi”, o ryt gali pra
dėti pinuti baltųjų gerkles... Ar 
gi nėra i buvę tokių atsitikimų 
praeity ?

Kova turėjo prasidėti. Euro
pos laikraščiuose net pasirodo 
žinių, rodos Italijoje, buk Af
rikos žydai 
prieš valdžių.
(lino laikraštininkus.

sukėlę maištą
Vardas suk lai

nieko jiems neduoda? Kur 
darbo 'federacijos nuosavi na
mai? Ar ne Tamsia priguli 
prie bolševikų žibalo sindika
to ir kieno pinigais? Ar ne
planingas čia Jūsų veikimas

Izraelitams siūle nemokamą 
kelionę galežinkejįu ir išlaiky
mų, jei jie tik sutiks vykti na
mo. Bet no, jie nfr.l neatsako į 
pasiūlymus. Pagaliau,, savo 
pranašo lupomis jie pareiškia, 
kad . $

‘ - -C 1Tarp ja ir ji} DiĄvo—Jahovos

kuriuo einant/jie4 turi pasilik- 
t i šitoje vįętĄįč. i

Atsirado’ buryp ginkluotų 
policininkų;Atvyko ir vald
žios emisarai larjtjife-su Izraeli
tais. Baltojo žmogaus garbei 
ginti, emisarai pasiūlė; Izraeli
tams busią leisji^ apsigyventi 
šitoje vietoje t aUL,. tik romi s są-

aiškus: jie tarsis įtik su Dievu, 
per Dievo prari'ašo Enocho lu
pas. Dieyo norų lyra, kad jie 
čia pasiliktų be jokių sąlygų. 
Šventajam Rašte Dievas yra 
pažadėjęs surinkti savo vaikus 
vienon vieton, ir štai jis da
bar juos renka šitoje vietoje, 
Bullhoeke. Jie tikrai norėtų 
klausyti valdžios įsakmų, bet 
Dievo įsakymas svarbesnis. 
Jehova yra daug pūkščiau už

galvojo po (o, 
nekaltas kraujo pra
tiktai buvo neišven- 
Juk tie puslaukiniai 

buvo įtikėję visų pa- 
baltojo

prieš bolševikus? Kas turi 
būti, mano nuomone, išmes
tas, tikra to žodžio prasme, 
iš federacijos, tai Tamsta, dr. 
Ambrozaiti.

-Ini. K. Kosarskis."

S

šimto paimta nelaisvėn ir už
daryta Įkalęjiman. ' Baltojo 
žmogaus ^valdžios pusėje buvo 
vienas europietis sužeistas ir 
vienas kareivio arklys pašau
tas. Gal jų pačių šūviais.

Ir daug kas 
ar tasai 
liejimas 
gi amas ? 
žmones
šaulį užkariaujančio 
žmogaus civilizacijos tikyba...

Netoli to palies Bullhoek 
pirui kelių dešimtų metų ko- 
liosdešimlys tuksiančių juo
dųjų žmonių išmirė badu, nes 
buvo patikėję kitiems prana
šams, buk iu bandos ir derliai 
šimteriopai padidės, jei jie pa
tys sunaikinsiu visa, ką turi... 
Jie patikėjo ir žuvo. — “L. 2.” 

■ ——----------f------------- --------------------------------- . ..........

Tikrai įdomus doku 
■ mentas

Kaip Lietuvos "Darbo Federa
cijos" vadai barasi.

MIDVVEST

Įhonest^uješ

IŠPARDAVIMAS
MIDWEST
STORES
SANKROVOSE

pardavinėti gerinusį pigiausiai!Musų nusistatymas yra
Kokybe Yra Geresnė — Kainos Yra Žemesnės! -

d

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

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

Deksnio Galinga Mostis yra 
verta aukso, kiek ji pati sveria, 
naudos gydymo. Gvaranutojam: 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus 
žinam. Parsiduoda visur, 
taip: DEKEN’S NEW 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Liko jų vyskupu ir 
grįžo Afrikon, skleisti 

žmonių, 
tokius 
tai yra 
olandų,

Jis 
čia 
se- 
gal

ir

tų

tiek 
sulig 
jeigu 
gra- 

Klauskite 
DISCOVERY

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm telkiame ekspertą Instmlr 
cijas Šiuose kursuose. Dieupmis 
ar vakarais derua kaina ftie 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kmiao 
Jąs įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
nintl ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar radyklt 
dėl nemokamos knygutės.

M ANT K R COLLF.GB
JOS F. KASNICKA. Principal 
1SM1 N. 8TATE RAN. 8718

Pasyvus Izraelitų 
pasipriešinimas

kartą Izraelitai, atšven- 
velykas — pavasari, 

išsiskirstyti;• Tat 
buvo pirma dešihft'ife metų. Jie 
aiškinosi, kad turį dar atlaiky
ti speciales pamaldas, tai jų 
tarpe atsiradę ligonių, tai galų 
gale — negalį vykti namo, nes 
išbaigę pinigus, nebeturį kuo 
užsimokėti už geležinkelio bi
lietus. Praėjo mėnuo, praėjo 
antras, trečias. Jie aklai klau
sė Dievo pranašo, savo tikybos 
vado.

Valdžia griežtai pareikalavo, 
kad jie išsiskirstytų. Bet šie, 
išmokę kantrybės iš Indijos 
žmonių, kurių- Pietų Afrikoje 
yra kibai daug, nesutiko ir pa
siryžo “pasyviai priešintis” val
džios organams. ’ Jie .nesigynė, 
nekovojo, tik — neklauso ir 
baigta. Klausiami savo vardų- 
pavardžių, nieko neatsako; ne
sileidžia savo tarpan baltųjų; 
prie vartų iškabino skelbimus 
dviem kalbom, anglų ir kosa, 
“Sustok! Draudžiama įeiti!”

šitaip Izraelitai išsilaikė nuo 
Velykų iki Kalėdų. Apylinkės 
pusjuodžiai žmonės skundėsi 
valdžiai, kad Izraelitai vilioją 
į savo tarpą jų moteris ir vai
kus. Baltieji apylinkės gyven
tojai ir .nerimo: jie jautė gre
timais didelį savo ramybei pa
vojų. Kas žino, kas tų juodųjų 
makaulėse? šiandien jie “pasy-

-Bet 
tę savo 
nebepanoro

kymus ir įstatymus. Todėl jie 
nedrįsta neklausyti savo Die
vo. Jio sutiksią išsiskirstyti, jei 
jiems įsakys pats Jehova, per 
savo pranašą Enochą. O Eno- 
chas tokio įsakymo neduoda. 
Jis tyli. Jehovos rūstybė ir 
bausmė pasieksianti visus ne
tikinčiuosius, kaip ne kartą, 
anot šventojo rašto, jau pa
siekdavusi. Pasaulio galas pri
siartinąs ir jiems, Izraelitams, 
paties Aukščiausiojo įsakyta 
pasilikti Bullhoeke ir laukti 
pasaulio pabaigos^ (

Izraelitai tikrai diplomatiš- 
kdij atsakė nei, i).cin.Qną apleis
ti Bųllhoeką ir grį/.ti namo. 
Po visos eilės argumentų, pa
galiau, pasakė, nežinia, ar il
gai ir kai]) ilgai jiems reiksią 
pasilikti Bullhoeke: tai pri
klausą ne nuo jų pačių, bet 
nuo Jehovos, kalbančio prana
šo Enocho liežuviu;..

Po įįų pertraktąęijų 
sai?aisįį.Izraelitai jau 
¥ėjų su niekuo tartis.

Valdžios organams
kus apginti baltojo žmogaus 
■garbes, nutarta buvo panaudo
ti jėgą. Atėjo kariuomene. 
J)iero išrinktųjų lęgijonai bu
vo apsiginklavę kardais ir as- 
egajais (durklais); jie apsi
gaubę šventomis’ baltomis 
marškomis. Jų pryšaky buvo 
jų Jehovos pranašas Ęnochas 
raudonais rūbais.’ Izraelitai

ii, K *

šaukė: “Dievas neleis sunai
kinti musų palapines! Jei bus 
kova, Galybių Dievas bus mu
sų pusėje!”

Bet ką reiškia ta išrinktųjų 
legionų galybė prieš baltojo 
žmogaus burtų išrastus kulko
svydžius ir prieš artilerijos 
pabūklus?

Buvo mušis.' Dievo išrink
tųjų Izraelitų pusėje krito arti 
trijų Šimtų nukautu ir sužeis
tų. Daugiausia ka'frų. Buvo ir 
pusjuodžių benkartų. Arti

Ko-
Am-

13 d, 
saloje (skaityk 
n r. gruodžio 15

su eini 
nebent)

nepavy-

“Lictuvos Aidas” deda 
laišką, rašytą federanto 
sarskio kitam federanlui 
brozaičiui:

Įdomus dokumentas.
“Dienos Naujienų” 213 nr., 

gruodžio 17 d., atspausdintas 
įdomus inž. Kosarskio atviras 
laiškas dr. Ambrozaičiui, dar
bo federacijos pirmininkui. 
Tą charakteringą laišką per
spausdiname ištisai..

“Šių metų gruodžio 
Karmelitų 
“D. N.” 211
d.) laike paskaitos savo pa
sekėjams tar]) ko kito pasakė, 
kad aš esu iš federacijos pa
šalintas 

( uz savanaudiškus siekimus.
' Savonaudiški siekimai — 
prasižengimas ir skelbti vie
šai tokį prasižengimą, kurį aš 
nepadariau, išaiškins tam tik
ra įstaiga. Ar jau priėjai, dr. 
Ambrozaiti, prie to, kad pa
laikius savo nusinlikusį dar
bininkų tarpe pasitikėjimą, 
tveriesi 'negražaus melo? Ar 
tai krikščioniškai? Kam da
binies krikščioiiių kailiu, jei 
neprisilaikai krikščioniškos 
etikos? Ar manai dar šitokiu 
budu drumsti vandenėlį, kad 
sugavus savo supuvusiu tink
lu garbini nkus? Ne! Gana 
juos mulkinti. Aš tą supratau 
ir išėjau savo valia. Gal būt 
yyr. sekretoriatas visaip už
protokolavo mano iš d. f. iš
stojimą, kaip savo laiku, su
klastojo, man dar būnant se
kretoriato nšriu, dr. Mačiulio 
pašalinimą. Vertėtų valdžiai 
siųsti į sekretoriato posėdį sa
vo atstovą, kąd protokolai bu
tų rašomi teisingai. /

Dabar apie gavoriaudišku- 
nią. Kiek Taiųsta, dr. Ambro
zaiti, pardavei malkų ne vdar- 
bininkams, bet \šmugelnin- 
kams? Kiek Tamsta pardavei 
statybos medžiagos irgi ne 
darbininkams, bet žydeliams? 
Kiek Tamsta gavai pastatyti 
Šiauliuose darbininkams ma
lūną pinigų, o kiek davei?
Kiek paėmei šimtų tuksiančių 

t
litų iš artelės
jie ir ar žino apie tai darbi
ninkai? Kodėl apie tą nieko 
nesakai, tyli ir rėki visa burna 
darbininkams, kad valdžia

IŠPARDAVIMAI PĖTNYČIOJ I RSUBATOJ, SAUSIO 15 IR 16

i
I AŠINIAI "0SCAR MAYERS"Li-rioll’l lrt.1 . MENDOTA ',4 SV. P AK. 10c
QVTI?QTAQ Padarytas iš tyrosV 1 saldžios Smetonos. Rolėse SVARAS 28*c
“CARNATION” MILKAS 3t už 21c
KORNAI “Del Maiz” Niblets 2UŽ 25c
BEEF BUILLON 15c
JUODA ARBATA £ sv piU'. 19c
MINCEMEAT M P”ų°VkXo pak. 13C
čT Labii stiPrios' 5 siu,ių-

DYKAI Šiukšlių Šiupeliukas 39c
TYRA C0C0A “Midwest” ^na’vlro 2UŽ17 c
APPLE BUTTER ’7. ....... 19c
PANCAKE SYRUPAS 22 15c

Armour’s “Veribest.” i dideli No. 2%
Calif. Geltonosios Cling kenai K

___ ___ _ _ 1 - - -- ------- ------------ - . ....... - ---- X .

ORTirvblAT ' , Romc BMUtics” Vi5UV17I2Vl Valgymui ar kepimui 5k17c
BANANOS Gražioj, prinokusios 3SV 19c
“SUNKIST” ORANŽIAI Sr,°...25.L. 21C

druska ’2--15c
EIKITE Į MIDWEST STORES DEL ŠVIEŽIOS IR 

MĖSOS IR PAUKŠTIENOS
RŪKYTOS

Geriausios Mėsos — už žemiausias kainas!

MIDWEST OR7 STORES
KOOPERATYVAS vj I NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

/

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
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’kėjo, kad jo stovis organizaci
joje yta pilniausioje tvarkoje.

Veikiausia, yra be pamato 
tžip pat ir gandai apie “nęre- 
guliariškumus” kitų kandidatų 
stovyje. Bet “S.”, savo parti
nės linijos laikydamasi, kitų 
kandidatų nemini (mat, “saviš
kiai”!), o tik bando diskredi
tuoti vieną asmenį, kuris 
politikai yra nepatogus.

ŠLEIVOS IŠVADOS
I ~ ■ ■ s ’

Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
MkmadienittB LeidUa Naujienų Ben- 
drovi, 1789 SI Hatoted St., Chicago, 
Ui. Telefonas Roosevelt 8*00.

REIKALAUJA NAUJŲ TAKSŲ *

Iždo sekretorius Melionas reikalauja, kad butų pa
kelti dabartiniai mokesniai ir įvesti nauji, kaip tai: au
tomobiliams, pramogoms ir t. t. Jo apskaičiavimu, per 
ateinančius biznio metus, kurie prasideda su liėpos me
nesio 1 diena, pajamos iš taksų turės būt padidintos 
920 milionų dolerių, idant nebūtų deficito federaliam 
ižde.

