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Hooveris Rekomenduoja 
ĮvedimąPardavimoTaksti

Prezidentas pranešime kongresui taipjau 
rekomenduoja didesnę valdžios ekono 

miją ir reformavimą bankų sistemos
Washington, gr. 6. — Pre

zidentas Hooveris šiandie pa
darė metinį pranešimų kongre 
sui, kuriame paliečia svarbiau
sius einamosios valandos klau
simus ir duoda tais klausimais 
savo rekomendacijas.

Savo pranešime prezidentas 
ragina įvesti didesnę valdžios 
ekonomiją, ne tik federalinės, 
bet taipjau valstijų ir miestų. 
Tuo tikslu jis rekomenduoja 
suvienyti keletą valdžios biurų 
ir dar sykį nukapoti algas vi 
siems valdžios darbininkams, 
bent 11 nuoš.. Bet kad ir tai 
dar nepadengs deficito, jis re
komenduoja įvesti pardavimo 
taksus ant visų prekių, išėmus 
maistų ir niekurių rųšių dra
bužius. Taipgi jis pataria at 
imti niekurias 
veteranams.

Prezidentas 
šalies bankinė
krizyje pasirodė netikusi ir ne
atsakanti savo reikalams. Dagi

ir dabar ji, vieton taisyti, dai 
labiau blogina padėtį ir truk
do šalies atsigavimą. Jis todėl 
rekomenduoja jų pertvarkyti.

Tarptautinėje politikoje pre
zidentas rekomenduoja drau
gišką kooperavimų su kitomis 
šalimis išrišimui pasaulinės tai 
kos, nusginklavimo ir ekono
minio susitvarkymo problemų. 
Nuo to, kaip tos problemos bus 
išrištos, priklausys visos žmo
nijos gerovė ir išlaikymas 
lizacijos.

Pasklausyti prezidento 
nešimo susirinko tik pusė
atstovų, kiek jų buvo susirinkę 
vakar balsuoti prohibicijos at
šaukimo klausimu. Galerijos 
irgi buvo apytuštės. Skaitant 
prezidento pranešimą kongres
manai tarp savęs kalbėjosi ir 
retas klausėsi pranešimo. Dagi 
paprašė, kad skaitant praneši
mų butų apleistos visos sta
tistikos, kas ir buvo padaryta.
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Atstovų buto teisių komitetas, kuris ‘pirmas atmetė išrinktojo vice-pirmininko Garnerio 
rezoliucijų prohibicijos atšaukimui. Rezoliucija nepraėjo ir atstovų bute. Iš kairės į dešinę 
sėdi — ]
(Mo.), Hatton Suniner (Tenn.), komiteto pirmininkas, Elmore Whitehurst, ir Zebulon Wea- 
ver (N. C.). Stovi: Charles Parks (Kas.), F. H. La Guardia (N. Y.), Malcolm TarVer (Ga.), 
Frank Olivcr (N. Y.), ir Gordon Browning (Tenn.).

Prohibicijos atšauki 
mą sutrukdė -šlu

bosios antys”

Washington, gr. 6 
hibicijos atšaukimų vakar at
stovų bute sutrukdė taip vadi
namos “šlubosios anyts”, t. y. 
tie kongresmanai, kurie perei
tus rinkimus yra pralaimėję, 
bet vistiek dar sėdės kongrese 
keletą ^menesių ir leis įstaty
mus, nors balsuotojai yra pa
reiškę jiems nepasitikėjimų. 82 
tokie kongresmanai —“šlubo
sios antys” balsavo prieš pro
hibicijos atšaukimų ir atšauki
mas todėl nepraėjo, negavęs C 
balsų iki reikiamų dviejų treč
dalių balsų.

Bet turbūt tai bus paskuti
nis “šlubųjų ančių” pasirody
mas, nes tik imąsi, kad iki se
kamų kongreso rinkimų jau 
bus priimta konstitucijos pa
taisa, kuri panakina tokią pa
dėtį ,kad per kelis mėnesius 
posėdžiauja rinkimus pralaimė
jęs kongresas, o išrinktasis pre
zidentas neužima vietos par 4 
mėnesius po rinkimų.

Antvverp, gr. 6. — Daug po
licijos ir detektyvų pasitiko 
laivų Bernsdorf, kuriuo Leonas 
Trockis gryšta iš Danijos at
gal j savo ištrėmimo vietą Prin- 
kipo saloj, Turkijoj. Belgija 
Trockiui neleido išlipti iš lai
vo.

O R RSŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus ar 
sniegas ir daug šalčiau, nes 
eina nauji, šalčių sriovė.
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“Bado maršuotojai” 
visgi pamate 

kapitelių

Washington, gr. 6. — 
cija, pagalios, atmainė 
nusistatymą neleisti paraduoti 
apie 3,000 Washingtone susi
rinkusių komunistų vadovauja
mų “bado maršuotojų” ir šįryt 
leido jiems pereiti keliomis 
gatvėmis ir nors iš tolo pama
tyti kapitelių. Leido paraduoti 
su sąlyga, kad šiandie vakare 
“maršuotojai” išsiskirstys ir 
gryš automobiliais ir trakais 
namo.

Byte nedideliam benui grie
žiant ir visiems maršuotojams 
dainuojant, visa minia tvarkin
gomis eilėmis patraukė linkui 
kapitoliaus. Prieky jų ėjo mo
terys maršuotojos, virš jų skrai
džiojo raudonai nudažytas ae
roplanas. Visa gi eisena buvo 
apsupta policijos, pasirengusios 
prie mažiausio sumišimo mesti 
ašarinių dujų bombas. Eiseną 
baigė irig eilė policijos vežimų. 
Tečiaus jokių sumišimų nebu
vo ir polięijai nebuvo progos 
pulti maršuotojus.

Nedaėjus vieną blokų iki ka 
pitoliaus, eisena tapo sustab
dyta, ir pas kongreso vadus —- 
vice-prezidentų Curtis ir atsto 
vų buto pirmininkų Garner 
tapo pasiųsta delegacija iš 25 
žmonių. Delegacija*buvo lydi
ma didelio būrio policijos. Pa 
sikalbejimas su kongreso va
dais buvo labai trumpas: Jie 
tiktai priėmė peticiją “varde 
15,000,000 bedarbių ir jų šei
mynų ir taipgi farmerių”, ku
rioje komunistai reikalauja 
nedarbo apdraudos ir $50 tie
sioginės pašelpos , kiekvienam 
bedarbiui ir delegacijas atleido.
' ' ■ i

Įteikus peticijų ir gryžus de
legacijai, visa eisena gryžo at
gal j savo stovyklą ir pradėjo 
rengtis prie išsiskirstymo.

Farmerio kova su 20 
depučiais už sa

vo ūki

Elkhorn, Wis., gr. 6. — Max 
Cichon, fanperis, pasipriešino 
atėmimui jo ūkio, uį skolas jr 
kelias valandas dkbvėsi šu 20 
šerifo depučiu iki jo namas ta- 
po suvarstytas šautuvų ir kul
kosvaidžių kulkų.

Šerifas apskaito, kad į Cicho- 
no namą tapo paleista apie 300 
šūvių. Visi namo langai liko 
kulkų suvarstyti ir Cichon tik 
tada pasidavė, kai kulkos pa
statė pavojun jo žmoną ir jų du 
vaikus, kurie buvo pasislėpę 
miegamojo kambario kertelė
je. Persišaudyme niekas nesu
žeistas.

Cichon tapo areštuotas ir 
pasodintas kalėjiman už prie 
šinimąsi policijai.

šerifas Mason rengėsi prie 
puolimo ant farmos su dideliu 
stropumu. Jis dagi buvo įsive
dąs laukų telefonų, kad iš už 
krūmų duoti nurodymus savo 
depučiams. Depučiai namų 
apsupo naktį, bet Cichon atsi
sakė pasiduoti, bevelydamas 
“persišaudyti, kad parodyti, jog 
ir farmeriai turi šokių tokių 
teisių”. ,

šerifas sako, kad jau nuo 
pavasario jis bandąs Cichoną 
išvaryti iš ūkio už morgičius, 
kuriuos turi vietos bankas. Bet 
kiekvieną kartų Cichon su šau
tuvu nuvijęs jį nuo savo že 
mes.

2,799,806 bedarbių 
Anglijoj

Londonas, gr. 5. — Darbo 
ministerija paskelbė, kad be
darbė Anglijoje vis dar didėja 
ir kad per 4 savaites, užsibai 
gusias lapkr. 21 d., skaičius be
darbių padidėjo 52,800. Tų 
dieną visoj Anglijoj buvo 2,- 
799,806 įregistruoti bedarbiai, 
arba 184,691 bedarbiu daugiau 
negu jų buvo metai atgal.
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Dideli socialistų lai
mėjimai Belgijos 

senato rinkimuos

Briuselis, Belgijoj, gr. 6. — 
Vakarykščiai provincijiniai rin
kimai rodo, kad socialistai 
katalikai aplaikė stambių 
mėjimų senate, taipjau ir 
stovų bute.

Senate laimėjimai buvo
laikyti liberalų ir flamandų kai
na. Socialistai laimėję 16 nau
jų vietų, o katalikai 13, libe
ralai gi pralaimėjo 25 vietas 
ir flamandai pralaimėjo 7.

Vakar išrinkti tarybininkni 
išrinks 44 senato narius.

Planuoja pavasary 
šaukti bedarbių 

konvenciją
Chicago.—Neseniai susikuru- 

si Sąjungų Federacija paskelbė 
savo programų ir taipgi suma
nymą šaukti ateinantį gegužės 
mėri. nacionali visų bedarbių 
organizacijų konvenciją.

Federacija vieton dabartinių 
“ubagiškų pašelpų” reikalauja 
nedarbo apdraudos, senatvės 
pensijų ir pašelpų ligoje, taip
gi piniginių pašelpų, užtektinų 
tinkamam bedarbių pragyveni
mui.

Kancleris Schleicher 
grūmoja paleisti 

reichstagą

Berlynas, gr. 6. — “Duokite 
man progos, arba aš paleisiu 
reichstagą”.

Tbkį ,prigrumojimą kancleris 
gen. von Schleicher padavė 
šiandie susirinkusiam reichta- 
gui.

Kadangi reichstagas nori 
pirmiausia priimti svarbių kon
stitucijos pataisų, tai gal jis ir 
sutiks kancleriui nusileisti ir 
nereikšti jam nepasitikėjimo. 
Pataisa, kurių norima praves
ti, liečia prezidento įpėdinį, bū
tent, kad prezidentui mirus, jo 
vietą užimtų ne kancleris, bet 
augščiausiojo teismo preziden
tas. Tai yra aktualus vokie
čiams klausimas, nes dabarti
nis prezidentas Hir.denburgas 
yra 85 m. amžiaus, o niekas 
nenori, kad prezidentu liktų 
Schleicher, ar gal ir Hitleris, 
jei Schleicher neišsilaikytų val
džioje. Ypač kad prezidentas 
yra ir armijos komanduotojas.

Schleicheris tokios konstitu
cijos pataisos nenori. Jeigu 
jis nekliudys jos priėmimui, tai 
reichstagas gal sutiks geruoju 
išsiskirstyti kokiam mėnesiu 
laiko. z Tečiaus kabinetas no
ri, kad reichstagas išsiskirsty 
tų tuoj aus, nieko nesvarstęs ir 
nieko netaręs. Ar reichstagas 
sutiks su tuo, pasirodys už 
dienos, kitos.

New York.—Medikalių kole
gijų komisija, kuri tyrinėjo 
sveikatingumo padėtį Amerikc- 
je, savo ilgame raporte sako, 
kad Amerikoje yra 25,000 dak
tarų daugiau, negu jų reikia. 
Daktarų viso yra 156,440, ar? 
ba vienas daktaras ant kas 780 
žmonių, kuomet užtektų vie- 
no daktaro ant kas 1,000-1,200 
gyventojų. Tečiaus nors abel-

105 jurininkai žuvo 
laivui apsivertus

gyventojų. Tečiaus nors abel- 
nai ir perdaug daktarų yra, 
betgi niekuriose aplinkėse jų 
labai stokuoja. Komisiją re
komenduoją j’ tokiose vietose 
samdyti gydytojus už algų.

* ■

u York, Pa. —Keturi žmonės jb

Tokio, gr. 6.—Laivyno minis
terija paskelbė, kad torpedinių 
laivų naikintojas Sawarabi, ku
rį buvo užklupusi .audra Formo- 
sa salos pakraščiuose, rastas 
phiduriuojant apsivožęs. Ikišio 
tik 15 žmonių pasisekė išgelbė
ti. Pasigendama dar 105 
rininkų ir manoma, kad jie 
yrą Žuvę.
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Mirė du šimtamečiai 
žmonės

Lydavėnai, Raseinių aps. — 
Rugsėjo 21 d. mirė duo šios 
apylinkės seniausi žmones: 
Baltkarčių kaime Kevušienė — 
103 metų ir šienlaukio kaime 
—Krulkis—J01 metų amžiaus. 
Abu seniai buvo dar stiprus 
žmonės iki mirties dirbo įvai
rius darbus.

Žiemai padaugės be 
darbių Klapiėdoj

Kaltina, kad komu 
nistai išskerdę 250, 

000 chiniečių

Klaipėda.—Klaipėdos krašto 
statistikos biuro žiniomis, žie
mai gali kiek padaugėti bėdai - 
bių Klaipėdos mieste. šiomis 
dienomis įregistravo 40 naujų 
bedarbių mieste. Dabar iš viso 
yra Klaipėdos mieste 548 be
darbiai, iš jų 134 moterys. Įsi
registravusieji bedarbiai yra 
daugumas buvę atsitiktinų dar
bų darbininkai. Specialių dar
bo sričių darbininkai, ypač na
mų statybos darbininkai tebe
dirba pilnu tempu, žemės ūky 
dar tebejaučiama darbininkų 
stoka. Kovai su nedarbu žie
mos metu numatyti keliose vie
tose vieši nusausinimo darbai.

Washington, gr. 5. — Lytto- 
no kamisijai, kuri tyrinėjo 
Manžurijos klausimą ir abelną 
Chinijos padėtį, patiektame me
morandume apie komunistų 
siautimų Chinijoj, Dr. V. K. 
Welington Koo sako, kad ko 
munizmas yra didelis pavojus 
visai Chinijos socialei organi
zacijai, jei nebus greitai rasta 
priemonių komunstų veikimų 
sustabdyti.

Dr. Koo, kuris Chiniją atsto
vauja Ženevoje, sako, kad val
džios surinktomis žiinomis, tik
tai iki gegužės 5 d., 1981 m., 
ir tiktai venoje Kiangsi pro
vincijoj, komunistai išskerdė 
186,000* ^mpuių, rl00,000 nantų 
sudegino ir sunaikino turto už 
$630,000,000. Virš 2,000,000 
žmonių, gelbėdamiesi nuo ko
munistų, turėjo bėgti j kitas 
provincijas.

