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Ispanijos Prezidentas
Panaikina Jėzuitus ir
Konfiskuoja jų Turtus

Kas Dedasi Lietuvoje
•t ............

Uždaromas jėzuitų 
ordenas ir konfis

kuojami jų turtai
• į---------------

Riaušės ir neramumai šalyje 
trukdo vykdyti konstitucijos 
reikalavimus

Madridas, Ispanij, saus. 20. 
—Dekretas, kuriuo panaikina
mas Jėzuitų ordenas Ispanijoj, 
ką, tik tapo pasirašytas prezi
dento A lesia Zamora ir belau
kia oficialio paskelbimo, kaip 
pranešama iš aukštų valdžios 
šaltinių. Ispanija, yra Jėzuitų 
steigėjo, Ignaco Lojolos, tėvy
nė.

Dekretas dar nepaskelbtas, 
kaip katalikų rateliai skelbia, 
dėlto kad valdžia nori palaukti 
kuo pasibaigs sindikalistų strei
kas Galicijoj ir kol praeis par
lamente interpeliacija dėl per
eito sekmadienio riaušių, ku
riose katalikai užmušę 4 res
publikonus.
Jėzuitų turtai gerai apsaugoti

. fįf
Jėzuitai yra. U kąlDQr.prisi- 

ruošę ištrėmimui. Jie jau bu
vo sykį tremti dar 1767 me
tais ir tik vėliau buvo leisti su
grįžti. Jėzuitų turtas Ispani
joj yra apie $300,000,00 namuo
se, bažnyčiose, dvaruose ir ki
tokiame nejudiname turte ir 
$100,000,000 įdėliuose. Bet įdė
liai yra taip sutvarkyti, kad 
valdžia .» negali jų konfiskuoti, 
nes yra užrašyti atskirų asme
nų vaidu ir padėti įvairiose 
kompanijose, kaip investmentai, 
stakas ar depozitai. Sulig Is
panijos konstitucijos visų už
daromų vienuolynų ir brolijų 
turtas turi būti konfiskuojamas 
valstybės naudai.

Draudžia katalikų reakcijų
Jėzuitai Ispanijoj ilgus me

tus turėjo kivirčus su kairiai
siais dėl jų simpatizavimo de
šiniems ir monarchistams. Ka
dangi katalikiški ir reakcionie
riški centrai veda smarkią kam
paniją prieš naująją konstitu
ciją, valdžia nubaudė kelis ka
talikų laikraščius, o vieną jų 
EI Debate visai uždarė.

V ai vorykštiniai moterų 
antakiai

Paryžius, saus. 20. — Dirbti
niai šilko blakstėnai, mėlynos, 
raudonos ir žalios' spalvos; si
dabriniai ar auksiniai antakiai, 
žalia arba raudona pudra ir tu
zinas spalvų lupoms yra nau
jausi “išradimai”, kokius Pary
žius skelbia moterų pasauliu5. 
—.Žalia pudra bus vartojama 
pavydui, raudona karščiui ir 
taip toliau, ir taip toliau.

Chicagai ir apielinkei federa- 
iis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesuota; snie
gas ar lietus galima; tempera
tūroj maža permainų; Švelnus 
nepastovus vėjas.

{Ispanija žada suvaldyti 
riaušininkus

„Madridas, šaus. 20. — Vi
daus reikalų ministeris išleido 
griežtą įsakymą valdžios orga
nams sudrausti visokias religi
nes ir politines riaušes. Komu
nistai ir sindikalistai nori nau

dotis riaušėmis, kad įvedus 
‘liberalų komunizmą” Ispanijoj.

Rumunijoj pagauti 
generolo Kutepovo 

vagy s-teroristai
Norėję Rumunijoj pavogti 

-Trockio agentą
1 s

Viena, Austrija, saus. 20. — 
Rumunijos policija skelbia, kad 
ji suėmusi visą bolševikų tero
ristų grupę, kuri metai atgal 
pavogė iš Paryžiaus baltgvar- 
dietį rusų generolą Kutepovą. 
Rastas suimtųjų 16 sovietui 
agentų grupėj francuzas Locoq, 
kurs yra minimas sąryšyje su 
Kutepovo pavogimu ir nužudy
mu.

j

Ka tie agentai norėjo pavog
ti Rumunijoj, dar'neišaiškinta, 
bet spėjama, kad norėjo pana
šiai kaip Kutepovą pagauti ar
ba seną kunigaikštį, buvusio ca
ro laikų ambasadorių Pokleski- 
Kozel arba tūlą Trockio agentą.

Kiek kainuoja Illi
nois valdžia

Po $5.98 nuo kiekvienos gyvos 
galvos

Washington, saus. 20. — Iš
laikymas Ilinois valdžios ofisų 
1930 metais kainavo $45,440,- 
410 arba po $5.98 nuo kiekvie
nos galvos, skaitant Illinois gy
ventojų skaičių 7,603,000 žmo
nių.

Metais 1917 tų pačių įstaigų 
išlaikymas kainavo po $3.62 
nuo galvos.

Plieno policija sumu
šė streikierius

Paskui sumuštus išdavė Ken- 
tucky mušeikoms

Knoxville, Ten'n., saus. 20.— 
Gubernatoriaus atstovai tarėsi 
su National Miner’s unijos or- 
ganzatoriais Weber ir Duncan, 
kurie skundėsi, kad jie buvo 
pagauti United Steel kompani
jos policistų, kurie mainerius 
smarkiai sumušę nugabeno ir 
atidavė Harlap, Ky. maineriu 
kompanijų mušeikoms poljcis- 
tams. ’-#♦ \

Peru žemės drebėji
mas

Lima, Peru, saus. 20. — Li
ma, Callio miestų gyventojai 
tapo pergązdinti staigaus žemės 
drebėjimo pereitą naktj. Dre
bėjimas buvo tiek stiprus, kad 
miestų gatvės siūbavo, lyg ban-, 
gos ir daugybė namų apgriuvo. 
Kol kas užmuštų ir sužaistų ne
daug /terasta.

;Dawes paskirtas 
2 bilijonų finansų 

korporacijos vadu
Kongresas korporaciją galuti

nai priims šiandien

Washington, saus. 20. —Pre
zidentui Iloovcriui paskyrus 
naujai įsteigtos x Finansų re
konstrukcijos korporacijas pre
zidentu Charles Dawcs, ligšio
linį ambasadorių Anglijai, kon
gresas skubiai baigia f formalu
mus tai korporacijai patvirtin
ti įštaymo keliu. Tikima, kad' 
rytoj 2 bilijonų dol. korporaci
ja jau bus kongreso formalia: 
patvirtinta.

Biznio sluoksniuose reiškiama 
pasitikėjimo, kad ’Dawes vado
vaujant korporacija prisidės prie 
gerbūvio grąžinimo. Kongreso 
sąlyga, kad į direktorių tarybą 
butų priimtas nuo žemdirbių 
nez agrikultūros ministeris; bet 
farmoms paskolų komisionie- 
rius ir kad pat pradžioj ‘ butų 
atidėta $50,000,000 farmeriams 
paskoloms teikti.

KbRibš biznio šakos bus fi
nansuojamos iš tos dviejų bili
jonų korporacijos lėšų, dar nėra 
galutinai nusistatyta.

V okiečiy karininkų
“garbė” nepaki

tėjusi
Viena, Austrija, saus. 20. — 

Viename naktiniame rezorte 
Charley gėrė didysis kunigaikš
tis Leopold Salvator, prisika
binęs Austro-Vengrijos monar- 
kijos aukštos rūšies medalį prie 
paprasto švarko. Tai pamatęs 
vokiškas karininkas bavarietis 
baronas Max Arco- pareikalavo 
kitų austrų karininkų perspėti 
kunigaikštį, kad tai esąs “me
dalio įžeidimas”. Karininkai 
atsisakė. Vokietis suriko: “Tai 
ir jus tokie pat! Austrijos ka
rininkai visi yra kiaulės!” Po 
to apie tužinas austrų karinin
kų vokiečiui atsiuntė korteles, 
šaukdami į dvikovas. Vokietis 
turės kautis su kiekvienu iš ei
lės, bet kadangi Austrijos įsta
tymai dvikovų neleidžia, tai vi
sas būrys važiuoja į Vengriją 
muštis ligi užsimosimo.

Darbas reikalauja .4 
nuošimčių alaus

Arba giasino pareikalauti prohL 
biciją pašalinti

Washington, saus. 20. —Duo
kite darbo žmogui aidus stiklą 
arba, jis išėjęs pareikalaus vi
siškai panaikinti prohibiėiją, 
pasakė Mathėw Woll, Darbo 
Federacijos vice-prezidcntas, pa
šauktas į sepdto komisiją.

Dr. Martin Dewey, Amerikos 
dentistų asociacijos preziden
tas senatui parekomendavo, kad 
alus esąs labai, sveika net ma-^ 
žienis vaikams ir motinoms 
prieš gimdymą.

New York, saus.. 20. — Del. 
smarkių audrų Atlantiko okea. 
ne visi laivai iš Europos pasi
vėlina mažiausia po 3 dienas.

[Acme-P. B A. * Photo]
Zuzana Budnįenė, našlė dviejų vaikų motina iš Detroito ren
giasi ateinančią vasarą lėkti į Lenkiją, sustodama Mihvaukee, 

Nevv Yorke ir Paryžiuj

Amerika Honolulu 
Seimo reikalauja 

griežtų Įstatymų
Moterų vagis, reikalauja bausti 

•’ mirtimi

Honolulu, Hawaii, saus. 20.— 
Leitenanto Massic ir jo uošyic- 
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nes bei dviejų kitų linčininkų 
advokatai daro pastangų apkal
tintuosius nužudymo havvajie- 
čio Kagahahawai paliuosuoti su 
pagalba habeas corpus ,taisyk
lių, jei Hawaii teismas ligi 
penktadienio nepradės jų bylos 
svarstyti. Tuo tarini užkuli
siais eina įvairios politinės ma
chinacijos.

Hatfaii seimas skuba įstaty
mą,' kuriuo bus smarkiai paaš- 
trianmi baudžiamieji įstatymai 
ir Hawaii polici ja bus nebe ren
kama, bet skiriama.

Prancūzai traukia 
Amerikos auksą

Norį pabaidyti Hooverį,> kad 
jiems nusileistų

Washington, saus. 20. —Pa
staromis dienomis franeuzai 
vėl nepaprastai pradėjo gabena 
ti auksą iš Suvienytų Valstijų, 
esą tuo budu norėdami Ameri
ką priversti nusileisti savo po
litikai, kad Amerika sumažintųt 
Francijos skolas tiek pat, kiek 
niileis Vokiečių. '

Amerikos kongresas pereitą 
mėnesį jau išsireiškė, kad jo-, 
kių skolų sumažinimų nebus, 
kol Europos valstybės susitars 
sumažinti karo reparacijas. .

-r—-....

Illinois valdininkams 
kirs algas

Springfield, III., saus. 20. 
Senato ir rūmų komitetai pra
dėjo ruošti lentelę, pagal ku
rios bjds pašildyta visiems Illi
nois valdininkam^, nukapoti al
gas, nuo 10 ligi 25 nuošimčių.

Boy Skautų viso yra 908,481

New York) saus. 20. —Ame
rikos , boy scouts organizacija 
tyri 908,481 narius. Per Vienus 
metus užaugo 38,592 nariai.

100,000 hindusų de
monstracija už 

Gandhi
i . ...

Britų represijos iššaukia dides- 
, nį pasipriešinimą

Bombay, Indija, saus. 20. — 
Visos krautuvės ir rinkos už
daryti jau 16 diena, gyvento
jam protestuojant de] Gandhi 
suėmimo. 100,000 žmonių mi
tingas ruošiamas šiandien, ne
žiūrint 'i britų valdžios dekre
tą, kuriuo draudžiama susirin
kti po 'daugiau kaip 5 žmones. 
Kiekvienas naujas areštas iš
šaukia vis didesnį judėjimą 
hindusų kovoj prieš anglus.

Japonija greit prądėda užim 
ti anglų vietą prekyboj. Dar 
Spalių mėnesį iš Japonijos hin 
dusai pirko 15,000,000 yardų 
audeklų, gi iš anglų mažiau 
kaip 3,000,000.

Suimtas Kalkutos buvęs ma
joras, Gandhi draugas, Šen 
Gupta.

Irlandija skęsta potvy
niuose

Dublių, Irlandija, saus. 20.— 
Didžiausi potvyniai per 30 me
tų paplovė šalį dėl nepaliauja
mų lietų. Daug miestelių vi- 
šai potvynių atskirti.

Reparacijų {konfe
rencija bus atidėta

ibtizeriukas atakuoja Vokieti- 
jos premjerą ’ . Ak t

Londonas, saus. 20, — Del 
Francijos politikos numątoma, 
kad reparacijų konferencija Lį , 
zanoje, kuri turėjo įvykti saus. 
25 d., bus atidėta mažiausia 
vienai savaitei.

Princas August Wilhfelm, bu 
vusio kaizerio ketvirtas sūnūs, 
kufs dabai> priklauso ^Hitlerio 
fašistų partijai, pasakė prakab 
bą ‘‘jaunųjų fašistų” sąjungai, 
kaltindamas Vokieti j bs premje
rą, kaip nuolankų kitoms ša 
lims; :

Įstatymas mažumų rei- 
kalams 

' ( ■ T - - ■ i'

Teko patirsi, kad rengiamas 
įstatymas, pagal kurį bus regu
liuojami ^Lietuvos tautinių ma
žumų kultūriniai reikalai.

Atrodo kad Cermak 
nugalės Thompson 
Springfieldo arenoj

Chicagai finansinės pagalbos bi- 
lius praeina

✓ ■ --T1-----------
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Springfield, III., saus. 20. — 
Atkakliausią kovą prieš Kelly 
bilių legislatųroj tebeveda bu
vusio majoro Thompsono gru
pė, .nežiūrint kad bilius yra ar
ti galutino nubalęavimo. Illi
nois legislatUros kambariai pil
ni publikos ir svečių iš Ghica- 
gos su pačiu majoru Cermaku 
priešaky, laukiančių kuo baig
sis debatai dėl Chicagos miesto 
pagalbos.

Kelly biliaus, kuriuo ChicagOs 
miestui suteikta finasinė pa
galba, šalininkai tikisi gauti 
102 balsus iš 144 balsų, bet 
Thompsonistai skelbia, kad tie’ 
balsai esą “nupirkti neapsako
mu spaudimu ir prievarta” ir 
kad esą patirta, jog biliaus ša
lininkai siūlę dviem represen- 
tantams po $750 kad balsuotų 
už tą bilių. Pats Thompsonas 
veda prieš Cermaką . kampani
ją, atvažiavęs su tuo tikslu f 
Springfieldą. Tbofnpsonistal 
bandė Kelly bilių apipinti įvai
riais amendmentais, bet tie už
vakar tapo atmesti 87 balsais 
prieš. 18. -

Chicago butlegerių sostinė
;Washington, saus. 20. — Illi

nois atstovas kongrese Sabatk 
pareiškė senato prohibicijos 
komisijai; kad Chicagos mies
tas daugiausia nukentėjo dėl 
prohibicijos negu kiti miestai. 
Kadangi Chicago pasidarė cent
ras, iš kurio aprūpinama gėra
lais <Iowa, Missouri, Kansas ir 
Nebraska valstijos, tad Chica
go j turi savo štabus galingos 
butlegerių ir gengsterių grupės 
ir nesą jokios vilties jų nūsi- 
kratyti, ko! prohibicija gyvuos.