Šitą Meliono reikalavimą teks kongresui patenkin
ti. Pamatinė jo kalbos mintis, kad valdžios pajamos 
turi padengti jos išlaidas, yra teisinga. Bet dabar visa 
šalis mato, kad iždo sekretorius darė stambią klaidą 
mažindamas taksas didžiomsioms biznio korporacijoms 
gerovės laikais. Taksos tuomet turėjo būt keliamos, o 
ne mažinamos. Yra bloga, kuomet taksas reikia kelti 
depresijos laikais.

KAS KALTAS, KAD KILO KARAS?

Karo kaltės klausimas dabar yra karštai debatuo- 
jamas Wisconsino legislaturoje. Gali kai kam atrodyti, 
kad tas klausimas neturi nieko bendro su paminėtos 
valstijos reikalais. Bet jisai turi.

Wisconsino valstijos įstatymų leidėjai nori, kad 
Viešosiose mokyklose butų vartojami vadovėliai, kurie 
neiškreiptų i istorijos faktų. Į tuos vadovėlius po karo, 
kai f*patriotiŠkas° ūpas buvo paėmęs žmones, tapo įdė
ta daug prieš-vokiškos propagandos.

Senatorius John Cashman (kilęs iš Danijos j įnešė 
valstijos senate rezoliuciją, kuri pareiškia, kad pasau
lio karą iššaukė ne Vokietija, t bet militarizmo dvasia^ 
viešpatavusi daugelyje šalių. Bediskųsuojant tą rezo
liuciją,- buvo prie jos pridėta pataisa, kuri skamba: 
"Mes šiuomi pareiškiame, kad karas yra galutinai baig
tas.0

Nors už trylikos metų po karo pabaigos yra keista 
girdėti tokią rezoliuciją, bet Ji nėra juokai. Daugelis 
valdžių Europoje, kaip matome, dar toli- gražu nėra 
įsitikinusios, kad karas jau praėjo. Karas dar tebesitę
sia, tik ne ginklais, bet kitokiomis priemonėmis — fi
nansais, muitais, šovinistiškomis kalbomis, kurstančiais 
straipsniais spaudoje, demonstracijomis, armijų stipri
nimu, tvirtovių statymu ir t. t.

Militarizmo dvasia, kuri iššaukė didįjį karą, 
tebegyvuoja, ir neatrodo, kad ji greitai nugaiš.

dar

DIKTATŪROS TEISMAS

ku-Lenkijos teismas pasmerkė 10 valdžios priešų, 
rie buvo ilgai kalinami ir kankinami Brest-Litovsko 
kalėjime (todėl jų byla vadinasi “Brest-Litotfsko byla”). 
Tarpe pasmerktųjų yra Lenkijos socialistų vadas ir 
seimo atstovas Liebermanas, valstiečių partijos vadas 
ir buvęs ministeris pirmininkas Witos, ir k,

%Jie buvo apkaltinti dėl "valstybės išdavimo”. Tik
rumoje, jie tik norėjo apginti valstybę nuo Pilsudskio 
ir jo šaikos, sutrempusių krašto konstituciją. Konsti
tucijos gynėjai tapo pasodinti į kaltinamųjų suolą.

Teismas juos rado kaltais. Diktatoriaus valdomoje 
šalyje ir teisinas yra diktatūros irankis.

»
Marijonų laikraštis turi 

teoriją, kodėl "laisvamaniška
me” Susivienijime eina tokia 
smarki rinkimų kova. Sako:

"Reikia atminti, kad nei 
tautininkai, nei sandariečiai, 
nei patys socialistai netu
ri organizuotos visuomenes. 
Tautininkai organizacijos ne
turi, sandariečiai iškrikę, 
LSS. taip pat nebeveikia. O 
kitokių organizacijų nei vie
na iš tų grupių neturi. Yra 
tik SLA., kurį visi, lyg kokį 
maišą, gali taMpyti kiekvie
nas į savo pusę ir jį savo 
grupes reikalams išnaudoti. 
Kitur kabintis jie negali. Vie
nintele jų gyvavimo viltis — 
tai toji bespalvė organizaci
ja, Tad visi į ją ir kimba.” 
Ši “D-go” teorija yra pada

ryta pagal jo paties kurpalį, 
betone išvemta iš faktą.

Mes čia nekalbėsime apie 
aukščiįviis paminėtųjų partinių 
grupių organizacijas, ar jos 
yra “iškrikusios” ar ne (kleri
kalų partija, tiesą pasakius, 
yra dar prasčiau organizuota). 
Bet pužvelgkime, kaip tos įvai
rios partines grupės veikia Su
sivienijime.

Kada ir kokiu būdų, pavyz
džiui, bandė “kibti”' i 
cialistai? Nei LSS. Piki. Komi
tetas, nei kuri nors LSS. kuo* 

!pa niekuomet nėra svarstę, ko
kius kandidatus statyti į SBA. 
viršininkus arba kokią politiką 
toje organizacijoje, vykinti.

Socialistai veikė ir tebevei
kia Susivienijime, kaipo asme
nys, o ne kaipo organizuota 
grupė. Kaipo SLA. nariai, jie 
visuomet pirmoje vietoje statė 
šios organizacijos reikalus, — 
kas yra įrodyta ne tik žodžiais, 
bet ir darbu. Kuomet aplinky
bes buvo taip susidėjusios, kad 
reikėjo ginti Susivienijimą nuo 
organizuotos partinės grupės 
(bolševikų) atakų, tai socialis
tai per ■ eilę metų rėme Pild.<, 
Tarybų, nepaisydami to, kad ji 
visa susidėdavo iš priešingos 
partijos atstovų (sandariečių).

Dabartiniuose rinkimuose so
cialistai remia tris kandidatus, 
kurie simpatizuoja socialistams 
(bet nėra partijos nariai); ir 
keturis kandidatus, kurių vie
ni yra priešingos partijos na
riai, o kiti visai bepartyviški.

/Taigi Marijonų organo pra
simanymas apie partijų “tam
pymą” Susivienijifno, yra visai 
neteisingas, kipk jisai; liečia 
socialistus. - Dabar pažiūrėsime, 
kas slepiasi po kitų srovių par
tiniais šūkiais Susivienijimo 
rinkimų kampanijoje^

savo

socialistų Veikėjams, kad jisai 
esąs labai nepatenkintas tauti
ninkų laikraščių užsipuldinėji
mais ant socialistų, ir kuomet 
tie užsipuldinėjimai pavirto 
tikrais plūdimais ir šmeižtais, 
tai tautininkų kandidatas- j 
SLA. prezidentus atėjo į “Nau
jienas” ir pareiškė, kad jisai 
nebegalįs daugiau to pąkęsti. 
P-as Bačiunas tuomet davė 
giarbės žodį (“my word of 
honor”), kad, nominacijoms 
praėjus, jisai pasitrauks iŠ kan
didatų ir “viską atitaisys”. Tai 
buvo pirmose gruodžio menesio 
dienose. <

Bet nežiūrint į tuos savo už
tikrinimus ir į garbės žodį, 
Račiūnas ir toliaus laikėsi iš
vien su tais, kurie vadina- save 
“tautininkais”. Jisai važinėjo 
iš vienos koĮonijos į kitą, moi 
kėjo pinigus kuopoms (pav. 
Grand Rapids’e ir Daytone), 
piršosi SLA. nariams ir, galų 
gale, nugabeno pilną vežimą sa
vo klapčiukų į Clevelandą, pa
skui į Waterbury, Conn., ir į 
Bostoną — organizuoti “tautiš
ką frontą” prieš soci.iilfetus. Bi> 
čiiinas dalyvavo /ir toje “gar* 
šioje” NeW Yorko konferenci
joje, kuri buvo sušaukta “vie
nyti tautiečius^. Tenai, kaip 
“Vienybės" reporteris praneša, 
Račiūnas pūtiko “pasiduoti” 
kc-nferencijos' nutarimui, ir kon
ferencija, susidedanti daugumo
je z iš fašistų, “nominavo’’, jį 
kandidatu į prezidentus. 
word of 110W0r” "L /šitie faktai gerai charakteri
zuoja tautininkų “sleito” vadą,, 
bet jie * taip pat nušviečia visą 
tautininkų politiką šioje SLA. 
rinkimų kampanijoje. Tautinin
kai norėjo buti» partyviski, bet 
neturėjo pajėgų. Jie vartojo 
partinius obalsius, kadangi jie 
negalėjo nieko geresnio SLA. 
nariam^ pąrody ti. Tautininkai 
neturi ne vieno žmogaus savo 
pa r t i j o j e, k u ris butų įtakingi 
ir poptileruW Susivienijime. Jie 
galėjo tikėtis^ ką nors laimėti 
rinkimuose, tiktai apdumiant 
SLA. nariams ’ akis visokiais 
“kamuflažais”: “tauta”, “socia
listų pavojus” ir t. L

Tokie lai dalykai dedasiI atsirado ir šnipų, kurie prade-
O išdavinėti revoliucionierius. Kupiškyj. Ir ne tik Kupiškyj, 

Vienas nužiūrėtas šnipas, bu- bet ir kituose Lietuvos kampe- 
tent, rusas mokytojas Verško- liuose.
vas tapo nušautas viduryj čiams ten , statoma visokios
miestelio. Rodosi, vasario 2 kliūtys, kuomet fašistiniai yra 
d., 19Q5 m. Kipras Bielinis prie varu brukami. Sakysime 
pat šventoriaus pasakė revo-
liueionierišką prakalbą. Žnio- platinęs. Bet kaip jis plaiina- 

; nių minia su raudonomis vė-
i Kavomis

laikraš-

ru*. iw Jn.

Apžvalga
NETIESA

“Draugas” pakartajo “San
daros” šitokią pasakų;

“Bi gočiaus rėmėjai Chica
goje šneka, kad jų kandija* 

• tas į SLA. 'baltąjį namą’ uŽ- 
kfiuVo ir dabar galvoja kaip 
čia išsipainiojus. Bagočius 
buvęs neseniai suspenduotas 
ir pagal konstituciją negali 
kandidatuoti.”
Ir prie šitos pasakos ‘T>?’ 

deda pastabi):
“įdomu; kaip šia klausimas 

bus išspręstas. Jei p. Bago- 
cius iŠ tikro buvo nesenai su
spenduotas, p. Gegužis neleis 
jam kandidatuoti, .Tada šios ,, .. .. ..  *-*" •«—' ■ '■*

orgr-nizacijos pirmininku ir 
vėl butų išrinktas. tas pats

■ p. Gegužis.”
Be reikalo “D-as” sau galvą 

kvaršina Bagočiaus “vargais”. 
Pastarasis* nėra ir nebuvo su
spenduotai

“Sandai” paskelbtą pasa
ka yra sufaįtįikirpta iš ^andų^ 
kurio žymiai skiriasi- nuo to, 
ką ji parašė'. Gapdaį tokb kad 
prieš keletą kąncUdatų jų prie
šai sudarė įvairią skundą: 
prieš vienus — kad jie,bėgių 
paskutinių metų laiko buyęr pa
sivėlinę užmokėti duokles ir 
tapę už tai suspenduoti; prieš 
kitus — kad i jie įstoję į SLA., 
turėdami daugiau metų am
žiaus, negu konstituciją leidžia, 
8r t. t.

Vienas tų gandų 'lietė ii? Ba* 
gočių, bet, pasiteiravus, paaiš-

i SLA.- sq< į- . w tv

My 
ar ne!?

SANDARIEčlŲ POLITIKA

. įteikia pasakyti, kad tą pa
čių taktiką. , mėgina vartoti ir 
ta sandarlečių dalis, kuri nori, 
truks laikys, vėl rinkti ; į SLA.

FAŠISTAI POLITIKA
—_ ---------- ■

Griežčiausią partinę pozicijų 
Susivienijime bando užimti mu
sų vadinamieji tautininkai-fa- 
šistai. Prieš prasėdėsiant nomi
nacijoms, jie laikė daug konfe
rencijų, sudarė kandidatų “slei- 
tą” ir paskelbė jį, kaipo "tau
tinį” arba "tautininkų”- kandi
datę sąrašą, Kaipo tokį, jie vi
są laiką jį jr reklainavo. Bot 
ir pas juos buvo daugiau mize
rijos, negu nuosakios' partinės 
politikos.

Pirmiausia,- taritininikak “dra- 
f tavo”J savo sąnašą? p*l^ Jurge- 
liūtę, kuriai j'6ki politikos klau
simai niekuomet nerūpėjo ftr 
nerupi, Jie norėjo išnaudoti jos 
popUlėtiškumą.'

Tolinus, vyriausias "taiitiniiy- 
kų” kandidatas p. Bačiūnus 
darė vizitus socialistams, prašė 
jų.paramos ir bąžijosi, kad su 
partijomis jisai niekų, bendro/

uprezidentus p. Gegužį.
!: Po to, kai Pastoviųjų, komi- 
.sijų suvažiavimas . Gegužį ap
kaitino dėl pareigų neatlikimo, 
tąi koks gali būti pateisinimai 
jo kandidatavimui’ “dar vienam 
terminui”? Taigi bandoma ji* 
sai statyti į “tautos gelbėtojo!’ 
rolę< ; ,

Kadangi tautininkų “sleitas” 
riominaeijosett^P^ sudaužytas 
šipulius; į taif tautininkai dabar 
y ra pri verstįį ieškoti z prieglau
dom po sandariečių1 sparnu,’ o 
Gegužiui yVa svarbu gauti jų 
baHjįž. Tad jo rėmėjai mMai 
įklauso fašistų kalbų' apie’ "tau* 
tos vienybę”,; užmiršę visus už- 
g’auli'oįimus '"'Dirvos” iri “Vie^ 
iiybės”' Špaltosę.