Kitoj provincijoj, Honan, ku
ri taipjau labai nukentėjo nuo 
komunistų, komunistų armija 
išskerdė 72,000 žmonių ir su
degino 120,000 namų. Turto 
nuostoliai siekia $300,000,000.

Plėšikai žmogžudžiai
Klaipėdos krašte

Klaipėda. XI. 18. Elta. Naktį 
į ketvirtadienį Šilutės apskrity, 
Ginčų kaime,- nežinomi piktada
riai revolverio šūviais nušovė 
ūkininką Mickų jo namuose. 
Kriminalė policija apie šį įvy
kį praneša, kad ūkininkas Mic
kus apie 1 vai. nakties išgirdo,
kaip kažkas virtuvėj vaikščio
ja. Atsikėlęs, Mickus įėjo į 
virtuvę ir, vos tik • peržengė 
slenkstį, buvo dviem šūviais iš 
karto užmuštas. Viena kulka 
pataikė į širdį, o kita J petį. 
Piktadariai, kurie neabejotinai 
buvo vagys*paspruko niekieno 
nepastebėti, nes visi jau mie
gojo.

Tai trečia žmogžudystė Klai
pėdos krašte per paskutines dvi 
savaites. Prieš porą savaičių 
Pagėgių apskrity užmušta sena 
moteriškė, o praeitą savaitę Pa
gėgių apskrities miškuose ras
tas nušautas miškų valdybos 
mokinys Kurbs.

“Munšainas 
pilvo”

Seattle, Wash., gr 
prohibicijos agentai 
domę į nepaprastai didelį pilvų 
įėjusio restoranan Louis Dra- 
gelis. Dragelis irgi pastebė
jo, kad agentai žiuri į jo pilvą 
ir bandė skubiai iš restorano 
išeiti. Tečiaus agentai jį sulai
kė ir iškrėtė. Ant jo pilvo, po 
drabužiais Jie rado 2 galionų 
įtalpos. geriu pritaikytų varinę 
blekinę, pilnų, munšaino. Mun- 
šainų konfiskavo, o gudrųjį 
Dragelį uždarė kalėjime.

“Užburtas piliakalnis”
Ukmergės apskrity, Širvintų 

valsčiuj, prie Lauriškių vienkie
mio ties Širvintos krantu yra 
nuo senų laikų alksnynais ap
augęs piliakalnis, 
žmonės jį vadina 
liakalniu”. Sako, 
nevalia kasti, nes
jį mėgins kasti ištiks nelaimė. 
Tarp gyventojų atsirado drą
suolių, kurie mėgino kasti. Jo
kių nelaimių neatsitiko. Kas
dami surado geležines duris, ak
menų ir plytų murinę keturkam 
pę sienų, bet, toliau prisikasti 
nemėginę, “užburtų” piliakalnį 
paliko ramybėje.

Broėklin, Me.* gr. 6. — Nu
siminęs, kad < c(u jo draugai, 
kurie važiavo jo automobiliti, 
liko užmuiti, automobiliui jva- 
žiavus j stulpų, Harry Moody, 
50 m., Hancock pavieto kelių 
komisionierius, nusižudė.

•
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Adomas rojuj.

ir sakau: 
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Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Stos lalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo ėgza, 
meno fajite šioj knygelėj

Vienok tuo manęs 
jeigu bus rei-

Sumokėk pinigus, bet nereika
lauk jų atgal ♦

Laiške dar buvo pasakyta, 
jog su visokiomis informacijo
mis reikia kreiptis į Šatų. Ku
riam laikui praėjus, susilaukė
me iš Šato paraginimą, kad 
greičiau ruoštumėmes į kelio
nę. Tuo pačiu laiku jis prisiun
tė ir blankas, kurias turėjome 
tuoj išpildyti. Blankos buvo pa
darytos Brooklyne, kur jos ir 
pasiliko. Tarp kitko ten buvo 
pažymėta, jog narys, sumokė
jęs penkis šimtus dolerių, ne
begali tų pinigų reikalauti at
gal. Vadinasi, viskas labai gu
driai sutvarkyta: sumokėjai 
pinigus ir pastatyk jiems kry
žių, kadangi pats nuo jų atsi
žadėjai.

Kitus sukurstė, o pats 
nevažiavo

Sovietų Rusijai. Tad

Pora žodžių dar apie tą ko
operatyvą. Tisai netiesa, kad 
jis subyrėjo ir pakriko. Koope
ratyvas dar tebegyvuoja, tik 
daugbma lietuvių iš jo pasi
traukė ir kitur išvažiavo, pa
siliko tik keli. To kooperaty
vo plytnyčioj daugiausiai dir
ba vietiniai rusai. Ir dirba tik 
vasaromis, o žiemomis išsiskir
sto po kaimus.

Baigdamas dar tiek turiu 
pasakyti: kai grįžau Chicagon, 
tai “Vilnis” mane visokiais bu
dais peizojo. Manau, kad ji tą 
pat darys ir dabar. Bet tai jos 
profesija 
nenugąsdins 
kalas, tai aš ir daugiau para 
šysiu.

Šatas irgi tada rengėsi kar
tu su mumis važiuoti. Bet jis 
gavo nuo kažin ko persergėji
mą ir, taip sakant, paskutinėj 
minutėj permainė savo nutari
mą. Girdi, dabar negaliu va
žiuoti, kadangi partija manęs 
neišleidžia. . Jis atsiėmė savo 
penkis šimtus dolerių ir yo $40

įfpBAKING 
aVpowder
Pažibėkite puikią trf- 

lą . . * kaip piragai 
laikoti iuieii.

Kas daryli? Dėjo, kiek kas 
galėjo. Vėliau padėtis kiek pa
gerėjo, neš pradėjome daugiau 
plytų parduoti. Taip ir tem
pėme per vasarą. Juo ilgiau 
ten gyvenat!, tuo daugiau pa
tyriau. Pasirodė, jog ant ma
šinų yra užtraukta daugiau 
skolos, negu jos yra vertos. 
Prie visų bėdų prisidėjo dar ir 
tai, kAd pečius Suskilo j šmo
tus. Apie hAtijo ’ pečiaus jsigi-

KAINA TIK 25 CENTAI 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted SI 
CHICAGO. ILL.

i , . . J . .
Siųskite money orderi

žebkleHos.

Labai Švelnus ... ' «*-
nūs tniSinys parinktl/iio alte* 
Gus. BVoln&ns Vlisuso, rinkit* 

ų kkiuMnių, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažomis krur. t le
mia <ąi geresnio skonio.ji kainuoja tik

$1.00
Pasiskubinkite ją nusi 

, pirkti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

kaip kad nesugrįžta iš dan
gaus karalystė. Bet štai atsi
randa tokie Bajoriunai, Saba
liauskai ir kiti, kurie Sugrįžta 
atgal ir papasakoja, kaip iš 
tiesų darbininkams gyvenasi 
Rusijoj.

Kalbėdami apie tuok, kurie 
grįžta iš Rusijos, musų bolše
vikai niekuomet neužmiršta 
juos pavadinti pabėgėliais. Ko
dėl mes pabėgėliai? Nejaugi, 
jų manymu, kiekvienas turi 
pabėgti iš Rusijos? Jeigu taip, 
tai jie labai prastoj šviesoj 
perstato Stalino karalystę. Fak
tas yra tas, kad iš visų civili
zuotų valstybių galima be jo
kių kliūčių sugrįžti, jeigu tik 
keliauninkas legališkai yra į- 
važiavęs. Bet štai Bimbos ir jo 
leitenantų manymu, iš bolševi- 
kijos reikia bėgti!

žinoma, tai yra absurdas. 
Dabartiniu laiku niekur nega
lima bėgti ir niekur pabėgti. 
Kur nebėgsi, visur busi sulai
kytas, jeigu neturėsi pasporto 
ir kitų reikalingų dokumentų, 
Mės į Rusiją įvažiavome lega
liai ir iš ten išvažiavome lega
liai. Gelžkelio bilietus pirkome 
Maskvoj ligi Kauno.

Kodėl mes į Rusiją va
žiavome?

TIKRAS TONIKA*
Bevelk kiekviena*, o ypač pasiekusioji vi

duramžių. reikalauja tonika idant būti pil
nai aktlylSkiems. Tai buvo seniai patirta 
vieno gydytojaus Specialisto, kuris atsidėjęs 
tirinČJo ir bandč surasti preskripciją ant 
kurios jisai galčtų ppaiMkčtį. Tą preskrip- 
ciją jisai pavadino NUOA-TONE. ir šian
dien ji yra vaistas. vartotas per tūks
tančius žmonių ir parduodamas vaistininkų 
su pilna anrąntija. Mčnesinis treatmentas 
už Vieną Doleri.

saVAitinės algos už praleistą 
agentūroj laiką, o po to rezig
navo iš užimamos vietos ir Vi
sus reikalus perdavė Bukniui. 
Pinigų tuo laiku, rodosi, buvo 
sudėta apie trys tūkstančiai 
dolerių. Nėra Abejones, kad ir 
Buknis bei kiti apsirūpino sa
ve geromis algomis. Kiek iš tų 
pinigų teko plytnyčiai, to tai 
negaliu pasakyti. Galimas dai
ktas, kad tik likučiai.

Kelionė
IŠ New Yorko išplaukCfne 

biriete 10 d. m, V»Š- 
vonie per Franciu ir iiėiikiją. 
Pasiekę Odešą, 
plaukėme laivu
Išlipę iš laivo, pasišaukėme “iz- 
vozčiką” ir klahšiame jo, kur 
randėsi “litovškij kirpičnyj zė-i 
vod” (lietuvių plytnyčia). Ve
žikas atsakė j jog jis tą vietą 
žinąs ir galįs mus nuvežti. 
Tuoj susikrovėme savo daiktus 
ir pasileidome važiuoti. Kelias 
bjauriausias. Po kiek laiko at
sidarėme prie upės kranto. Ve
žikas sustojo ir sako, jog tai 
čia tas “zaVodas”.

“Zavode”

Apie neva pabėgėlius iš So
vietų Rusijos nemažai jau bu
vo rašyta musų laikraščiuose. 
Kai kurie net patys parašė, 
ką jie patyrė “darbininkų tė
vynėj”. Bendrai imant, tie pa
tyrimai hera malonus mūsiš
kiams bolševikams, kurie visą 
laiką bubnija, jog niekur kitur 
taip nesirūpinama darbininkų 
gerove, kaip Rusijoj 
kalbos girdėti iš taip vadina
mų pabėgėlių Bimbai ir jo lei
tenantams nėra malonu, nes tai 
gadina jų 
prantamas

Bet štai 
pasigėrint! 
jie net surengė diskusijas, khd 
įrodyti, jog “pabėgėliai” klysta 
blogai manydami apie Rusiją. 
Pruseika rugsėjo 29 d. rašo 
“Naujojoj Gadynėj’’ apie de- 
troitiečius, kurie grįžo iš Ru
sijos, ir Šato plytninkų agen
tui ą. Girdi, tie žmonės buVo 
tik sentimento pagauti. Jie, 
esą, manę nustebinti Rusiją 
savo gabumais. NA, o k Ada 
jiems tai nepasisekė, tat ir pra
sidėjo visokios bėdos.

Kai plytninkai buvo organi
zuojami, tai Prūsei ka dar ne
buvo nustumtas nuo “Laisvės” 
lovio. Jis tada žiurėjo į purvi
ną agitaciją pro pirštus, nors 
dabar ir sakosi, jog tai agita
cijai buvęs priešingas. Vadina
si, jis gerai žinojo, jog darbi
ninkai yra šlykščiai prigaudi- 
nėjami 
yra biznis.
ra i neblogas 
simas plytninkas susyk sumo
kėdavo penkis šimtus dolerių. 
Viso iš plytninkų, rodosi, bu
vo išrinkta trys tūkstančiai 
dolerių. Tai graži pinigų* suma.

Ypatinga “spaudos laisvė” ' ♦
Pruseika jau gerokas laikas, 

kaip liko išstumtas iš partijos 
ir redakcijos, bet vis dar ne
nori teisybės sakyti. Aš pasiun
čiau “Naujajai Gadynei” ko
respondenciją, kad paaiškinti 
Pruseikai ir kitiems, kokiu ti
kslu mes važiavome į tą plyt- 
nyčią ir kodėl grįžome atgal. 
Praėjo kelios savaitės, bet ko
respondencija nepasirodė laik
raštyj. Pasiunčiau laišką ir už 
12 centų krasaženklių, prašy
damas, kad sugrąžintų kores
pondenciją ir paaiškintų, kodėl 
ji negali tilpti. Vienok ir ligi 
šiol jokio atsakymo nesusilau- 
kir-u. Nesugrąžino man nei ko
respondencijos rankraščio. Va
dinasi, bando ignoruoti.

Kai Pruseika buvo išstumtas 
iš “Laisves” ir “Vilnies” re
dakcijų, tai labai graudenosi ir 
šukavo, jog nėra laisvos spau
dos, kur jis galėtų atsakyti į 
daromus jam užmetimus. Po 
kiek laiko jam pasisekė subur
ti grupę pasekėjų, su kurių 
pagalba jis įsteigė naują laik
raštį. Bet štai, kada dabar jo 
redaguojamo laikraščio skaity
tojas nori pasiteisinti, tai irgi 
nėra laisvės. Prieš kiek laiko 
jis net kurmiais išvadino tuos, 
kurie nesutinka su jo laikraš
čio turiniu. Reiškia, ir Prusei
ka pripažįsta laisvę tik sau, o 
ne kitiems.

Well, sklokos tavorščiai, mes 
to neužmiršime: perdaug ne
sistebėkite, jeigu, vietoj dole
rių, gausite dūlią. Jus niekuo 
nesiskiriate nuo Andruliu, Bim
bų ir jiems panašių 
riais atžvilgiais dar gal 
aršesni. Na, tiek to apie 
seiką.

Kodėl “pabėgėliai?”