Tautų Sąjunga prieš 
Amerikos tarifus c. . «. •

Jėi , Sporl-atgauti skolas, turi 
įsileisti prekes

*Gęncva„ saus. 20. — Tautų 
Sąjungos ekonominė komisija 
savo raporte patarė Amerikai 
numažinti muitus importuojan
čioms prekėms, jei Amerika no
ri, kad skolingos šalys jai mo
kėtų skolas. Negalima esą ir 
skolos reikalauti ir prekybą 
varžyti. ,

Iškasa seną Voldemaro 
bylą

Teko sužinoti, kad Kauno 
apygardos teisme vėl duota ei
ga senai Voldemaro bylai su p. 
J. Gabriu, žurnalistas p. Gab
rys p. Voldemarą buvo patrau
kęs į teismą už tai, kad jis 
viename tautininkų laikrašty, 
rodos, “Krašto Balse”, Gabrį 
buvo pavadinęs “vokiečių šni
pu”. Kauno II nuovados taikos 
teisėjas išnagrinėjęs 1925 m. tą 
bylą, Voldemarą pripažino kal
tu ir už tą šmeižtą nubaudė 2 
sav. paprasto kalėjimo. Tačiau 
tokiu teismo sprendimu nebu
vo patenkintas nei vienas, nei 
antras: Gabrys—kad Voldema
rui bausmė už jo įžeidimą ir 
tokiu budu atsilyginimą už nu
dirbtus savo kraštui darbus 
esanti per lengva, o Voldema
ras—kad jis nesąs kaltas. Savo 
nekaltumui įrodyti jis praši 
teismą dar kartą į išklausti liu
dininką p. A. Smetoną ir jį iš
teisinti.

Taip jų abiejų apeliacijos ąt- 
sidurė apygardos teisme, bet 
teismas jas abi atmetė, ir pa- , 
tvirtino taikos teisėjo sprendi
mą. Tada buvo paduotas vyr. 
tribunolui kasacijos skundas. 
Tribunolas kasacijos skundą pa
tenkino ir bylą grąžino apygar 
dos teismui spręsti dar kartą 
iš esmės, čia byla dėl nenuma
tytų aplinkybių, kiek užsitęsė 
įr^dabar vėl gavo eigą.
- Kadangi kudininkAU, kaip ra* - 
šo “A.” p. A. Smetona dabar 
yra Resp. Prezidentas, tad teis
mas pagal nuostatus pasiuntė 
teisingumo ministeriui raštą, 
prašydamas susitarti su liudi
ninku Respublikos Prezidentu 
Smetona, kada jis sutiktų stoti 
į teismą ir būti apklausiamas.

Byla, kaip numatoma, gali 
būti nagrinėjama ateinančių 
metų vasario mėnesį.

Daug linų turi

Tveriai, Telšių apskr.— čia 
ūkininkai kasmef daug sėja li
nų, bet dėl jų pigumo stengiasi 
kiek galima mažiau parduoti. 
Pasilieka vis dar geresnių kai
nų laukdami. Tokiu budu per 
keletą metų susidarė ne maža 
linų atsarga, nes linų kainos 
dar pigesnės, kaip pereitais me
tais, bet reikalas yra didelis iš 
kur nors pajamų pasidaryti.

9‘
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Retos Kalėdos
Miroslavas, Alytaus aps. Re

tas žmonių atminty įvykis, kad 
per Kalėdas lauke gyvuliai ga
nytųsi. Tačiau per šias kalė
das tokia proga pasitajkč, nes 
visą Kalėdų antrąją dieną Lau
ki ntukų kaimo ukin. Vr S. ark
lys ganėsi pievoje.
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Wilkes Barre, Pa E. Vangergrift, Pa
Sis tas. Ste tas ii musų kolonijos

rengiaSLA. 7-tas apskritis 
jubiliejinį SLA. 45 metų su
kaktuvių nuo įsikūrimo ir 30 
metų sukaktuvių nuo pasi- 
liuosavimą iš po kunigų glo
bos apvaikščiojimą. įvyks pir
madienį, vasario 1 d., 7 valan
dą vakaro, Concordia* Hali, S. 
YVaslunglon ir Nortliamptoil 
st. Bus prakalbos, paskaitos ir 
balius. Kalbės SLA. prez. St. 
Gegužis iš Mahanoy City, Pa., 
apie šias reikšmingas, sukak
tuves, Dr. A. Valibus iš Ed- 
wardsvile, Pa., skaitys paskai
tą apie vėžio liga. Po tam pra
sidės balius ir šokiai, kurie 
tęsirf iki vėlumos nakties. Apie 
10 vai. vakare bus 
prizai. Pirmas prizas 
antras $15.00, trečias 
ketvirtas $5.00.

dalinami 
$25.00, 
$1(M),

įvairaustokio 
lietuviai nebu- 
apylinkej. Te

pasitaikys

Kaip matote, 
parengimo dar 
vo surengę šioj 
kia proga pasitaikys tiktai 
šiame jubiliejiniame 45 melų 
SLA. gyvavimo apvaikščioji- 
nie. Taigi lietuviai yra kvie
čiami skaitlingai dalyvauti 
kartu švęsti šias brangias 
reikšmingas sukaktuves.

ir 
ir

Kaip kitų miestų lietuviai 
turi radio programos, taip ir 
mes wilkcsbariečiai neatsilie- 
kame nuo kitų kolonijų. Mus 
palinksmina p-nia Agnė Yar- 
row lietuviškomis dainelėmis 
iš stoties W B R E, 1310 kilo- 
cycles, kas ketvirtadienio va
karą nuo 9:15 iki 9:45, Chica- 
gos laiku 8:15—8:45.

—o—

šioj kolonijoj randasi apie 
200 lietuviškų šeimynų. Lietu
viai po truputį juda. Jie turi 
dvi draugijas. D. D. L. K. V. 
glob. Šv. Kazimiero įsigijo savo 
namus ir turi apie 125 narius. 
Draugijos valdyba susideda 
iš sekamų asmenų: pirminin
kas Antanas Markizas; pirm, 
pad. A. Stankus; pirmas rašti
ninkas Antanas Aidukas; ant
ras raštininkas Julius Jaka- 
vohisi iždininkas Kazimieras 
Kibirkštis, o jo pagelbininkal 
Antanas Tevelonis ir Domas 
Kaminskas. Maršalkos purei* 
gas eina Pranas čanauskas.

Kliųbo viršininkai yra A. 
černaliskas, J. Kibirkštis, P, 
Užkuraitis, J. Užkuraitis, J. Ki- 
selis, A. Rakickas, J. Urbonas, 
V. Pratkonis ir darbininkas A. 
Blazis. — Vietinis.

Atsišaukimas
visus lietuvius darbininkus 

į jų organizacijas
ir

Brangus draugai darbininkai:
Kapitalistinė sistema sutvė

rė dar negirdėtą ekonominį kri- 
zį. Bedarbių ir badaujančių ar
mijos su kiekviena diena didė
ja. Bedarbiai darbininkai išme
tami iš namų be jokio pasigai
lėjimo. O dirbantiems darbinin
kams algos yra kapojamos ir 
darbo valandos ilginamos be 
jokio atsižvelgimo. Darbininkų 
priespauda darosi vis sunkesnė 
ir žiauresnė.

Darbininkai organizuojasi į 
unijas ir skelbia pasipriešinimo 
kovą už palaikymą savo gyvy
bes. žinoma, klasių kova neap- 
seina be nuoskaudų darbinin-

Angliakasyklose ?npižąi (Įir- tuoj prasideda areštai ir 
ba. Žmonių yra daugybė Sff- 
vargusių. Dirba 2-3 dienas 
per savaitę. Kitos angliakasyk- 
los visai uždarytos. Kai kada 
paleidžia, kelias dienas padir
ba ir vėl uždaro. Šiandien pra
sčiausią darbą yra sunku gau
ti.

— O

Na u ja para pija.
Spalių mėnesio pabaigoj j- 

vyko pirmos prakalbos Lietu
vių Tautinės katalikų parapi
jos tvėrimo reikalu. Kalbėjo 
kun. M. Valadka iš Scranton, 
Pa. Rymiškas klebonas Pauk
štis tik juokės, nes nemanė, 
kad galima ką nuveikti. Bet 
kaip dagirdo, kad prie Tautiš
kos parapijos jau prisirašė 
apie 200 narių, tai labai susi
rūpino ir per pamokslą savo 
aveles visaip gąsdino: nepri- 
imsiąs išpažinties, neduosiąs 
išrišimo ir lt. Dabar klausi
mas, ar Paukštis sulaikys sa
vo aveles, kad neitų prie 
Tautiškos parapijos, ar pra
ganys jas. Lietuvių Tautinės 
Katalikų parapijos klebonas 
kun. M. Valadka laikinai lai
ko pamaldas 17 Slicridan 
st. kožną nedėldienį 9 vai. r.

SLA. Pildomus Taryto# no
minacijos laiku buvo Varoma 
didelė agitacija už visus siel
ius. Vieni gyrė vienus kandi
datus, kiti kitus. Užsibaigus 
nominacijoms, nariai laukė 
galutinų rezultatų. šiandien 
jau visiems nariams žinoma, 
kurie kandidatai į Pildomąją 
Tarybą laimėjo, o kurie pra
laimėjo. Dabar vieni nariai 
džiaugiasi laimėjimais, kiti 
verkia pralaimėjimais. Kiek 
teko nugirsti iš pralaimėjusios 
puses, tai jie labiausiai neuž
ganėdinti, kad adv. F. J. Dagu* 
Čius daugiausiai gavo balsų į 
prezidentus. Kiek mąo tę^o 
'kalbelis su musų SLA. 08 Ūp. 
veikėjais, tai visi patenkinti 
liomis Pildomosios Taryboj 
noiuinacijoniia. .... ...

HukauskfUs•* <

įkalinimai ir tas yra kašdierii- 
riĮli apsireiškimu. Visuose Jung
tinių Valstijų kampuose darbi
ninkai yra išnaudojami ir kan
kinami, bet didžiausias ir žiau
riausias kapitalistinio surėdy
mo urvas yra Kentucky valsti
ja. Čia angliakasiai buvo taip 
prislėgti ir 
kad jiems 
kas daryti, 
vieną kelią 
badauti, arba streikuoti ir lai
mėti. Darbininkai pasirinko 
antrąjį kelią, kad savo moti
noms, žmonoms ir vaikams už
tikrinus bent užtektinai mais
to, kad jų šeimoms nereikėtų 
badauti ir kad jų visos gyveni
mo sąlygos butų pastatytos ant 
žmoniškesnio pamato, negu jos 
buvo iki šiėl. Bet sustreikavę 
angliakasiai sutiko darbdavių 
ir valdžios didžiausį ir žiau
riausi persekiojimą. Pasiskaif 
tykite žemiau telpančius doku
mentus, kuriuos kankinami 
Kentucky valstijoj angliakasiai 
savo kentėjimais parodė ir 
šaukiasi pagelbos į visus dar
bininkus.

Pasiskaitykite žemiau cituo
jamas ištraukas iš laiško W. 
B. Jonės;, kuris yra vienu iš 49 
Kentucky' valstijos angliakašių, 
kaltinamų pirmo laipsnio žmog
žudystėje vien, už jų legalį vei
kimą pereitą vasarą iššaukta
me streike Harlan apskrity, 
Kentucky valstijoj, šis laiškas 
tašytas Geo, Cąrey, pirminin
kui Kentucky Mįncr’s Defence 
and Relief Conferencei 90 East 
lOth St., New York City. Laiš
kas parodo aiškų vaizdą ' tos 
padėties, kurioj yra pfįtefcę 
18,000 angliakasių toje kentėji*' 
mų apylinkėje, Laiškas seka:

Gruodžio 28 d., 1981 m.
Apskričio Kalėjimas, 

Mt. K>.
“Brapgųe Broliai t)ąrbįnin|mi:

“...Šiandie pastoja pareigomis 
kiek vienam-vyrui, ir moterei 
susijungti į bendrą ryšį ir tu-

verčiami badauti, 
nebeliko daugiau 

kaip tik -.pasirinkti 
iš dviejų: dirbti ir

jau Už z darbo v Žmonių reikalus 
ir kadangi aš prašiau duonos 
savo Žmonai ir kūdikiams ir 
taip pąt Žmonoms ir kūdikiams 
kitų darbininkų, užtai esu per
sekiojamas ir teisiamas, žino
ma, esu kaltas už prašymą 
duonos toms moterims ir jų
mažyčiams ir už šitą mano žy- 

pelnagaudos piniguočiai no
ri manė pasiųsti į kalėjimą, 
kad jie galėtų nekliudomai ma
no sųnųs savo vergais padarys 
ti, kad mano brangias dukterė
les galėtų naudoti kaipo užsta
tą šavo geiduliams. Tad klau
siu aš, ar šitokj laisvą kraštą 
norėjo įkurti musų Amerikos 
konstitucijos kūrėjai ?..

“Peabudy-Isul angllakasyklų 
darbininkų algas nukirto iki 
80 C. | dieną. Unjted States 
Steel kasyklos moka papras
tiems darbininkams po $1.25 į , 
dieną. Blue Diamond Coal Kom
panija moka po 95 c. į dieną. 
Rk C. Ė. Wraysx Coal Kompani
ja 75 ir 80 centų į dieną. L. 
P, Johnson Coal Kompanija mo
ka 78 ir 80 centų į dieną ir 
šios visos kompanijos prakti
kuoja taip vadinamą “geltono 
šunies” kontraktą, kurį turi pa
sirašyti kiekvienas einantis į 
bet kurios šių kompanijų ka
syklas dirbti darbininkas.

“Kuomet darbininkas išme
tamas iš darbo šių kompanijų 
kasyklose, tai jis pasilieka 
žmogumi be tėvynės, nes jis 
tampa įtrauktas j juodąjį .su
rašą ir daugiau negali gauti 
darbo šiog^apylinkės kasyklose. 
Ir samdyti mušeikos prižiūri, 
kad tokis darbininkas išsineš
dintų iš šios apylinkės kuovei- 
kiausiai, nežiūrint ar išgali su 
šeimyna iš čia išvažiuoti ar ne. 
Einančios keliais moterys šioj 
apylinkėj negali jaustis saugiai 
— angliakasių žmonos yra su
laikomos ant kelių ir užpuola
mos. Vienam atsitikime šitie 
brutališki užpuolikai tūlą mote
rį kankino net iki tokio laips
nio, kad jos krūtis baisiai su
gnaibė ir ji buvo priversta ieš
kotis gydytojo pagelbos. Kitu 
atsitikimu du šitų brutalų su
laikė dvi angliakasių žmonas 
ir perplėšo jų drabužius, abiem 
aukom ištepė jų krūtis bjauriai 
smirdančia ir kimbančiu smala 
ir juokdamiesi lie]x* eiti namo 
ir pasakyti savo vyrams kas 
atsitiko. Abi šios moterys tu
rėjo jaunus kūdikius — trijų 
ar keturių mėnesių amžiaus.

“Aš sakau jums, broliai dar
bininkai, jie gali laikinai atimt 
man laisvę, bet jie negalės iš
plėšti iš manęs to pasiryžimo 
kovoti už savo šventas teises 
ir jie negalės manęs priversti 
atsiklaupt prieš jų purvinus ir 
supuvusius tikslus, nes aš tu
riu žmoną ir septynis kūdikius. 
Jei teks man eiti kalejiman, 
te-i eisiu taip kovodamas, kac 
visas pasaulis tai išgirstų. Kiek 
iš jus, broliai darbininkai, sto
site ton kovon su manim!

Broliškai ir darbininkiškai 
Jūsų 

(pasirašo)- W. B. Jonės” 
~^o—

žemiau seka telegrama nuo 
dviejų kankinamų Kentucky 
angliakasių, kuri yra sekamo 
turinio: . * '

Fanny S. Nef. Secy, 
Kcnturky Miners’ Defense 

and Relief .Cobferencc, 
90 East lOth St., New York.