* Jeigu jshnčfttriečiai; kurie re
mia . Gegužį,, tikėtųsi, kad' ji
sai’ daugiau balsą gaus' tarpe 
pažurigiųjų SLA. narių1, tai jie, 
žinoma,. r šiandie šauktų apie 
"demokratiją gelbėjimą” Su- 
siviėnijimė ir sakytų, kad "pą* 
vėjus” organizacijai grasinąs 
iš fašizmų pU5iės.

Tuo budu partiniai ob’alsiai, 
kurie yra tąjį), dažnai girdimi 
Susivienijime, yni? kai kam- kę* 
v,3s įrankis, bet, iį’e pats kovos 
tikslas. Jeigif "Vienybes” liki
mas nebų.tų .surištas stf SLA, 
tam tikrais finansiniais -reika* 
lais; jei^u,. Gegužiui nerūpėtą 

. ndsik-ratyti ■ atsakomybės už' Dė
vėti io paskolą ir kitus invest- 
mentu^s tai vtaa dabartinė riri* 
kimų kampanija tiurėtą kitokią 
išvaizdą.

Partijos ir partijų klausimai 
yra tyčia vdbnri i. ginčūsi ąpi'e 

.įundidatus, idant SLA. parią 
1 Akys ybutą nukreiptos nuo tįk*

Giipi.hėnų Kliubo 
reikalu

La įk aiščiuose jau buvo dailg 
rašyta apie sirsikimirą’ Ktipiš- 
kėlių Kliubą, kurio tikslas yra: 
pastatyti Kupišky^ Liaudies 
nainus ir knygyną įrengti. 
Mano supratimu, tai labai kil
nus sumanymas, jeigu jis tik* 
bus tinkamai vykdomas. Ap
švies tesni lietuviai ir lietuvai
tės, nežiūrint į tai? kur jie gy
vena, — Lietuvoj, Amerikoj ar 
Kanadoj, 
nymą paremti?

Mes . girai žinome, kad ku
piškėnai ir prie geriausią no
rų savo jėgomis ne tik Liau
dies Namą-; bet ir gerą knygy- 

sną vargu galės įsteigti. Tiesa,; 
dabartiniu laiku amerikiečiiis 
slegia sunki nedarbo našta., 
Kai kurie yra pusčtinįrij su
vargę. Tačiau visgi randasi ir 
tokių, kuriems doleris paau
koti apšvietos židiniui nebūtų 
jau labai suriku. Tik sunerki- 
me tvirčiau rankas ir musų 
užmanytas tikslas stosis ku
rni. Musų pasidarbavimą kul
tūros srityj, prisimins ir atei
nančios gentkartės.

Butų labai pagirtinas dar
bas, kad amerikiečiai įsteigtų 
panašius liaudies namus ne 
tik Kupiškyj, bet ir kituose 
Lietuvos miestuose, bei mies
teliuose. Tąsyk Lietuvos liau
dis išbristų iš tamsybės pelkių 
ir įžengtų į šviesesnę ateiti.

Lietuvos žmonės kaip caro 
laikais, taip ir dabar tebebrai- 
do po tamsybės balą. Visiems 
yra gerai žinomas faktas, kac 
Lietuvoj klerikalines organi
zacijos yra pusėtinai įsigalė
jusios. Tiek senieji, tiek jau
nieji yra patekę kunigų įta
kon. Imkime, pavyzdžiui, kac 
ir Kupiškį. Tai nedidelis mies
telis, kurio apielinkej randasi 
gana gražus ūkiai. Maždaug 
prieš 30 metų kunigai sumanė 
Kupiškyj pastatyti didžiausią 
Panevėžio apskrity) > bažnyčią. 
Prasidėjo rinkliava. Visokiais 
gąsdinimais kuriigėliai; spaudė 
iš žmonių sunkiai uždirbtus 
rublius. Buvo reikalaujama, 
kad kiekvienas duotų po de
šimtį rublių. Nuo tos duoklės 
tiesiog nebuvo galiipa išsisuk
ti. Per 30 mejų buvo renkami 
pinigai bažnyčios pastatymui. 
!Ta rinkliava- *dar ir šiandien 
neužsibaige.

į. Bažnyčią pastalė labai di
delę, — joj gali tilpti apie 5,- 
•000' žmonių. Kaip ir visur ki- 
įtur, taip ir Kupiškyj, kunigai 
buvo kolektoriai ir todėl nie- 
kam jolcios apyskaitos neiš
duodavo. Antra vertus, kas ga
lt “Šventos asabos” klausti, 
ikaip surinkti pinigai yra su- 
naudo jam i. Na, q kaip žmo^ 
riės1 sako, ubagą tarbos ir ku
riuo kišenės nepripifdys'i.' Lai
ke pasąuHitid fearo1 vokiečiai 
trilpritį apąrdė; bažnyčią. x Ji 
dar ir chibar netkišyta;< noi’š 
kunigai pini’gus vis tčl^kolek- 
Wmja>.

Tokiu tai biWhi kunigėliai 
darbuoj asi- i liaudį cs 
srityj. Kupiškyj randasi trys 
kunigėliai, kurie- labui gra
žiai gyvena. Jie turi net ame* 
pitoniškus atitoinobiimisi Bet 
įstaigos, kuri rūpintųsi liau
dies švietimu, kaip ir nėra.

Alsi-minkime tuos- sunkius, 
laikus; kada Rusijos dvigalvis 
aras skraidą i&h Lietuvos pa* 
dangę klykaudm^a^ įvairiais 
bąlšaiš ir! ieškojo \att aukų, 
Kupiškyj pas kai • kariuos 
žmones jau degė, revoliucine 
ifgriis- Iš vakarė j prieš kokį 
didiėsn'į kermošių paprastai 
būdavo išplatinami alsišau- 
feimaiiį liaudį, kad stoh) į ko
votojui eiles ir stengtųsi nusi
kratyti eari> jungo. Tą darbą 
d augi ausiai < vare socialdemo- 
kratai, Kai caro sostas ėmė 
svyruotu tai kupiškėnai irgi 
ųesnuudė’. Po visą apylinke* 
pradie^i^ platinti visokie alsi- 
v i • • • ’ i • rt5 v • .. ?

‘Mu
sų Bylojus” yra labai prasi-

turėtą tą stirna*

ma? Pradinių mokyklų mo- 
prądėjo maršuoti kytojai yra užkinkyti tą laik- 

miestelio gatvėmis. Kažin kas raštį platinti. Na, kuris tėvas, 
>rmiešė'kareiviams, kurie su-.nuvedęs savo vaiką į mokyk- 
laikė minią ir neleido jai kel-|lą, gali atsisakyti neužsipre- 
ti demonslracijasi^ Tada pas| numeravęs laikraštį, jeigu mo- 
žmones buvo ūpo ir pasiryži-1 kytojus jį bruka? 
mo kovoti už savo teises ir 
visą žmonhj laisvę.

Bet pažiūrėkime, kas šiąn- 
dien ten dedasi, — vien tik iš
tižimas ' ir girtavimas^ Prieš 
porą metą mari teko viešėti 
Kupiškio apylinkėj, Tuo laiku 
Kaune ėjo paskilbusio praloto 
Olšausko byla. Pralotas, kaip 

buvo teisiamas už nu
žudymą savo meilužės. Kai]) 
tada atsinešė Lietuvos liaudis 
f tą Kylį? Visi tylėjo, lyg. van
dens į burną pasiėmę. Tylėjo, 
ries bijojo prasitarti. Tas pat 
buvo ir Kupiškyj, kur gyveno 
savotiškas “Rasputinas” kle
bono Bajorino asmeny)? Tas 
klebonas, kaip gegutė, pridė
jo daug kiaušinių svetimuose 
lizduose. Ačiū tam, kai kurio
se šeimose verda amžina pek
la? Klebonas kai kuriuos savo 
“nasliedriinkus” buvo prižadė
jęs išmokyti “kodemikais”. Bet 
kai jis įnirę, tai nekurie jo 
vaikų pasiliko našlaičiai ir 
jiems teks xnc “kademikais” 
būti, bet kiaulių diktatoriais.

Ir tie skandaliiYgi klebono 
Bajorino darbai kupiškėnuose 
nesukėlė jokio judėjimo^ Da- vesti Liaudies Namas? Kitais 
vntkos kaltina moteris, kurios žodžiais sakant, kokia žmonių 

Bažnyčios grupė Kupiškyj rūpinsis Jų 
namų statymu? Į tą klausimą 
kliubo organizatoriai turi at
sakyti aiškiai, kad paskui ne
būtų nesusipratimų. ✓

—P. Kručas, Kupiškėnų 
Bendro Kliubo narys.

Bet grįžkime prie dabar 
planuojamo Kupiškyj Liau
dies Namo ir skaityklos. Pir
mų pirmiausiai tas namas ir 
skaitykla turi būti kontroliuo
jama pažangių žmonių, — tų 
žmonių, kurie kovojo už Lie
tuvos laisvę. Kiek anksčiau 
aš nurodžiau Kupiškio kuni
gų darbus. Tai dariau tuo 
tikslu, kad žmonės matytų, 
jog su jais koks nors bendras 
darbas yra neįmanomas. Pa
tarčiau taip pat Chicagos cen- 
tralines kuopos pirmininkui, 
p. Kirliui, mesti tą savo klai
dingą samprotavimą, jog Liau
dies Namas ir knygynas turi 
būti bepartyvių žmonių globo
jamas. Kupiškyj tik į turgų 
suvesti arkliai ir karvės yra 
“bepartyviški.” Gi žmonės, 
kurie seka gyvenimą, bepar- 
tyviais negali būti. Pats Kliu
bo pirmininkas' irgi nėra be- 

į partyvis, — rodosi, įsikibęs 
“Dirvos” ir “Vienybės” skver
nu laikosi.

Šiaip ar taip, turi būti aiš
kumas. Kam planuojama pa-

$tf juo- flirtavo.
šventoriuj tam kunigui yra; 
pastatytas paminklas su užra
šu: “Ilsėkis Viešpaties ramy
bėj”. Paminkle" kunigas figū
ruoja su užkabintu ant kaklo 
rožančių.

BRAM STOKER Vertė A. Vaivada

švietimo1

GRIFAS DRAKULA
I l I^JĮ^^iihiinoiiiiii n

PeEirtisjjon Doableday. Dorao 3 Co.

(Tęsinys)
Rugpiirčio 3 d. — Vidur

naktyje nuėjau paliuosuoti vy
rą prie vairo, bet nuėjęs nie
ko ten? neradau. Vėjas buvo 
pastovus ir mums beslenkant 
prieš, jis nesimairiė, pusda** 
mas į; vieną pusęk Vairo neno
rėjau paleisti, todėl pradėjau 
šauktis' vairininko. Po trum
pos valandėlės jis atbėgo ant 
dėnio vienmarškinis. Jo akys 
žibėjo Kaip laukinio žmogaus 
,1® Imto, biau'riai įdubusios, • ir 
ištikrUjų pradėjau abejoti

rausdamas ten tarp dėžių, jis 
negali jokių nuostolių padary
ti: dėžėse supiltas molis ir jas 
tampydamas po laivą nieko ne
galės atsiekti, nieko blogo pa
daryti. Ir, štai aš esu, saugau 
vairą ir rašau musų laivo ke
lionės užrašus. Tegaliu atsiduo
ti Dievui ir laukti miglos pra
nykstant. Tuohiet, jeigu vėjui 
vis pučiant į priešingą pusę, 
negalėsiu pasiekti uosto, nu
draskysiu bures ir lauksiu pa
galbos ateinant.

ar 
;tik jis neišėjo iš proto? Pribė
go prie mainęs ir prikišęs lu* 
p»s> prie : atisiesv lyg bijoda
mas, kad kas neišgirstų,- pra
dėjo šiurkščiai šnibždėti: 

yra čiaų aš dabar žinau; 
vakar stovėdan^as' sargyboje 

Jį>. mačiau,- kaip* žmogų, aukš
tą, liesų),, labai išbaijiisį. Jis 
stovėjo prie laivo galo ir\žiu- 
rcjik į vandenį. AŠ prislinkau 
užpakalyje ir smogiau į Jį

Viskas jau beveik pasibaigė. 
Pradėjau tikėti, kart vairinin
kas išeis iš laivo vidurio kiek 
ntmin-minęs — nes išgirdau jį 
smarkiai kalant į ką tai apačio
je — tik staigu iš ten pasigir
do baisiausias išgąsčio riksmas, 
kuris tiesiog užšaldė kraują 
mano gyslose — ir ant denio, 
lyg iš šautuvo paleist? kulka, 
iššoko tikrai panikos apimtas 
beprotis vairininkas. Biauriai į 
visas_ puses vartydamas akis ir 
baimės konv’iHsi) 
veidu prišoko prie manęs, šauk
damas: "Gelbėk mane! Gelbėk 
mane!” ir pradėjo dairytis ap
linkui po miglus Jo pasibaisėji
mas virto tiesiog desperacija, 
bet kiek tvirtesniu balsu tęsė:

(Bus daugiau)

tampomurėjo, lyg per orą." Kalbėda
mas pasigriebė peilį ir nuož
miai drožė juo per tuštumą ir 
tęsė toliaili “T?ėt Jis yra čia, ir 
Jį rastri. Jis-yĮ*a laivo vidury
je. Gdl Viemje* dėžių. Aš, aš 
:atidat^’ritt vieną paskui kitą. 
Tu stovėk prie vairo,” Ir iš pa
salų pažiūrėjęs1 nuėjo apačion. 
Tuo laikir pradėjo kilti smar
kus įapojantis vėjas ir nors 
nenorėdamas prie vairo turė
jo butiiMi stovėti. Pamačiau 

vairining^ vėl? išeinant ant dė- __ _ _____  ___
Hio si^įrankių. dėže ir liktai- Kultūros ’numerį 12. GalL

yisai į ma gauti Naujienose. Kai- 
i vldlJ na 45 centui.