Bolševikų laikraščiuose 
lat rašoma, kad Sovietų Sąjun® 
goj darbininkai gyvena laimin
gai ir linksmai laiką praleid
žia. Jų gešeftas butų visai ne
blogas, jeigu iš bolševikų ro
jaus niekas negalėtų sugrįžti,

LIETUVAITĖS - 
Turime Naują 

Valgių Gaminimo

Išlipau iš vežimo ir dairaus, 
kur čia mdderniški namai bei 
tas gražusis sodas. Niekur to
kių dalykų nesimato. Riogso 
kažkokios ant greitųjų sukal
tos daržinės, tai ir viskas. Ne
užilgo pasirodė dvi moterys. 
Tai buvo Abozienė ir Kodvi- 
lienė. Jos patvirtino, jog tai 
“zavodas” ir dar pridūrė, kad 
čia bus gerai gyventi. Vėliau 
paaiškėjo, jog man nebėra 
liuoso kambario, tad teko ap
sigyventi daržinėj.
“Durnių Amerikoj pakankamai 

yra”...
Vakare susirinko ir kiti “ko- 

munarai”. Pradėjau su jais 
kalbėtis ir nei kiek nesivaržy
damas tiesiog pareiškiau, jog 
jie savo laiške begėdiškai me
lavo. Į užmetimus jie atsakė 
visai šaltai: girdi, pasidaryk, 
tai turėsi. Mes pradėjome dar 
vargingiau gyventi, — neturė
jome nei pastogės. Ant galo, 
jeigu tau čia nepatinka, tai ga- 
li grįžti ten, iš kur atvykai. 
Durnių Amerikoj pakankamai 
yra... Išvažiuosi tu, tai į tavo 
vietą atvyks kiti...

Doresni lietuviai mane nusi
vedė į šalį ir įspėjo: esą, lai
kyk liežuvį už dantų, ypač jei 
manai grįžti atgal į Ameriką. 
Geriau tylėk ir nieko nesakyk, 
nes priešingame atvėjyj gali 
būti daug keblumų su leidimu 
išvažiuoti.

galėjote suprasti, kokis pas 
mus gy Vertimas? Bėt, atkirto
ms mes, juk jus patys rašėte, 
kad čia viskas geimai! Jie ty
lėjo. Iš to aš ŠhpBtAu, jog jie 
yra priversti meluoti, kad kas 
rttors galėtų pasipihiįA'uti... Ko
misarai žino, kad lietuviai tu
ri pinigų ir kai kurie yra prie
lankus
yra progos pasipinigauti. Ir tai 
lengvu budu pasipinigauti! Mo
kėk tik sumaniai agituoti.

'Gftft tahfy pritinki
tai tieic fiortjšu pasaky

ti ItaiSikM, KddČl MėS nepa-
o Sugrįžome 
Išvažiuodami 
pftSiTikųšiemš 
jiėhis greit 
hės iheš su- 
Dabar mato- 

f^ruseikos
cir-

Bl. Bajoriunas ‘

PABĖGĖLIAI

silikpitfe fctšijoj, 
itįfril j Ameriką, 
iš RuS 
parėrfšM 
dutttfa «rftrtikfc 
giįžį ftėlyfešftrte 
m®, Jdf Ištrinto 
tlunkfs ft daro
ta, lieji tyli, — 
Visi rašyti

Be policijos žinios nei žingsnio
Tų žodžių teisingumą aš vė

liau pilnai supratau. Be polL 
bijos žinios Rusijoj negalima 
nei žingsnio žengti. Kur tik ne
važiuotum, visur turi su ja 
susidurti. Nuvažiavai į kitą 
miestą, ir tuoj turi policijoj 
užsiregistruoti. Jeigu to nepaT 
darai bėgiu 24 valandų, tai 
tuoj tave baudžia. Bausmė sie
kia net šimtą rublių. IPriegtąm 
ir už įregistravimą policijai 
reikia šešis rublius
Tuo: tarpu Lietuvoj tos cere
monijos veltui atliekama.
“Draugai, jeigu nesudėsite pi

nigų, tai turėsime be pietų 
apsieiti...”

Dabar pažiūrėkime, kiėk ten 
gyvenimas užtikrintas. Jau ant 
rytojaus Bagočiunas po pusry
čių pareiškė: “Draugai, jeigu 
nesudėsite pinigų, tai turėsime 
bę pietų apsieiti, nes aš prie 
gavęs neturiu nei vieno rub-

Dabar pažiūrėkime, ar mes 
važiavome tik ūpo pagauti, 
kaip tai tvirtina Pruseika. Nie
ko panašaus. (Pirmiausiai meš 
susirašėme laiškais. Klausėme 
apie gyvenimo sąlygas plytny- 
čioj, — kiek uždirbama, ar vi
si lygias teises turi, kiek va
landų reikia dirbti? Praėjo 
kiek laiko ir mes gavome at
sakymą iš valdybos. Formališ- 
ką atsakymą. Laiškas maždaug 
skambėjo taip: girdi, mes vi
si apsvarstėme jūsų klausimus 
ir turime pranešti, jog koope
ratyvas* gyvuoja ' gerai, visos- 
mašinos yra moderniškiausios, 
iš Amerikos atgabentos. Dirb
ti reikia tik aštuonias valan
das per dieną. Gyvenimas pil
nai užtikrintas, - 
mės dėl rytojaus 
Nedarbo nėra, 
kadangi namai 
upės kranto, 
das.

Iš to laiško 
dis, kad ten 
gyvena, kaip 
Tada aš Valentui 
“Važiuokime 
galėsime. Darbas mus juk ne 
gali nugąsdinti 
me pripratę. Nereikės bent rū
pintis dėl rytojaus, kaip Ame
rikoj ir kitose kapitalistinėse 
šalyse. Bile buš pragyvenimas 
užtikrintas, tai daugiau nieko 
ir nereikia”.

4OYEARS
C15 ouhceš for 254

NestiibŠlIiiO* M’l i 
niii krufi
lipHltOllk llUOIUĮ, fį 
bu vlfk »u ■ j'iio. K

Švelnus, Hkuniuf, l« gero Ch<<l- 
<lur sūrio padarytus, j Si,vlrSkInH 
taip 
tas Amerikos ^dlkhl&s Muisto 
Komisijos. Vm labui ijmlstlngM*

Nusipirk ddr viemi sūrį VUd' Ji* 
vq fcroseininką Šiandie.
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PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IR KORTELES
Labai Gražios, Sidabrines 

ir Auksines —

NAUJIENOS, CHeagg,

jimą negalėjo būtį net kaiBrtfe, 
kadangi tam reikėjo kelių ttik- 
stančių rublių. Na, d kur juos 
paimsi ? •

Nėra šaulės, nėra plytų, 
nėra ir ftiaisto

Dirbame ir dejuojame. Ply
tas parduodame pigiai, taip 
kad tiesiog už darbą neužsi
moka. Kadangi pečius sugriu
vo, tai dirbome tik tob kol sau
le džiovino. Kai om atvėso, 
tai ir plytų trtr'Sjbį
sustoti. Viskas uŽOtrėi ^ už
sidarė ir virtuvė, ftėbetfi-
ko pinigų inhtšttii

AŠ pradėjau tesimi šė- 
nesniųjų IfOjfehhhĄi, kiį jie da
bar darys. Jfė tik pėčirtš trau
ko. Nebėra krtr jlėfhš dirttfti.

kmh^i
' iŠiįyVėh^ po

Kai kurie jų Atsivežė;
Jie suj 

rtiaitirtdši šayrt 
įinigais. Jie vis tlkCjėŠi, khd 
dalykų padėtis pašitaišyš ir at-Į 
eityj jiems nereikės riipintiš 
rytojumi. Baisiai apšfghvo.

“Norime blaltos durtiridš”...
r i

Kai kurie nutarė ieškoti dar
bo anglies kasykloše, bet ir tėh 
pasirodė tokie pat pyragai. 
Amerikonai, kuriems dar ne- 
buvo uždarytas kelias, skubiai 
pradėjo rupintiš iŠvaŽiAvimu. 
Kai kurie amerikonų buvo at
važiavę su višomiš Šeimomts ir 
atsivežę $ėriį rhkandų. Jie Vis-; 
ką paliko ir džiaugėsi, khd gh-, 
Ii iš to fojauš ištfhkti.

Mums bebūnant, pusėtinai 
Atvėso oras, šalta, P’erA khr 
pasidėti. Kambariai neapšvies
ti. Apie elektrą, žinoma, nega
lėjo būti ir kalbos. Sulindorne 
į virtuvę ir žibiname lemputę. 
Visi nervuoti, ' nesukalbami. 
Vaikai verkia:* girdi, važiuoki
me namo; meš norime baltos 
duonos... Baltos duonos tuo 
laiku niekur nebuvo galima 
gauti. Prie darbo biržos stovė
davo tūkstančiai bedarbių. Mu
sų palyginamai nedideliame 
mieste jų buvo priškaitoma li
gi vienuolikos tūkstaričių. Pra- 
gyvenimas, perkant maištą bol
ševikiškais rubliais, pašidA*r'e 
baisiai brangus: ‘

Bolševikiški cinauninkai
Matome, jog juo toliau lauk

sime, tai tuo bus blogiau. 
sifarėme ir išvažiavome į Mas
kvą. Teko aplankyti daugybę 
visokių valdiškų įstaigų, kol, 
ant galo, sutvarkėme savo rei
kalus. Visur sutikome tokius 
pat činauriinkus, kaip ir , caro 
laikais, — niekur jokio drau
giškumo, jokio prielankumo.

Ko jus čia važiavote?
Pasilikę draugai labai apgai

lestavo, kad mes likome Nu
vilkti., Girdi> nejaugi jus ne-

VIRŠ

^3,000,000.00

Visi rAŠyli laikraščiuose apie 
tAi, ikAš ifiėBš lėkę pergyventi 
mUėV&fškafae Vojttj.

Reikia stebėtis iš tų pru- 
šeikinių dorovės: jie sufanati
zavo žmonės, apgavo jiios ir 
upkrAustė jų kišęiiėš, d dabar 
tyčiojasi iš jų. Puikųš darbi- 
nihkų hžtArėjAi, — nėra kas 
sakyti!

Pruseika rašo, kad sugrįžė- 
liAi viėhl nuėjo į kairę, kiti j 
dėšihę pas “Naujienas”. Kodėl 
ne? Su teisybe galima visut 
eiti, tik h’e pas jumis, nes tei
sybė jums akis degina.

• ♦ f'» ' * ■ * • r ’ < <'■
■■ II ■ .................. II Mum....... MBĮ—Į !■ ............

Garsinkitės Naujienos^

Ilgų ihėtų patyrimas duodą mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pirtigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Li e t u vo j e.

Mes taipgi pasiunčiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Bratili- 
įbn, Kahadėih, Argentinon ir į kitus kraštus.

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO

PROBAK

(PROBAK BLADFH

Mayoonaise

NOW OFFEREP AT
REDUCED PRICES

DOUBLE
ACTING

MHLIONS PEpOUNDS/US.... BY ou.^G.oyEfiift t.{ E

ALWAYS 
Kitchen-fresh!
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Vaikų Globos Pagrindai

laiku Čais ministeri

LIETUVOS ŽINIOS
Vilkaviškis

Kontrabanda.

apieIš
2

Iš Alytaus prieš

yra daugiausiai naudingaorganizaci-

Ką

0

f

CHM

tų pareigų 
visuomenei

šūvį ir sunkiai 
— kulka pėrė-taigi, valstybes 

Tuo pačiu įneša-

abifurijen- 
gim-

NAUJIENOS, -Chicago, UI.
—■■■■■................  '■ I --------- ■— 1 '

Nuleistas ui tėvo sumušimą 
Antanas Namelis sušaudė savo 

tėvą ir liudininkus.

Tos prismonis. kuriomis iš
mis tautos nugali kelią už- 
stojančias kliūtis, sudaro ypa
tingąjį tautos pobūdį.

Heimerich.

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halstcd St., Chicago, III,

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

GĘRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
.krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAlHmffl

1N0UK OFFICE

i'

►

I

fclUilįįįį. ju. i*

Šiuomi siunčiu
-* ■ u

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė

Adresas
< v. \i -i-

Amžius
/

Kam užrašote?

Ar giminė?

Jo adresas

1. Vaikų globos šūkis, “Vai
kų gerbūvis turi būti aukš
čiausia įstatymas — Tokiu Šu
kiu kiaurai nuo pradžios iki 
galo pagrįsti Vokiečių respub
likos naujausieji vaikų gerbū
vio įstatymai (Reichsjungend- 
XVohlfaktsgesetz). Tie įstaty
mai yra kūrinys naujais prin
cipais ėmusios kurtis ir tvar
kytis pokarinės vokiečių val
stybės, kurioje visuomeniško
sios idėjos rado daug gilesnį 
ir platesnį pritaikinimą. Iki 
tol tiek gilios visuomeniško
sios idėjos buvo keliamos tik 
atskirų asmenų ir organizaci
jų, o pa’J valstybės santvarka 
dar vis tebesi rėme individua- 
liškais pradais. Gilios vaikų 
globos idėjos yra prigijusios 
ir kituose Centralinės Euro
pos, o iš dalies ir Anglijos ir 
Amerikos kraštuose. Trumpai 
tariant, šiandien jau visas kul- 
turingas pasatilis ir vaike ma
to tokį visuomenės narį, kuris 
neturi būti be dėmesio bei 
globos paliktas. Vaikų gerbū
vis nebėra filantropinė malo
nė, bet yra valstybės uždavi
nys. Taigi, tik po karo vaikų 
gerbūvio ir globos reikalai 
įgyja naują kryptį. Palyginę 
su netolima praeitim, o su kai 
kurių valstybių ir nudinie vai
kų būkle, matome, jog yra šok
tas dideils šuolis pirmyn.

2. Vaikas beteisis daiktas. 
Norint suprasti tą didžiąją 
pastarųjų laikų pažangą, ten
ka prisiminti senovės laikų 
vaiko teisę, kada pas romėnus

. tėvas, visai neatsižvelgdamas 
net ir motinos norų, sprendė 
lengva širdimi pats vienas net 
kūdikio gyvybės klausimą: 
jiems kūdikis buvo toks nuo
savybės daiktas, su kuriuo 
tėvas gali elgtis kaip nori. Vi
siška tėvo nuosavybės teisė į 
vaikus buvo ir pas senovės 
germanus, pas daugelį vidur
amžiu ir dar vra net šiandien 
pas kai kurias Azijos, Afrikos 
ir kitų kontinentų tauteles.

Net ir graikams kūdikis bu
vo toks pat beteisis daiktas, 
tik su tuo skirtumu, kad nuo
savybės teises į kūdikį ir vai
ką turėjo ne tėvas, be‘i vals
tybė, atsižvelgdama, ar kūdi
kis galės išaugti tinkamas val
stybės žmogus, sprendė jo li
kimą. Net Platono teorija 
apie socialinį suskaidymą re
miasi tais pačiais principais: 

turi 
pagal jo

valstybės gerovei vaikas 
bu'į auklėjamas 
įgimtuosius gabumus.
Toki vaiko būklė ir rodo, 

kad socialinėj santvarkoj dar 
neegzistavo vaiko kaip as
mens teisė gyventi: vaikas bu
vo privatinė ar valstybės nuo- 

* savybė.
3. Individuališki vaiko prin

cipai gyventi. Kartu su krikš
čionybe vis giliau skverbėsi 
pažiūra, kad kiekvienam 
žmogui yra lygi teisė gyventi. 
Pagal krikščionių mokslą gy
venimas žemėj tik pasiruoši- 
map amžinajam gyvenimui. 
Tuo krikščionių tikyba griež
tai draudžia ne tik kūdikius 
žudyti, bet ir abortus daryti. 
Šis principas iš krikščionių 
mokslo jau V amž. pereina ir 
į pasaulinės valdžios įstaty
mus, kuriais užtikrinama kū
dikio teisė gyventi. Tuo jau 
valstybė imasi saugoti kūdi
kio teisę gyventi tam tikslui, 
kad gyvendamas žmogus pasi
ruoštų amžinajam gyvenimui. 
Taigi, vaiko teisė gyventi išei
na grynai 
principų, 
saugodama 
ima vaikų 
nesirūpina 
gyvenimu.
skurdas, ligos ir badas varo 
kūdikius į kapus.