“Kentucky Mincrs’ Defense 
and Relief Coiifėrencc delega
tus šioje svarbioje valandoje 
mes sveikiname. Nežiūrint ga
lios ir turtų Black Mountain 
ąngHes. korporacijos ir uepai- 

pasėkų musų bylos, mes 
jaučiame, kad musų tikslas 
triutefubs. Musų kova yra visų 
{darbininkų kova, kova už lai
svę ir teisybę musų klasei, 
Mes dėkojamo Kentucky Mi- 
ners* Defense and Relief Koii- 
ferenčijai už Jūsų didelę toara- 
mų praeityje ir ragiiiamd dąr 
didesnėms pastangoms parė
mimui Kentucky Angliakasių 
kavos.

(PaslrUšų) B. Jonės* 
Wiu. Highta^et?’

NAUJIENOS, ChlcagO, HL ...» .

vqb ir suprantame reikalingu
mą tai kovai 'nuolatinės para
mos ir pagalbus teikimą kovo
jantiems ir jų šeimoms; ir 
pripažindami, kad absoliutis 
.solidariškųmas # reikalingas 
darbininkų triumfui pasiekti 
šioje kovoje; todėl

“NUTARIAME, kad mes, 
šios konferencijos delegatai,

[Acme-p4 $ Ą. Photo]

Andre Maginot, prieš keletu 
dienų mirusia -francijos įmro 
ministeris. Jo mirtis privedė 
prie viso kabineto atsistatydi
nimo. ‘ z .

... :::: "ir, ti; ii.i.j^CTT.n t.7.:iss.'K=i

Tolinus seka dvi svarbios 
rezoliucijos — perskaitykite 
Jas.

Rezoliucija No. 3: “Rezoliu
cija Kentucky Mįners* Defense 
and Relief Konferencijos, su
organizuotos pastangomis I. 
W. W. Gencralio Apsigynimo 
vomiteto.

“Mes delegatai, susirinkę 
Labor Temple šį vakarą, sau
sio 6 d., 1932 in„ ir atstovau
dami organizuotus darbinin
kus Ncw Yorko miesto ir apy
linkės, šiuomi pažadame savo 
pagelbą Kentucky angliaka
siams ir Generaliani Apsigyni
mo Komitetui, dabar ginan
čiam angliakasius, kurie yra 
teisiami Mt. Stcrling, Ky., ir 
kuriems grūmoja - net mirties 
bausmė.

“Ir lobaus mes pažadame 
savo solidariškumą jų kovoje 
už teisę organizuotis prieš ne
teisingas ir nepakenčiamas 
darbo sąlygas Kentucky ang- 
liakasyklų apylinkėje.”

Rezoliucija No. 4: “KA
DANGI pripažįstame svarbu
mą Kentucky ‘angliakasių ko-

čiadieny, sausio 6 d., 1932 m., 
atsišaukiam į mus įgalioju
sias organizacijas palaikyti 
mus delėgalais visiems atei
ties susirinkiiiuuns Kentucky 
Mincrs’ Defense and Relief 
Konferencijos, kad tilo budu 
galima butų pilnai atsiekti vi
si augsčiau išvardyti tikslai ir 
siekiniai.”

—o—
Kaip matome 'yra be galo 

sunki padėtis kankinamų Ken
tucky valstijos angliakasių. 
Pačių kapitalistų pastangomis 
angliakasiai tapo išprovokuoti 
prie neramumų ir dabar 49 
angliakasių vadai kaltinami | 
nužudyme šerifų ir jiems grū
moja mirties bausmė. Kad ap
sunkinus suareštuotų darbi
ninkų apsigynimą, išvežė juos 
teisti 150 mylių atstu nuo įvy
kusios užmušejistes vietos. 
Visų darbininkų pareiga gel
bėti Kentucky darbininkus šio
je kovoje. Pagelbėti galime 
sekamai': 1) Organizuokites į 
General Defense Committee of 
I. W. W. 2) šaukite darbinin
kų masinius susirinkimus ir 
siųskite protesto rezoliucijas 
Kentucky valstijos gubernato
riui. 3)‘ Rinkite aukas pinigais, 
inaistu ir drabužiais ir siųskite 
gencraliani komitetui sekamu 
adresu: The General Defense 
Committee, 555 West Lake SI., 
Chicago, III.

Atsišaukiam vardu —

Cot>r„ 1033,
The American Tobacco Co,

JUOKAI

Kerštingas pagirtinas.
Susitikęs miestely savo 

žiausį priešininką, 
Dubainis pasigirs:

—Aš šiandien tave vienam 
žmogui labai išgyriau.

—Nejaugi?
—Kaipgi. Aš pasakiau, kad 

tavo gyvuliai yra geriausi už 
visų kitų fermerių. Ir aš pasa
kiau, kad kitų tokių gerų ark
lių, kaip tavo, negalima rasti 
visame paviete, tymas tikrai 
vertas $800.

—Ir kam gi tu tą sakei? — 
pa'klausė patenkintas išgirimu 
priešininkas.

—Taksų asesoriui.

di-
ūkininkas

TROKŠTA PRANEŠ
TI APIE SAVO 

SKILVĮ

♦ S’'*'*

7 ’ ' -f' -*

i, saus. 21, *32

Gamtos patalpa.
' ■' i '

Gamta atneša žmogų į šį 
pasaulį kūdikiu, jį rūpestingai 
globoja vaikystėj ir saugo jo 
sveikatą jaunystėj, bet kada 
žmogus sulaukia 40 metų am
žiaus, tai ta pati gamta pame
ta jį likimui į nasrus.

1 — Karo korespondentas: 
“Ar tavo telegramą cenzorius 
praleido?”

2 — Karo korespondentas:
“Tiktai tą dalį kuri neteisin
ga.” ' Life*

Pesimistas: “Juk tu nega
vai to viso, ko gyvendamas pa
geidavai?”

Optimistas: “Ne, bet vien
kart negavau ir to, ko aš neno
rėjau.” , Hrooklyn Life.

"AŠ n Oriu pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimą su Pape’s 
Diapepsin”, sako 
Mrs. B. Eastman. 
1200 California St., 
Denver, Colo. “Aš 
išbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirš
kinimo, bet nė vie
nas man nieko ge
ro nepadarė. Tada 
draugas prikalbėjo 
mane paimti kelias 
tabletes šio pastebė
tino preparato.

"Dabar aš valgau net kopūstus be jo
kio nesmagumo paskiau. Jie man pir- 
maiu tiesiog kankindavo. Aš nebesu 
nė tiek nervuota. kiek būdavau; jau
čiuos daug stipresne ir sveikesnė kiek
vienu žvilgsniu".

Vaistai turi turėti tikrą vertf, kad iš
šauktų tokį entuziastingą pareiškimą, 
kaip šį. Ir kada ne vienas, bet šimtai 
ir net tūkstančiai, praneša apie tokį pat 
pasisekimą, negalima abejoti apie kasdie
ninį užtikimumą Pape’s Diapepsin teiki
me pagclbos • kenčiantiems nuo skilvio.

Šios nekenksmingos, į saldainius pa
našios tabletės pašalina aitrumą, vėmimą, 
gasus, išpūtimą, galvos skaudėjimus,

liaus, Brooklyn, N. Y. k0v’“"liu! ir kitus "evirfki"im° *«P-

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

Vėliausi ir geriausi 
treattnentai išlydy-, 
mui kraujo litų. i 
reumatizmo, iitks-1 
tų, pūslės, uYina- 
rių ir vilų * tižkre-* 
ėiamųjų ligų.‘Tai-’ 
pgi speciali. treat-, 
mentai suį^įf.lni- 
mui energijoi iri 
stiprumo be laiko1 
nustipusiems ir ly-' 
tiiiiai silpniems vy
rams. į.

Sergantys žmonės kviečiami v ateiti ( 
dėl nemokamų informacijų, kUhos1 
bus suteiktos be jokių pareigųJ 

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

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 de! vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedaliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
comis nuo 10 ą. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

LUCKIES oėra gerkle erzinanti priežastis
“Žinoma, aš rūkau LUCKIES. Aš juos rūkau jau nuo 1917 metų. Per tuos 
14 iųetų aš išmėginau visokių rūšių cigarelus, bet LUCKIES yra vieuinle* 
liąi, kuriuos aš mėgstu. Be to, savo profesijoj aš turiu rūpintis savo gerkle, 
o LUCKIES nėra gerklę erzinanti priežastis.’* -

VŽ\U^(ĄAt)ib LUCKY STNKp,PMG!UMAl~60 inoiirnilkų.'m.lnučių su otriausiais pasaulio lokių orktsiraif ir Vali" VlfMl, 
jįfrfo>. proora^ /r
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Jono Griniaus Laiškas

Kensington

now

Pasidaro

Korespon d en tas,

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kabia

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

*514-16 Rooievelt Rd 
«rti St. Louu Art. 
CHICAGO. ILL

bus 
už— 
bus

trik - 
ma
tuos

WITH TUBES

WANT THE

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local 8 Loog Dittaocc Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

,. ' Ree. Td. Yards 3408

MODEL J
SUPIR-HITIRODYNE

Skelbimai Naujiehose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos. ,

Tarp Ohicagos 
o ■ aLietuvių

Gražus Lietuvių Programas iš stoties W C 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.

j;

^UATS'TOUGH\ 
l’LL e>ET WU COUto' 

COME ’fcOUND EAIfcRN j 
DAN FOfc A M0NTH J 
AMD NEM&fc CATCH / 
HITĄ CHANCIN’ *BM /• 

u AGAlN-of

taip lygiai ir 
sakiau, kaip 

savo laiške ra- 
teisybę sakiau, 
kad suvirsimi

V x|E$ v I HAb 
AK APPOlUTtABNT
W BIM

neišsitppuks, 
nętąi j aš nešu tik
imus. Po Gegu- 

neiš- 
aš be jokių “susijaų- 
kaip kad “Vienybėj” 
“Naujienose” (“Nau- 

buvo tik paduota iš- 
Vienybės” aprašy- 
Red.) buyo rašyta, 
kad atsisakau nuo 

prez. vietą, 
pasilikau re-

Bimbiniai moka pasigirti, kad 
jiems sekąsi su daug raidžių 
79 kp. 'Pasisekimai štai kokie 
yra, kaip man teko patirti: 
vienas asmuo nunešęs $2 ir 
duoda pažįstamai moterėlei ir 
sako: “Eik prisirašyti prie mū
šy 79 k p.” Ta nedrąsi moterėlė, 
pasitraukusi nuo katilėlio atsa
ko: “Kur aš eisiu, kad nesu 
buvusi jokiame susirinkime f ir 
nuėjusi ką aš ten sakysiu.” 
Bimbininkas: “Kad tau sakyti 
nieko ir nereikės. Tik nuęik, o 
ten tave kitos draugės, persta-

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai
Pornylią ir pianą m uvėriai vietoje w 

toli, patarnavimu gerai it piga* 
817 West 34th SL
TeL Boalevatd 9336 

' ■ ' ' ; —■------ .^2^-

Sausio 15 d. šedvilo svetai
nėje Įvyko Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo metinis skaitlin
gas susirinkimas.

Serga J. Šarkauskąs, J. Buit- 
kus ir A. Almonienė. Per me
tus Susivienijimas turėjo 17 li
gonių. Jiems 
pos $1,074.00 
gavo $333.60 
bankos, tai 20

Cicero Gyventojai Tėmykite
Didelis Visos Savaites Išpardavimas 
' tęsiasi visą šią savaitę iki sausio 23 d.

NATIONAL MEAT MARKEI
4928 West 14th St. Tel. Cicero 2275

DYKAI SALDAINIAI VAIKAMS
Subatoj, sausio 23 d. mes duosime moterims ir merginoms, virš 14 

m. amžiaus gražias Rožes.
SUBATA YRA MOTERŲ DIENA

’ • NEUŽMIRŠKITE! •’

vių karštų kalbų ir nekuriu 
išsišokimų, vėl buvau puola
mas, kad neatsisakyčiu prisi
imti kandidatūrą ant prezi
dento. Tuomet trumpai bet 
stipriai pareiškiau, kad toki 
susirinkimai neturi autorite
to bei juridinės teisės kalbeli 
SLA. vardu, ,ncs čionai yra 
mažas būrelis žmonių, apart 

kad to, SLA. konstitucija neturi 
nustatymo, kad toki susirinki
mai galėtų daryti pareiškimus 
visos orgąnizacijos vardu. 
Apart to, kas žino, gal šiame, 
momente ir kitose kolionijose 
laikomi panašus susirinkimai? 
Gal kur kitur Jcalbama apie vi
sai kitus asmenis į SLA. Pil
domąją tarybą? Po valandos 
pasiginčiję, tūli iš dalyvių pa
siūlė balsuoti* ir kad balsavi
me gavęs dauginusią balsų, tu
ri būti kandidatas į SLAj pre
zidento vietą. Pirmininkau
jantis tokiam pasiūlymui pasi
priešino, aiškindamas, kad 
toks nubalsavinias neturės 
reikšmės, nes šis susirinkimas 
nėra visas SLA. Bet karštuo
liai ant savo pastate ir buvo 
leista balsuoti. (Turiu pasaky
ti, kad |įš prieš balsavimą ke
liais atvejais jau buvau atsisa
kęs priimti kandidatūrą ant 
prezidento. Nežinau, kokiais 
sumetimais nekuria dalyviai ir 
už mane balsavo—galbūt, kad 
dėlei padidinimo tos visos ko
medijos). Po balsavimo dar 
daugiau juokų ir piktumo pa
sidarė, prasidėjo nekuriu įžei
dinėjimai, kai kas iš dalyvių 
savo kalbose net ir keiksmo 
žodžius pavartojo. Tuomet 
neiškentęs pareiškiau, kad kai 
kam toki susirinkimai gal ir 
sveika, kuomet išsinervuoja— 
išsikeiksnoja, gal jiems geriau 
viduriai mala, mažiau *‘lexa- 
tyvų” reikia. Kaip kam iš to 
mano juokingo išsireiškimo 
buvo gardaus juoko, bet dėl 
juoko buvo taip ir išsitarta.

Berods, sveikinau daktarus, 
už jų gentlemenišką susitari
mą, kas ištikro darė gero įspū
džio. Ne dėlto sveikinau, kad 
vienas butų man geresnis ar 
kitas blogesnis, bet dėlto, kad 
tikrai inteligentiškai susitarė. 
(O to susitarimo prasmė buvo 
ta, kad tautininkai turi suda
ryt ‘bendrą frontą.” Ir p. 
Grinius tatai sveikino!—“N.” 
Red.}. Bet ir *tą daktarų gra
žią nuotaiką, nekuria dalyviai 
politikieriai greitu laiku patai
kė niekais paversti ir bandė 
suardyti... z

Daug dar butų galima pri
rašyti iš tos komedijos, nes vi
są dieną nieko daugiau nebu
vo, kaip tik liežuviais buvo 
pliauškiojama. Bet užteks ir 
to, ką čionai paaiškinau. «

Kaip‘matote iš to visko^ne- 
buvo reikalo man prie nieko 
“laižytis” ar “jaudintis”. Tu
rėjau gardaus juoko ir po to 
visko linksmas namo parvažia
vau. Džiaugiuosiu, kad teko 
man asmeniškai nekurtuos da
lyvius pamatyti ir pažinti, apie 
kuriuos tik iš tolo buvau gir
dėjęs. Toks pažipimas man 
yra naudingas, nes reikalui 
atėjus, galėsiu turėti reališkes
nę orientaciją.

Viso labo, J. V. Grinius,
Prie šio p. Griniaus rašinio 

tenka pridurti.. keletą pastabų.

3417-21 South Halsted Street
Tek. Boulevard 8167 ir 4705

Nesakiau taip, kad be žinios 
(vakarų Komitetas padėjo ma
no vardą į savo sleitą ant 
Vicerprez. Sakiau, kad nebu
vau davęs pilno sutikimo, ir 
pasisakiau, jog iš daugelio ko- 
lionijų buvau prašomas prisi
imti ant Prez. 
tokioj dvasioj 
kad K. Liutkui 
šiau; vadinasi,

Sakiau irgi, 
20 metų nepriguliu socialistų 
partijoj, tas irgi tiesa.