Naujas No, 22 "Koyos?; 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

TIK ką gavome naują
na rankose. Nuėjęs 
prieil# no Ii po1 kita is 
einančiais laiptais,

V‘airiwUkas išėjo iš 
visiškai išėjo iš proto ir jo vi

proto, GARSINĖMS 
NAUJIENOSE
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Programe dalyvaus “PIRMYN” choras su Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestru po vadovyste p. K. Steponavičiaus; “BIRUTĖS” choras po vadovyste 
p. M. Yozavito; “Birutes’^ kvartetas, susidedantis iš P. Stogip, Sk Rimkaus^ Kaminsko ir Ažuko; H. CHUNICKO ukrainiečių baletas, 
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Penktadienis, saus. 15, 1932

Tarp Chicagos
Lietuvių

Roseland
Gruodžio 14 dieną Strumilos 

svetainėj Lietuvių Republiko- 
nų 9 Wardos Kliubas laikė 
priešmetinį susirinkimą. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, nes 
dabartinė depresija žmones 
daug vargina todėl ir kliubie- 
čiąi labiau interesuojasi poli
tika ir lankos skaitlįngiau į su
sirinkimus.

Iš svarbesnių susirinkime- at
liktų darbų pažymėtini yra šie.

Išrinkta nauja valdyba 1932 
metams. Stanley Misiūnas pir-! 
mininkas; Juozapas Podziunas 
—vice-pirmininkas; Vladislovas 
Kristopaitis— protok. raštinin
kas, Jonas Gedminas— finan. 
raštininkas; Julius Strumilas— 
kasierius; A. Dyma ir A. Sta- 
kulis— trustistai; P. Razmas— 
maršalka; A. Matikonis, J. Ku

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Fhrenbreitenstein, Vokietija. — Senovės vokiečių tvirtovė, kurią laike pasaulio karo buvo 
čmę Amerikos kareiviai. Prieš porą dienų iš tvirtovės sienų atskilo milžiniškas gabalas žemės ir

uz-

likauskas S. Ciuzelis ir J. Po- užvcrtę ke]ją. §įs paveikslas buvo nuimtas tuo laiku, kai Francijos kareiviai apleido tvirtovę.
dziunas— ekzakutivis komite
tas. /

Beje, dėdė P. Norkus, gerai 
žinomas chicagiečiams ristikas 
ir sunkio svorio kilnotojas, da
bartiniu laiku randasi kritiško
je padėtyje. Viena, tai dėl be
darbės, o kita, tai koją turi su
sižeidęs. P. Norkus prisiuntė 
laišką kliubui prašydamas pa- 
gelbos. Laiškas buvo skaitytas 
susirinkime ir išrinktas komite
tas, kuris rūpinsis surasti pa- 
gelbos Norkui.

Lietuvių tvarkoma čarity lab
darybės grupė atsisakė kalbė
tis su komitetu, kad komitetas 
buvo nuėjęs prašyti pagelbos P. 
Norkui. Julius Strumilas ir Vol
teris Kristopaitis, kliubo išrink
tas komitetas suradimui pagel
bos P. Norkui, buvo atėję į su
sirinkimą Visų šventų parapi
jos svetainėj, kur laiko susirin
kimus lietuvių tvarkoma čariti. 
L Ivanauskas, šios čariti pirmi
ninkas, atsisakęs visai kalbėtis 
su komitetu, paliepdamas komi
tetui eit lauk.

Vėliau komitetas kreipėsi 
prie kitų čaritis, kurios pasiža
dėjo suteikti P. Norkui valgio 
ir anglių. P. Norkus 
adresu 326 W. 106 St.

—Kliubietis.

valdyba ir nariai yra draugiški 
ir gero velijantys žmonės, tai 
valdyba kviečia visus lietuvius 
priklausyti šiam Kliubui.

Taipjau Kliubas nutarė reng
ti išvažiavimą ateinančią vasa
rą, kuriame, teko nugirsti, bu 
šią didelių dovanų.

Norintieji prisirašyti prie 
Kliubo malonėkite atsilankyti i 
susirinkimą. Susirinkimai yra 
laikomi pirmą trečiadienį po 
pirmos mėnesio dienos A. Bag
dono svetainėje, 1750 So. Union 
avenue, 7:30 vai. vakaro.

K. Balutis, 20 wardos Kliubo 
raštininkas, 2627 Gladys avė.

Tautinių Kapinių lo 
tų savininkų žiniai

17 dieną Lietuvių Au- 
bus metinis Lietuvių 
Kapinių lotų savinin-

givena

Iš 18-tos apylinkės
Iš Lietuvių Politikos Kliubo 

veikimo

20 wardos Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo metinis su
sirinkimas įvyko sausio- 6 die
ną A. Bagdono svetainėje, 1750 
So. Union avenue.

Susirinkimą atidarė pirm. W. 
Buishas. Protokolų raštinin
kas perskaitė protokolą iš prieš- 
metinio susirinkimo, kuriam 
paminėjo naują išrinktą val
dybą.

Pabaigus skaityti protokolą 
pasigirdo reikalavimas: Prašau 
balso!
Pirmininkas leido kalbėti. Na- 

f

rys pastebėjo, kad naujai iš
rinktas užrašų raštininkas ne
sąs šios šalies pilietis, o šio 

/ kliubo, kaip politikos kliubo, 
valdybos nariai turį būti pilie
čiai; Tą dalyką padiskūsavus, 
duota įnešimas rinkti kitą pro 
tokolų raštininką. Perstatyti 
tapo du kandidatai— K. Balu
tis ir P. Pečkaitis. K. Batutis 
balsų gavo 15, o P. Pečkaitis 
9.

{Paskui išduoti komisijų ra
portai. Iš knygų komisijos ra 
porto pasirodė, kad praėjusieji 
metai Kliubui davė gryno pel 
no $315.95. Tai turiu pažymė
ti, kad Kliubas stovi gerai taip 
narių skaičium, kaip turtu. O 
tas viskas priklauso nuo gerų 
veikėjų ir sumanios valdybos.

Taipgi Kliubas veikia ir po
litikoj ir pagelbsti ne pilie
čiams išsiimti pilietines popie- 
ras. -

Kadangi 20 wardos - Kliuhc

Sausio 
ditorijoj 
Tautinių 
kų susirinkimas. Visų lotų sa
vininkų privalumas dalyvauti 
jame. Daug svarbių reikalų 
yra aptarti ir kapų puošimo 
dienai reikia išrinkti komitetas. 
Turi visi žinoti, kad pageidau 
jamas yra bešališkas komite
tas, o ne kokie komunistų pa
stumdėliai, kuriem rupi ne ka
pinių reikalai, bet tik komunis
tinio biznio kėlimas. Juk mes 
gerai žinome, kad jeigu ubagas, 
kartą paprato ubagauti, tai jau 
jo neatprątinsi ir nesusarmaty
si. Tokie yra ir komunistai: iš 
jų niekas perą daugiau, kaip tik 
aukų palaikai.

Ir šiandie komunistai apkal
ba kokį jie tjiri tai dienai rink
ti pirmininką ir kokią komisiją. 
Jie stiprina savo spėkas, kad 
tik galėtų paimti viršų lotų sa
vininkų susirinkime, kad dar 
kartą uždėti komunistišką dik
tatūrą—nors tą dieną jie ne
privalėtų nė pasirodyti .

Nes Lietuvių Tautinės Kapi
nės yra liūdesio vieta, ir ypač 
kapų puošimo diena yra nelai
kąs J<omunistiniam Šmugeliui 
kapinėse varyti.

Visų žinomas buvęs kapinių 
užveizda dabar jau ne loto sa
vininkas. Tai iš savo komunis
tiškų intrigantų jis gauna įspė
jimą: Ar negalėjai nors po me
tinio susirinkimo atsiimti savo 
pinigus už lotą. Juk tu žinai, 
kad mums reikalingos spėkos, 
reikalingas tavo balsas.

Ar ne verta visiems lotų 
savininkams pagalvoti, kad pa
šalinti šitokias komunistų in
trigas iŠ Lietuvių Tautinių Ka
pinių ant visados? O tai leng
va padaryti: lotų savininkai tik 
turi skaityti savo pareiga “da
lyvavimą susirinkime ir pa
kelti savo balsą prieš komunis
tines užmačias.

Taigi dalyvaukime visi šiame 
metiniame susirinkime.

—Loto Savininkas.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

. Bridgeportas
Iš J. L. A. T. Kliubo at

sibuvusio teatro.

Sausio 10 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj įvyko Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo parengimas.

Kadangi esu šio kliubo narys 
per ilgus metus, tai ir savo, 
kaip kliubo nario, pareigą pil
dau. Gavęs iš kliubo raštinin
ko laišką kviečiantį atsilankyti 
į parengimą skubinaus ateiti 
su savo šeimyna ankščiau, kad 
surasti vietą arčiau estrados. 
Nors buvo pakvietimas atsilan
kyti 6 valandą, bet aš nuėjau 
kaip pusė šeštos.

Nueinu, nugi matau, kad jau 
pilnas auditorijos koridorius 
publikos belaukiančios , tikėtų 
pardaviibo. Apie 6;? valandą va
kare prisipildė Lietuvių Audi
torija. Kad gauti vietos sėdėti, 
nebuvo nė kalbos, ba ir stovėti 
jos stokavo. Visi šneka pak
raščiais, kad tiktai “Naujienos” 
tesutraukia tiek publikos į savo 
parengimus, kiek sutraukė šį 
kartą J. L. A. T. Kliubas.

Septintą valandą prasidėjo 
vaidinimas. Pirmas veikalas 
vaidinta tąi “Paieškojimų Biu
ras”, kurį išpildė p-nia M. Dun
dulienė su visu savo štabu iš 
dvylikos asmenų. Vienu žodžiu, 
veikalas gražiai suloštas.

Po pirmo lošimo buvo pert
rauka 10 minučių. Tuo laiku 
pirmininkas A. Stukas pakvietė 
narius, kuriems tapo suteiktos 
garbes dovanos, nes jie neėmė 
ligos pašalpos per 12 metų. To
kių narių buvo penki.

Paskui prasidėjo lošimas 
antro veikalo;, pavadinto “Sod
ne”. Kaip pirmas, taip ir ant
rasis veikalas buvo suloštas la
bai gerai. Ir publika užsilaikė 
labai rimtai. O tai yra ženklas, 
kad ji tapo užganėdinta. Kre
ditas priklauso, p-hia į Dundulie-

.....  , ■....
nei ir jos trupei už tokį gražų 
vaidinimą ir kliubo valdybai ir 
komisijai už tą parengimą.

Norėčiau, kad kliubas kas 
metai surengtų tokius parengi
mus, nes mačiau, kad daug jau
nų vyrų pildė aplikacijas, pa- 
geidaudami priklausyti šiam 
kliubui, ir įkalbančius tarp sa
vęs, kad tai yra pažangiausias 
kliubas ne tik Bridgeporte, bet 
ir visoj Chicagoj.

Pasibaigus teatrui išdalinta 
keturi laimėjimai. Po laimėjimų 
prasidėjo šokiai. Jau laikas pra
lenkė devintą valandą. Ir sve
tainė taip buvo užpildyta, jau
nimo, kad, sakyčiau, stokavo 
vietos kojai padėti.

Aš esu pagyvenęs žmogus ir 
lietuvių parengimuose dalyvau
ju jau seniai. Bet pirmą kartą 
teko man matyti tiek jaunimo 
lietuvių parengime. Pamaniau 
sau: tur būt tiek jaunimo su
sirinko todėl, kad kliubo gražus 
vardas ir kad jis yra tvarkiai 
vedamas.

Veliju kliubui geriausio pasi
sekimo darbuotis ir pritariu jo 
siekimus. Ir norėčiau, kad jis 
kiekvienais metais surengtų 
nors po vieną tokį gražų pokilį.

Manau, kad kliubas turės 
gražaus pelno iš atsibuvusio pa
rengimo.
Buvęs parengime kliubo narys.

gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wind w" lobs j nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

505 Bžkanauskenc Mary
518 Dovalgui Feliksui
531 Gudjonis Jonas

543
544
550
552
556
559
566

Jusedcis Songiuas 
Katynas Elzbeta 
Lekaitei Minei 
Latur^kiui Kazimerui 
Miszeika Stella 
Migevicius L 
Norvilos Juzapas

Dabok Savo Inkstus!
Neužleiskite Inkstų ir Pūslės 

Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūslei nereguliarumai, 
kėlitnasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikimus.

Per daigiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai ataHtd^ zr* n—n:n- r"- 
riamos visoje šalyje.
šiandie. }

ideda ant Doan’s Pilis. Gi- 
Gaukite Doan's

A Diuretic 
for 

the Kidntytftoafs Pilis

THENEW BOSCH

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atftje iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina ’ 
vyriausi  ji paštų (Gark ir Adam*

Teatrališki Veikalai
Ruduo yra geriausias laikas prisirengti prie vai 

dinimų. “Naujienų” knygyne visuomet galima 
gauti šių teatrališkų veikalų:

ĮSPĖJIMAS!
Nuduotas Aspirinas

Tūkstančiai dėžučių nuduoto
— netikro aspirino tapo paleista 

marketan. Dabokitės! Nerizikuo- 
kit ir griežtai atsisakykit priimti to
kią dėžutę, kuri nėra pažymėta “Ge
nuine Bayer - Aspirin“. Neimkite į 
savo vidurius nė vienos tabletės, ku
ri nėra pažymėta ,,Bayert'. Pasaky
kite apie tai savo šeimynai ir savo 
draugams. Atmeskite kiekvieną pre
paratą, kuris jums siūlomas kaipo 
“tokis pat” ar “panašus“ Tikrąjam 
Baycr Aspirinui. •
Reikalaukite -ir priimkite tiktai Uą 

dėžutę, iias “Bayet” pažymėtas 
' Tabletes.