Vaikų auginimu kai kur tiek 
senovėj tiek viduramžiais rū
pinosi atskiros gentys. Kiek

platesniu mastu ima rūpintis 
bažnyčia, steigdama prieglau
das, vaikų namus, mokyklas ir 
kt. auginimo globos įstaigas. 
Pati pagrindinė tos globos 
idėja — suteikti reikalingąsias 
gyvenimo sąlygas, t. y. ap
saugoti nuo bado, šalčio ir 
skurdo. Tuo budu to meto 
globa yra ne kas kita, kaip ne- 
t urulių globa.

Vėlesniais amžiais bažny
čios pavyzdžiu vaikų globa 
ima rūpintis ir visuomenė, 
įvairios visuomenes organiza
cijos, bažnytinės arba pasau
liškos ir pavieni asmens. Ta
čiau globos principai lieka tie 
patys: globoti neturtinguosius, 
išeinant iš gailestingumo. Au
klėjimo uždaviniai ypač ap
leistųjų ir šiaip įvairių iš pri
gimties ar dėl aplinkos išskry- 
pėlių dar ilgai buvo visai sve
timi. Taigi vaikų globa dar 
iki pat naujausių laikų re
miasi tik individnališka teise 
gyventi ir auginimo principais.

Tik pačiais paskutiniais 
laikais imta rūpintis vaikų au
klėjimu, t. y. imta rūpintis 
globa tokių vaikų, kurie ypa
čiai reikalingi ypatingo auk
lėjimo. Tuo budu iš neturtė
lių globos pereinama į defek- 
Ųngųjų ir dvasios iškrypėlių 
globą. Tačiau individuališ- 
kas ir gailestingumo principai 
lieka globos pagrinde. Tokiais 
principais vaikų globa remia
si kai kuriuose kraštuose, o 
taip pat ir pas mus dar ir 
šiandien: vaikų globa rūpina
si bažnyčia arba įvairios pri
vačios visuomenės organizaci
jos tik iš filantropijos.

4. Sociališki vaiko principai 
gyventi. Tokių principų šak
nys jau gludi senovės graikų 
santvarkoje: vaikas žudomas 
tik tas, kuris pasirodo nebu
siąs visuomenei tinkamas. 
Tačiau tie papročiai paneigė 
individuališką teisę.

Naujausios asmens ir visuo
menės santykių pažiūros ne
bedaro to griežto skirtumo: 
“asmuo išauga tik visuomenė
je, visuomenė tegali egzistuoti 
tik iš asmenų — asmuo ir vi
suomenė vieningas organiz
mas’’. šiuose principuose kaip 
tik randama individuališkų ir 
sociališkų pradų sintezė. Pri
pažįstant kiekvieno vaiko kaip 
individo teisę gyvenai, kartu 
eina ir antrasis principas, kad 
vaikas, kaip visuomenės na
rys, yra visuomenei naudingas 
bei reikalingas. Tuo budu vai
kas turi ne tik teisę būti vi
suomenės narys, bet ir parei
gas visuomenei. Visuomenė 
ar valstybė globodama vaiką 
turi ne {ik pareigas, bet ir tei
ses. Taigi šiuo atveju vai
kas jau nebėra koks nors daik
tas kam nors kitam arba indi
vidas pačiam sau, bet kartu 
asmuo ir visuomenė. Vaikas 
globojamas tampa žmogumi, 
bet kartu ir visuomenės na
rys. čia ir gludi kaip tik tos 
giliausios sąveikos šaknys, 
kad tuo keliu vyksta abipusis 
veikimas bei nepabaigiamoji 
♦ransformacija, o kartu ir 
kompensacija. 1

Šie vaikų globoj principai 
tuo pačiu jau nustoja filantro
pinio pobūdžio nešamo kokių

nors privačių asmenų ar orga
nizacijų, bet yra vieningosios 
visuomenės, 
uždavinys.
mi gilesnieji auklėjimo princi
pai: globoti ne tik neturtėlius, 
bet visus vaikus reikalingus 
ypatingos priežiūros ir auklė
jimo, kad galėtų tapti tikrais 
žmonėmis ir naudingais visuo
menėj nariais.

šitaip esant, tėvų teises 
į vaiką žymiai susiaurėja: vai. 
kas yra ne tik tėvų, bet ir vi- 
suoinenės bei valstybes turtas. 
Del to valstybė gali kištis į 
vaiko auklėjimą ir net dėl blo. 
go tėvų auklėjimo gali atim
ti tėvų teises į vaiką. Tuo me
tu vaikas* pereina į visišką val
stybės globą.

Taigi, naujausioji vaikų glo
ba jau toli gražu prašoka naš
laičių ir neturtingų globą: vai. 
s'ybė imasi globoti visus vai-

mu ir auginimu.
Ir čia matome, jog natūraliu 

vaiko auginimo teisės ir pa
reigos nešėja šeima, kaip vi
same švietime ir auklėjime, 
taip ir globoje, užleidžia kul
tūros sukurtajam 
ir teisių nešėjui 
bei valstybei.

5. Vaikų globos
ja. Kad naujausieji vaikų glo
bos principai turi dvejopą 
kilmę ir pagrindą: a) asmeny
bės teisę gyventi ir b) visuo
menės t,eisę ir pareigą į as
menybę, — tai tuo pačiu ir 
organizaciją remiasi tų idėjų 
pasireiškimu: a) asmens mei
lėje ir b) valstybės santvarko
je. Tik šoms idėjoms — moti
nai meilei ir tėvui valstybei— 
susijungus, -gimsta ir tarpsta 
naujasis kūdikis — vaikų glo
bos organizacija ir veikimas.

Iki karo vaikų globos racio
nali organizacija dar tebebuvo 
tik užuomazgoje. Jei ne visa 
eilė ekonomiškų ir sociališkų 
sukrėtimų, gal dar ir šiandien 
nebūtų atmerktos akys ir ne
būtų įžvelgtas racionalios vai
kų organižgcįjpJS Reikalas. Dar 
ir šiandien daugelis valstybių 
vaikų globa rūpintis palieka 
filantropinėms . draugijoms, 
pačios teprisidėdamos tik pa
šalpomis. Net ir tokioje Švei
carijoje, kur taip giliai įau
gę visuomenški jausmai, vaikų 
globos atžvilgiu valstybė ima
si tik padedamojo vaidmens, 
o ne tiesioginio iniciatoriaus 
ir nešėjo, ir vaikų globos tik
rovė daug kuo atsilieka nuo 
Austrijos ir Vokietijos.

Austrijoje ir Vokietijoje 
tuojau po karo įkurtoji jau
nuomenės įstaiga (Jugend- 
aml) sukoncentravo visus vai
kų globos uždavinius ir pa
reigas į savo rankas. Toji įs
taiga ėmėsi racionalaus ir pla
ningo visame krašte darbo. 
Tiesa, paliko egzistuoti ir fi
lantropinės draugijos, tačiau 
tik padėjėjų vaidmenyje. Val
stybė planingai ėmėsi steigti 
vaikų globa# reikalingas įstai
gas, kurių ypačiai pažymėti
nos šios: 1) vaikų ir mofjnų 
sveikatos ir auklėjimo patari
mų punktai, 2) kūdikių ir vai
kų auklėjimo priežiūra ir 
kontrolė pačiose šeimose, 3) 
visokeriopa pagalba šeimoms, 
4) kūdikių ir vaikų namai, 
klubai, aikštelės, vaikų i auk
lėj imas svetimose šeimose, 
įvairus šuklėjimb namai, prie-
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iš individuališkų 
Tačiau valstybe, 
šį principą, nesi- 
globos ir net visai 
vaiko auginimu ir 

Todėl neturtas,

taigų, apie kurias smulkiau 
kalbėti tepalieka kitam kar
tui. Tuo tarpu tenka pridurti 
dar vieną, jog vaikų globa į- 
cina į tuos kelius, kuriais ei
na švietimo organizacija. Kaip 
mokyklos šiandien jau nebėra 
privatus reikalas, taip ir vaikų 
globa nori užimti panašias 
pozicijas valstybėje.

“Darbo Sveikata."

XI 1 į 2 d. naktyje
vai. dežiuruojantis pol. Di

delis sulaikė lengvą p. Ruo- 
čkaus mašiną, kurioje rasta 6 
bačkos kontrabandos vynuo
gių. Važiavusis drauge kon- 
trabandistas p. A. Linkaitis 
ta pačia mašina su visa manta 
pristatytas į Virbalio muitinę.

XI 2 dienos metu apie 3 
vai. taip pat teko matyti prie 
autobusų stoties du policinin
kus apžiurinėjanl dviejų mo
teriškių pundus, kurios irgi 
buvo nusivarytos į nuovadą.

Savaitę antkščiau per Vilka
viškį irgi pervažiavo su kont
rabanda 200 metrų šilko, kuris 
Marijampolėje buvo sulaiky
tas.

.................. . ............

lauko pro langą paleido į tėvą 
iš revolverio 
tėvą sužalojo
jo per plaučius. Tėvas tuojau
nugabentas . Kauno miesto li
goninėn.

Tėvas atsipeikėjęs tvirtina 
matęs, kad sunūs pro langą į 
jį šovęs.

Bet dar ne viskas: Mykolas 
Rainelis turėjo liudininku kai
mynę Paukštienę. Tai Anta
nas Barnelis užpyko ir ant 
Paukštienės: jis nuvyko pas 
Paukščius ir vietoje nušovė 
Paukštį, o Paukštienę taip 
pat atgabenta Kauno miesto 
ligoninėn.

Antanas Rainelis, 30 met. 
amž., su tėvu jau seniai vai- 
dijos dėl ūkio, Jis vedęs ir tu
ri 2 vaiku.

Iš teismo Antanas Rametis 
namo negrįžo — slapstės ir 
slapstydamasis nušovė savo 
tėvą. Jis tebesislaps’o ir da
bar.

liau paaukojo 250,000 litų žy
dų realinei gimnazijai, kuri 
pernai pastatyta Kęstučio 
g-vėj. šiemet paaukojo 100,- 
000 litų Alytaus žydų vidur, 
mokyklos rūmams statyti. Be 
to, paskutiniuoju
paskyrė 20,000 lt. Lietuvos u- 
niversiteto studentų stipendi
joms.

Stipendijos bus duodamos

tiems abiturijantams 
rint tautybės ir religijos), ku
rie geriau yra baigę gimnazi
jas.

Dabar sudaryta (o fondo 
stipendijoms skirstyti komisi
ja (prie švietimo 
jos), o švietimo 
renka žinias apie
tus geriausiai baigusius 
nazijas.

Dosnus amerikietis 
žydas

KAUNAS.
did. karą yra išvykęs Ameri
kon Ęd. Čais, kuris pasidaręs 
stambiu pram. neužmiršta 
Lietuvos ir Lietuvos žydų; 
čais vasaros metu apsilanko 
Lietuvoje.

Čais prieš 5 metus yra pas
kyręs 50,000 lt. neturtingiems 
žydų studentams šelpti; vė

Jūsų Dovana

daro tėvų ir vaikų 
nesantaika

Nesenai Kauno apygardos 
teismas sprendė Antano Ba
rnelio, Dovainionių I km., 
Rumšiškės vols. gyventojo 
baudž. bylą. Barnelis buvo kai 
tiriamas tėvą ^sumušęs ir teis
mas jį nubaiųle t men. papr. 
kalėjimo. j,

Po teismo .Raineliai parvy
ko namo. Tėvas, Mykolas Ra
inelis, 73 metų amž. apie 9 v. 
vak. sėdėjo prie stalo ir va
karieniavo. Simus Antanas iš

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per suviri du metu turčjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius llnlmentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

S. Ne
Philadelphla, Pa.

Ar jus galite įsivaizdinti sau naudingesnę do
vaną kaip telefoną? Mes galime padaryti tam 
tikrą patvarkymą, kuriuo jus galite dovanoti 
telefono patarnavimą savo giminėms arba 
draugams, o sąskaita už patarnavimą gali būt 
pasiųsta jums. Arba mes galime padaryti pa
našų patvarkymą, kuriuo jus galite padaryti 
dovaną savo motutei, sesutei būtent tokį ex- 
tra parankamą, kaip extention telefonas ir 
sąskaita už tą “extra telefoną*', mes galime 
pasiųsti jums kas mėnesį. Tokia dovana su
taupys bereikalingai išeikvotą laiką ir žinks- 
nius tiems, kurie jums yra malonus ir 
brangus.
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NATURALLY GO FORWARD. There lt always a Great 
Demand for Men and Women with togai Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subjoct at a time. No Time Lošt. New Classes 
formed nino tlmos a Year. Start Studying and Eam- 
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14 EAST MONROE STREET
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(Ėst. Fcb. 3, 1894)
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v Rusi jos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslls, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti.' ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiai ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzte ,8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v? v.
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“ŠLUBŲJŲ ANČIŲ” OBSTRUKCIJA.

Pirmame kongreso posėdyje buvo paduota balsavi
mui spykerio Garnerio rezoliucija, atšaukianti 18-jį kon
stitucijos amendmentą. Už ją balsavo 272 kongresma- 
nai, prieš — 144. Kadangi truko 6 balsų iki dviejų treč
dalių daugumos, tai rezoliucija nepraėjo.

Analizuojant balsavimo rezultatus, pasirodo, kad 
daugiausia balsų prieš prohibicijos atšaukimą padavė tie 
kongresmanai, kurie nebuvo išrinkti lapkričio 8 d., kitaip 
sakant, “šlubosios antys”. Tarpe 144 kongresmanų, bal
savusių prieš rezoliuciją, tų “šlubųjų ančių” buvo 82: re- 
publikonų 71 ir demokratų 11.

Taigi neišrinktųjų kongresmanų obstrukcija sutruk
dė reformą, kurios reikalauja milžiniška dauguma Ame
rikos žmonių. Jeigu butų buvusi legislaturų patvirtinta 
senatoriaus Norriso konstitucijos pataisa, kuri panaiki
na trumpąsias kongreso sesijas, tai neišrinkti kongres
manai turėtų sėdėti namie ir nebegalėtų sabotažuoti 
žmonių pareikštą valią.