‘ Nesakiau, kad remsiu rin
kimuose kandidatūrą* Gegužio 
ar Bačiuno. Sakiau: kad pa
duosiu ranką tam, kuris 
išrinktas ir SLA . Seimo 
tvirtintas, nežiūrim ar jis 
mano asmeninis priešas 
draugas.

Sakiau irgi,’kad jei Gegužis 
ir Bačiūnus, liuosu noru, be 
piktumo ir keršto išsitrauktų 
iš Rinkimų, tad aš sutikčia pri
siimti kandidatūrą ir eiti į 
rinkimus ant SLA., prez.; bet 
jei jiedu neišsitępuks, kaip 
augŠčiau 
siu eiti į rin 
žio pareiškimo, kad j 
sitraukia, 
dinimų”, 
ir paskuj 
jičnose” 
trauka iš 
m o. - “.V. 
pasisakiau 
kandidatūros 
Ant Vice-prez 
zervoj.

Po keleto ten esančių daly

(Urbiamas Redaktoriau:—
Nė iš šio, nė iš to, “Naujie

nose” pradėjote manęs nieki
niai o (? “N.” Red.) darbą, 
ui a n .visai iš nežinomų prie
žasčių. Kad aš buvau New 
"Yorke 10 d. sausio š. mot. va
dinamoj “Fašistų” Konferen
cijoj, tas nieko nepaprasto. 
Esu nuo niekelio nepriklauso
mas ir todėl liesi j aut 
kas man galėtų ar turėtų pa
liepti ar uždrausti, kur turiu 
eiti ar neiti. Nė kiek nesigai
liu, kad buvau minėto) konfe
rencijoj. Žinojau iš kalno, 
kad ant manęs buvo rengia
masi taip sakant “šunis karti”’ 
toje konferencijoje nekuriu 
dalyvių, taigi asmeniškai bū
nant, turėjau progos neku
rtuos užmetimus tinkamai at
remti; jei nebūčiau buvęs, tad 
butų galėję pliovoti kas tik 
ant seilės ateina.

N0PE \NGNT
KOME T’CHNUE
ms SUIRT

COLLAR' ,

[Acme-P. B A.- Photo]
* » „

Concord Springs, Ark. — Būrys bedarbių, kurie sumanė /iškirsti mišką ir užsiimti žemdirbyste

tys ir busi mūsų kp. narė.”
Mat, kAip bimbiniai moka 

naujus narius žvejoti. Pažįstu 
tą žmogelį iš matymo. Jis senai 
nedirba, bet neprastai dar gy
vena. Aš nemanau, kad jis sa
vo pinigus butų davęs tai mo
terėlei. Pažįstami ir draugai 
pasakojo man, kad su daugelio 
narių prirašymu .panašus 
sai yra vartojami. Tenka 
nyti, kad bimbiniai mėto 
pinigus iš surinktų aukų.

1) “Naujienos” jokio p. Gri
niaus “niekinimo darbo” neat
lieka. Bet p. Grinius dalyva
vo kdnfėrencijose, kuri buvo 
sušaukta “Naujienų” niekinto
jų iniciatyva ir kurios vy
riausias tikslas buvo apšaukti 
socialistus ir jų simpatizato- 
rius “SLA. priešais” ir suda
ryti prieš juos bendrą frontą.

2) Iš p. Griniaus laiško ma
tyt, kad jisai ne tik neužpro
testavo prieš tokį vienpusišką 
ir siaurai partyvišką konfe
rencijos nusistatymą, bet buvo 
sutikęs priimti kandidatūrą į 
prezidentus, jeigu konferenci
ja butų jį indorsavusi. Vadina
si, jisai nebūtų buvęs priešin
gas eiti į rinkimus, kaipo tau
tininkų “bendro fronto” kan
didatas prieš pažangiųjų narių 
kandidatą.

3) Laiške iškeliama aikštėn, 
kad “Vienybė” rašė netiesą, 
buk p. Grinius sakęs, jogei Va
karų Komitetas statė jo kan
didatūrą į '' vice-prezidentus 
“be jo žįnios”.. Parodoma, be 
to,.kad “V H Į.vbę” ir keliuose 
kituose dalykuose* iškreipė 
faktus, aprašydama tą konfe
renciją. Bet mes dar nema
tėme, kad p. Grinius butų tuos 
iškreipimus atitaisįs pačioje 
“Vienybėjč”. ;

4) Mums neatrodo, kad gali
būt užginami ‘Mženfejmonią? 
k i susitarimai” tokioje fconfe- 
renęijoje, kurios įrtikslas yra 
suvienyti tam likrąs politines 
sroves, kovai prieš kitą politi
nę srovę Susivienijime, kuri 
nebando kišti liizdą Į jo ratus. 
Todėl p. Griniaus pagyrimas 
dviem daktaram ir jų staty
mas pavyzdžiu kitiems kandi
datams yra mums nesupranta
mas. Redakcija.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kartos pasaulis per įimtus metą lau
kė jaa yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta ii 18-kos skirtingu 
elementą, is visą kraštą svieto girią vi-> 
šokią medžią aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, -Ranką, Ko
ją, Nugaros skaudėjimą, Ranką, Koją 
tirpimą ir atšalusį kraoją, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tokst&n- 
čiai žmonių yra pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

WISSIG, 
Pasauliniame Kars 

Seno Krajaus

mo komisija išrinkta: J. Sto
nis, B. Butkus, J. Katkus ir 
J. Tamašauskas. Jai pavestas 
visas darbas išvažiavimui su
rengti. Jau komisija turėjo pa
sikalbėjimą. Ji mananti,, kai 
biskį atšils, pradėti ieškoti ge
ros vietos išvažiavimui. Susi- 
• - > / 

rinkimas patarė vietoj nereng
ti išvažiavimo, bet ieškoti to
liau kur geresnės vietos. Susi
vienijimas taikosi prie aplinky
bių. Jis suteiks nariams komi- 
šeno dvidešimtą nuošimtį par
davėjams serijų knygučių.

1 1 • * . ■ ''.

Jau Susivienijirrlas įsigijo 
daktaro paliudijimo blankas. 
Nariai, sirgdami, turės išpildy
ti vieną blankos puslapį lietu
vių kalboje, o daktaras kitą 
anglų kalba. Kaip matos, bus 
geresnė kontrolė ligonių, negu 
buvo iki šiol.

UNIVERSAL SII()E 
REBUILDERS 

ANTANAS F. STANEVICH ' 

3451 Wallace Str./
Augštos rųšies darbas.—Žemos Kainos 

-r—25 metai patyrimo. 
Mes pasiimam čeverykus ■
flr/greitai pristatom.
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS { 
5810

Dresių ' Dezaininimas 
Dresių Siuvimas > 

Skrybėlių Dirbimas 
Mm teiki ame ekspertą instnik 
djaa Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais ^ema kaina Me 
amatai yra patraukiantys ir 
rerai apmokami . RaAyklte dėl 

knygutės apie kursą, ktuluo 
įdomaujate. 
Skrybėlės

Mes išmokinsime kaip dezai- 
nintl ir padaryti rražlas skry
bėles. kol mokinatės. Diplomo^ 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dėl nemokamos knygutės.

MAHTKR COIAEGK
JOS P. KASNICKA. Principal 
190 N. 8TATK BAN. frHS

■ .- ••■r j " ' ~

Rožių žeme

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
' I2th ' STREET , 

Tel. Kedzie 8902

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS? Kaidit nuo > 10 valandos ryto iki ’ 
valandai tt nuo, 5-8 valandai vakare. Nedeliomie nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wesy 26 St. kampas Keelvr Avfe. Tel Crawford 54*”

išmokėta, pašal- 
Susi vieni j imas 

iš uždarytosios 
nuošimtį.

Pranešta, kad rengiamas tri
jų draugijų bendras vakaras 
ateinantį sekmadienį, sausio 24 
d., K. Strumilos svetainėje.

Pereitais metajs Susivieniji
mas turėjo išmokėjimų

$1,826.90 
j, Įplaukų $1668.95 

ilk ūmo x 
tel m. $157.95

Kadangi buvo bedarbė, tai 
nariai prastesnėse aplinkybėse 
gyveno, todėl daugiau narių ir 
sirgo. Susivienijimui ir pasida
rė deficitų.. fH.,.,

Nutarė šiirtingti šaunų išva
žiavimą su serijomis. Pradžiai 
dart)o paskyrė iš iždo $10. P. 
Staručka .. .paaukavo karabiną. 
Kurie, turite gerų daiktų, tai 
priduokite komisijai. Išvažjavi-

Valdybai atmokėta algos. 
Kaip matyti, valdyba tik pirmą 
mokėjimą ir gavo. Jeigu ji ne
turėtų susitaupiusi pinigų, tai 
butų prisiėję Susivienijimui' 
išmokėti ne 'pėdė, bet pomirti
ne. Juk eli' tokiiu uždarbiu-val
dyba ^negalėjo pragyventi me
tus. Išmokėjimų buvo tik vie
name, susirinkime $129.25.

> ' ’ 1
Senasis pirmininkas, apleis

damas vjetą, linkėjo naujam 
pirmininkui pasisekimo, o nau
jas pirmininkas pasakė kalbą. 
Ir jis pasižadėjo Vesti tvarką 
gerai Susivienijime. Susirinki
mas buvo ramus, reikalai svar
styti rimtai

Kas at- 
pasiims Į W

gaus 10 nuoš. hĘ
nuolaidos. . . . ,

IN OUR OFFIČE

Eyou
FINEST RADIO AT AN 
UNUSUAL BARČAI N 

[^AMERICAN BOSCH 
EuOl duper-heterodųne RADIO 
OF FORMER YEARS / • ' 1

Su šiuo, nauju American Bosch Model J Super-Hetero- 
dyne jus gausite tą patį puikų radio programų pagavimą, 
l«>kis ikišiol buvo galimas tiktai su setais, kurie parsi- 
davineja už $300 ar $100 ar aukščiau. American Boseli 
Šuper-Heterodyne Model J turi kiekvieną pagerinimą, 
garsųjį American Bosch toną, visą puošnumą ir gražu
mą, /kokį teikia tik patys brangiausi setai markete ir 
daugelį kitų dalykų, kurių jokie kiti setai neturi, šis 
setas yra; gražiausiame console kabinete iš išdrožinėto 
riešuto vėnyro, išsodinto zebrą medžiu. Palyginkite šį 
setą su bile kokiu setu parsidavinėjančių už $300 ar 
(langiau ir jus suprasite jo stebėtiną vertę už $89.50.

■ ■ Vd • ) . . * • • , ' ‘ $ . * i

Kiti setai nuo $43.50 iki $139.50 cash ar lengviau
siais Išmokėjimais. 1 , \ , z

PRICE

//✓zz.
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RMsakyma kabmi
Chicagoje — paltu*

Metami — , - - $8.00
Pusei metu ----------- ----- , 4.00
Trims mėnesiams ___ ,2.00
Dviem minesiams ____   1.50
Vienam minėsiu! ■ ’ . . .75

Chicagoj per iineiiotojue: •
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Vienam minėtini ................ .75

Lietuvon ir kitur uMeni^Me 
(AtpinUta)

Metnma -- -------------.......... 88.00
Pusei meti ..... ............... . 4.00
Trims mineriaina . 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 
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džio 31 d. Dr. Vinikas dar ne
buvęs nč prašymo padavęs dėl 
pilietybės gąvimo? Ji, vadinasi, 
iškreipė dokumento prasmę 
tikslu apgauti publikų. Tai yra 
aršinus, negu melas!

Ir dar ji drįsta grasinti ir 
plūstis Jau laikas butų tam 
fašistų organui atsiminti, kad 
ir kovojant su savo politiniais 
priešais, reikia turėti bent 
šiek-tiek padorumo.

NET “STRIOŠNĄ”! 1
' - J

WISCONSINO REKORDAS

Ne taip seniai stambioji kapitalistinė spauda Chi- 
cagoje ir kituose didmiesčiuose rašydavo apie Wiscon- 
sino valstiją, kaip apie paklydusį Dėdės Šamo sūnų. Jai 
buvo prikaišiojamas “amerikonizmo” trukumas, Ji bu
vo smerkiama už “radikalizmą” ir “socializmą“. Jai 
buvo pranašaujama tamsi ateitis, kada, nusigandę ra
dikalų, biznieriai pabėgsią i kitas valstijas ir išsinešią 
savo kapitalus, o fabrikai Wisconsine pasiliksią tušti.

Bet šiandie pradeda jau visai kitokia nuomonė su
sidaryti apie Wisconsiną. Štai, Chicagos bankininkų ir 
finansinių interesų organas “Journal of Commerce” 
redakciniame straipsnyje tą valstiją vadina “Pavydėti
nas Wisconsinas” (Enviable Wisconsin) ir sako:

“Kaipo valstija ir smulkių vienetų sąjunga, 
Wisconsinas yra išimtis iš beAdros taisyklės dabar
tinėje gadynėje. Wisconsinas yra normalus. Dau- 
giaus, negu tai: Wisconsinas yra geresnėje, negu 
normalėje, padėtyje. Wisconsinas gali šiemet kirsti 
mokesčius. Ir dėlto,‘kad jisai gali tai daryti, Wis- 
consinas sudaro išimtį. Bet kaip mes visi geistumę, 
kad federalė valdžia, IJlinois valstija ir Cook kaun- 
tė butų tokios pat rųšies išimtis šiemet!”
Toliaus tas laikraštis pastebi, kad butų geras daik

tai tos rųšies politiką, kokią vykina Wisconsino valdi
ninkai (jeigu jiems priklauso kreditas už valstijos pa
sisekimą), perkelti i Illinois ir j Washingtoną.

Pasirodo, kad ir praktiškoje politikoje radikaliz
mas bei socializmas duoda geresnių vaisių, negu kon
servatizmas arba reakcija. Wisconsiną jau daugelis me
tų kai. valdo radikališki republikonai La Follette’o 
krypsnio ir socialistai nabašninko Bergerio pakraipas. 

Anaiptol ne visoks radikalizmas yra geras daiktas. 
Komunistai i 
tyvės jėgos. ] 
mo srovės turi mažiau pasisekimo, negu kitose valsti
jose, kur valdo reakcija.

Karo metu “patriotiška”, spauda skelbė, kad* Wis- 
consinas nepriklausąs Jungtinėms Valstijoms. Ji rašy
davo: “United States and Wisconsin”. O šiandie tos 
valstijos valdžia jau yra statoma pavyzdžiu visam 
kraštui.

anarchistai yra griaunančios, destruk- 
et Wisconsine šitos neigiamos radikaliz-

KAME DALYKAS?

Laikraštis “Unity” klausia, kame dalykas, ir pa
duoda šitokius faktus:

Konservatyviais apskaičiavimais, šiandie yra nema
žiau, kaip 100,000,000 vyrų, moterų ir vaikiį pasaulyje, 
kurie kenčia vargų.

Jeigu pridėsime milionus Indijoje ir Kinuose, ku
rie visuomet stovi ant bado slenksčio, tai vargstančių 
skaičius bus bent dvigubai didesnis.

O tuo tarpu pasaulis turi gausius turto šaltinius, 
puikių»mašinerijų ir daugiau darbininkų, negu jisai 
gali suvartoti. Kame — gi dalykas?

Kame? ' .
Tame, kad turto šaltinius ir mašinerijų valdo ma

ža lobininkų saujelė, o milžiniškos žmonių masės netu
ri nieko. Turto šaltiniai ir mašinos yra vartojami tik
tai jų savininkų pelno daiymui.