G. Hauptmąno —AUDĖJAI. 
Penkių veiksnių dramatiškas 
veikalas. LošiųĮė dalyvauja 11' 
vyrų ir 1 moteris .................... 50c

75. St. Dobrzanskio —— AUKSO
VERŠIS. Yiriįo veiksmo ko
medija. LoŠinte veikia 4 vy
rai ir 1 motefj^ ........... 20c

76. J. A. Frcdro—CONSILIUM
FACULTATIR' Viend veiks
mo komedija. -Lošime dalyvau
ja 5 vyrai ir 3 moterys .......... 20c

Marco Prago > DRAUGAS. 
Vieno veiksmą drama. Lošime 
dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteris 20c

Br. Vargšo—GADYNĖS ŽAI
ZDOS. Drama keturiose veik
mėse. Lošia 7f‘vyrai ir 2 mo
terys. Chicago, IU., 1914.
Puslapių 46 ........................ ...... 35c
M. Grigonio—GERIAUS VĖ-U 
LIAUS, NEGU NIEKAD. 
Komedija viename akte. Pusi. 
48. Lošime dalyvauja 4 vy
rai ir 3 moterys .................... 25c

80. M. Grigonio — KATRIU
TĖS GINTARAI. Triveiks- 
mis vaizdelis su dainomis ir 
šokiais. Lošime dalyvauja 4

, vyrai ir 7^. moterys ............... 20c
Br. Vargšo—^L^ŽDAS NAMI
NIO LIŪTO. \ Trijų veiksmų 
drama. Lošinąę dalyvauja^ 8 
vyrai ir 3 moterys ............... 20c

Br. Vargšo MILIJONAI 
VANDENYJE; Lošime daly
vauja 7 vyrai ir 2 moterys 20c

Dilgio^—MULKIŲ APAŠTA
LAS. Vieno vęiksmo komedi
ja. Lošime veikia 5 asmenys, 
visi vyrai.................... . .............. 15c

J. Kurzenievskio -— MEDICI
NOS DAKTARAS. Komedija 
vienoje veikmėje. Lošime da« 
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterys 25c

M. Grigonio NASTUTĖ.
Dviejų veiksmu dramą.. Loši
me dalyvauja ! 4 vyrąi fr 2

............... 20c

MIGLA

74.

77.

78.

««

81.

82.

83.

84.

85.

moterys ...................

86. Z. Przyhyls^io — 
Vieno veiksni#“' komedija. Lo
šime dalyvauja 2 vyrai ir 2 
moterys
M. Palionio-^—PRIĘS VĖJĄ

NEPAPŪSI. Komedija trijų 
veiksmų. Lošime dalyvaują 3 
vyrai ir 5. moterys 25c

...... J PAVYDAS.
Penkių veiksmų drama. Loši
me dalyvauja 11 ypatų — 8 
vyrai ir 3 moterys apart mu
zikantų. ......u...,................ 50c

87.

88. M. Arcibąševo

me dalyvaują fl ypątų— 8 

zikantų.

89. G. Hauptmano'-** PĄSKĘN- 
DUSIS VARPAI Penkių ak 

dalyvauja 10 s
tų pasakos dama. Lošime 
’*—,'Vvyrųir5 mot. 50c.

GUMINIAI90. Chociszevskio 
BATAI. Farsa viename akte. 
Antra: Nuo ausies lig ausies, 
vieno veiksmo komedija. Lo
šime dalyvauja 1 vyras, 3 
moterys, o antroje komedijoje
5 vyrai............................................. 20c
Br. Vargšo — PIRMI ŽING
SNIAI. Drama 4-se veikmėse. 
Dramą parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Lošime da
lyvauja 8 vyrai ir 3 moterys 30c

92. Br. Vargšo — SALIAMONO
SAPNAS. Drama viename ak
te. Lošia penkios ypatos......... 25c

93. H. Ibseno —ŠIAURĖS KAR
ŽYGIAI. Keturių veiksmų tra
gedija. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje, karaliaus 
Eriko Kruvinojo Kirvio lai
kuose. Lošime dalyvauja 6 
vyrai ir 2 moterys .................... 35c
Gogolio — PIRŠLYBOS. Ko
medija dviejuose veikmuose. 
Lošime dalyvauja 5 vyrai ir 
4 moterys.......................................   25c
J. S. Turgenevo —PINIGŲ 
NĖR. Sceniškas vaizdelis. Iš 
gyvenimo jauno dvarininko. 
Lošime dalyvauja 10 vyrų ir 1 
moteris.......................................  10c

96. Balcikovskio—PONO FELIK
SO ATSILANKYMAS. Ko
medija vienoje veikmėje. Lo
šime dalyvauja 3 vyrai ir 2 
moterys.........   20c
M. Servanteso — PERSKYRŲ 
TEISĖJAS. Lošime dalyvauja
6 vyrai ir 4 moterys.............. 20c
J. jGurauskio— ŠALAPUT- 
RIS. Komedija vienoje veik
mėje. Lošime dalyvauja 2 vy
rai ir 2 moterys. ..

99. A. N. \ Ostrovskio 
VERGIJA. Trijų paveikslų 
komedija. Lošime dalyvauja 4 
vyrai ir 2 moterys................25c

100. B. Bracco—PIETRO CARU-
SO. Vieno veiksmo drama. 
Veiksmo vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Lošime 
dalyvauja 4 vyrai ir 2 mote
rys. .............................................. 20c

101. M. Grigonio — LINKSMOS 
DIENOS. Dviejų veiksmų iš 
liaudies gyvenimo vaizdelis su 
dainomis ir šokiais. Lošime

\ dalyvauja 5 vyrai ir 7V mote
rys. ..............   20c

102. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba atėjimas Jėzaus Kristaus 
ant žemės. Su dainomis. Chi
cago, III., 1911. Pusi. 105. 50c

103. DANGAUS KARALIENĖ. .
, Padavimai apie šv. Paną Ma

riją. Chicago, III., 1915. Pos
lapių 158. ....  .J.......... 75c

138. Br. Vargšo—KRVžIUS. Ke- 
tyrių veiksmų drama iŠ karo 
laikų Lietuvoje. Lošime daly
vauja' 10 vyrų ir 3 moterys, 
ar daugiau.. v....... . ........... 75c

91

94.

95.

97.

98.

20c 
VYRŲ

NEKENKIA ŠIRDŽIAI

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

I iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
į nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p

Imant komplektu — tiek knygučių kiek reikia vaidinimui,- 
■ duodame 25% nuolaidos. '

Kartu stt ų%wfcymu reikia prisiųsti ir pinigus.
Naujienų Knygyne galima gauti ir visokių knygų.

. Reikalaukite katalogo.

NAUJIENOS
4B9 South Halsted St'• v Chicago, III

'“7/Ze PERSONAI. RADIO 

After many months no 
SUCCESSFUL IMITATION 
HAS BEEN MADE Z

RocmI Hmm foeturMi 
PENTOOE POWER 

TUBE
SCREEN GR1D TUBES 
FAST-HEATER TYP6 

. TUBES 
FUI R1CH TONE 

VOLUME CONTROL 
INSTANT STAT1ON 

HNDINO 
niUMINATEO DIAL 
aECTRO-DYNAMIC 

SPEAKER
COMPtETELY SHIBDED 

SOLIO MAHOGANY 
CABINET

i

Darosi tikras sportiškumas turėti “Per
sonai Radio.“ Jis yra tokio augštutno 
kaip pastatyta knyga ir tokio ilgumo 
kaip atvira knyga. Grojimas šio Ame
rican Bosch Personai Radio, lyginasi su 
bile kokiu radio bi kokia kaina. Jo to
nas yra gražus, gavimas garsų puikiau- 
sis ir netrukdomas. Jums reikia šio 
“Personai Radio” nežiūrint kokį kitą 
radio turite! Jis yra “portable”—sudė
damas. Pamatykit jį! Išgirskit jį! Ir 
pirkit jį! Kiti modeliai super-betorody- 
nes iki $139.50. Jus galite nusipirkti 
American Boscb Radio pigiau už kitus 
setus netaip gerus ir netaip gerai žino
mus. >

Pirkite šį Radio kol tebera tokia žema kaina

Jos.F.Budrik,bB
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W G F L 970 k., 
kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų, iš W H F G 

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

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

' parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , v ’
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus. 
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika —- silpnina valstybę.

V. Vargas miginol Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus j nevalę ima”. 

VIII. 
. IX.

II.

III.

IV.

Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

< ;hW Vi< *1 <- ■ ■ 4
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CHICAGOS 
ŽINIOS

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE

Šluota brangiai kaštavo
Carl A. Olsen, .5813 Carpcn- 

ter Street, buvęs džianitorius 
Dewy mokykh4, tapo atstatytas 
nuo darbo. Jisai neseniai bu
vo kaltinamas tuo, k£d pavo
gęs šluotą iš mokyklos. Laike 
teismo jisai liudijo, kad du 
kartu jam prisiėję mokėti po 
$7.50 rėpublikonų partijos rin
kimų vajaus fondui, idant pa
laikyti džiabą. Reiškia, kašta
vo $15.00. Gi dabar dėl šluo
tos neteko ir džiabo. Brangi 
šluota.

■fol. jB^ereopd 5840 .

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

,-Jųm įna-j 
muose arba gtudijoi-

Nelaimė iįgjelbėjo I
• ,<. I>i IIĮII » ■„ 1

Erank Zafdbsju, 2239 So. '61 
avenue, Cicero, važiavo troku. 
Du ibanclitai niėgino ^padaryti 
jam tydldąpą. Jį Išgąsčio Zą- 
robski įvažiavo gatvėkarin. 
Banditai/nušoko nuo troko ir

l  ...........—■■■ III R>lll ■>>■■<.......................... ... ....... ........................ ..

pabėgo, r Atsibekiav,ęs ir Za-'1 
robski nuvažiavo' savo keliu. 
Nelaime su galvekariu išgelbė
jo jį gal nuo didesnės nelai
mės.

GARSINKITE
naujienose

■Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
. Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaia, Ketvergais ir Subatomi 
2420 VV. Maręuette Rd. arti Wettern Ao» 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredom* ir Petnyšionu 

1821 So. Halsted Street

*r

Pavarė iš darbo tris 
licininkus

po

. Paleistas iš darbo policinin
kas Peter O'Rciley todėl, kad 
negalavęs.
policininkas
neraportavo
Paleistas iš

Pavarytas iš darbo 
Seiferl už tai, kad 

nelaimės Įvykiu, 
darbo policininkas

VVilliam Bothe; jis kaltinta pa
sigėrimu.

Taksikebai išėjo strei
kai!

Taaicab kompanijos šoferiai, 
šoferiai sako, kad kompanija 
perdaug reikalaujanti rendos 
už automobilius' kuriuos jie 
operuoja. Jie nori rendos są
lygų palengvinimo.

Kompanijos perdėtiniai tvir
tina, kad šoferių streikas ne
su trukdęs efektyvaus kebų ope
ra vi mo.

Skurdas Chicagoj
Deliui bedarbės Chicagoje 

skurdas palietė 500,001) žmo
nių — toki skaičių, koks yra 
visame Mihvaukee mieste, žmo

gių skurdas Chicagoj šią žiemą 
esąs kuone toks, koks buvo 
1871 metais, kai Chicagą išti
ko didysis gaisras.

Bomba apardė dvi krau
tuves ir valgyklų

Sprogo bomba prie ir:mų
11546 Mest C.hicago avė. Spro
gimas apardė dvi krautuves ir 
valgyklą tame trobesy. Nuos
tolių turtui eksplozija padarė 
apie $10,090.

Smarkus daktaras
Dr. Harmond Lindgren, 

metų, kuris sakosi esąs seniau
sias chicagietis, apsivedė tre
čiadienį. Jis—95 m. ,o jo žmo
na—12 ip.

95

Nusilenkė unijos 
varkymui

Lietuves Akušerės

Mrs. A. K.:
1 JARUSH 1
iŠ 1

Naujai susikūręs “Birutės” kvartetas, kuris “Naujienų”, 
koncerte rengiasi padainuoti gražių dainų. Tarp kitų dainų! 
kvartetas padainuos pagarsėjusią “Medinių “Kareivių” dainą.- 
Kvarteto dalyviai, žiūrint iš kaires Į dešinę: Ažukas, St. Rim
kus, Povilas Stogis ir Kaminskas. Prie piano sėdi “(Birutes”; 
choro ir kvarteto vedėjas Mikas Yozavitas. ’

darbui 700,000 darbi- 
kurie dabar yra be dar- 
tam tikslui, jų manymu, 
i vesti šešių valandų dar-

kelių reikalus taip, kad butų 
padėti 
ninku, k. ■
bo; o 
reikia
bo dieną.

šios derybos paliečia tarp 
1,500,000 ir 2,000,000 darbinin
kų.

Darbininkai priešingi
Wilkersono paaukš

tinimui
Pirm poros dienų tapo pa

skelbta, kad prez. Hooveris 
paaukštinęs federalį teisėją (Jii - 
eagoje VVilkersoną. .Dabar gelž- 
kelių darbininkų unijų virši
ninkai priėmė rezoliuciją, ku
rioj nurodoma, kad teisėjas 
VVilkerson pasižymėjęs priešin
gumu darbininkų pastangoms 
organizuotis ir bendrai veikti 
:>avo interesų apgynimui.