Bet vistiek yra aišku, kad prohibicijos atšaukimas 
šiandie yra tik laiko klausimas.

PATRIOTĖS” PASTATĖ AMERIKĄ ANT JUOKO.

Amerikos konsulas Berlyne pasišaukė prof. A. Ein
šteiną ir uždavė jam ilgą litaniją klausimų, norėdamas 
patirti, ar garsusis vokiečių mokslininkas gali be pavo
jaus Jungtinių Valstijų institucijoms būtį įleistas į šią 
šalį. Konsulas klausinėjo Einšteiną, kokios jo yra poli
tinės pažvalgos, kokioms organizacijoms jisai priklauso, 
ir 1.1. Šituo kamantinėjimu reliatyvumo teorijos auto
rius taip įsižeidė, kad jisai atsisakė toliaus pasiduoti 
“inkvizicijai” ir, pasiėmęs apsiaustą ir kepurę, išėjo iš 
konsulo raštinės.

Mat, Einšteinas netrukus ketina atvykti į Califor- 
niją mokslo tyrinėjimo tikslais, ir jam reikėjo gauti iš 
Amerikos konsulo vizą. Amerikos laikraščių korespon
dentai dabar aiškina, kad vokiečių profesoriui buvo už
duoti tie klausimai, kuriuos turi atsakyti kiekvienas ke
liauninkas, norįs įvažiuoti į Jungtines Valstijas. O kon
sulas, girdi, turėjęs atlikti savo pareigą, nes iš valsty
bės departamento Washingtone jam buvę pranešta, kad 
kokia ten “Woman’s Patriot” organizacija Amerikoje 
padavusi prieš Einšteiną skundą, jogei jisai esąs “ko
munistas”. Vadinasi, jeigu pasivadinusių “patriotėmis” 
aklų moterėlių būrys nešioja liežuvius į Washingtoną, 
tai Amerikos valstybės departamentas ir konsulas leid
žia šios šalięs valdžią statyti pajuokai viso pasaulio

Anąmet, kada prof. Einšteinas pirmą kartą atvyko 
į Ameriką, tai prezidentas Hooveris atsiuntė jam į uo
stą sveikinimo telegramą. New Yorko miestas jį iškij- 
mingai priėmė ir suteikė jam garbės piliečio titulą. Šį 
rudenį Einšteinas tapo paskirtas ligi gyvos gaivos ma
tematikos skyriaus vedėju naujame aukštųjų mokslų in
stitute, kuris yra steigiamas Princeton’e, N. J. Ir to vi
so akivaizdoje Washingtono biurokratai rado reikalinga 
daryti jam kvotimus, “kaip kiekvienam emigrantui.”

Truko dar to, kad konsulas Berlyne butų Einšteiną 
paklausęs, ar jisai mokąs skaityti ir rašyti, — nes juk 
ir toks klausimas yra kvotimuose, kuriuos turi atlikti 
važiuojantieji į Ameriką!

SAKYSIME, KAD TAIP BUTŲ RUSIJOJE

Sovietų Rusijoje yra-, be abejonės, daug vargą ken
čiančių ir badaujančių- žmonių; gal' būt, nemažiau, kaip* 
Amerikoj^ žinių agentūros, kurios turi savo atstovus 
Maskvoje, ir Amerikos laikraščių korespondentai daug 
kartų yra pranešę,. kad maisto, trūksta net derlingos Uk
rainos ūkininkams;, nekalbant jau apie biednuomenę did
miesčiuose.

specialius ginkluotus G-P-U butrius, k jie butų; kaip be- 
matant išblaškyti *** tik yaudbnęs balos pasiliktų toje 
Vietoje, kur buvo* maršuo tojai:

0 kapitalistiškoje Amerikoje komunistai turi teisę 
keliauti į Washtngtoną, duoti peticija# kongresui* ir ki*
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tokiais budais vesti agitacijią už savo reikalavimus. Jei
gu kas bando jiems neduoti šitomis teisėmis naudotis; 
tai jie kėlia triukšmingus protestus.

Kodėl gi komunistų valdžia Rusijoje nepripažįsta 
žmonėms bent tiek teisių, kiek jų turi kapitalistiškos 
šalies gyventojai?
-... .

H. G. WELLS SIŪLO PEROR
GANIZUOTI PASAULĮ

fa.,,....... .. i ....... iM.1 .11.11 ... ........................

tis ir kol bus varžomas susi
siekimas tarpe tautų.

Tarpe didriių valstybių, ku
riose yra panaikintos šitos pi
liečių laisvės, šiandie mato
me milžinišką sovietų Rusiją, 
fašistišką Italiją ir visą eilę 
mažesnių diktatoriškai valdo
mų valstybių. Nors Wells ma
no kitaip, bet logiškai išeina, 
kad bolševikai* ir fašistai; kai
po žmonių laisvės priešai, tu
rės būti išskirti iš pasaulio re
konstrukcijos jėgų, kol jie ne* 
atsižadės savo diktatoriškų 
siekimų.

‘ 'Re voliucin S s strategijos" 
pagrindai.

H. G. Wells sako,, kad įvy
kiu imui tų revoliucinių tikslų 
reikia ir tam tikros strategi
jos,, arba veikimo’ plano, čia 
jisai nustato šitokius punktus:

I, Atsižvelgiant į dabartinį 
žmonijos reikalų įvairumą; 
butų nepraktiška mėginti su
jungti visas rekonstrukcijos 
jėgas vienoje organizacijoje. 
Reikalinga’ yra ne viena orga
nizacija, bet greičiaus susita^ 
rimas tarpe daugelio įvairių 
organizacijų ir grupių.

2* Viena galingiausiųjų pa
jėgų, kuri turėtų būt panaudo
ta naujojo pasaulio įkūrimui, 
yra, anot Wellš’o, išnaudoja
mųjų masių kova prieš išnau
dotojus, t. y. “Klasių Karas.” 
Juo labiau žmonija artinsis 
prie savo tikslų įvykinimo, juo 
labiau tas karas silpnės ir, 
galų gale, visai'pasiliaus, kuo
met visuomenėj^ išnyks klasių 
skirtumai.

3i Lygiai svarbus, Wells’o 
nuomone, yra tas visuomeniš
kas jausmas, jęuris gyvuoja 
daugumoje žmonių ir kuris 
skatina juos planuoti, galvoti 
ir pašvęsti savo energiją švie
timui, mokslui ir visuomenės 
labuii Iš šitų palinkimų yra 
gimę įvairus revoliuciniai ir 
progresyviai judėjimai, kurie 
veikia kuone kiekvienoje ša- 
ijyje.

Tai šitoks yra, trumpai saf- 
Raut, Wells’o “pasaulio revo
liucijos” arba “pasaulio re-' 
konstrukcijos” projektas. Au
torius visai teisingai pastebi; 
kad jo siuloiųas planas rete 
kala uja didesnio profilių jė
gų ir energijos įtempimo, ne
gu ginkluotų sukilimų ir stai»- 
gių politinių perversmų dary
mas. Jo projektuojama revo
liucija žymiai skiriasi nuo tų 
“revoliucijų,” kurios susideda 
iš barikadų statymo, minių 
sukilimų ir nuverstųjų’ valdb** 
vų žudymo.

Menko kultūrinio išsilaviite 
mo žmonės, iš tiesų, daug len
gviau randa- savyje pasiryžimo 
eiti ant. barikadų su ginklais 
rankose ir statyti į pavojų sa
vo gyvybes, negu priklausyti 
organizacijai ir taikiomis prie
monėmis kovoti už geresnę at
eitį. Bet ginkluoti minių maiŠr 
tai nevisuometi pakeičia vis- 
suomenūs santvarkos pagrin
dus, ir neretai’ jie padedi ne 
progresui; bet reakcijai. Pa
vyzdžiui, Vokietijos hitlerinin- 
.kai irgi kovoju su. ginklais 
rankose, Sėt jie kovoju prieš 
organiž|tobus darbmiukuss

Ąr Weils’o siimanymas ras 
priįarfeto‘ finsauito opinijbje, 
niek čfe/ teesiimarhe spręstil Bet 
febjai įdbmus yra’ patk felRtąs, 
kad) tt)kį projektą, paduoda 
pagarsėtą vtšftme’ pasaulyje

Garsusis anglų rašytojas ir 
istorijos populerizatorius, H. 
G. Wclls, sako, kad viso pa
saulio pažangieji elementai 
privalo sujungti savo jėgas ir 
perorganizuoti pasaulį naujais 
pagrindais. Jo nuomone,, dide
lė dauguma žmonijos šiandie 
yra nepasitenkinusi tąja tvar
ka, kuri užtraukė sunkų eko
nominį krizį, politiškus kon
fliktus ir nuolatinį karo pa
vojų ant kultūringųjų šalių, ir 
tas nepasitenkinimas nuolatos 
auga.

Be*, nepatenkintoji daugmiia 
yra susiskaldžiusi į daugybę 
grupių, kurios ne tik nemoka 
susitarti tarpe savęs, bet visą 
laiką kovoja viena su kita ir 
stengiasi trukdyti viena kitos 
darbą. Anot Wells’o, šitos jė
gos galėtų įvykinti pasaulio 
rekonstrukciją, jeigu jos pri
imtų bendrą programą ir vie
nodą veikimo planą. Didis an
glų rašytojas sakosi ilgai gal
vojęs apie tokį bendrų visai 
pažangiai žmonijai tikslų pro
gramą ir veikimo planą ir 
svarstęs jį su daugeliu žymių 
žmonių. Kaipo rezultatą šitų 
galvojimų ir diskusijų, jisai 
patiekia įdomų sumanymą, 
kviesdamas visus protaujan
čius žmones jį kritikuotj ir pa
pildyti.

Wells pagamino trumpą 
bendrų pažangiosios žmonijos 
siekimų projektą, susidedantį 
iš 5 punktų. Tas projektas, 
anot jo, negali būti kitoks, 
kaip socialistiškas.
Turto šaltinių vystymas ir 

protingas jų paskirstymas.
Kaipo vyriausią pasaulio už

davinį šiandien, autorius sta
to pasaulio turto šaltinių iš
vystymą ir jo vaisių paskirsty
mą tokiu budu, kad visi že
mės kamuolio gyventojai butų 
kiek galint geriaus aprūpinti. 
Šituo tikslu jisai siūlo:

1. Privatinę gamybą dėl pel
no laipsniškai keisti kolekty
ve (visuomeniška) gamyba, 
kartu vystant kompetentišką 
tokios kolekf.yvės gamybos va
dovybę.

2. Įsteigti apimančią visą 
pasaulį pinigų ir kredito siste
mą, kuri užtikrintų pinigų 
vertės pastovumą ir apsaugo
tų atskiras šalis nuo pasken
dimo skolose.

3. Suorganizuoti pasaulio 
taiką, kad butų pašalintas ka
ras, panaikintas valstybių ap
siginklavimas ir kad nepri
klausomos tautų valdžios laip
sniškai vis labiaus butų pa
statomos po pasaulio kontro
lė.

4. Moderniškas švietimo su
tvarkymas visame pasaulyje; 
idant kiekvienas žmogus ga
lėtų įgyti žinojimą ir idėjas 
,ir pasidarytų, tinkamas, koope
ruojant su kitais, darbuotis 
įbęndram labui.

5. įsteigimas*, ir* saugojimas 
žpdžib Įrisvėsi spaudos laisvės 
ir ^judėjtoio laisvės vteanie 
pasaulyją.

į Phstebėliua šiame Wellstfe 
Bet sakysim®, kadi badauaaatieji žmonto

110 rekonstrukcijos sąlygų 
spaudos, žodžio ir jiiįd^jinįp 
Wisbę. Su $ita» anglų rašytojo 
^nuomone sutiks, kiekvienas; 
;U0s,. iŠ tles^, pasaulis negalės 
^persiorganizuoti* ir sukurti 
; naujas apystovas žmoiUjcįs. gy- 
“vėriimūf,, Itol* Žmpnės neturės 
tetee# laisvai reikšti* savo* nun

♦ ♦ ♦ ♦ ♦■♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • » ♦ » ♦
Žągariečių Aguona

Kontrabandininkas
L ’< * * •

tiesų sakant, ir

(Tęsinys)
, Vien kontrabanda Tarmanas 
nepasitenkindavo. Jis turėjo 
idar ir kitą verslą, kuris* buvo 
kur kas šlykštesnis. Būtent, 
jįte tiesiog emigrantus apiplėš*- 
davo. Apiplešdavo įvairiais 
budais; liet jis buvo tiek klasr 
tingas, jog niekas jam tą ama
tą primesti negalėdavo. Kaž
kodėl aš plėšikauti neįpra- 
tau, 
manas tuo nelabai noriai te- 
užsiimdavo. Bet Dūda tai tik- 
rai nesivaržė, ir jis susirado 
sau gerų pagelbininkų smuk
lės gizelių asmeny j, Iš emi
grantų suplėštų pinigų,* laik
rodėlių ir visokių kitokių dai
ktų jis sau nusipirko namų ir 
žemės abipus sienos. Žinoma, 
,iš to grobio tekdavo nemažai 
turto ir Tarmanui. Už tai Tar
manas labiau ir mėgo Dūdą, 
negu mane.

. Ir '

Plėšikavimo srity j aš sau 
karjeros nepadariau, — tik 
vieną kartą tebuvau įveltas. 
Prieš pusmetį mano kontra- 
bandiškos karjeros užsibaigi- 
mą, Tarmanas; nesulaukęs 
Dūdos pagelbininko; jo patek 
gą man įsiūlė. Suprantamas 
daiktas, už tos pareigos atli
kimą jis pasiūlė man gerą at
lyginimą ir savo malonę, kuri 
man daugiau reiškė, negu pk 
nigai. Tadu mes savo žygį at- 
likome sekamu budu: Dūda 
vedė per sieną jauną moterį 
su kelių mėnesių* kūdikiu. Tai 
buvo jauna žydė, keliaujanti 
$ Ameriką pas savo vyrą. Ji 
kartu su savimi vežėsi* senuo»- 
lių ir prosenuolių palikimus: 
sidabro ir aukso daiktus bei 
įvairius papuošalus. Taip pat 
ji turėjo kolekciją senų meta
linių pinigų. Tarmanas apie 
tuos palaikus žinojo. Todėl jis, 
laikė moterį pasienio gyvento
jo grįčioj tol, kol ji nustojo’ 
begalvojusi apie viską, tik 
savo ir kūdikio vargingos ke
lionės sunaikintą sveikatą bei 
Sienos perėjimo valandos pri- 
siaVtinimąi.