Jeigu tos priemonės butų vartojamos ne pelnui, bet 
žmonijos labui, tai aišku, kad niekam nereikėtų ba
dauti.

» ... .......

ApžvalgaĮ
PR13IPAA1STA, KAD IŠKRAI

PO REKORDĄ

vo pirmesnį pranešimą pataisą: 
“Taip, j f (aplikacija) buvo 

paduota gruodžio 30 d., ta- 
čhitt oficiališk^i įregistruota 
gruodžio 31. Be to, bUVus 
duota anksčiau, bet dabar 
dokumentai norimi gauti pa
gal gruodžio 31 d. aplikaci*

“Vienybe” vėl kelia Dr. Vi
jūko pilietybes klausimą ir 
grįžta prie to dokumento, kurį 
ji buvo paskelbus šių metų 
sausio m^n. 7 d. Ji tvirtina, 
kad ji nesufalsifikuvusi rekor
do, kuriame, biivo pranešta, 
kad Vinilas tik gruodžio 31 d. 
padavęs prašymą pilietybei 
gauti. Bet dabar ji vę kaip sa-

Vadinasi, rekordai.’todo, kad 
aplikacija btivo paduota/tte tą 
dienų, kurių “Vien.” paskelbė, 
bet anksčiau, ir kad buvo pa
duoda kita aplikacija dar anks
čiau.

Jeigu “Vien.“ , šitiek žino iš 
rekordų, tai* kaip ji galėjo anų 
dieną tvirtinti, kad ikk gruo

Bimba “Laisvėje’* šaukia:
. “Dabar SLA. Darbininkų 

Opozicijos Komitetas turi 
smarkiai ruoštis prie galuti
nų rinkimų įr prie seimo. 
Darbininkų frontas prieš fa
šistus ir socialfašistus SLA* 
turi sudrutėti. Visur komu
nistams simpatizuojanti dar
bininkai tikri kelti viršun fa
šistų ir socialfašistų darbus 
ir šaukti darbininkų mases 
už tai, kad SLA. vadovybė 
butų apvalyta nuo tokių pa
razitų...“
Baisus karo paskelbimas! Tik

bėda, kad jisai yra pamuštas 
vėju,
* Viena, yra. nesąmonę tituluo
ti “darbininkais“ tuos SLA. 
narius, kurie pritaria bimbinin- 
kams. Atttrė, kai dėl “parazi
tų”, tai komunistų agitatoriai 
šito vardo užsitarnauja labiau, 
negu kas kitas. Jie bandė ap- 
draudos ir pašalpos organizaci
ją panaudoti savo partijos 
tikslams —r ir gavo per nagus! 
. Kada komunistai pralaimėjo 

Susivienijime ir iŠ jo pabėgo, 
tai ką gerų gavo jų pasekėjai, 
kurie susimėtė į “darbininkiš
ką” (bimbišką) susivienijimą? 
O-gi štai ką: jie turi mokėti 
aukštesnes duokles (kadangi 
daba** jie yra senesni, negu kad 
buvo, stodami į SLA.), ir jų 
apdrauda yra mažiau užtikrin
ta, nes nauja organizacija dar 

i nėra prasigyvenusi.
Taigi sekimas paskui komu

nistus yra darbininkams kenks
mingas. Anksčiau ar vėliau 
supras šitą dalyką ir tie, kurie 
dar šiandie tiki Bimbai. Jo 
svajonė apie SLA. vadovybę 
svajone ir pasiliks.

darbininkų, katalikų, ražan- 
cavos, škapliernos, “nekalto“ 
prasidėjimo, senbernių jauni
no, merginų ir vyrų nakvynių 
ir glpbos, katękiįmų,
cypdavatkių ir tam panašiais 
vardais organizacijų. Bet| jos 
visos'vadinasi vienu žodžių — 
klerikalų Uždas, pasižymintis 
doppsais ir provokaciniu “lai- 

‘kurį 
remia endekai klišėmis, u ca- 
ristai “Jiogarą” parej 
Visuomenė ir senos d

kraščju“ švyturys”,

Argentinos Lietuviai Faktų Šviesoj
' (Tąsa)

Mačio tragedija.»
Buenos Aires gyvena nelai

mingas lietuvis invalidas Ma
čys. Dar prieš karą gelžkelių 
dirbtuvėje jam čia nukirto 
abi rankas ligi alkūnės. Dvy
liką metų jis prabuvo Fiorito 
ligoninėj, pirmiau gydėsi, o 
paskui jį ten laikė kaipo or- 
denansą. Už rankas kompani
ja jam buvo sumokėjusi 6,000 
jezų. Pinigus jis pasiuntė Lie- 
uvon, (pej Baneo Frances- 

Italiano) ir rengėsi pats išva
žiuoti. Vos pasiuntė-pinigus — 
tilo pasaulinis kąrąs; negalėjo 
Lietuvon išvažiuoti, o pasiųsti 
pinigai žuvo.*

Mačys kreipėsi Lietuvos 
konsulatan, prašydamas ko
kios nors pašalpos. Vieton pa
tarimo ar pašalpos, konsulatas 
iš jo pareikalavo lietuviško 
paso. Kada jis atsake, kad jis 
maistui tik gatvėse susiuba- 
gauja, tuomet jį išvijo lauk. 
Tuomet Mačys kreipėsi į “Var
gdienio“ draugiją, Berisso, 
F. C. S., kuri jį sušelpė 98 pe- 
zais, nė paso, i*ė klebono liū
dimo nereikalaudama.

Mačys už tuos pinigus nusi
pirko medines raiikas, šva
rius rublis ir paišelių bei atvi
ručių, kuriuos pardavinėja 
traukiniuose ir iš to gyvena. 
Nuo fizinių ir sielos kančių jo 
išvaizda ir balsas suvaikėję, 
o kada jį kas paklausia, ar 
buvai Lietuvos konsulate, tai 
jis lik apsiverkia...

Ne lik invalidų, bet ir svei
kų badaujančių bedarbjų lie
tuvių Argentinoje yra šimtai. 
Bet juos sušelpt1 nėra galimy
bes, kadangi visą valstybinę 
pašalpą kudigąi per savo ran
kas niekšiškos spekuliacijos 
bud u šmkuoja. 1

Prieš, pusmetį aš išverčiau 
iš ispanų kalbos aprašymą 
apie lietuvio, ; Kazimiero Mi- 
neikio gyvenimą ir mirtį Bel
gradą sąšlavyne. Iš “Noticias 
Graficas” paėmiau to badu 
mirusio lietuvio paveikslą ir 
visa patalpinau “Pietų Ameri
kos Naujienose“. tiž tai 
musų “oficialistai“ mane ap
skundė policijai už 
fravimą argeutltiiškos iiiizcri- 
jos ,noi’s tas ‘demonstravimas,” 
paimtas iš vietinio* kapitalisti
nio laikraščio, priklausančio 
prie opozicijos laikraščių.

■ ‘ -°t fe’: •
: ’ Draugijos.
Prieš karą .Argentinoje buvo 

sutverta vienintele lietuvių 
clraugija “Diegas”, BUėiĮoa 
Airėse. Kuro meili ji likyida* 
vosi. Dusinu, susitvėrė h4 
bar gyvuoją "Susiviėnijiinaš 

'Lietuvių Argentinoje". nepuri
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parengusiais.
Iraugijos 

pasipiktinę, kad amžino Lietu
vos priešo Vatikano agentai 
Lietuvos valdžios toleruojami 
ir šelpiami. Kas jų karčiamoj 
kartų pernakvoja (skiepe /ir- 
ba ant gryno sUolo už 50 cen- 
tarų), tat išėjęs tų vietų vadi
na blusinyčia.

“Lietuvos Draugija“ nepasi
davė klerikalu žeberklams, už 
tat jie jų dabar terorizuoja. 
Vienok “Lietuva” atšventė sa
vo 5 metų sukaktuves, turi 
apie 100 narių, sklypų, chorų, 
orkestrų, knygyną, vaidintojų 
ir sporto sekcijas ir leidžia 
savaitinį “A, L. Balsų,” kuriam 
bčndradarbiauja p i r m i e j i 
“Balso“ įkūrėjai. Atakuojant 
senas draugijas klerikalai nu
silaužė ragus. Jie “galingi”

line, pašalpinė draugija^ turin
ti kelis desčtkus narių, dau
giausia prieškarinių Lietuvos 
imigrantų. Vadovauja Rumšč- 
nas, Totilas, Grigaitis ir kiti. 
Rengia spektaklius ir šokių 
vakarus. Ižde turi porą tūks
tančių pezų.

Rosario gyvuoja “Aušros 
Žvaigždė," pašalpinė, neparti
nė, didesnė už “SLA.”, turi 
savo sklypą ir svetainę. Vado
vauja laisvamaniai. J

Berisso gyvuoja "Vargdie
nis" Turi 180į narių, nuosavius 
namus, ruošia spektaklius, tu
ri savo orkestru, vadovauja s 
kairus elementas. , '

- Šios draugijos^ Skyrių ■ netu- : 
ri.

"Argentinos Lietuvių Socia
listų Sąjunga, perkrikštyta į 
"Pietų Amerikos L. S. Sąjun
gą, turėjo centrą Buenos Airėse 
ir šešis’ skyrius provincijoje: 
Avcllaueda, Cp^doba, Tucu- 
man, Berisso, Santa Fe. Kola
boravo su Urugvajaus drau
gais — "Svietiino-Kulturos 
Draugija,” Montevideo. Rengė 
spektaklius su koncertinėmis 
programomis ir prakalbomis, 
dalyvaujant vielinių socialisti
nių organizacijų atstovams. } 
savo parengimus sutraukdavo 
skaitlingiausias publikos mi-" 
nįas. Leido Argentinos, paskui 
Dietų Amerikos Naujienas. 
Reakcinės valdžios konsek- 
vencijose Naujienos likvidavo
si, taip pat negal reikšt savo 
veikimo centras, nė kudpos. 
Spragai užpildyti Urugvajaus 
draugai išleido "Naujųjų Ban-

"Apšvielos ’ Draugija" su 
skyriais, “Rytojaus” spaudos 
bendrove ir "Moterų Apšvietos 
Draugija", kaipo komupisti,- 
nėš, taipgi palioke gyvavę, Tik 
neoficialiai, kartą j menesį, iš
eina mėnesinis biuletenas 
“Tiesos Žodis,” ’

Buvo susitvėrė “Atbudimas“, 
“Jaunimo Sąjunga, “Parna
sas,” “Sandąra,“ “Liaudies Te
atras,” bet, padarę po porą 
parengimų —iširo. Vienas as
muo dą£c vakarus iiesahčios 
HUkmii)kų ‘Sąjungos” vardu, o 
trys brpliųi finikai “Aušros 
Bendhives”^ var^u. t '.........
“jjįriuų0 yųriĮai, bę čąrtcrių ir 
be narių* i \
"" Lucijus kunigas ? Jknilionis 
važiųėjp Liętuvąb, (“pačios“ 
atsiyežti), o šit falsifikuotais 
“įgaliojimais” ii* ačiū konsului 
Gaučiui valstybjnes pašalpas 
sunaudojo J l^erikžjlinei propa
gandai. Nušisamdė liąihą, ir 
pavadino “Hogar Liluano”, o 
kad atrodytų, kad ten telpa 
cjąug draugijų, ta| iš konsula
to ir klebonijos Štabo sudarė 
popietines'organizacijas: dzti- V I 1 X * *' • V * • 4 1 ♦" i

silaužė ragus. Jie “galingi” 
tik Jndos-Iskarijoto rolėje.

Čia gimusio jaunimo ateitis.
Agentinoje yra apie Šimtas 

jaunuolių čia gimusių prieš 
karą ir karo metu. Daugiau
sia Buendš Aires pfiemies^ 
čiuose, Patagonijoje, Berisso; 
po vieną*kitą yra ir kituose 
miestuose. S.

Charakteringa ir natūralu 
tai, kad taikai inteligentiškes
nių lietuvių šeimynų kalba 
lietuviškai,. bet tamsių tėvų 
(nežiūrint, kad čtli ir ekono
miškai prasisiekusių) — ne-, 
moka Lietuvos kaimiečiu kai- 
bos. ' ■

Yrą inteligentiškų šeimynų, 
pavyzdžiui Buenos Aires Mar- 
tuiaičių, Kavaliauskų ir ke
lios kitoą,, kurių vyrai pamo
kyti iš Lietuvos atvąžiavo, čia 
dirbo ir, studijavo ir yr nuvedę 
čia iš lietuvių tėvų gimusias 
žmonas, čia gimę jų vaikai 
lanko argentiniškas .vidurines 
ir aukštąsias mokyklas, bet, 
jie su savo čia gimusiomis 
motinomis daug gražiau kalba 
lietuviškai, negu tie “gringos,” 
kurie, iš yįditrio f Lietuvos 
kainui atvykę, pet penketą 
metų “užmiršta” kalbėt lietu
viškai. Anksčiau minėtose lie
tuvių inteligetijų-darbininkų 
šeimynose gali matyt lietuviš-' 
kus laikraščius *ir naujausius 
literatūros leidinius,, bet jie 
jokioms lietuviškoms orgain- 
žarijoms nepriklausę, dėl Ar
gentinoje lĮ-adicingų varžyti
nių Už savo kromelius tarp 
Maskvos ;if Romos fanatikų, 
slaptybėmis privilegijuotų.

Kaip'seniau “kiniška siena“ 
skyrė šiaurės Amerikos lietu
vių spaudą ir visuomenę nito 
Lietuvos; kaip dabar ta siena 
skiria Pietų Amerikon lietu
viu^ nuo, Lietuvos ' tikrosios 
opinijos, taip Argentinoje ski
riu senus Lietuvos, emigrantus 
nuo 'naujųjų. Klasiniu atžvil- 
giti tame nieko ypatingo* bet 
savos kultūros ir tautiniu žvil
gsniu — nuostolinga: Pasitu
rinčių tėvų dukterys lieluvai-

sVe- 
Ghmie- 

v t > • T 
ų o lietuvių te- 
pusjuodes krė

(Tęsiny*)
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na rami diena ir vėl anksti į 
lovą su raktu ant riešo, kaip 
ir pirmiau. Pabudau viduryje 
nakties ir pamačiau Lociją [ 
besėdinčią savo , lovoje, dar 
tebemiegančią ir rodančią pir
štu į langą.^ Tyliai atsikėliau, 
pravėriau langines ir pažiu
rėjau laukan. Naktis buvo gra- 
ži ir švelnus skaisčios mėnu
lio šviesos efektas ant juros { 
vandens ir padangėje — tirpo 
į vieną tylią, ditlingą nakties 
misteriją, kurios grožio žod
žiais negalima išreikšti. Tarp 
manęs if mėnulio J plasnojo 
didžiulis šikšnosparnis, grei
tai skraidąs' į didžiulį ratą 
prie lango. Karią, kitąp jis 
prisiartino Visai arti prie lan
go, bet matyt mane pamatęs 
pasibaidė ir ntiplasuojo sker
sai uostą į vienuolyno griuvė
sius. / •

Sugrįžusi nuo lango, Lucija 
jau radau atsigulusią atgal į 
lovą. Ji giliai miegojo ir per 
visą naktį neslijudėjo nei kar
to. i

Rttgpiueio T4 d, — Praleido
me dieną prie Rytų uolos ra
šydamos ir skaitydamos. Luch 
ją taip pat kaip ir aš, vietą 
labai pamilo, kuomet / reikia 
grįžti namo pietums, sunku ją 
nuo jos atitraukti. Po pietų ji 
padarė labai keistą pastabą. 
Grįžome namo vakarienei ir 
pasiekusios laiptų viršūnes, 
kaip paprastai, sustojome' pa
sigėrėti saiilėluidžiti.1 Saulė, 
pasiekusi dangaus kraštą, slė
pėsi Už uolų; raudona jos švie
sa nušvietė visą musų mylimą 
Rytų Uolą, ir kapinyną, ir 
rodos, Viską tik maudė savo 
skaisčiuose spinduliuose. Abi 
tylėjome, bet staiga, Lueija 
pradėjo mhrmėti pati sau:

“Ir Vėl jo Raudonos akys! 
Jos vis tokios pačios.” Tai bu
vo tol0 keistas išsireiškimus, 
pasakotas nei iš šio nei''Iš to, 
kad ištikro nustebau. Pradė
jau dairytis, kad nieko Lucljai 
neduodant suprasti, geraj jai 
prisižiūrėti. Ji' buvo pusiau 
užiiiigUsi ir kokia tai neaiški, 
man nesuprantama išraiška 
žibėjo jos akyse; nieko nesa
kydama jai ^pasekiau paskui 
jos žvilgsnį. Ji žiurėjo į musų 
suolui- kur vienui vienas sė
dėjo sau j ūmiais rūbais iųisi- 
vilkęš vyras. It pati4 truputį 
mtsigundatu nes nepažįstama
sis turėjo dideles/ raudonas, 
lyg žarijas, akis. Bet netrukus 
iliuzija pranyko* Raudoni sau
lės spinduliai atsimušė į šv. 
Marijos bažnyčios langus, virš 
*nusų, kėdės, Bet šaulei pama
žu slenkant žemyn, refrakcijo* 
je ir reflekcijoje vyko per
mainą, kuri ir darė įspūdį, 
kad šviesa judėjo. Atkreipiau 
Lucijus domę į kejšiį apsirei
škimą* bet sudrebėjusi, pabu- 

jdo iš to pusiaihapmigiiup ir 
atrodė nubudusi, nesmagi; 
greičiausiai ji galvojo apie 
baįipą naktį, kurią ten pralei
do. Niekuomet apie įvykį ne* 
{prisimename todėl nieko ne
sakydama, pradėjau eiti namų 
link, vesdama ją su savimi. 
Kadangi jai skaudėjo galvą, ji 
nuėję gulti labai anksti ir 
tuojau \ižmigo. Nesirupinda-r 
imi išėjau pasivaikščioti; vaik
ščiojau uolų pakraščiais, pa-i 
skendusi saldžiame niiliudimc. 
Galvojau apje Jonataųą. Grįž-i 
tant namo, mėnulis švietė la
bai ryškiai, taip ryškiai, kad

...........—T-n—-r-T—-...
džius., varžytines, ekspcriiucn- 
luojanp)s pajentuątų rojų kup- 
čių. Skaudžiausia, kad juos ne 
tik tolęruoją, lj«t dalinai už-

nors musų, apgyventa Cres
cendo aikštės dalis buvo šešė
lyje, viską galėjau matyti kuo 
aiškiausiai — ir metusi žvilg
snį į Locijos kambarį, pama
čiau jos galvą kyšančią iŠ 
lango... Manydama, kad ji dai
rėsi ieškodama manęs, išė
miau savo nosinę ir pradėjau 
jąja plevėsuoti. Bet ji to ne
pastebėjo ir neparodė jokio 
gyvumo.

Kaip tik tuo laiku, iš už vie
no namo kampo išlindo mėnu
lis ir nušvietė Lucijos kamba
rio langų. Neklydau. . Ten, iš- 
tikrųjų atrėmusi galvą į lango 
kraštą ir užmerktomis akimis 
stovėjo Lucija. Ji buvo kietai 
užmigusi, o prie jos atsitūpęs 
ant palangės juodavo, kaip 
man atrodė, didelis juodas 
paukštis. Pabijojusi, kad Luci- 
j.i neužsišaldytų, greitai užbė
gau laiptais j kambarį, bet ji 
jau traukėsi nuo lango atgal į 
lovą, kietai užmigusi ir sunkiai 
alsuodama; rankomis laike ap
čiuopusi gerklę, lyg apsisaugo
dama puo slbgų.

Jos nebudinau, tik šiltai lo
voje apklojau ‘ir prieš atsigul
siant apžiurėjau, kad visos du
rys ir langai butų gerai už
daryti. * " A .

Lucija miegodama atrodo la
bai saldi; bet ji yra daugiau 
išblyškusi, negu paprastaii ir 
jos akys įtrauktos, giliai įdu
busios, antakiai pajuodę. Manę . 
tai labai rūpina. Bijau, kad ji 
kuo tai labai susirupinusi. Kaip 
norėčiau žinoti kas ištikrųjų

Rugpjūčio 13 d. — Atsikė
liau vėliau, negu paprastai. Lu- 
eija buvo visai Ausilpusi ir pa-" 
vargusi. Pabudinta, ji neatsi
kėlė, bet miegojo toliau. Be- 
pusryčtaudamos gavome links* 
mų žinių. Artūro tėvas jaučiasi 
kiek geriau ir nori, kad jo su
gaus ir Lucijus vestuvės tuo
jau įvyktų. Lucija tyli, bet la
bai nudžiugusi, 9 motina irgi 
jaučiasi ktifninga, bet tuo pa
čiu laiku ir liūdi. Kiek vėliau 
ji man pasakė kode!. Ji liūdi 
netekdama savo dukters, o jau
čiasi laiminga žinodama, kad 
greit jau bus žmogus, kuris ją 
galės nuo visko dpginti, ja rū
pintis. Ji, be to, man pasakė, 
kad jos dienos jau suskaitytos. 
Lucija dar to nežino ir Vesten- 
rienė privertė mane prižadėti 
jai nieko nesakyti; daktaras 
pasakė, kad vėliausiai už kelių 
mėnesių ji turės atsiskirti su 
Šiuo pasauliu, nes širdis kiek
vieną dieną silpnėja. Netikėtas 
smūgis ją tuojau pribaigtų.

... Kaip protingai padariau ne
sakydama jai nieko apie naktinį 
įvykį kapinyne, į kurį Lueija 
nuėjo miegodama!

(Bus daugiau)

rinčių ievų dukterys lietuva 
lės/didžiumoje išteka už sv< 
timtaučią (Siupęlytė, C* 
liattskaitį, DaŠkevičaitės, 
lotaitė etc<, ei 
viį sūnūs ved 
bžęs.r Eugenikos žvilgsniu gal 
tai ir naudinga?..*

Iš pokarinių Lietuvos emi
grantų Argentinoje yra gimu
sių virš Uo|os į tūkstančių kū
dikių. Šiipliii j ii jau mokyklos 
amžiaus. liietuyiškos mokyk
los randa,M lik Lietuvos valsty
binių lėšų šinkuotojų pasigy
rimuose, jei . n^skadyt, kad 
Vladas Pupienis zpokįpo į “tė
velį” Jauiliouį pamąšų J^cJriU- 

*ką. Dapar įr jiedu atostogau
ju. O šiaip geltonplaukės ir 
lųėlynakučiai netik su gatvių.
juodukais, bėt ir su savo levais laiko pati Lietuvos vyriausy 
ispaniškai ęhariena* 

l! ę Argeutiįioš lietuviams ir
kų,. kalvurijiečių^. inteligentų,.

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

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį4 12. Gali- 
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

“Aušros
Tai tik

tė, nenorėdama tikros padė
ties pažinti.

(Bus daugiau)

Nauja “Naujienų”
' Stotis •

Gali gauti dabar “N.” aiit 
kampo Na< Cravriord ir W. 
Wellington avė., 8000 North.

“N.” Adm.

Reikalaukite “NAU
JIENAS** ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deiei.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Paskelbė karą prieš lai
dotuvių trukdymą 

I

Valstijos statė attorney John 
A. Swanson, dėl įvykusių susi-' 
kirtimų publikos su šoferiais 
unijiStais, operuojančiais au
tomobilius laidotuvių procesi
jose ir šoferiams pradėjus vie
šai gatvėse laidotuves trukdy
ti, paskelbė, kad policija ir pro
kuratūra nieko nelaukdama 
pradės imtis griežtų žingsnių 
prieš prasikaltėlius ir juos skau
džiai nubaus. •

“Unijistų šoferių elgesys, 
tęsė Swansonas, “yra bjauriau
sias kiekvieno laisvo žmogaus 
teisių paminimas po kojų, ir 
nėtik, kad tai yra šventvagiš
kas darbas uždrausti nuliudu- 
siems draugams atiduoti velio
niui paskutinį patarnavimų, bet 
tuo pačiu laiku, ir kritninališ- 
kas prasižengimas.

Per kai kurias laidotuves, 
laidojamų giminaičiai buvo pri
veikti šauktis policijos pagal
bos apsaugoti nuo unijistų šo
ferių laidotuvių procesijų boi- 
kotavimo ir draudimo priva
čioms mašinoms važiuoti pas
kui grabą.

šoferiai savo reikalavimu 
kraują jau praliejo. Laidojant 
Tuley high school mokinį Louis 
Lakin, šoferiai išstūmė iš eilės 
vieną privačią mašiną, kurioje 
važiavo susėdę būrys jaunuo
lių. Išstumta mašina norėjo 
kiek paskubėti prekin, bet vi
su smarkumu susidaužė su ang
lių troku. Važiavusieji jaunuo
liai, viso 10, smarkiai sužeisti, 
o viena mergaitė vėliau ir pa
simirė.

Šoferiai suimti ‘ ir bus kvo
čiami. Prieš jų elgėsį visuo
menėje atsirado didžiausias pa
sipiktinimas. J

Tikisi pravęsti “Kelly
Bill”

1,000 dolerių vertėa aukso pa
puošalų, rūbų ir išsinešdino. 
Kambaryje buvo mažas dvejų 
metų kūdikis, nes plėšikai pa
sirūpino jo auklę surišti ir už
rakinti į rūbų spintą. Kūdikis 
patenkintas šypsojosi ir plojo 
džiaugsmingai Sukaudamas, pri
tardamas naujam, jam dar ne
žinomam, namų plėšimo “žais
lui“.

20,000 dentistų kon
vencija

M......... .... .............«l»iš*>i .

1933 metais Chicagoje įvyks 
visos Amerikos dentistų kon
vencija, kurioje, manoma, daly
vaus 20,000 dantų gydytojai.

Chicagos Draugijų, 
1 Kliubų Valdybos 

1932 Metams
JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas. 
848 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz. 
Rūta. 3 14 1 S. Maltsed St. Rast. nut. 
Stan. Kunevičia, 3 220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3 5 34 S. 
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3 228 S. Union Avė. Kaslerius Juoz. 
Račiūnas. 3133 S. Halsted St. Apie- 
kunai kasos. B. Yenkauskas ir E. 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susitinkimus laiko kas mėnesį pirmą

Cenktadienį 7:30 vai. vakare. Chicagos 
iet. Auditorijoj. 3133 S. Haltsed 8t.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan Su, vice-pirm. 
K. Detnereckis, 333 1 So. Wallace 
St., nut. rast. Peter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. tašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasitrius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St., kontr. 
rast. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciuftas ir lž. Masaitis. maršal
ka A. Vilkis? ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos $vet.

JJABTLENOS, UHJfiNgtl, m
globėjai, D. Antanaitis* maršalka.
Sihltinkimal atsibuna kuiną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. , ,

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 mttut .Steęo- 
rtai SthKdjii pitmitilftML 2139 W> 
U Pl.i Jonso Mndmu, plrm.-pagel- 
binittkas, A. KaUtakis, fin. Tilt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Ave„ Adomas 
Herman, iždininkas, 5241 Belmont 
Avt.i P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant* 

rą Šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. Ž3rd Place.
——........UmbK      ........    >■
UbtlTY L. 8. KLiŪBO v.idybi 1932 

metams i Pirmininkes Louis Rukšėnas. 
4437 S. wobd St.; vite-pitm. Jbs. J. 
Y u re h ai, 4358 S. Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Hohore St.; finansų rašt. Bol. St
reiko. 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pietžynski, 4558 S. Pau
lina St.: iždo globėjai John Yurkus 
ir Vintent Kundtoti manažeris Jus- 
tin Kutpis, 1714 W. 46 St. t menaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Vfood 6t. Trustees — N, Karklelis 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskąs, Lcon Paukšta.
Kliubo bustynė-----  4558 S. Marsh-

fįeld Avenue.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Enulevood 5840

E

Lietuvčfl Akušerės

JARUSH
PH Y SIC AL 
THERAPY 

W MIDWIFB

6109 South
i Albany Av.

Pbt&ne 
Hemlock 9252

Grabučiai 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Roseland

Musų patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąli- 
ningaa it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky 
rių. , '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Kur galima “Naujienas" gauti 
Roselaudo apielinkSj.

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So. Halsted Street

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

(Cor. of ^5th W Halsted Sjs) 
Ofiso valandos) nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

NedČldieniau pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 VV. 35th St.

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

Nedėldianiais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. /
3343 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

? Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei lydytojas, chirurgai 
ii akušeris.

Gydo staigias it chroniškas Ilgas vy
rų, moterų it vaikų pagal na o jausliu 
metodus X,-Ray ir kitokius elektros 
pnetaiAia.

Ofisas it Laboratorijai 
1025 W I8tb St., netoli Morgan St 

Valandos i nuo 10-—12 pie tų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Purk 6755 a» Randolpb 6800

Apgalėjęs visus sunkumus, 
pirmiau atmestos “Kelly Bill“, 
naujas įstatymų projektas, fi
nansiniam Chicagos ir Cook 
apskričio krizini pašalinti, bu
vo patiektas valstijos atstovų 
rūmams paskutiniam balsavi 
mui. Manoma, kad bilius pra
eis. Chicagos majoras Cermak, 
kuris dabar yra Springfielde, 
naudojo savo įtaką įstatymams 
pravesti ir pilnai tikisi, kad 
greitu laiku miestas ir apskri
tis susilauks pagalbos.

Penkių dienų biznio 
“moratoriumas”

Champalgne, netoli l’rbanos 
užsidarė tlu bankai, l’rabanos 
gyventojų tarpe kilo didelis su
sirūpinimas. Jaunas 30 metų 
miesto majoras, norėdamas juos 
nors kiek apraminti, uždarė vi
sas biznio įstaigas penkioms 
dienoms, tai yra, paskelbė pen
kių dienų “moratoriumą“.

Krautuvėse ir kitų įstaigų 
languose iškabintos afišos, ra
ginančios gyventojus nenustoti 
vilties, nesirūpinti, nes visk?.s 
gerai pasibaigs.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motut. 2430 W. 
46 PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockvvell St., rtut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt. 
A. A m butas,. 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, III., kaslerius A. Čėsna, 4301 
8. Paulina St., kasos globėjai — 
Skridulienė it* Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškefičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedžldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Ččsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. 

.... -...... i. ■ .... t........ .
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY

STES Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirmininkas. 934 W. Marųuette 
Rd., S, Chapas. vice-pirmininkas. 
93 8 West 3 3rd St.; S., Narkis 
sekretorius. 285 9 \V. 38th Pl^; J. 
Yushkevičius. iždininkas, 364 7 Ar
cher Avė.: F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 5534 So. Lowc Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; j. Vitas, kasos glo
bėjas, 923 W. Drd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Ąve.; M. Liubinas, J. Raceviče. F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. Sku
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijas 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrų he 

dėlditnį kiekvieną mėnesį Chicagos Lid- 
vių Auditorijoj, 12 Vai. dieną.

Buchinski, bueornč, 11853 
Mibhigan Avenue.

Ivanauskas; groserne, 122 
Kensington Avc.

C. Kiser, barberne, 10504 S. 
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių pastatas, 
113-tli and Michigan Avė.

Zidor laikraščių pastatas, 
115th ir Michigan Avė.

Anderson laikraščių pasta
tas* 115tli ir Front St.

SchoeiHVdlls laikraščių pa
statas, llltli ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newnian laikraščių pastatas, 
737^ E. Olst Place.