Meras Cermakas serga
Meras Cermakas šiuo laiku 

yra Floridoj, Lur jis nuvyko 
pagavęs šaltį. Pasikalbėjime 
per telefoną su Kelly Chj- 
cygoj jisai pareiškė, kad sugrį- 
šiąs dar šios savaitės pabaigoje 
Chicagon, jei opus reikalas bus, 
ypąę taksų mašinerijos peror
ganizavimo klausimais. Pasak 
Cermako daktaro, mčras ytin 
rimtai sergąs.

Chicago Motor Club
.. —---------------------

Chicago Motor Club patiekia 
tokių žinių: • ■

Su vien ylose Valstijose 40*0(|Q 
busų aptarnauja tas mokyklas j 
kurios randasi atokiau nuo 
miestų. ,

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, Sinlics. Plančii).' I’ISvčh. Inkstu, 

• '('■e.uitys H(*inoi'oi<lai. Kraujo ir Nervu Paj 
keikimai SĖKMINGAI GYDOMI pagelba nau
jai Krantu Kailio ElektrijiiiAkij mianitip kurie 
iš .vdč Anglijos karulių Jurgi. Kuinos nu- 
pigintos.

i)R. ALEX W. MARMOR
GMJVTOJAS IK CHIKLKGAS

■1107-01! North Kcilzle Avenue 
Tel. ImlepenUence 0033

Valandom iki 1 v. p. n. ir nuo 
0 iki 0 v. vak.

sesios dešimtys nuošimčių vi
sų farmų Suvienytose Valstijo
se turi automobilius jr tik 14; 
nuošimčių turi "(vokus.

Gazolino Suvienytose Valsti-į 
jose 1931 -m. suvartota 4,840,-* 
000 vagonų, o 1930 m. jo buVo- 
suvaitota tik 1,380*000 vagonų;

■ , kabomi 
Phone Boulevard 4139

■'s ' ‘ ' v! ■; " !

Mu«ų paratna<ima* -lal- 
, doru*fye iii k<4dame tti- I
kai* vbųomeą-.etti sąži- 
flingas ir jfe&angua to- 
dd. kad aprimę II- 
laidų užlaikymui aky- -

•■'rig. ■

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I

l
I >.

I r
Jį.
I

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai
Daktaras V. A. Šimkus 
. GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
334.3 So. Halsted Street 

Tel Boulevard 1401
--------- O---------

41

A f A i
PETRAS STASIUKAITIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 'H 
sausio 1'2 dieną, 5 • valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 41 ‘m«tų am- fl 
žiaus. gimęs Panevėžio apskr., / 
Ramygalos vals., Pagirių kaime. 
Amerikoj .išgyveno .20 .metų. Pali- ; 
ko dideliame nuljūdime peftkis 
brolius — Stanislovą. Vincentą, fl 
Kazimierą. Joną >ir Mykolą. flpHS- J 
brolį Charles Stasiukaitį. o Lietu- 
>voj motiną ir seserįA'Veroniką ir H 
giminės. Kūnas pašarvotas, rąn-ji 
dasi graboriaus Lachavičiaus kop
lyčioj. 2314 W. 23’ Pi.

-laidotuvės įvyks ,j)ėtnyčipj. sau
sio 1 5 dieną, 2 vai. ,po tpiec iš ko
plyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Stasiukaičio gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai (kviečiami - dalyvauti 
laidotuvėse ir sutelkti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisvęikinimą. 
Nuliūdę liekame, Broliai‘ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grab. S. 
D. Lachavich, Roosevelt 2515.

V

S. M. SKUDAS
- 'Lietuvio

GRĄBORIUS IR , BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži 'koplyčia 'dykai 

718 W. 18 St 
T«l. Rommlt 7531

TT“

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS'
Patarnauju laidotuvėit >kuopigiau*!a' 

Reikalr tmeldžiu ąuišankti. o m«nr 
darbo 'busite užganėdinti, 

TieL iRooievėlt Z5L5 arba iJ5 lo

2314 W. 23rd PL Oiiw<>
r ‘ f

cg VPtl 14,

439 S. 49 Court, Cice ”1
. T«I. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis akių specialistas '

Sugųžo iš Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kurie eat: 

priežastimi galvot ikandėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro-l 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama J mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedcliomis 10 iki 12 v 
KAfilVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ :SU NAUJU IŠRADIMU.; 
Daugely atsitikimų aky t atitaieomos be

dkinių. Kainos pigiau kaip kitur i
4712 South Ashland Avė.

Phone - Boulevard '7589

T*ltfon4a ‘įMfc 1118 , T>

Stanley PA Mažeika
Graborius ir 

Ealzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automdbili^o ;tisokwms 'rtika 
lame. Kainą .prieinajma

3319 AuhtiM Avenue
’ 7 -O ’5

CHICAGOvILL.
,. , 1. ...

Ofuo ir Rez. Tel. Bonlevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

(Cot. of 35tb V HaUted St«) 
Ofiso v*budo*: nuo l-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildientai* pagal ratartl

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 49 \4

DR. NAIKELIS
766 W. SStb St

(Cor. of 35th U Haltttd Stt) 
Ofiso valandos! nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedildtantai* pagal sutarti

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
0PTOMETRISTAS

9

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856
Gaza*. X-Ray. ett-

Pbon* Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELIS
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
•rti 47th Street

__ įvairų^ Gydytojai

DK. HERZMAN
- Ifi RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 um- 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirugm 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal •aujanaiu: 
metodus X.-Ray ir kitokius siekuos 
pmrairaa.

Ofisas ir Laboratorija1
1025 V I8tb St., netoli Uoegan St 

Valandos: . nuo 10-r-l2 ,pietų ie 
««« 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 4110
Rezidencijos telefonai

Hyd» Puri 6755 tu Htsndolplt 4BQ<

/.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialutė Jdoteru ir Vaiką Ligągpacia/tari J/otr

Vai 10 iki 12 ryto 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais! Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Srrcdomii ir nedėliomb pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Tark 3395

v ---------------o-----

ir pritaikymo

Telefonu Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofico valančio*:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 4Arh Chicago. III

---------o——

DR CHARLES SEGA)
Ptjkcikaoja 20 «b«v»'

OFISAS
♦ 7Z9 tsoutb Ashland Ane. 4 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki) ligą 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai ryte, ano 2 Iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki S:30 vai 
vakaro N«d<l. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Telefoną* Yarda 0994

Dr. MAURICE MN
4631 South AthUnd Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 ?po ple«

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

ANTANAS J. SURILA

Persiskyrė su :šįuo ,•< pasauliu 
sausio U4 dieną,-4 :05 valandą ry
te 1 932 m., sulaukęs pusės ąm-d 
žiaus. gimęs Mažeikių apskr., i 
Viekšnių parap., Žiogaičių k.\inie ‘ 
Amerikoj išgyveno 26 "metus. • 

Paliko dideliame nuliudįme se
serį Oną ir švogeęį Joną. Karec- 
■kus, du^ pusbrolius —■ 'Antanus 
Šimkus ir pusblorį Joną Miluką 
ir gimines, o Liėtuvoj .brolį Joną.

Kuna's pašarvotas, randasi 1319 
.8. 50th Ct., 'Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj, gau
sio 16 dieną, 8 vai." ryto iš" na
mų į Šv. ^Antano parapijos baž
nyčią! kurioje atsibus gedulingos . 
pamaldos už velionio sielą? 9 iš 
iten bus nulydėtas į Šv; Kazimiero I 
ikapines.

Visi a. a. AjitanO J.', Surilos 
giminės, draugai ir .pažįstami esat -. 
nuoširdžiai ^kvįečiarhi >dalyvauti j 
laidotuvėse ir sukeikti jam paskų- ; 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliudc liekame,

Sesuo, Švogeris, Pusbroliai \ 
ir Giminės.

Laidotuvėse ,patarnauja grabo- K
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

L-

IGN. L ZOLP
Pigiausias Lietuvis
GrUboriuš Chicagoj

l«4« W. 4«lh *tt

Ponlevard 3303

Boulevard 8413
• % Vf-y • e

I f'. •

Ekspertas tyrimo akĮų
Akinių

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

Pastebėkite mano iškabas 
VarandčS’ nif6'> 9;30 ryto iki 8130 va

karo. Nedelįpniis : nuo 10 <jk> 12 
Room 8. ■ Phonc Canal 0523

Tel. Yards 1829 ‘

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ ’ SPECIALISTAS

1337 4Wa Ct
TdefdtJM

»Cicero 5724

DR. T. DUNSIUIJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aventu > i / ■ ■
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 

4 h 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 
iki 12 dieną.

Telephonai dieną it nsktj Vitginta 0036
• » * ■■ ■ * ' e ' i

<ez. *6600 South Artetian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaUted Street 
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABCW$‘ CHICAGOJ 

itLaidotuyfre pątarnau-

:Ofims ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampa* Halsted -St.
Valandos nuo 10—4, ,nuo 6 iki 8 

iNtjdSliomio nuo 10 iki 12.

' duokite fąąto akį* išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTO^ETRIST

Maktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th $t. 
Tel. Boulevard 6487

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31«t Street 

CHICAGO. ĮLL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.

Nerišliomis ir šventad. 10—12 dieną- 
----------j------ (---------- i----------- ------- 

Tel. Canal 4050----------------------Vmttrikoi

Rohwedder, M. D.
1800 d. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki -9 vakare

Varicose Gyslos Odos

■a.’I '■■minai ■.■M t „j  r *" '*Mi tau. »'M .jbm*

Advokatai

K. GDGIS
ADVOKATAS 

-MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Centril 4411
Valandom nuo 9 ^to itiU 

Gyvenimo vieta
4323 South Haltted Street 

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

Ą. MONTVID, M D.
West Tovrn State Ban)k Bldg.

x 2400 W. Maditan Sk

VaL: 1 iki 3 -po pietų, 6 iki 8 vak
• Tai. W«t 2860

Namų tetafdnao Brun*wi<k 059’

SVARBI ŽINUTE

Lietuvys Gydytoja* 
ir Chirurgas

Perkėlė abu.tavo ofisui naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Vatando* <2 ijd -H rir ^6 iki -8 takar* 

Nedėlioj pągal -sutartį 
Tel. Bodlevard 7820

Namai:

U641 So. Albany Avė.
TŲ- PnMT>cct S 9 3.0

127

-r-*

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

<11 South Šalie Street 
Room 1934 Tel Randolph 03-32 
Valandos nuo 9 ryto iki ■‘5/5# vik 
3241 -S. HaZeted St. W. AŪntoyy 0Ą52 

Valandom — 7 iki 9 vakare 
OH*—Altam. Kerv Ir 'Sdbrto* 01 
Vsialie—«<pan. 6et 4r Picnriios

/

^priklausau prie gra- 
,,, .

16*8 W. il<8d> I8««t 
« Td- Cąiml

.. sSKYRIUS: 
X238 S. Tlal^ted St. 
jTel. Victory 4088

•ii

j*.'*

Trečiadienį buvo 
James J. McComb, 
rėpublikonų partijos 
lydėjo jį 
draugų.

K r.d; f i g i n e?' e n i a i la i Uolu vėsu 
šoferių unija

laidotuvės 
vvestsidės 

vado. Pa- 
600 jo buvusių

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampytimuskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu 
PAIN-EXPELLER

pata i'niujjančių 
nula.neleisti 
Įlėti mirusi i 
vių precesijoj 
|hutomiliuose, 
draugai 
Jie
miau ir čia pasitiko karsta.

f.
nuvažiavo

laidotai- 
privačiuose au- 
t i mirusiojo 
paskui karstą, 
kapines pir-

DVIEJŲ -METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Prasidėjo gelžkeliečių 
derybos

Vakar pr sidejo gelžki lių 
da?binijikų ir kompanijų atsto-; 
vų derybos dėl darbo sąlygų.; 
Kompanijas atstovauja devyni 
gelžkelių prezidentai, o darbi
ninkus 21 unijų prezidentai.

Kompanijos, kaip žinoma iš 
ankstyvesnių pranešimų, nusi
tarusios yra reikalauti, kad 
darbipiknai prisiimtų algų ka
pojimą 10 nuošimčių. Gi dar
bininkai suformulavę tokius 
reik šlavimus: sutvarkyti gelž-

ELENORA MASILAUSKAS 

persiskyrė su Šiuo pasauliu 15 die
ną sausio mėn. 19)0 m., sulau
kus 7 metų 3 mėn. amžiaus. Pa
laidota yra Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Patiko dideliame nubudime tė
vus ir brolį Vytautą.

Jau du metai .įtaiko sukako 
kaip Tu. dukrele, persiskyrei su 
mumis ir nutilai ’amžitfSi. Dau
ginus nebegrįši. Valiau ar anks
taus mes pas Tavę ateisime. 
Lauk mus ateinant.

Licka nuliūdę,
*

l ėvai ir 
Vytautas.

bi )lis

MODERNIŠKOS KOPlYClOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ 

* *• « v

/ WW;

V , _ ........ .