; Pb dešimties monotoniškų 
& agoniškų skurdžioj pasie
nio gyventojo- bakūžėj laukt
ino dienų keliauninkei* saulė 
^pasirodė, bet, dteja, trumpam* 
laikui! Buvo rudens vakaras. 
Krito šltebdribis sniegas. Aši 
apsirengiau kareivio drabu
žiais ir apsiginklavau; Paskui 
nuėjau prie bakūžės ir smar
kiai subarškinau į 'aprūkusį 
mažą langelį; kad1 net lūšnos^ 
pūvančios sienos sudrebėjo. 
Kadangi durys greit1. neatsida
rė, tai aš' pradėjau rusiškai* 
keikti. Matomai; lūšnos gy- 
vėntojaii pusgttoai išsigando, 
-ri keliatinininkė tai tiesiog bu1- 
vo isterijos apimta. Kak ant 
galo, dtirys atsidarė, tai' aš įd
ėjau* į vidų ir pradėjau žvan
ginti giiiRTus bei demonstruot- 
ti savo? uniformą. Tai padterė 
laukiamą įspūdį. Tadu aš krei
piaus į' moterį1: 
' ■ ■

•—Skubėk, nes dabar yra, 
kaip mums* atrodo, saugus 
laikas sieną pereiti.

Moteris ant greitųjų sush 
rinko savo daiktus ir pasiė
musi ant rankų kūdikį išėjo 

’kartu su Dūda. Ėjome apie 
vainndąi tedfco. Tat buvo' sunki 
kelionė. Pagalios, priėjom# 
didelę’ pelkę; Dudh ir sako:* 
( —ŽijurėR, tą pelkę mes turi- 
ihe perbristft Anoj pusė} yra 
vokifeČų žemė. Atoiink, j|ei kas. 
betilįėUno atsitiktų* tai kiek
vienas ųž save atsako. Mes 
dardnte viską geriausiai; ką

ifritfii i, ii r, ij,n.it ,m ■

anfcsfi išleido kūdikį iš tankų 
ir pastarasis įkrito į pelkę. 
AŠ tuoj Jf paritvėriteu, bet jis 
jau buvo sušlapęs ir sunkiai 
Rvėpavb. Kaip tik tuo laiku 
pasiardo: “S^oj,!” PttsifodČ 
sargybinis uniformoj ir be jo
kių ceremonijų pradėjo:

—Bobele, iškratyk iš ančio, 
kišenių ir kitur skambučius 
bei žibučius arba eik su ma- 

Kifur visvien turėsi
viską atiduoti, o magary
čioms dar ir į kalėjimą busi 
uždaryta bei sugrąžinta* ten, 
iš kur atvykusi.,.

Ji nesipriešino: iš bliuskutės 
ištraukė pinigus, žiedus ir 
kitus daiktus. Atidavė ir kitus 
savo brangius daiktus. Sargy
binis, visą tą turtą matyda
mas, nesitvėrė iŠ džiaugsmo 
ir dar padarė nuodugnesnę 
kratą. O moteris tik kurčiu 
balsu paklausė:

—Ar daf toli vokiečių že- 
■m6?į

—UŽ pelkės, sausumoj... — 
atsakė vietinės smuklės pa
stumdėlis, Tarmano ir Dudbs 
juodo darbo bendradarbis, 
kuris vaidino sargybinio* ro- 
lį. Mane net šiurpis nukratė 
yisą tą žiaurumą matant. Ma
tomai, žmoniškumo jausmai 
pas mane pradėjo atbusti.

Motina su savo mirštančiu 
Rudikiu slinko į jai nežinomą 
šalį; Vokietiją. Kad1 viskas bu
tų tvarkoj, antrasis “sargybi
nis” surakino manė ir nusive
dė. žinoma, kartu nusinešė ir 
atimtus iš-moters pinigus bei 
daiktus. Dūda, kaf išgirdo ne
va sargybinio' Šukį, nudumė 
savo keliais. Reikia tiesą pa
sakyti, jog mes! jau seniai bu
vome Vokietijos pusėj ir ten 
visų tą šlykštų darbą atlikome. 
Tas įvykis mane baisiai pavei
kė, nes aš buvau daugiau nei 
tikras, kad kūdikis neišliko 
gyvas...

yrą įsitikinęs; kad« geresnio 
rajaus* žmonijų susOkųkę 
tiktai kada fcapitediaino 
sistema Bus puUristte storiuKzr

Moteris* Dūdos žodžių tarsi* 
nei negirdėjo. Ji vos begalėjo 
pavilkti kojas ir sunkiai kvė
pavo, o- jos rankose niurzgė 
kūdikis*. Viduryj* pelkėš, kai 
ji vos* begalėjo, pariti, aš-ištie- 
s-i«ui rankas, kad paimti jos 
.kūdikį* ir tuo/budlį neva* pfe- 
lengvbUi* jdi: kelionę,- J*t per-
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iumi...

kokia naivi kaimo

tai mes .pasilikdavome

moteris pradėjo pasakoti gana 
dviprasmius anekdotus. Ji bu
vo savyj pasinėrusi ir visai ne
paisė,. kas dedasi aplink. Tar- 
mano* panašus pristatinėjimai 
praeityj mane džiugino, bet šį 
kartą jie tik erzino, žiūrėda
mas į’ mergaitės skaistų veide
lį, aš sau galvojau:

—Tri 
žąselė. Be£ kaip ten nebūtų, o 
ji visgi patraukianti ir graži...

6.
—Vaikai, visi daržinėn mie

goti* eikite. Užsilaikykite ra
miai; kad* nei šnapšt negirdė
čiau*. Rytoj anksti kelsime. Bu
kite prisirengę!

Tokiais žodžiais Tarmanas 
kreipėsi į emigrantus, kurie 
visą popietį buvo, uždaryti grį- 
čiop žinoma, tam įsakymui nie
kas nedrįso pasipriešinti. Visi 
suėjo į daržinę. Neatsiliko nei 
Tarmanas; kuris visą laiką ne- 
galėjb* atitraukti* savo akių nuo 
jautoos moteriškės. Mane irgi 
kažkokia* jėga traukė į darži
nę;— norėjai butii arčiau prie 
tos naiviosios kaimietės...

Jei emigrantės mus nemasin
davo, 
grįčioj nakvoti. Bet kai pasi
taikydavo gražių mėlynakių, 
tai mes,'vadai, eidavome į 
daržinę. Vienok kam kas gal
voj, — tai? buvo musų reika
las. Tarmanas buvo patenkin
tas, kad ir aš ėjau į daržinę, 
ir šiukščiu balsu sukamanda- 
vo*:

—Jus,, vyrai; gulkite į šiau
dus netoli durų. O tu, Uršule, 
— taip jis vadino vyriausią 
merginą, — atsigulk dar ar
čiau durų; Galimas daiktas, 
jog caro tarnai jus seka. IPas- 
parto juk niekas neturi, tad 
galt būti riestai. Gulkite visi 
apsirengę. Jei kartais reikėtų 
bėgti, tai nepalikite nei jos.

Vaikinai bailiai galvomis pa
lingavo ir nieko neatsakė. Vy
kesnioji mergina taip pat pasi
liko prie durų; Tada Tarmanas 
kreipėsi* į kitas moteris: :*

: —Judvi eikite j antrą dar
žinės galą; Jei kartais caro 
tarnai bandytų užklupti, tai 
mudu pagelbėsiva.

Viena tų moterų buvo vedu
si. Jlą Tarmanas vadino Baltie- 
tne. JI tuoj pradėjo' eiti j nuro
dytą vietą.

Nei artt žingsnio neatsiliko 
ir jaunoji mergina, kuri mums 
buvo žinoma* kaipo- Stase. Aš 
'bandžiau paimti' ją. už rankos, 
bet ji kukliai pasiliuosavo ir 
stipriai įsikabino Baltienei* į 
alkūnę. Man gi drebančiu bal
su tarė:

—Ačiū, aš jokios pagalbos 
nereikalinga...

Man, žinoma, nieko nebeliko 
daryti, kaip tik pasitraukti. 
Tuo tarpu Tarmanas darė tvar-

—Judvi gulkite skyrium, — 
taip, bus parankiau, Mudu irgi 
čia netoliese busiva ir, jei kas 
užkluptų;
gelbėti.-

Railienė tik nusišypsojo, o 
Stasė dar labiau. įsikibo į jos 
alkūnę:

k

nors ir kažin kas čia atsitiktų.
Tarmanas jau* buvu beprade

dą jai? pamokslą sakyti, bet 
aš jį sustabdžiau:

(BUs> daugiau)
.... .. ... .... ..... .. ....... .. .

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45e. Galinta gauti Naujie
nose.

II Hm' ..... . —

5.
Pavasaris. Jis pražydb man 

džiaugsmo ir sielvarto žiedu*. 
Atėjo ir birželis. Pradėjau' ne
rimauk ir ilgėtis. (T ko, — 
tai ir pats nežinojau.

Kaušo gražus sekmadienio 
rytas. Batakių šventoriuj . pa- 
stypsojęs per pamaldas, aš 
Slinkau vienkiemiu, kur turė
jo susirinkti emigtantai nak
vynei. Nuo* to pasibaisėtino 
įvykio su žydė aš pradėjau 
vengti smuklių, nes nesinorė
jo man sutikti su to pat ama
to žmonėmis. O tą rytą* aš vi
sai nebuvau linkęs su jokiais 
pažįstamais susitikti, todėl e- 
jau per taukus takais; Perėjau 
per plentą. Tuo tarpu pasiro
dė dulkių kamuolys. Smarkiai 
važiavo Tarmanas. Kai pama
tė urane; jis sttstojįo ir sušuko: 

’ — Paklydai!1 Sėsli j vežimą; 
—parvažiuosimo kartu;

• Aš jau* bUvau besirengiąs 
atsisakyti nito tos malonės, 
bet kaip tik tuo1 laiku’ pama- 
čitttv vežime jaunutę ir gra
žią; kaip pavakario* leliją, 
geltonomis Rasomis merginą, 
Tad nieko dauginu nebelauk- 
dhnnis, aš atsisėdau priešais

tai* pasistetngsiva

M nuo tetos nesitrauksiu

Be Tarmario ir jo vežiko, ve
žime sėdėjo trys moterys ir 
du vyrai. Tai buvo emigrantai. 
Tarmanas mane , jiems pristatė 
kaipo vadą, kurte turėsiąs juos 
pėr sieną f Vokietiją nuvesti. 

.Kad** sukurti didbsnj įspūdį, jis 
pridūrė:

—Nedrįskite /tą frantą su- 
pįkmtir nes jo rankose sienos 
perėjimo reikaląs. O juk nie
kas iš jūsų nenorėtute namo

Šiandie atėjo KOVA

Naujienose. Kaina 10c.

fteks ir su kalėjimu susipažinti
Vaikinai nusišypsojo. Dvi 

moterys kažką 
juuniausiojii mergina buvo pa- 
niururil fe žiurėjo į laukus. Ji 
■Uėi maŽ&utaib’ dėmesio nekrei
pė* nei į manė, nei j Tarminę, 
nri* įJ 'Ritute sanReleivius. Ji tar
si* negwdėjo|: Kai viena jauna

sumurmėjo

Reikalaukite “NAU
JIENAS^ ant bile kam- 
po, kur parduodami lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo (tetek
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ras kolegoš “The Ma'd Monk” 
ahglų kalba dalykė
lius. —A. Stelindkas.

TURTINGAS PROGRAMAS SUDARYS PBb 
MA “PIRMYN” CHORO KONCERTĄ į

Lietuvių Spulkų Ly
ga pėnktadiehį šau
kia sVarbų susiriti- 

kimų
Choras yra geriau išsilavinęs it pf atttHig jęs bau 

jais balsais, sako “Pirmyn*’ korespondentas
i; įj s planus Utįjarsiiųimii 

Š’pidkų ir paskolų daroinų per 
Pederdl Home Loan Bk.

P-lė Ona Skeneriui e — 
“Oniiks“, — kuri dalyvaus 
“Pirmyn’" choro koncerte, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
gruodžio 11 dieną.

karauskas, daktaras kvotėjas 
Dh J. O. AtigenNčht, 737 Eftšt 
79th ŠI., atstovas į Ėosėlariclo 
Darbininkų NAftfo BehdroVę P. 
Karžikaūškas, Icdmišija knygų 
pėržiuTėjiYrto B. Barniškis fr J. 
Raštadr.

Rožehmdo Darbininkę Namo 
Sehdrovtš atstovas P. KArži- 
kariškas raportavo, kad buvo 
pora susirinkimų Bendroves di
rektorių ir draugijų atstovų. 
Bendrovės iždirihikas P. Petro-) 
nis, pAs kurį faridasi apie po-į 
rą šimtų dolerių bendrovės pi
nigų j susirinkimus nesilanko; 
ir IšfodO, kad nenori pitfigų 
grąžinti.

Bendrovės taksai už lotus ne
mokėta. Ligoniai btivo du: F. 
Skrobutėnas pasveiko. Jam pa- 
Šelpa nutarta išmokėti; P. Šu
kienė dar tebeserga. Lankyto
jai U. Žakienė ir O. Mockienė.

Narys.

Penktadienį 9-to gruodžio, 
1932, 7:00 valandą vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
mažojoj svetainėje, 3135 South 
Halsted St., atsibus posėdis 
atstovų visų Lietuviškų Spul- 
kų (Lithuanian Building 
Loan AsS’n Leaguc of Illi
nois) nustatymui plaUo išgar
sinimui spttlkų ir paskolų da- 
roUitį per “Fcderal Home 
Loan Bank.”

Jųš ešafe kytėČiami Mšihrh- 
kydi į šį posėdį, kAipo atsto
vas jūsų špul'k’ŪS. PAgėidauja- 
taa, kū'd direktbViai Špulkų tai 
pat afšitankytų į Šį poiSėdį, Peš 
savo sričių žinovai darys įvai
rius pranešimus.

Liihtianiah Building Loan 
Ass’n League o f III. 1 
J. P. Varkala,

Sekretorius ir Auditorius.

aiid ceftainty irioje exciting 
than the Hoover-Roosevėlt 
cainpaign. After many speech- 
es — pep talka — and šuch, 
the following were eleeted: 
Eugenie Roges Lenkart, presi- 
srdent; Josephine Schultz, 
Vice-pteaident; Nlaric SI a terš, 
accrctary; and Birutė Briedis, 
treėsurėT. Wc are aure thešė 
giria wįil work aa hard and 
acc^nplish aa much aa the in- 
eumbenta. The formai install- 
ation of officera will be held 
in January.

Now, you 
new
you know about 
Bunco and Card ] 
to be the Sunday 
before Chriatmaa 
just aak anyone. 
toli you all about 

Ali the frienda 
Ė’a Arė asked to 
the fitst Saturday

know who 
direetors are, būt 

the K. 
Party?

afternoon 
and—būt 

They can 
it.
of the K. 
hold open 

of hext 
February as the girls wish to 
extend invitations — būt hiore 
abotit tltat later. -- K. R.