Sluzas, saldainių krautuvė, 
119 E. 107th St.

S. M. SKUDAS
Lietuvis , 

GRABORlUS IR BALSAMUOTOJAS
Dideli ir graži koplyčia dykai

718 18 St.
Tel. Roouvelt 7532 

--O>—

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2JL4 W. 23rd PU Chfcajt<.
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cice ""i
Tel. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

SugcyžP ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

priežastimi galvos skaudėjimo ivaigitno 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
t-zumparegystę ir coliregystę. Prirengia 
teisingai akinius: Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausiai klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 ▼ 
KREIVAS AKIS ATllAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitut 
4712 South Afihland Aye.

Phone Boulevard 7589
-------- ------------

Dr. P. P. ZALLYS 
deNtistas 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash A venas 

Tel. Pullman 0856 
Gazae. X-Ray, ete

DIL CHARLES SEGA! 
Praktikuoji 20 ssetai 

OFISAS
*729 South Ashland Avi., 1 lerbor 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Mnreriškų, Vyriškų ir Vaikų lig* 
OFISO VALANDOS

Nu< it) iki 12 vai. ryte, ouo i iki 4 
vai po pietų it nuo 7 iki 8130 vai 
vakaro Nedil ouo 10 iki 12 V dir*» 

Phone Midway 2880

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 
Phone: Atlantic 4290-1

ii—i ,i, 
z Phone Hemlock ' <

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
8 9 04 So. Wuht.funi> Am. 

CHICAGO., U-L.

------------ . ........ u,. .  ...I L

GERB. Naujienų skaityto
jos rir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios Skelbiasi 
Naujienose*

1................   i................. —‘ M1

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis '

Vestuvėms, Bankietams it i’agrabams
Vainikai

3316 S. Halsted Št* Tel Boulevard 7314
amiriyu-Mi'h JnT.nivniirssąį
_ L  . . > i 't.’ A' '-iii i’■»!*.

M

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetąna, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Atrentu 

Ofiso valandosi
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vaL Nedil nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Telefonai Boalevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos;

V iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 9t3O v
1608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Cbicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31st Street 
CHICAGO. ILL.

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicagd, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central AVe., Evanston, II!., pirm, 
pagelb. P. Grlgonlenė. 3322 8. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvarde Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančuniehė. 5929 S. Tbroop St., 
kontr. Ona Daraškienė, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Seniį- 
licnė. maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė it Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm.. 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagcl- 
bininkas, Adolph Kaulakis. nut. raštu 

”3842 S. Union Avė.. Prank Norkui, 
fin. rast.. 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St,, 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo

Telefonas Yardc 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu autOmobiljui visokiem* reik* 
lama, Kaina prieinama

, 3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL 

-j—.....

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bdlg., kanip. 18 St. 2. aukštas 
, pĄsteb^kite mano. iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8„;30 va
karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. Phone Canal 0523

DR. Te DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tdephonai diena ir naktį Virgiui*

2 iki 
10

OfHA

Tel. Canal 4050 Veneriikoo

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odoi

1327 So. 49th

TelefogM

Cicero 3724

Ct

1646 W. 46th lt.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 1413

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS Akiu SPECIALISTAS

<ea 6600 South Arttsian Avans* 
Phone Prospeci 6659 

Ofire Tel Canal 02.57

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<821 įSo Halsted Street 
CHICAGO (LL

A. M0NTV1D. M. D
Weit Town State Bank Bldg 

2400 5V 1 Uadison St.

Vai. > I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel Weet 2860
Namų telefonai Bruuevvick 059’

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, filrdlce. Plaučiu. P16v<‘*. Inkstu.

Kaihęs nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
. GYDYTOJAS. CHIlll'KGAS IR 

OHTEOPATA8
4407-0 North Kedeie Avenue 

Tel. Inclependence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo

6 iki O v. vak.

Advokatai

Grąso mirtimi Rosen- 
bergo našlei

Kurį laiką atgal rakietieriai 
užmušė rūbų valytoją Benja- 
min Kosenbęrgą, kuris puši- 
priešino^ prieš rakietierių ele
mentą rūbų valytojų unijoje. 
Dabar einant tardyipams, ne
žinomi asmenys g rusino per te
lefoną mirtimi našlei^ Rosen- 
bergienei, jeigu ji padarys ko
kius nors negeistinus pareiški
mus prieš juos prokuratūrai.

Banditai vagia, o vai
kas ploja, patenkintas

Banditai užpuolė tūlo dakta
ro Stenbergo namus. Pasivogė

STANISLAVA PELESKIENĖ 
po tėvais Urboniutė-Bandikiutč

Mirė po 3 metų sunktos vėžio 
ligos. 8 savaites išgulėjusi lovoj, 
gruodžio 23 dieną, 6 v. ryte, 
1931 . m.,, gimus gegužės 2 d., 
1888 m.. Gtdcikių kainte, Rasei
nių apskr. '

Paliko dideliame nubudime vy
rą Antaną, sūrių Juozapą, dukterį 
Antosę — Mrs, R. F. Snaid.

i Palaidota tapo gruodžio 26 d., 
1931 m., pp pamaldų bažnyčioje 
katalikiškose kapinėse.

Del platesnių žinių kreipkitės: 
Tony Pflesky. P. O. Box 174, 
Šheritbrt, Wjo. .

Nuliūdę liekame.
Vyras, Su/jas it Dūkti).

| į \ f to i --------

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th SL 
kampa* Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki H 
Nedėlicrth nuo 10 iki 12.

-.■.it .. L - ~ • ^Tiąn aaii^ *- ■ i.......--.....•--------------- t.

Duokite savo akie išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAI
OPTOMBTRISl ' 

Praktikuoja vitš 20 m 
♦ 649 S Ashland Av* 

karnoj i 4/tb St 
Tel Boulevard 648

Lietuviai Gydytojai■*«

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ii Į ii f iIi L L

> m. .».• ‘ »-<»w****<ą5* .......... . , .

AF'i *•. i i •. ■ , į ■■

(AVIMAS DIENA Ir NAKTĮAMBULANCE
MeM vUUUnlet teikiame |irding4, gimpatingą ir ramų 
patarnavimu, ktiomet jis yra labiausiai reikalinga® 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABOKIAI 

Didysis ofhii 

4605-07 South Hermitagė Avenue

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optonietristui 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė Tel. Yardi 6780

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą* 
314^ So Halsted Street 

TeL Calumet 3294 .
Nuo 9 iki 12 vai. dięnot it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

i iiiiihua.in.inUiafa.1 a*.w . ...... ................-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: (

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

<n«r> IvenĮadienio ir ketvirtadieni*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
/ 2201 West 22nd Street
Seredomie ' ir nedėliomis pagal * sutartį. 
Rasidencija 6628 So. Richmond Street * telefoną* Repųblk 7868

■  ........ . —»»■ i * ■»”    

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Td. Hetttldck 2615

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu | naują vietą po nr

4645 So. Ashland Avė.
valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakari 

Medelio j pagal eutart) 
Tel Boulevard 7R 20

Namai

K641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

t27

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Deatbom St., Koofn Ii 13 

Telefonas Central 4411
Vaiandbs: ouo 9 ryto iki 4 po pietų

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Streat 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 Všl ki 

raketą išskyras ketverge
' ■ Nedalioj auo 9 iki-13 ryto

iėkVHts

John Kuchinskas

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

Tel Lafave»t» 4140 

valandos 
auo 9 iki 11 ralandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Metu vis Advokatą? 
2221 VVest 22nd St 

Arti Leavitt St. 
telefonas Canaf 2553 - 

Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Iki 6

ryu>

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez 2359 S Leavitt St. Canal 233<» 
Ofiso valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedflioj pagal «utarti

Hemlock 8151

DR. Vi S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 klarguette Road

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 IV. VVosbtnpton St. 
Room 1502 Tel. Čentršd 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 pb pietų

Vakarais!. Utarn., KetV., ir Sttbatoš 
— 6 iki 9 vaL

4 145 Archer Avė. "fel. Lafayette 733?
■ I H ■■■■Ku, 

Namų Tel. Hyde Park 3395

ir

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

. kampas 67th k Artėliau Avė.
Telefonas Gtovebill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Pbon« Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELI?
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
arti 47th Street

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽiunis Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adttrhs St.. R6om 2117 
Telepbone Randolpb 6787 

Vakarais 3151 W llnd 'St. nuo 8-t 
Tekphooe Rbosevrh 9090 

Niot. t « Hrte Tel RetrtMb
............ ....................... . ........... -I —■■..■M.*,

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 5o» Ashland Avt.
Tel. Boulevard 2800 *

Rex. 6515 So. RockufeU St- 
T«L Republic 9723

------------------------------------->------------------------------------------------------ --------------- .

- A. A. OUS
R. A. VASALLE ♦ 

ADVOKATAI
11 South Lt Šalie Street

Room 1*34 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0$62 

Valandos — 7
OHa—Utini.. Ketv.
Vasalle—Pan., Ser.

iki 9 vakare 
(t BttMtbl 

ir Pėtnyčios
vtk 
rak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apie tą skundą
Aš visai nebūčiau tikėjęsis, 

jeigu kas nors butų man sa
kęs, kad Vanagaitis šitaip pa
darys. Tiesiog reikia stebėtis, 
kad dėl kritikos jis traukia 
“Naujienas” j teismą reikalau
damas $25,00(1. r

O apie save žmogelis tiesiog 
užmiršta, kad jis net scenoj 
atvaizduodamas šmeižė pažan
giuosius Chicagos lietuvių vei
kėjus ir teršė juos kaip įma
nydamas. Tas tai gerai— ar 
ne?

Bet kad “Naujienos” jį už tai 
pakritikavo, tai jau nebegerai. 
Žinoma, jis atsimoka “Naujie
noms” už tai, kad jos darė ge
ro jam.

Visgi turėtų būti sarmata 
“ponui redaktoriui” taip elgtis. 
Matyti, pasijuto žmogelis di
džiai galingas esąs, kad “jį 
žmonės labai myli” (anot jo pa
ties), skaito jo “juokų laikraš
tį”, lanko jo parengimus, be
veik jam jau vaidinosi, jog vi
si lietuviai su juo.

(fal būt, ponas redaktoriau, 
ir butų jums pavykę išsilaikyti 
tos aukštumos per nekurį lai
ką, kurią buvote pasiekę pas
taruoju metu. Bet dabar tai 
jau kiekvienas gali' pasakyti ko
kį “pritarimą” turėsite žmo
nėse....

'/ —žagarietis.

uiu. ra

Aš Makalį ir nuluptą pažin
čiau. Mes abu iš vienos vie
tos iŠ krajnus. Aš jau bandą 
ganiau, o Makalis dar be kelnių 
bėgiojo... Ir kam čia ginčytis, 
kad pats nežinai—atšovė supi- 
kusi senutė.

Dėliai to bučeris nutilo ir pa
sikalbėjimas apie radio užsibai
gė. Mamos- irgi, pasiėmusios 
vienos balionės, kitos “polskos”, 
išsiskirstė.—Rautas.

■ 1 ■

Lietuvių dainos oro 
bangomis

Praeito antradienio vakare 
vėl buvo džiuginami Chicagos ir 
apielinkčs radio klausytojai gra
žiomis lietuvių dainelėmis, kal
bomis ir muzika, kurias leidžia 
oro bangomis iš stoties W. G. 
E. S. Peoples Furniture krau
tuvės, 4177-85 Archer Avenue 
ir 2536-40 W. 63rd St.,rChicago.

šio programo svarbiausią da
lį išpildė p. Kastas Sabonis ir 
jo šeimyna, p-lė Aričiutė ir A. 
čiapas, kurie, labai gražiai su
dainavo keletą parinktinių dai
nelių—solos, duėtuose ir kvar
tete. Daktaras V. Šimkus pą- 
sakč svarbią kalbą apie svei
katą, o “Draugo” redaktoris 
Leonardas šimutis šnekėjo apie 
spaudos svarbą.—X.

Atsiliepkite!

Town of Lake
Vaizdelis iš pirmo šftj metų 

Naujienų radio programo

Nedėlioj, sausio 17 d., Lietu
vių Auditorijoje kas nors per 
klaidą, paėmė mano apsiaustą 
(overcoat).

Apsiauste buvo keletas kny
gučių ir vienos Chicagos drau
gijų kolektavimo sąskaita. Kas 
radote minėtas knygutes, ma
lonėkite jas priduoti arba pra
nešti į Naujienas. Busiu už tai 
labai dėkingas.

—Markūnas.

' , [Acme-P. 8 A. Photo]

Webb, Miss. — Tallaha'tchie Upe užliejo miestelio gatves, kuriomis dabar tenka plaukioti vąl-

Ketyirtfldiebįs, saiis. 21, ’32

telemig

inas riešutas, jei jau sunku pa
sirodo' šukelti $5,000 iš viso 
Cook pavieto, kur yra 440 ben
drovių. Lenkai, su savo viso
mis spulkomis, sakėsi turį su
rinkę dėl lenkiškų radio pro
gramų $110.00 Lietuvių gi 
randasi tik 20 spulkų ir neku
rtos dar visai jaunos ir mažai 
pinigų turi, tai ką-gi ir kalbėti 
apie lietuviškus programus, 
kur reikia daug pinigų, 

—Juozas J. Pajekas.

SPORTAS
Daroma žingsnių nukarunavoti 

Shmelingą

Max Shmeling, kuris dėl že
mo kirčio laimėjo iš Sharkej7 
pasaulio čempionatą, gali ląbai 
negarbingai jį prarasti. Nacio- 
nalė bokso komisija rengiasi 
iš Shmelingo čempiono titulą 
atimti, kadangi jis nuolat išsi
sukinėja nuo rungtynių su čem
pionato aspirantąis.

Pirmadienis. Pusė septintos 
ryto. Bučernė pilnutėlė senų 
ir jaunų moterų. Vienos iš jų 
žiovauja laukdamos kaleinos, ki
tos gi ginčijasi savais ir sve
timais reikalais.

—Ar girdėjai vakar Naujienų 
radio programą ?—užklausė tru
putį suvelta galva ir užmiego
tomis akimis jauna moteris 
šalia manęs stovinčios šeimi
ninkės.

—la, ja, girdėjau...
—Kaip ten tas Makalis pri

siplakė?—įsimaišė trečioji.
—Kas tas per Makalis? — 

teiraujasi užmiegotomis akimis 
jaunoji moteris.

—Nugi tas pats, kur pereitą 
vasarą gyveno paliokų auzoj!

—Kas dar jo nepažįsta? — 
ištarė senutė.

—Ten jokių jūsų Makalų ne
buvo. Buvo tik nudavimas— 
įsimaišė į moterų kalbą buče
ris. (

—Eik, eik, man jau nepasa
kysi. Aš jį ant balso pažįstu 
—atkerta bučeriui senukė.

—O kodėl negali būti ir dau
giau tokiomis pavardėmis? — 
klausia bučeris.

—Nu, ką čia,man pasakoji.

Ar taip yra, kaip 
Spindulys sako?

Asmuo, pasirašęs “Spindu
lys”, sausio 18 d. “Vilny” nu
šviečia Lietuvių Tautinės para
pijos kunigo Linkaus neva blo
gus pasielgimus ryšy su bedar
bių šelpimo reikalu.

Kad žmonės nebūtų klaidina- 
mi, tai skaitau butinu reikalu 
dalykus nušviesti faktais ir 
tegul visi žino šelpimo \darbo 
aplinkybes. .>

Kiekvieną dieną susirenka 
žmonių nuo 300 iki 400 ir dau
giau. Tokiai miniai susirinkus 
reikia kas nors daryti tvarkos 
palaikymui prie reikmenų išda
linimo.