. f ‘ .« f » . . •

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA Ir 
Mes visuomęt ^©ikiaine Širdin^,. 4<^paŪW ir* raxn^ 
patarnavimų, taomet jis yra Ubiausfąi reikali^gąs.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

piiĮtoi, 

4605-07 South Hermitage Avenue 
LRF>a 1741 iii* 1742 ’t

.Ppo|cite »avp^akū^ Begzaminuod 

Rcgbtcuotam Omomcttfotui 
Ąkfa'Spcfialiscąa. Vjtš J5 mttų 

” patyrimas 
,)Akintai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vą|ę. [kaadic

DR/.GBQUPE463'148. AsblĄd Avė. ^1. Yard. ,6^80 

■aejag’.*! , „ 7;. ,i,^sįbw '
Lietuviai Gydytojai

f'.-Įrir ------ Į--iri- - -rjimnui

DR A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Utūnurgn. 
S147 jSo. ELabtad Street 

Ta Ca|um« U94 
;N!1O 9 iki 12 vii. dieno* it 
;nūo $ iki >9 valanda* vikare z 

_ ■ "'!"!'■!  ............ ........f—

A. L OavidfrtiH M. 
O So. Michigan Avenue 

šteL KenWd 5407
VALANDOS:

tnųo 9 tiki t! 1 valandai ryta: 
poo iki valandai vakare 

enart 'iventddienip ir ketvittatdianio
jokiom 1 ... ................ ... 1 h*.,* ....

fPhone Canal r62Z2 -v 
OR. S. BIEŽIS T 

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1tt3 ir 7—-8 

Seredomis it medinomis pagal sutartį.

w. t Wi,iyi0!|UiĮ|i     r*1 * " *' 1 !""į *  * " 111" * 

Dr? P. M.
jtGįrD¥T9JA6 IR CHIRURGAS' 

3243 Sp. Halsted Street 
Ofiso Tėli Victorvx7|88 
Rez. Tel. hemlock 2615

r,

A. R. Rutkauskas, M. D. 
‘ ♦442 fiautb VJoatetn Aveniu { 

Tel. Lafayette 4146

BALANDOS’ 
nuo 9 iki M valandai ry^o 
-nuo 6 iki 9 valandai vakaro

—  II   ......................... .. ..........iii—.. .

IDR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

J24D3 ,W. St. Suite 3 
Tel. Prospect '1028

^Rea. S Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4. <7 įki > 

Nekėlioj pagal sutarti

------------------ - --------------- ;--- <?r.t

John Kuchinskas
'Ueturis Advokatą* 

2221 West 22nd Št 
Arti Leavitt Ąt. *

PeUtonge Čupal <2552 
VaUndo* >9 ryto iki «B <4karo. 

Secedoj įt P«ni7Čfaj -o»o 49 Iki 4 
—--------------------------------------------r,, y

A. A S LA K15
ADVOKATAS *

eto Ofitat 77 V. WoįhiągUfn St 
im 4 50*2 T»i. CentSTmg

*

P*" ‘ . ■;* >| I.. 1.1 I »i m

Hemlpck .8151
Vakarai*: V

(Naiyauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 MarąutUe Road

^Valandos: 9-1-12,'7—9. Atttttdfcnį ir 
iKte^virLadiepi vakarais pagal tuaitnimų-

"■.......... . ...........—-  ...........r

24:22 Marnuette Rd* 
kampa* 67th ir Artesian Ava, 

^Telėfonao GrovehHI 1595

balandos muo -D ilti 41 ryto, nuo 3*4 
fe Jr

n«Ul|4yns pagal susitarimą
1.11 M ^BuiioBiilIlMiil ida*rf.fa'MJ.*e*Mi į .nlfci.ii .MUlUI.W

Dr. V'jncent C. Steele
Dentistas

4180 Archei’ Avanue

</ ' . ■ i.
-•7- f

/ >
\ . C; '' .

4 tą * <*• Q » ’

f. ■ .

kO
u ■

t

4145 Archar At». <73>7

N*miA W. «Me .Jh«k 33ff 
• ' .... . *■;! «■?!*f *' f"*1‘ "T1 "" ... . 1

JOHN«.B0RRĘN

1117
V

7t0f

Lietuvis Advokatas
4631 k&>. Ashland Aue. 

Tel. ^Boulevard 2800
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Penktadienk saus. 15, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainuos “Naujienų” 
Radio programe

Roseland

Ka sako klausytojai 
apie* “Naujienų” ra

dio programą
“Naujienoms”—

G.ražaus “Naujienų” radio 
programo praėjusį sekmadienį 
buvo malonu klausytis. Man la
bai patiko Makalų šeimynos pa
sikalbėjimas. Tikrai įdomus bu
vo “laiškas iš Lietuvos”, žo
džiu sakant, viskas išėjo gerai.

šį kartą nepasisakau savo pa
vardės, ba gal Jums nepatinka 
mano atsiliepimas apie radio 
programą. Kitame laiške pasi
sakysiu.

Aš moku daug lietuviškų dai
nų ir ne labai seniai iš Lietu
vos atvažiavusi—tiktai keturi 
metai. Gal renkantys dainas 
užtiktų man žinomų dainų tar
pe tokių, kurios jiems 
dytų įdomios?

Iki pasimatymo.—X.

Adomas Draugelis atpirko biznį 
iš ponios V. Azolienės

pasiro-

Town of Lake
Mirė Stasys .Tutkus

A. pyaugelis, senas Roselan
do gyventojas, šiomis (lianomis 
atpirko iš ponios V.* Azolienės 
vaisių krautuvę (frnitery) ad
resu 10728 Michigan Ava. Ge
rų pasekmių naujame biznyje! 
A. Draugelis jau per ilgų laiką 
yra bedarbis ir vis negalėda
mas darbo surasti pamėgins ki
tikių budu pragyvenimą pasi
daryti. 

n< <<
Advokatas Julius P. Waitches 

kandidatuos municipal teisėjo 
vietai. ' K

šiomis dienomis tarpe rose- 
landiečių pradėta rinkti para
šai indorsavimui ad. J. P. 
Waitchiaus kandidatūros 
mokratų partijos sąrašu.

— Apielinkės žvalgas.

Chckerių kompanijos šofe
riai streikuoja. Jie nori, kad 
kompanijos viršilos mažiau 
imtų iš šoferių už savo tarny
bą. šoferių advokatas yra 
buvęs teisėjas Ellers.

Pasak Herald-Examiner, tik 
vienas chckerių kompanijos 
taksikebas važinėjęs po mies
tą. O jis važinėjęs todėl, kad 
apsaugoti kompanijos earterj. 
Mat, čarterį gali atimti, jei 
kompanijos taksikebų tarnyba 
visai sustotų.

Streikininkai laiko savo au
tomobilius privačiuose gara
žuose. /

pramonininkus, bet apsaugo ir 
darbininkus, per kurių ranka*/ 
algų išmokėjimas eina.

SPORTAS
King Levinšky boksuosis 

Paulino Uzcudun
8U

šiandien vakare Chicagos Siū
dinome, 1800' W. Madison St., 
chicagietis King Levinšky su
sikibs su Paulino Uzcudun. Be 
to, boksuosis kelios kitos po
ros pusiau sunkiojo svorio.

PRANEŠIMAI

Vietos

li-Sausio 11 d., po sunkios 
gos pavieto ligoninėj pasimirė 
Stanislovas .Tutkus, 35 m. am
žiaus, gyvenęs 4609 S. Paulina 
St. Velionis buvo nevedęs ir j 3 
giminių nežinoma. Laidotuvės 
bus šiandie, 2 vai. po piet, iš 
grab. lįideikio koplyčios, 4605 
S. Hermitage Avė. i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Užsidėjo bučernę
P-nas Gustas Stašaitis atida

rė bučernę adresu 8900 Nor
mai avenue. Ten ir gyvena. 
Apielinkė apgyventa kitataučių. 
Bet p. Stašaitis, kaip patyręs 
savo bizny žmogus, daro gra
žų biznj. Linkėtina ir ateity 
jam pasisekimo.—X.

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų. «

de-

šitamji tyčia 
dainuoti lietu-

Eller šį sekmadienį su- 
jau iš dalies mums pa- 
Indijos dainą. šitą

NINA ELLER
Tai maloni žinia, šį sekma

dienį, sausio 17 d., Naujienų 
radio programe, 6 vai. vakare, 
iš WGES stoties, 1360 kilo
cycles, dalyvaus viena malo
niausių dainininkių, buvusi Pe
terburgo operos žvaigždė Nina 
Eller. Nors ji yra ,rusė (gi
musi gruzinė), bet ji mums 
dainuos lietuviškai. K. .Turge- 
lionio prašoma 
kartui išmoko 
viškai.

Nina 
dainuos 
žįstamą
dainą, jei atsimenate, labai mėg
davo dainuoti musų daininin
kas Babravičius. Tai yra ba- 
lada iš rusų operos “Sadko”, 
parašytos garsaus rusų kompo
zitoriaus Rimskio-Korsakovo. 
Nina Eller ją labai žavėtinai 
dainuoja. Kadangi visas Nau
jienų radio programas bus iš
tisai atvestas Naujienų kęncer- 
lan, taigi ją girdėsite visi, ku
rie tik busite koncerte.

Po to kaip sugriuvo senoji 
Rusija, o su ja ir rusų didžioji 
opera, daugelis didžiųjų Rusijos 
dainininkų išsiblaškė po visą 
svietą. Jų skaičiuje buvo rusų 
dainininkai Kipras Petrauskas 
ir Juozas Babravičius, jų skai
čiuje buvo ir Nina Eller. Kartu 
su rusų baleto šokėjų grupe, po
nais Andrejevais, ji dalyvau
ja dabar Sadko kliube ,kurs sa
vo įstaigą turi pas mus antį 
Bricteeporto, Mildos teatro tro
besyje, ir ten ją galima pama
tyti ir išgirsti dainuojant kas 
šeštadienį ir kas sekmadienį.

Roseland
OscarValstijos auditorius

Nelson išleido pareiškimą apie 
padėtį užsidariusio Roseland 
State Banko. Sulig tuo prane
šimu, resyveris yra George B. 
Reineckę. Jis skaito pinigų 
esančių rankose $137,631.54. To 
banko kreditoriai jau yra gavę 
20 nuošimčių savo sumų. Ban
ko turtas tuo laiku, kai jis už
sidarė liepos 6,1921, buvęs $1,- 
904,517.20. Banko skolos gi bu
vusios $1,916,196.17. Resyve- 
riui išmokėta $2,000; resyverio 
advakatui išmokėta $4,000.

' NEGIRDĖTAS MĖSOS IR PAUKŠTIENOS'

Išpardavimas
W0LFF’S PALACE MARKET

3453 So. Halsted St.
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio 15 ir 16

, No. 1 Cąli Kumpiai ............   10c sv.s-
No. 1 Armour Sugar CuretJ Lašiniai .................121/įc sv.
Šviežias Hamburger Steak ............................     6^c sv.
Graži Kulšis Pienu šertos Veršienos ................ 12^c sv. 
Sultingi Dideli Frankftirtai ...........  8c sv.
Šviežia Lamb Stew ...........      5c sv.
Balti Nelieti Taukai ...................      5c sv.
Graži liesi Pork Roast ..........       7^c sv.
Sugar Curcd Navel Corned Beef..........................  SVfec sv*
Riekutės Kepenų šiame išpardavime ........... ........... 5c sv.
Swift Silver Leaf Taukai .........     6^0 sv.
šviežios Kiaulių Kojos ........................................i....  3c sv.
Rinktiniai Kiaušiniai ...................     15c, tuz.
šviežias Smetonos Sviestas .................................  25c sv.
Šviežia liesi Pork Loin.......................................... 10^c sv.
Gyvos virimui Vištos.............................................. 12^c sV.

Su kiekvienu pirkiniu mes duodame 
MELINAS STEMPAS

N ' '

Roseland
draugijos, profesionalai 

ir biznieriai
Draugijos

Nekurie gyvena šioj koloni
joj daugelį metų, bet retas ku
ris žino, kiek mes draugijų tu
rime, kada jos sutvertos, kiek 
narių turi. ' Man teko tą suži
noti, o ką žinau, tai pranešu ir! 
kitiems per “Naujienas’\ 'ji

1. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 139 kuopa; suorga
nizuota 1908 metais; narių tu
ri 110.

2. Auksinės žvaigždės Lietu
vių Pasilinksminimo ir Pašal
pos Kliubas įsmeigtas rugsėjo 3, 
1920 m. Narių turi 260. ;

3. Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoje 115 kp.; 
įsteigta 1931 m. (komunistų 
globoje); girėsi turinti kelias 
dešimtis narių, bet tikrenybėje 
nėra žinoma kiek.

4. Lietuvių Scenos Mylėtojų
Ratelis; įsteigtas 1909 m. Na
rių tūri 20. . ■(

5. Tautiška Draugija Mylėto
jų Brolių* ir Seserų; įsteigta 
rugpiučio 13, 1913 m. Narių 
turi 200.

6. Draugija Lietuvių Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino; įsteigtą 
gegužės m. 2 dieną 1909 m. Na
rių turi 1501/

7. Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 79 
kuopa; įsteigta 1915 m.; persi
organizavo birželio 26, 1921 m. 
Sklokipinkai sakosi turį narių 
80.

8. Lietuvių parbininkų Aido 
Choras; įsteigtas 1930 m..Na
rių turi 40.

9. Lietuvių Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto Draugija No. 
2; įsteigta 1910 m. Narių turi 
130.

10. Roselando Lietuvių Kliu
bų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimas; susivie
nijo sausio 1, 1929 'm. Narių 
turi 180. z

11. Draugija švento Petro ir 
Povilo; ' įsteigta balandžio 7, 
1906 m. Narių turi 116.

12. Draugija švento Vicento 
Paulo; įsteigta 1901 jn. Narių 
turi 100.

13. Draugija šventos Onos; 
įsteigta 1909 m. Narių turi 190.

14. Rymo Katalikų Susivieni
jimo 33 kuopa. Narių turi 63.

15. Draugija Ražancavos Kai 
varijos Stacijos; įsteigta 1917 
m. Na'rių turii;J50.

< 16. Amerikos Lietuvių Pilie
čių Republikonų Devintos War- 
dos Kliubas; įsteigtas balandžio 
20, 1923 m. Narių turi 250.

17. Didžiojo Pullmano Lietu
vių Geresnės Valdžios Kliubąs; 
įsteigtas 1928 m. (suorganiza
vo advokatas J. P. Waitches.) 
Narių turi 420.