‘ ^n.—ii..w ■

the 
did 

R. 
It’s

Nors tai labai maža auka, bet 
mokytojai sako, kad surinko 
nemažai pinigų nupirkimui rei
kalingų reikmenų nelaimin
giems vaikams.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PATENTO

DYKAI 
ĖNYGEL8

Laikas daug reiškia 
prie patentų. Nerisi- 
Kiiokit vilkindami ru 
apsaugojimu e n v o 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo* 

, deli dėl' instrukcijų, 
Arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gute* “now to Ob-
taln a Patent” ir “Record of In* 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už informacijas k« daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, htMtgua, rupestlngab pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstercd Patent Attorney 

43-A Securlty Savings A Commerclsl 
Bank Building

(Directiy acrdss slreet from Patent Offlce) 

VVASHINOTON. D. C.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Rosėlahd Fenger 
mokykloje rinko au

kas neturtingiems
Sako, surinko nemažą sumą ne 

laimingų vaikų aprūpinimui

Graboriai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietų

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wtetom Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Hatitid Street

Dr. Vincent G Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Phofie Boulevard 70 V 2
BP C* 7 VP’TVTTC

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj Vietoj. .į

VALANDOS: 10-12 A. M: 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
TeL BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D. 
West Town State Bank BIdg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnswick 0597

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliotais pagal sutarti.
4847 West 14fh Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . • Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Famcisco Avenue

{vairus Gydytojai •

Pasižymėjęs Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn”, ruošia
si prie metinio koncerto, ku
ris įvyks Lietuvių Auditorijoj, 
šį sekmadienį.

Kurie yra dalyvavę Pirmyn 
choro koncertuose praėjusiais 
metais, net ir dabar gerėjasi 
jų atminimais, sako choro ko
respondentas Jacųues Grand- 
mesnil. “šį metą koncertas 
bus dar didesnis, gražesnis, į- 
domesnis; choras dabar yra 
geriau išsilavinęs, ir didžiuo
jasi gražesniais ir turtinges
niais balsais negu turėjo pir
miau.
„. “Artistų, solistų netrūksta, 
ir grupės, k. t. duetas, trio, 
naujas vyrų kvartetas, ir kiti, 
yra geriau susiorganizavusios, 
ir prisiruošusios puikiausiai 
pasirodyti.

Dainuos Pranas 
vičius.

TheEnglishColumn

Juka

minėtinas
asmenų,

“Artistų tarpe 
yra tokis daugelis 
kad negalima žinoti nuo ko 
pradėti”, sako koresponden
tas “Žinoma, dalyvaus musų 
žymus Pranas Jakavičius ir 
sudainuos keletą dainelių kaip 
tiktai jis įstengia padainuoti. 
Be jo, bus ir keletas daininin
kų bei dainininkių, kurie yra 
visų Chicagos lietuvių žinomi.

“Dalyvaus taipgi mergaičių 
trio, duetas, ir naujai susida
ręs vyrų kvartetas. Kvartetas 
nėra dar nei kartą pasirodęs 
publikoje bet jau yra išgavęs 
pasigerėjimų iš žmonių, ku
riems teko išgirsti repeticijas.

“Iš to sprendžiama,” baigia 
J. Grandmesnil, “kad kvarte
tas visiems patiks ir laikui 
bėgant susilauks populiariš- 
kumo.”

Burnside SLA. 63 kp 
pirmininku išrink
tas P. J. Kučinskas
Priešmetinis susirinkimas įvy

ko gru-od. 2 d., Tuley Park 
salėje.

BIRUTES
ZINUTĖS

: -------

English Columh
K. R. ^etvsflashes

Tlie Kultūros Ratelis’ Elect- 
iori #aš ahhost as impOrtant

Roselando apš vietos taryba 
leido rinkti aukas Fenger mo 
kykloje neturtingiems vaikams, 
kurie neturi kuo nusipirkti rū
bų ir kitokių daiktų mokyklos 
lankymui.

Prieš Padėkavones dienų kas 
vakarą buvo renkamos aukos 
nuo mokinių, po vienų centą.

Lachavich ir Siinuš 
LIETUVIS GKABOBIUS 

Patarnauja laiodtuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušti 

darbu busite užganėdinti.
,,-, .Tel. Koosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL Chicago

SKYRIUS:
1439 S. Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė .ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

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. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vytų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie* 
tafai.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuė 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakkro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 tu Central 7464

Sulaukusi 26-tų veikimo me
tų, “Birutė” tebežengia pir
myn meno takais. Jos prieša
kyje stovi jauna valdyba, su 
p. A. MičeViČhJuh pfrtaihtnko 
vietoje.

Sausio p’iTi'niį diėfią 1933 m., 
Chicagos Lietuvių Audi tori jo- 

sezoiioj e įvyks pirmas šio 
“Birutes” vakaras.

Choro vedėjo Miko Jozą Vi
to, valdybos ir narių tikslas 
yra paakinti lietuvių dailės 
mėgėjus gražiomis dainomiš 
ir skambta hihzika.

Birutės choro repeticijoš 
Vyksta kiekvieną kėtvfrtAdTė- 
nį. SkaitltagAs bUrys UaTių 
šūširėhka į Gagė Park švėtai- 
hę, prie 55-fds ir Western. Po 
repeticijos linksmai praleidžia 
laikų šokiais.

Laikš nuo laiko tofr'aAėŠiė 
jums apie “Birutės” darbuotę 
—ką veikta jaunimas, ką vei
kią senesnieji, ką “Birute” pla
nuoja sureng’i ir ką r’ėftgfa. 1 

' ' . . *1
O tie, kurie mėgsta skaity

ti angliškai, tankiausiai ket-! 
virtadieniais šiaiUe diehraštyjė;

JONAS BALSAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dienų, 10:10 valandų 
vakare 1 93 2 .m., sulaukęs apie 
48 metų amžiaus, ‘gimęs Lietu
voj, Šakių apskr., Slavikų parap,, 
Telvikių kaime.

Amerikoj išįfyv’eho 26 metus.
Priklausė prie Didžiojo Lietu

vos Kunigaikščio Vytauto Dr-jos.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Karthancijų^ 2 dukteris Ma
rijonų ir žėhtų Petrų Visočius ir 
Eva, 2 suhus Jonų ir , Augustiną, 
uošvius Pranciškų ir Eleną Maži- 
kius, švogerį Stanislovą ir švoger- 
kų Mažikius ir gfihihės Amerikoj.

Kūnas pašarvotas randasi 3545 
S. VV’alIače St.

Laidbthyės įvyks penktadienj 
gruodžio 9 dienų, 9:30 vai. iŠ 
ryto 'iš hamų į Nitivit^l 37 and 
Unioh Avė., parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos ’hž velionio sielų, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. A. Jono Bakaičio gi
minės, draugiai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
M6teris, Dukterys, Sunai, Uošviai, 
Žentas, Svogetiai ir Gimines,

Laidotuvėse, patarnauja grab.
„Boulevard 4139

..Graboriai
Telefonas ,YaWs 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii?

Balzairtuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
■ Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkalha pagar
ba hulydžių į amžinų poilsio vietų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad hetūfime iš
laidų užlaikymui sky

dų.. .

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.
---- :—i   i — ...................................................... .....

LJ/ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 4’6th St.fįB'Siaž'fS

Ofiso tel. Prospcct 1028
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63td St., Chicago
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

Šventadieniais pagal . susitarimo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieni. 

Pbone Midway 2880

Office Valandoj 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS' 
GRABOklUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
ne8® ^i to<hl> kad 

MMBgh priklausai prie gra-
< įSditbystės

OFISAS:
Oer 668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

323 8 S. Halsted St.
Tel. Vicfory 4088

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tf> Ct 

Telefonas
Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. SSth St.

Cor. of 35th U Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEL1S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso: 'TeL Virt ory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia laukit! Central 7464

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Seniausia ir Didžiausia
■ ' v U ± m w v v<r - - •

, c Lietuvės Akušerės
Mis. ANELIA K. JARUSH

PhyslCal Thcfapy 
U Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Atbany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treait- 
ment ir magrietic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Daktaras V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo lavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7. iki 
Nedėliomis huo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 25th Avenae 

BELLWOOD, ILL.
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

T

9 V.
...Advokatai

Dr. Sužalta A. Slakis
Moterų^ ir Vaikų ligų Specialiai

4145 Archer Avė.
Ofisu Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų huo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninjrais ir 
Ketverges. . >

Rez. Tel. HYDfc PARK 33^5

K GUGIS
. ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 N. Deatbom St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nUo 9 ryto iki 4 pd pietų
, Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

SLA. 63 kp. laikė priešmeti- 
nj susirinkimą 2 d. gruodžio^ 
1932 m., Tuley Parko Svetainėj, 
90th St. ir St. Lawrence Avė. 
Narių dalyvavo 48, nors kuopa 
turi 153. Valdyba išrinkta at
einantiems 1933 metams. JPir- 
mininku P. J. Kučinskas, viep- 
pirm. J. Aleksandravičia, užra
šų raštininku A. Laurutanas, 
finansų raštininku ir organiza
torium P. Pivorunas, iždininku 
O. Mockienė, iždo globėjais: O. 
Jasaitienė, M. Stankevičius

ALEKŠAltfDRAs MATfeJŪNAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dienų, 11:05 valandų 
ryto 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Kra
kių parap.. Dvariškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime se- 

Sertes dukterį Teresų Veselienę, 
žentų Stanislovų Veselį ir seseries 
sūnų Klemensu Lebedis ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4447 
So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 
9620.

Laidotuvės įvyks petnyčioj 
gruodžio 9 dienų, 8:00 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Maieju- 
no giminės, draugai ir pažystami 
efat nuoširdžiai kviečiam: daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame, 
Seseries Duktė, Žentas, 
Seseries Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yarcts 1741.

M. Bertulienė, maršalka J. Za-

GRABOfcIU IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino ^ikį^ su nupiginto
mis tarinėmis už riukštos nįŠiėŠ j>ąliEddd^]hą« htėko 
riėrokdojame už atvežimą mirusio Žriiogaus kūno j rnitaj 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies;

ešknt, ritasį aritoihobiliiui atva&uos | Jus< 
ritamus ir atveš į mtfsą įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jumis visai nieki nėreikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienAtinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškoj Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinti negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GiUtfORlUS

Didiftlf Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: TAROS 1741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, hervhotumo, skaudamų 
akių karštį, httiriia kataraktų, „atsitaiso 
trumparegystę (ir toliregystę. Prirengia 
(Teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas darotaat su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos huo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau!, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 75.89

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atcher Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 Soath Artesian Avenao 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A.A. SLAKIS
' Advokatas

Mietto Ofisas 77 W. Washington St.
RootA 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vak 
4145 Archer Ava. Tek Lafayette 7337

Namų Td. Hydt PaA 3395

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAB 

O ¥ I 8 A 8:

4645 S. Ashlahd Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vai. vak. NedtUomls pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Te!.: Prospect 1930 .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Mėnroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 9—5 

Weat Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėlio. Seredos Ir Pfitnyčios vak. 8 Iki 0 

Telefonas Roosevelt 9000 
Namui: 6459 S. Rockvrell Street 

Utarninko. Ketverto ir Subatos vak. 7 Iki 0 
Telefonas Republic 9600

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Ava.
Tek Boulevard 2800 .

Rez. 6515 So. Rockvoell St. | 
Tel. Republic 9723

DR. A. L. YUSKA
2422 W. M argus t te Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Gfovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimų.

T P WATTnTF^ v • * • W A i JL v> JOLlllO
ADVOKATAS

52 E. 107tb .St.-—prie Micbigan Art.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood S ta—Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6393

16Q N. LaSalle St. — pagal sutarti
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PRANEŠIMAI

MADOS MADOS

padėj

$8.50 tolias

kas
3215

Saukite
R80SEVELT

8500
(Adresą*) arba musu atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

Penki banditai ap
vogė Chicagos paštą

Užpatentuotas nau 
jas, šeiminink. nau 
dingas išradimas

Keli 
toliau 
ir jie

išnešiotoją 
sargą Frank

’apuolė po sunkvežimio' ratais 
ties 25-ta ir Ashland Avė.

cigarnycią, 
irgi už pil

koki kai- 
Gyvenanti 
asmeniškai 

knygą bei

nemėgindamas išsiteisinti 
pareiškimas 
“Naujienose

Korespondentas at
pasakoja įspūdžius 
įgytus kom. vakare

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE*

nuėjo 
gal būt

Vakar preiš teisėją Lynch įvy 
ko jo bylos svarstymas

Bruno Lauraitis šeš 
tadienį apleido 
Grant ligoninę

Troko skaudžiai su 
žalotas lietuvis 

P. Matunas

— užklau- 
Ogi katras 

'aukom

Taip 
savo 

atvejui

— ren- 
publika

duoti programą
L. K. M. choras.

Nesišypsokite, kuomet išgir
site, kad dviračio suvažinėtas 
žmogus buvo priverstas atsi
gulti ligoninėn su pramuštu 
pakaušiu ir keliais nulaužtais 
šonkauliais. Pasirodo, kad ne
kaltas dviratėlis gali taip pat 
sunkiai aplamdyti žmogų, kaip 
ir astuonių cilinderių “Packar-

Devynilų metų berniukas T. 
Derackas patyrė apie tai ant 
savo kailio

Jis mėgino per- 
kuomet 

nepaspe-

Kiekyienas Y ardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerą 
anglių kreipkitės į Crane Coa’ Compa- 
niją, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai 
tiktai
Pocahontas lumps $9.09 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

Lietuvis Pranas Gerulis, ku
ris kaltinamas svetimų pinigų 
išeikvojimu, iki gruodžio 16 d., 
turės įteikti teismui “proba- 
tion” peticiją, kuri teismo už
tvirtinta duos jam progą iš
vengti kalėjimo.

Wal- 
prie 

sker- 
niekas 

žuvo

, Lietuvis P. Matunas, 4633 
South Wood Street kelias die
nas atgal sunkiai nukentėjo, 
tuomet prie 45-tos ir Ashland 
gatvių kampo papuolė po Reo 
;roko ratais

eiti skersai Ashland 
didžiulis sunkvežimis, 
jęs sustoti į jį įvažiavo. Ma
tunas buvo nugabentas j Cool- 
ligoninę su įlaužtais dešiniai
siais šonkauliais.

daugiau, rinkosi 
bent po kelius 
— tur, būt pasi-

“Illinois Celebraįes its 114th 
birthday”. Tą dieną aštuntos 
kliasos mokiniai surengė vaka
rą, kuris buvo pašvęstas išim
tinai istorijos klausimams.