Todėl pirmiausia atėjęs as
muo deda savo kortą ant stalo 
iš eilės, kad nebūtų Nustum
tas smarkesnio, kuris atėjęs 
paskiau ir gautų reikmenų pir
miau. Tad prieš išdalinimą 
kiekvieno vardas yra šaukiamas 
iš tų pačių kortų eilės.

Toliau, padėjėjams (iš pačių 
bedarbių) yra griežtai įsakyta 
laikytis nurodytų taisyklių; ne-

T

Kodėl?
Kodėl Lietuviai Visados Pasitiki Sve
timtaučiams, o Ne Savo Tautai?

»

Per praėjusius dvejus metus lietuviai ėmė pinigus 
iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo j, svetimtaučių;,,

Vienok Lietuviškos Bankos atsilaikė ir stovi stip
riai, kaip Gibraltaras. ' .

Deltogi, vietoje imti pinigus iš savo bankų, turėtu
mėte šalintis nuo niekurių spekuliantų, iš kur negau
nate ne tik nuošimčių, bet ir sumos.

Taigi REMKITE SAVUOSIUS IR VIENYKIMfiS. >
Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigą šio 

mėnesio gaus pilną nuošimtį nuo pradžios naujų metų.

Universal State Bank
\ .

■ 3252 So. Halsted Street -y
Kampas 33ra Street ,

i Chicago, Illinois

pakenčiamas joks favoritizmas 
tuo atžvilgiu.

Kortų ženklinimas įvestas, 
kad apsaugoti nuo paprasto 
žmonių saumyliškumo, kurie no
ri gauti perdaug sau, o ki
tiems nieko nepalik t i.-

Dabar apie ilgą "stovėjimą. 
Paprastai išdalinimas prasideda 
apie 4 valandą popiet ir niekas 
žmonėms neliepia ateiti ankš
čiau.1 Bet kai kurie jau nuo 
1 valandos ateina, nes yra ap
šildyta erdvi vieta, galima pri
sėsti, tai kiti ir mėgia atėję, 
nubodų laiką praleisti čia: pa
sišnekučiuoti, kas turi pypkę 
užrūkyti, ir t.t.

Nurodomakad vieni dau
giau gauna, o kiti mažiau. 
Kiekvienoj kortoj yra pažymė
ta kiek atėjusis turi šeimynos 
narių ir ypač mažų vaikučių, 
tai sulig tuo vaduojamas! ir 
dalinime. O jei kuriems nepa
kanka šiandie, tai duodama dau
giau rytoj. That’s that!

“Spindulio” pasaka, buk kun. 
Linkus daugiau ; duoda gražes
nėms, o priešingai neduoda, at
rodo tiesiog keistas, ir beveik 
galima nužiūrėti, kad jam iš 
tikrųjų ne visi, kaip sakoma, 
namie, nes jei “Spidnulys” bu
tų rimtesnis, tai tokių pliurpa
lų nepliaukštų, ba gėdytųsi.

Rekordas neseniai paduotas 
“Naujienose” yra teisingas, nes 
kiekvienas išleistas svaras ar 
daiktas čia pat užrekorduoja- 
pia tų pačių padėjėjų (bedar
bių). - 1

Toliau, iš kur gerb. Spindu
lys” žino, kad kun. Linkus gau
na pinigus iš fondo? Tikrenybėj 
ką kun. Linkus duoda, tai yra 
jo paties pastangomis sužvejo
ta, nes diena po dienos taip ir 
praeina, kad tik gauti ką nors 
arba kiek nors pripirkti, kad 
kiek nors palengvinti bedarbės 
aukų padėtį, ši parapija nie
ko negauna iš fondo. Ji turi 
sukelti fondą savo pastango
mis.

Iš to, kas buvo pasakyta, au
kščiau, matyti, kad “Spindulys” 
turi labaj tamsią šviesą.

—Vienas iš žinančių, 
i • ■ ■ A ■ . '

Golfininkųose
Šiandie prasideda “Ijidoor” 

žiemos sezono lietuvių golfo 
turnamentas, trečias iš eilės. 
Bus lošiama naujam?. ir gražia
me Liet. Golfo Kliubo “Nine 
hole Indoor Coūrse”, > 739 West 
33rd St. Lošimo būdas “Medai 
36 holes” per 4 dienas. Kon- 
testas lošia 36 skyles vieną die
ną ,kurio j e jam parankiau ir 
mažiau kirčių padaręs liks iš
lošė jas. Gali dalyvauti tik 
lietuviai golfininkai Ir atdara 
dėl visų. Sausio 21, 22, 23 ir 
24 dienos kompeticijai paskir
tos. Vladas Jurgelįonįs, dabar 
yra čempionas. Kas iš lietuvių 
bus šių metų išlošėjas? Sidab
rinė trofija ir du prizai bus į- 
teikta išlošėjams.

šiandie kaip 8 vai. vakare į- 
vyks Lietuvių Golfo Kliubo me
tinis susirinkimas, savame bu
te. Bus renkamą įtliūbo nauja 
valdybajšiems ihetaihją<ir daug

kitų naujų permainų turėsime 
padaryti savo nutarimais. Taip
gi apsvarstysim^ prisirengimą 
prie 10-metinių lietuvių golfi- 
ninkų sukaktuvių. Tad kviečia
me visus nąriuš nares daly
vauti šiame svarbiame susirin
kime.

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
Naujieną skolinimo ir būda

vo j imo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bde kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas- 
die. ‘ • L

Ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl invęstmentų ir palankiau
sia dėl darbininku žmonių.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. R/pkevičia, sekr.
Chicagoi Lietuvių Choro Pirmyn re

peticija jvyJcs ketvirtadieni sausio 21 
d. Meldažio *vetainfj, 2242 W. 23rd 
Place, 8 vai. vakare. Choro nariai 
būtinai atsilankykite. , Sekretorė.

Humboldt Pdrk Lietuvių Polit. Kliubo 
metinis susirinkimas bus ketvirtadieny 
21 d. sausio. Almiros Simont svetainėj, 
164d N. Hancock St., 7:30 vai. vak. 
narius meldžiu dalyvauti laiku.

Sekr. A. WrfskuL.

Lietuvių chėkeristai tą .patį 
vakarą pradės, savo finalį lo
šimą »už liet, chekerių čempiona
tą. J. Zapustas ir L. Mengela 
yra finalistais. Jie'loš 50 gei- 
mių L. G. Kliube. Bus labai į- 
dofnių susikirtimų, mat jie yra 
geriausi musų chekeristai.

—L. G. K. Valdyba.

Dono Kazokų Choro 
koncertas

Rytoj vakare Orchestra Hali 
svetainėj įvyks pagarsėjusio 
Dono Kazokų choro koncertas. 
Tai vyrų choras, kuris suside 
da iš 36 narių". Kiekvienas 
choristas gali dainuoti solo. Na, 
o kada jie visi’ kartu dainuo
ja ,tai tikrai yra ko pasiklau
syti. Man teko "jau du to cho
ro koncertu girdėti. Ir turiu 
pasakyti, jog geresnio choro dar 
negirdėjau. Dainuoja tiesiog 
stebėtinai. Tokių bosų, kaip 
kazokai turi, siifiku kur suras
ti. Jie paima žemiausias gai
das, kokias žmogaus balsas ga
li turėti. ’

Chorui vadovauja S. žarovas, 
talentingąs muzikas ir nepa
prastai gabus dirigentas. Jis 
tą chorą sukorė ir išauklėjo 
ligi dabartinio laipsnio.

Chieagoj choras duos du kon
certu Orchestra Hali: vienas į- 
vyks rytoj vakare 8;15, o ki
tas sekmadieni 3:30 vai, po 
pietų.—N. • X

Statybos , ir Skolini- 
* mo Bendroves—

Spulkos
■ "’lu....l" /

Sekmadienį, sausio 17 d. 
Building and Loan Associat
ion s Beserve Exchange laikė 
iš eilės 4-tą susirinkimą, kad 
pasitarti kas link skolinimo ir 
statybos Bendrovių idėjų sklei 
dimo per radib bangas.

Iš įvairių raportų pasirodė, 
jog komisijos dirba išsijuosu- 
sios, kad sukelti $5000 sumą 
padengimui lėšų radio pro
gramų. Iki t šiol jau yra suS 
rinkta $3,000 {įr susirinkimas 
nutarė, kad programas butų 
pradėtas arlimdj ateity—gal 
apie 1 d. vasario mėn.

, Taipgi buvo nutarta suda
ryti 13. savaičių kontraktą šit 
stotimi W. C. F. L., kaipo vie
na iš prieinamiausių ir geriau
sių stočių Chicagoje. Statybos 
ir s Skolinimo Bėndroyių 
(spulkų) radio programai bus 
kiekvieną pirmadienį nuo 9 
iki 9:15 min. vakare. Patarti
na ir lietuviams pasinaudoti 
šia proga ir pasiklausyti tų 
programų.

i Lietuvių valdomos šios ben
drovės yra prisidėjusios prie 
Reserve Exchange radio pro
gramų skleidimo:

Gediminas Building and 
Loan Association, Brighton 
Park.. ,

Vytauto Building and Loan 
Association, Town of Lake.

Keistuto Building and Loan 
Association, Britjgeporl.

Lithuanian Building and 
Loan Association, ailt 18-tos 
gatves.

Midland, Building and Loan 
/Association, f ant Archer ir 
California avės. ‘

Vertėtų ir kitoms bendro
vėms prisidėti,' nes tai nau
dingas darbas.. Nors progra
mai bus, anglų kajba, bet mes 
ir taipgi visokių, džiazų anglų 
kalba klausoiYiės.

Lietuvių Bendrovių Lygos 
taipgi buvo išrinkta komisija 
sudaryti lietuviškus progra- 
mus, bet pasirodė neįkanda-

Bancevičius rengiasi
Bahcevičius gerai , supranta, 

jog su Demetralu “žertų” ne
bus, todėl jis kas vakarą tre
niruojasi bent su keliais vyrais, 
io ristynės su Demetralu, kaip 
jau buvo rašyta, įvyks rytoj 
vakaro šv. Jurgio svetainėj.

Nors dzūkas apie Demetralu 
ir aukštos nuomonės, bet visgi 
jis mano, kad su “graikų de
monu” galėsiąs apsidirbti.

Tą vakarą parodys savo “šy
lą” ir K. Aukštajtis. Sakoma, 
kad jis gal esąš tvirčiausias 
lietuvis visoj Chieagoj. Apie ją 
stiprumą pasakojama tiesiog 
netikėtinų dalykų.—N.

PRANEŠIMAS DETROJIEČIAMS
Liet. Soe. S. 116 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, 24 d. sausio, pas 
drg. Strazdus, 7445 Prairie Avė., Det- 
roit.

Visi atsilankykite, nes yra svarbus 
reikalas. ' — F. Lauimkat.

"Bfrutėt*' choro repeticija įvyks šią
dien vikare, lygiai 8 vai., Gage Park 
svetainėje. Visi choro dalyviai malo
nėkite pribut laiku. Valdyba.

' fr

CLASSIFIED ADS.
h

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO 

■r ‘ va # >

2545 — Labat elegantiškas modelis, 
jeigu pasiseks gerai pasiūti. Jisai nors 
labai paprastas, bet paprastame tankiau
sia yra daugiausia grožės. Ji reikia bū
tinai siūdinti iš vienos spalvos materijos. 
Sukirptos mieros 14. 16. 18, 20, taipgi 
36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašoitte iš
kirpti paduotą blankutę ąrba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto .Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Raiškus reikia 
adresuoti!

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III. \ 

/— -------------------- r-?---------- - --------n
NAUJIENOS Pattern* Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir praįaū

atsiųsti man pavyzdi No. ------ ....

Mieros, ............. ........... ber krutinę

•••••••••••••• 
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
. Z r '

(Miestas ir valstija)
............................ ... ■■ ............. . ................ . 111.......................

.....y.4 ... X .i •,

A. F. CZESNA’S 
BATHS

rURKTAKOR. RrLFURVNftfl VANOH fR 
KLEKTBIKINIAI TBEATMENTAI 

Naujos Nužemintos Kainos ~ 
Garo ir lašų pirtis 
Garo, maudyni? Ir lašai 
Garo Ir elektroa maudynfi 
Turkiška ir Elekjroa 

pirtis ir kambarys 
Sulphurlo muudynS 
Pilnas elektriklnls treatmen- 

tas ir Sinusoldal mašina 3.00 
Pilnas treatmentas 
Elektriklnls Masažai ... l-6<f

Buvo Dabar 
60c 
76c 

1.00 
2.50 
2.00

36c 
, 60e 

75c,
1.60 
1.60
2.60 
3.60 

............. ....... .............., ___ 1.00 
Vaistų ar alkoholio jtrlntmas 75c. 60c
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4569

genomu ai vakarais. Del informacija
■ lauk arba rašykt

INTERNATIONAL BARBBR 
COLLEGE.

672 West Madbon Stteef

Financial

SAUGUS INVEST-
■. MENTAS
Reikalinga $5000 ant pirm g 

morgičiaus. Geras' užtikrintas 
investiheptas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382. z

Fuynished Rooms
KAMBARYS ant rendos, dėl vieno 

ar dviejų vyrų, su ar be valgio,, visi pa
togumai. pigiai, prie blaivos ir mažos 
šeimynos. 6609 So. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010.

v STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namdi f 

3315 So. Halsted St
. Tel. Yard, 1546

Help VVanted—Female
REIKIA moterų darbui namuose. Pa

tyrusių prie rankomis apnerimo kalnie- 
rių. Kreipkitės 4137 Belmont Avė., 
2nd floor.

Šiandie

‘Sporting Chance’
• • ♦ e ...

su

BUSTER COLLIER

Taipgi

Komedijos, Žinios, Pasakėiios, 
Margumynai.

RAMOVA
| ItheatreJ1!

35 & Halsted Sts. i 
^DIENOMIS IR VAKARAIS 

... . 'i.... ; ........ ........... . ■ . ........ii.. —

šiandie
Dvigubas programas

“Friends and 
Lovers”

1 • SU . ’ 
ADOLPHE MENJOU, 
LILY DAMITA ir k.

ir v

xsu • .
JOAN CRAWFORD, 
CLARK GABLE k k.

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėtios, 

Margumynai.

' Business Chances
Pardavimui .Bizniai________

GERA kaift-noĮTS proga. * Grosemė 
ir bučernė pardavimui.

6600 S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
ant didelio biznio streeto. Biznis 
cash. Viskas pilnai įrengta, parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. , Kas pirmas tas 
laimės. Renda pigi, $25 į mėnesį.

Šaukite
[’ Virginia 0671

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
vieta išdirbta per daug metų, biznis ge
ras, parduosiu pigiai.

4438 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI pigiai Hardware 
Store, su namu arba atskirai. 2622 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
su namų. Kas nori pigiai nusipirkti na
mą ir bizrtj atsišaukite.

6001 S. Carpenter St.
■ ■ ■■ ■■ ■■■ II............... ...  ■■■—       ■ I ■ *■■*«■*■■■ >S

TURIU parduoti grosernę, $775.00. 
Geras biznis.

. 2500 W. 39 St.

PARSIDUODA barbenu iš prieŽas- 
ties ligos, 724 W. 14 PI. Savininkas 
Kazimieras Yutelis.

PARDAVIMUI kampine grosemė su 
namu ar atskirai, geroj vietoj, prie 
dirbtuvių. 7359 S. Paulina St.

Real Estate For Sale

zs. KAD sutvarkyti patikimą turiu pa
aukoti inpdernišką dviejų flatų mūrinį 
namą, karšiu vandeniu šildomą, ąžuolu 
trimuotą, 6 it 7 kambarių. $9,000 cash. 
Šaukite Stewart 9686.

, PARSIDUODA 5 kambarių namas 
2 barnės, žemės 75x300. Galima lai
kyti gyvulių ir paukščių. Atsišaukite 
pas savininką. 6001 S. Carpenter St. 
Englewood 2116.