Bažnyčia
‘Turime lietuvišką bažnyčią 

vardu Visų šventų Parapijos 
Bažnyčia; įsteigta 1906 m. Ku
nigas Jurgis Paškauskas, 10806 
Wabash Avė. Bažnyčios ,name 
yra parapijos mokykla. Moky
tojauja seserys. Kiek vaikų mo-

&• '■'&?' Al?

A. POKATlt.OV, žinomas ru- 
sų artistas, dalyvauja koncerte 
ir baliuje Strimulo svetainėj, 
Indiana Avc., kampas 107 gat
vės, Roselandę, sekmadieny, 
sausio 17 (L, lygiai 4 vai. po 
piet, rengiamam naudai rusų 
vaikų mokyklos vardu A. Puš
kino. ;

“Roselandietis”— 
Julius 
jo re-

Laikraščiai
Musų kolonijoj buvo leidžia

mi laikraščiai. Juos leido savo 
lėšomis Mikolaš G. Valaskas. 
Tų laikraščių vardai ir redak
toriai buvo
jo redaktorius «... buvo 
Ačius; “Svieto Ateitis”- 
daktorius Antanas Bridis. Po 
metus laiko ejoHuodt? laikraš
čiu ir sustojo dėl prastų aplin
kybių ir negavimo pastovių re
daktorių, kurie mokėti) gerai 
lietuvišką rašybą.

Chorai
Chorus turime du: Lietuvių 

DArbininkų Aido Chorą ir Visų 
Šventų Parapijos Bažnyčios 
chorą.

Profesionalai
1. Aptiekoriai: Augustas Jo

naitis, 10500 Michigan Avė.
Stephan Vilimavičius, 10658 

Michigan Avė. 1
2. Daktarai’: Dr. lAntanas Ta- 

naneviČiuš, ‘10821 Michigan A v.
Dr. Ignacas Makaras, 10748 

Michigan Avė; ‘
3. Pentistai;.fl Paul žallys, 

30 E. lllth St;;
P. Petraitįs, JL0748 Michigan 

Avė. <, 1
4. Fotografai: Feliksas Sta - 

sevičius, 10750 Michigan Avė.
M/ A. Nakrašis, 311 Kensing

ton Avė.
Advokatas P. Julius 

ches, 10756 So. Michigan 
(Bus daugiau)

Wait- 
avc.

Roseland
/ /“- Va 1 Tn*’h'. ■ 

galima “Naujienas” gauti/Gir l 
Roselando apielinkej.

10504 S

pastatas 
Avė.

Buchinski, bučerfiS, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, groserne, 122 
Kensington Avė.

C. Kiser, barbefnė, 
Michigan Ąvek’

J. Bass, laikraščių 
113-th and Michigan

Zidor laikraščių pastatas, 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas, 115th ir Frpnt St.

Schoenwalls laikraščių pa
statas, lllth ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas, 
737 Ė. 91st

Sluzas, saldainiu krautuve, 
119 Ė. 107th St 
.. ......... . . ............n ■■■'«■«■ ;.|fi ■
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CHICAGOS ŽINIOS
■ '.į f

Imsią už pakarpos ne
mokančius taksą
, \ • 6 *   iiio'ir» ' ?

t. M » A ’A'’ ’ .<•’». ’ : ’ A" • •

Chicagon atvyko Oliver E. 
Pagan. Jisai atvyko ryšy su 
geperalio prokuroro yajumi 
jškolektuoti iš 15 turtingų chi* 
cagiė.čių pa j arilų taksas (Įn-

-*4f'

Alus išlietas nuotakon
Išlieta srutoms 

$250,000 vertės alaus iš 
bčsio adresu 1712 No. 
bourn avc. A

nuotakon 
tro- 
KiL

Pašto stotys užsidarysią 
šeštadieniais 2 vai. 

po piet
Chicagos pašto viršininkas, 

Artini r C. Lucdcr, praneša, 
kad nuo kovo mėnesio 1 die
nos visos Chicagos pašto sto
tys šeštadieniais bus uždaro
mos 2 vai. po piet, išimant 
priėmimą pašto siuntinių.

Simpatija1 vietoj pinigų
Chicagos mokyklų trustisai 

priėmė rezoliucija, kurioj iš
reiškiama užuojauta Chicagos 
mokytojams jau keletą mene
sių negaunantiems algos.

Simpatija vietoj pinigų. Bet 
ji — ne pinigai, ir ja mokyto
jai sotus nebus.

Įspėja chicagiečius
Policijos komisionierius Ja

mes P. Allman įpsčja chicagic- 
čius: z I. « • į

Chicagos biznio įstaigos pra
šomos yrM mokėti algas savo 
samdiniams Čekiais ,6 ne pini
gais. . \ .

Išmokėjimas algų. pinigais 
yra nuolatinė pagunda krimi
nalistams. Mokėjimas algų če
kiais pašalina priežastį holda- 
pų, kuriais taikomasi atimti 
skyriamos darbininkams algos. 
Nes kai algos darbininkams mo« 
karnos čekiais, tai žulikas ne
mato jokio pelno sau iš atimtos 
čekio pavydale popieros.

Firmos turi pratinti savo 
darbininkus mainyti čekius ban
kuose. Tatai gelbės ir vieti
niams apielinkės biznieriams, 
kuriems nepriseis laikyti dide
les pinigų sumas,, kad išmainy
ti čekius. O banditai kaip tik 
ir taikosi daryti holdapus tiems 
biznieriams, kuriuos nužiūri, tu
rint pinigų čekių išmainymui.

Mokėjimas algų čekiais ne 
tik apsaugo pačius biznierius ir

Svarbus Trinerio 
Kartaus Vyno 
pagerinimas

Po visų metų nuodugnaus mokslinin
kų chemikų eksperimentavimo ir tyri
mo Joseph Triner Co. šiandie paskel
bia kad garsioji Trinerio Kartaus Vyno 
formula tapo pagerinta, šios gyduolės 

(yra vienas iš seniausių Amerikos mąrke- 
te preparatų nuo konstipacijos ir nevirš
kinimo, parsidavinėjo per 42 metus ir 
yra laimėjusi pirmus prizus ir auksinius 
medalius 7 internacionalinėse parodose— 
Londone, Paryžiuje, Romoje, Briusely, 
San Francisco, Seattle it Panama.

Aiškindamas padarytas formuloje per
mainas, p. Joseph Triner sako: “Ly
giai tokis pat Kartaus Vyno veikimas 
ant skilvio, vidurių, kepenų ir tulžies 
tapo išlaikytas. Bet svarbiausia kuo 
Trinerio Kartusis Vynas tapo pagerin
tas, tai jo veikmė pašalinime gaso ir su
mažinimas rūgimo, kas yra priežastis 
gasų. Kaip visi daktarai žino, dau
guma rekomenduojamų nuo gasų prepa
ratų yra kietinantys vidurius. Bet Tri
nerio Kartusis Vynas dabar yra kombi
nacija augmenų ekstraktų, kurie nepri
leidžia ir nugali gasų susidarymą be 
mažiausio vidurių kietinimo, Caltforni- 
jos Burgundy vynas visuomet yra ir 
buvo svarbi dalis Trinerio Kartaus Vyno 
formules. Tečiaus baltasis vynas yra 
labai jautrus permainoms ir lengvai rūg
sta. Vienas iš svarbiausių musų tyri
nėjimuose ir bandymuose atliktų dalykų 
yra suradimas proceso, kuris nors nepa
keičia vyno, betgi neduoda jam surūgti. 
Tai yra brangus prosesas, bet įkūrėjo 
šios firmos, velionio Joseph Triner,Sr., 
obalsis “Niekas nėra perdaug geras mu- 

- ... t.„ pasilieka obalsiu ir

Tcčiaus baltasis vynas yra

j sų \ kostumicrjams”,

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo ir buda- 

vojimo bendrovės 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 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių inrormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.
I

Draugijos Lietuvos Ūkininkas, meti
nis susirinkimas įvyks Meldažio svet.. 
2242 W. 23rd PI., sausio 17 d., 1 vai. 
Visi kviečiami atsilankyti į susirinkimą.

S. Lenkauskienė.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

• iš Radio Stoties
WCHI

1490 kilocycles

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks 17 d. sau
sio (Januaty) 1932, Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 S. Halsted St.. 1 
vai. dienį. ant pirmų lubų. Būtinai at
silankykite į šį susirinkimą, nes randa
si daug svarbių reikalų aptarimui. Taigi 
katrų antrašai yra negeri, teiksitės per
mainyti. Kapinių Valdyba.

Didelis vajus ir baliunų šokis Dr-tės 
Ražancavos Panų ir Moterų įvyks sek
madieny, sausio 17, Dievo Apveizdos 
parap. svet., 18 ir Union Avė. Pradžia 
7 v. v. Kas norės prisirašyti, šiame 
baliuje, nuo 16 iki 35 m. bus priimtos 
dykai. Visus kviečia Komisija.

iihmii i........  linini ii m

Roseland. Penktadienį, sausio 15 d. 
7:30 vai. vakare, F. Šedvilo svetainėj, 
341 Kensington Avė., įvyks Kliubo ir 
Draugijų Susivįenijimo metinis susirin
kimas. Komisijos duos metinį raportą 
iš knygų peržiūrėjimo .ir iš prirengimo 
baliaus. Bus ir pranešimų visokių. Vi
sų narių pareiga atsilankyti. Už neat
silankymą bausmė pagal konstituciją. 
Atsiveskite bent po vieną narį prirašyti 
prie Susivienijimo. —- Sekretorius.

Joniškiečių L. K. Kliubo šeimynjškas 
vakarėlis įvyks šeštadienį, sausio 16 d.. 
G. K renčia u s svetainėje, 4600 So. Wood 
St., pradžia 7 vai. vakare, įžanga 35 
centai asmeniui 
lankyti.

Kviečiame visus arsi 
J. Kliubo Komitetas.

......... .........I ii ... .............. i i

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

N. W. Cor. 55th and State Sts 
Pbone: Atlantic 4290-1

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TCRKTAKOS. fim.FTRINftH VANOS TR 
KLKKTRIKINIAI TRKATMENTAI

NaujoH Nui«*mIntos Kainom 
Garo ir laią pirtį r 
Garo, maudynė ir laSai 
Garo ir cicktrot maudynė 
Turkiška ir Elektros 

pirtis ir kambaryn
Sulphurio maudynė ___
Pilnas elektrikinia treatmen-

ta« ir Sinusoidal maftina 3.00
Pilnas treatmentas 4.50
Elektrikinlą Masažas 1.50
ValAtn ar alkoholio itrinimas 75e __
Moterims antradieniais—diena ir vakarai*

1657 W. 45th St.
Krnnp. S. FAnlIn*. Tel. Bonlevard 455S

Buvo 
50c 
75ą 

1.00
2.50 
2.00

Dabar 
35c 
50c 
75c

1.50 
1.50
2.50 

t 3.50
1.00 

50c

Nedėlioj, Sausio 17,
nuo 1:45 iki 2:45 vai. po piet

Programas bus įdomus 
įvairus, susidės iš giesmių 
kalbų. Kalbės

A. STEPONAITIS 
ir bus naujas pasikalbėjimas.

šį programą’duos Gary, Ind. 
susirinkimas, todėl prašome 
visus pasiklausyti.

ir 
ir

CLASSIFIEC ADS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis at vakarais. Del informadjv 
šauk arba tašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
' COLLEGE, ’

672 Madison Sttert z

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Gferas užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Bok 1382.

Eurmture & Fixtures

PARDAVIMUI bučernes ir grosernės 
fixturės ice box su ice machine ir tt. 
Labai pigiai. 4533 So. Wood St.

Šiandie

“Are these Our 
Children?”

su

ELIC LINDEN.
ROCHELLE HUDSON, 

BERYL MERCER

Apie šių laikų jaunuomenę

Taipgi 
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

RAMOVA
| ItheatreFi

35 e Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“His Woman”

epizodas iš

su

GARY COOPER 
CLAUDETTE GOLBERT

- Gražus romansas

Dieną
“Galloping Ghost”

Taipgi
‘Komedija, Žinios, Pasakėčios,

Margumynai,
3 i’A 3 . i V "A. „.-z* cfLju j- .L.: v.1 te*-, . j

PASIRENDUOJA 4 kambariai, ap- 
.šildomi, pigi renda. 2300 W. Nortb 
Avė. Tel. Armitage 5849.

PASIRENDUOjA mūrinis 4 ruimų 
flatas, šviesus, švarus, ant 2. lubų 4334 
So. Maplewood Avė.

RENDON 5 kambarių cottage. Pigi 
renda. 2434 W. 69 St. Tel. Republic 
6749. t

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs barberys 
penktadieniais po pietų ir subatomis vi
są dieną.. 1827 S. Halsted St.

Help yVanted—Female
PAIEŠKAU teisingos merginos namų 

darbui, $5.00 j savaitę, kambarys ir 
valgis. 2005 West 22 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ĘARSIDUODA Storas , cigarų, cigare- 
tų ir lunch rootnis, dirbtuvių distrikte. 
Raina $275. Savininką galite matyti 
nedalioj, visą dieną.

3817 S. Halsted St.

pardaVimui pigiai bučernė ir 
grosernė. Atsišaukite, Knygynas, Box 
27, 3210 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

BARGENAS, 2 AKRŲ DARŽOVIŲ 
FARMA

2 akrų daržovių farma su 6 kamba
rių namu, elektra ir gero giliu šuliniu, 
arti Blue Island. Parduosiu už cash ar 
mažą įmoksimą, likusius kaip renda. 
Geriausias pirkinys arti Chicagos. Atei
kite ar rašykite? J. N. MASHKEN, 
4443 ‘ ’t., 2nd fU rtat,