Taupąs gasą; instrumentas va 
dinamas “Gas Mastei”

laiko svečiai
— prasidėjo

Komunistams parengimai 
neša daug nuostolių 
gėjų netikslumai — 
apvilta.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
doleri. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

žmogžudyste apkaltintas lietuvis bus pa 
šauktas prieš teisėją Prystalski

padėjimas yra 
Apie galimą 

atsisakė kalbėti, 
kad teismas 

rei-

Ir dviratis kartais 
priverčia žmogų at

sigulti ligoninėn

1 blankui 
iio nume

i paraš] 
... . avardę ir adresą. ] 

vyzdžio kai; . 
siųsti pinigus arba 
kartų su užsakymu 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago. III.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W .of A. 
priešmetinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj gruodžio 9 d. Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd. 7:30 v. 
v. Valdybos rinkimai atsibus ir pelny
čio j gruodžio 9 d 
vai. vakare, 
tik tie, kurie turėk knygutes 
riai 
skaitlingai kaip rinkimuose taip 
rinkime.

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatą namą stogą pa 

taisome 
Casb. 

CONSUMER’Š ROOFING WORKS

■vidurių operacijos; traukia 
žmoną ir kun. .Brišką į teis-

Penki banditai vakar rytą 
užpuolė laiškų 
Frcd Vollsch ir
Stastny, kuomet jie nešė regi
struotus laiškus į First Natio
nal ir First Union Trust Com- 
pany banką. Banko viršinin
kai spėlioja, kad grobis siekia 
apie $1,000,000, bet banditai 
negalės juo pasinaudoti.

arba pri- 
pažymėti 

I savo var- 
, ____ ekvieno pa

na 15 centu. Galima pri- 
’ i ženkleliais 

Skus reikia

Jauna Cicero lietuvaitė 
skaitė paskaitą iš 

istorijos

P. Gerulis teismui 
įteiksiąs ‘probation’ 

peticiją

Patent Attorney 
Patentai

nesusipratimu su

193 2 
metą. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertą patarimas visose namų 
savininką it rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki £ 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namą savininką biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West pivision St. 

Tel. Armitage 2951-2952 ' .
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 merų

(Miestą* ir valstija)

Vakar ir šiandien, 
sandėlyje, 1304 Indiana 
varžytinėse parduodami

Elena Bagavičiutė, 8-tos kl’a- 
sos mokinė Rooseveito mo
kykloje pasižymėjo darbų

Tūlas išradėjas užpatentavo 
naują išradimą, kurio pagelba 
yra galima sutaupyti gasą. Iš
radimas yra pritaikytas nau
jam gasui, kurį Chicagos mies
tas ima iš Texas valstijos.

Vartotojai skundžiasi, kad 
tas gasas neturi tiek karščio, 
kaip senasis ir *kad dabar la 
biau aprūksta puodai.

: . '■ s ■ .■ ■' 
I

Sumažinąs gaso bilą 40%
Išradėjas padarė plieno kau

šelį (užvardintas ‘Gas Master’), 
kuris apgaubia ugnį iš apačios 
ir aplinkui taip, kad Šiluma nie
kaip negali veltui išeiti. Ug- 

buna daug karštesnė ir 
daug mažesne, 

4s '* • '• . .
NAUJIENOS Pattern Dept

1789 S. Halsted St., Čhlcago. 
čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No._____
■ 'i

Mieros .....-------------- per krutinę

Komunistai pereitą savaitę 
turėjo keletą parengimų Chi- 
cagoje. Vienas iš žymesnių 
įvyko lenkų svetainėje, ir jį 
bendrai rengė L. D. S. 76 kp., 
A. L. D. L. D. 104 kp., L. D. 
S. A. 58 kp., ir T. D. A. 31 kp. 
Kaip matot, keturios didžiau
sios komunistų kuopos. Be to, 
dar žadėjo 
“didžiausias
O kiek kalbėtojų ir kitokių 
komedininkų! Tad visi į mu
sų iškilmes!” šaukia komunis-

Pereitą sekmadienį iš sto
ties WCFL buvo transliuoja
mas Jos. F. Budriko korpora
cijos radio programas. Daina-, 
vo didelis “Dainos” choras pp 
vadovyste J. Saurio, Kazys 
Pažerskis ir kiti. Gi Budriko 
Radio Orkestrą pilname sąsta
te linksmino visus šaunia mu
zika. —J.

KURUI MALKOS

$3.00
šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696

Help Wanted—Male-Female 
>: _ , _ Darbininkų Reikia________

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 { dieną. Mes turime nauja iš
radimą, kuris yra išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stuboj perka iš pir
mo pamatymo, Patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai. vakare.

6812 S. Westem Avė. Chicago, III.

Pr i pažįsta kad Girskio padė
jimas blogas

Kaip pasakoja Cook apskri
čio kalėjimo, 26th ir Califor- 
nia Avė., legalis biuras, Girs
kiu! penktadienį bus paskir
tas advokatas, kuris jo pusę 
gins. Galutinas svarstymas 
įvyks už kelių savaičių, ir jei
gu byla nebus atidėta, jo liki
mas bus greitai žinomas. Pat
virtindamas kai kurių advoka
tų nuomonę, biuras pareiškė, 
kad Girskio 
gana blogas, 
nuosprendį 
pareikšdama 
padarys taip kaip matys 
kalą padaryti.

Na, jeigu visi, tai reikia ir 
man važiuoti. Užėjęs į sve
tainę radau keletą komunistų, 
kiekvienas iš jų turėjo pasiki
šę po pažastį po “Priekalą” ir 
kitokių popiergalių. Matomai, 
nekantriai laukė ,ar neužeis 
koks tamsunasi pasipirkti tos 
“literatūros”.

Atėjo i 
nešdamiesi 
“Priekalus* 
rodyt, kad daugiau nereiktų 
pirkt. Pamažu susirinko visi 
į tą jų “istorinę vakarienę” 
apie 60 ypatų.

Gaspadinės tačiau butų ga- 
lėjusos ir daugiau svečių pa
vaišint Turėjo pagaminę 
“pork chop”, kuriuos pauos
tai ir nebenori valgyti..

i

Aiškėja, kodėl visi komunistai 
griebia už kepurių aukas 

rinkti

nuo 1 vai. iki 7 
Rinkimuose galės balsuoti 

Visi na- 
narės yra kviečiami dalyvauti 

susi- 
Valdyba.

Gerulio bylos svarstymas j- 
vyko prieš kriminalio teismo 
teisėją Lynch vakar rytą. Be 
to, vakar buvo svarstyta tūlo 
lietuvio P. Kairio byla, šis lie
tuvis yra apkaltintas keliomis 
stambiomis vagystėmis.

Darbi- 
kartu su juo dirbę 
Packing Company 

kad jis 
daugiau aplinkybių au-

Bruno Lauraitis, kuris turi 
užvedęs bylą prieš Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios kleboną An
taną Brišką ir ^moną Stelą 
Rozmanskaitę-Lauraitienę, šeš
tadienį apleido Grant ligoninę, 
kur išgulėjo dvi savaites.

Jam buvo padaryta sunki vi
durių operacija. Liga B. Lau
raitį jau kankino per kurį lai
ką praeityje ir pagaliau jis bu
vo priverstas atsigulti į ligoni
nę ir pasiduoti operavimui. 
Grant ligoninėje B. Lauraitį 
gydė žymus daktaras, Dr. A. 
Sptappeler.
Laikinai negrįžšiąs į darbą, sa

ko B. Lauraitis

3215—Lyg suknelė lyg apsiaustas. 
Labai praktiška Ir šiemet labai mado
je. Apikaklę galima apsiūti kailiukais. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, 
taipgi 36, 38, ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti 
duoti 
mietą ir aiškiai

PATENTŲ advokatas kooperuos si 
išradėjais patentavime finansavime ir su 
radime rinką praktiškiems išradi 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Penktadienį rytą, 
Girskis, apkaltintas 
Packing Company 
Bert (Burton) NValkerio 
žudymu bus pašauktas

Darbininkų nuomonės apie 
Walkero nužudgmą

Ryt A. Girskis nušvies skaitytojams priežastis: 
kurios prie tragedijos privedė.

Anot Derackio, netaiku Ančią 
aplankė garnys

Kad dviratis nėra taip men
kas ir silpnutis, kaip jis atro
do, patyrė deVynių metų ber
niukas T. Derackas, 3325 S. 
Mosspratt St. Jam beeinant ša- 
igatviu, užvakar, apie 5 va- 
andą vakare, atlekia, atšvilpia 

telegramų pasiuntinys su pra
nešimu tūlai moterėlei, kad jos 
dukrelė Ančia kitam pasaulio 
gale, buvo garnio aplankyta, ir 
cad jis jai palikęs septynių sva
rų ir penkių uncijų Jonuką.

Pasiuntinys tiek skubėjo šią 
inksmą žinią kandidatei į mo

tutes pranešti, kad nepastebėjo 
T. Derackio ir į jį įvažiavo. Pa
siuntinys po laiko patyrė, kad 
Derackis ne šaligatvis, ir kad 
mėgindamas per jį pervažiuoti 
apdraskė berniukui s akis, įskė
lė galvą ir smarkiai jį sukrė
tė, o pats neteko vieno dviračio 
rato. Nukentėjęs dabar guli li
goninėje. ' '

Nors B. Lauraitis pakol kas 
nesijaučia visai sveikas, eina 
geryn diena iš dienos. Jis už
siima apraudos pardavinėji

mu ir dirba Metropolitan In
surance Company. Laikinai ne
mano grįžti j darbą, bet pra
leisti kelias savaites atostogau
damas, iki galutinai pasveiks.
Patraukė į teismą kun. Brišką

Bylą prieš žmoną B. Laurai
tis užvedė rugsėjo mėnesio pa
baigoje, o bylą prieš kun. Briš
ką spalių mėnesį. Nuo žmonos 
reikalauja divorso, o nuo ku
nigo Briškos $15,000 atlygini
mo už ikišiol nenurodytus nuo
stolius. “Naujienoms” paskel
bus žinias apie bylą, klebonas 
Antanas Brišką užvedė bylą 
prieš “Naujienų” bendrovę ir 
redaktorių P. Grigaitį, kurioje 
reikalauja $50,000 atlyginimo 
už “jam padarytą skriaudą”.

Šiandien nepristatytų 
pašto siuntinių iš

pardavimas

tų darbininkų
ir pareiškė, kad
bu’.ų ką nors panašaus 

padarę, jeigu jie butų 
Girskio padėjime.

Jie nurodė, kad Bert 
keris nuolat kabinėjęsįs 
Girskio, kaip ir prie kitų 
dyklų darbininkų, 
nenustebo, kuomet 
nuo peilio smūgio į krutinę

Už trumpo 
nustoja uostę 
programas. Pirmiausiai, drau
gas Mileris pasakė trumpą 
kalbą ir pareiškė, “kad tpkią 
vakarienę galima gauti tik pas 
komunistų gaspadines”.

Sekančiai, draugas Abekas 
atsistojo ir pradėjo prašyt 
aukų. Tuoj visi komunistai 
tvėrėsi kepures aukoms rinkt. 
“Tai kas aukuos?” 
siau vieno iš jų. “ 
ne'beturi kepurės 
rinkt” atsako.

“Kada mes renkam tai 
mums patiems nereikia duo
ti”, paaiškina antras. — 
pasitarnaudami neįtiksit 
komisarams. Kitam 
“Vilnis” jus užlieę pliauškalais 
— padariau pastabą.

Iš eilės laukta L. K. M. cho
ro dainuojant, bet publika li
kosi apvilta. Tad programą 
užbaigom nagrinėdami klausi-

“Ar komunistai rinks au
teliai!? Ar reikia pasta- 
jiems ubagynas. — F. B.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarą išpardavimas —- visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingą knygą visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysaką, istoriją, 
vadovėlių, žodyną, daktarišką, moksli
nių, orakulų ir moną, juoką, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktą: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, 
plunksnakočių, kolonikų — 
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga 
nos nupigintos iki pusei. 
Chicagoj malonėkite pribūti 
pasipirkimui sau reikalingą 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Čbica-, 
gos — reikalaukite katalogo prisiąs- 
dami 5 centą stamp; persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai v-landai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. HaHttd Su 

Chicago, III. 
Tel. Yards 4754

Jauna Cicėro lietuvaitė Ele
na Bagavičiutė, Rooseveito mo- 

|kyklos aštuntos, kliasos mokinė 
penktadi^nj- skaitė - paskaitą

pašto 
Avė., 
1,127 

pašto siuntiniai, kurie nebuvo 
pristatyti ir kurių siuntėjų ad
resai nežinomi. Gana pigiai 
galima nupirkti įvairiausi''da
lykai, pradedant nuo lėlių ir 
žaislų, baigiant įrankiais, ra
dio aparatais, netgi lovoms.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. čia pagal nauj? mokinimo 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laišką 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitą mok
slo šaką. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa* 
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me* 
tams, pats geriausias laikas pradėti mo* 
kytis. AtėEie ir įsirašykite šiandien 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 ii 
ryto iki 3 no pietą ir nuo 7 iki S 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

PASKOLINSIM NUO $50.00 
JKI $300.00 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Westem Avenue 

Tel. Armitage 1199

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

IIį/1 “N.” lilps Girskio pareiš
kimas apie tragediją

Vakar “Naujienų” atstovas 
aplanke Antaną Girskį kalė
jime ir išgirdo iš jo lupų tik
rus faktus apie tragediją ir 
priežastis, kurios prie jos pri
vedė. Aukštas, malonaus vei
do, žilais plaukais, nors su
laukęs tik 47 metų amžiaus, 
Girskis atvirai viską išpasa
kojo, nieko neužslėpdamas ir

Priimkite Širdingą Padėkojimą
širdingiausiai dėkavoju visiems draugams ir pažįsta

miems ir nepažįstamiems už tai, kad taip mano nelaimėj 
mane atjautėte atsilankydami, atsisveikinti su mano bran
giausia Helena, suteikdami paskutinį patarnavimą paly
dėdami Heleną į paskutinę amžiną poilsio vietelę į (Lietu
vių Tautiškas Kapines.

Nors tai didžiausia nelaimė mano gyvenime, kokia 
galėjo mane ištikti, bet matant tokį skaitlingą palydovų 
atsilankymą į mano žmonelės Helenos laidotuves, man bu
vo kur kas lengviaus pernešti visus tuos širdies skaus
mus. priimkite širdingą padėkavojimą ir visi tie, kurie 
suteikėte daugybės vainikų ko aš niekuomet užmiršti ne
galėsiu.

Su didžiausiu dėkojimu ir nuliūdę liekame,
Simus Raymondas ir Vyras Petras Sudantai,

10201 So. Peoria Street.

trumpam laikui 
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Aaujienos jau pirmiau 
iškėlė faktą, kad Antanas 
Girskis gali būti pasmerktas 
mirti ir nurodė reikalingumą 
susirūpinti jo likimu 
ninkai, 
Illinois 
skerdyklose, aiškino 
buvo 
ka, negu kriminalistas. Piktu
mo išneštas iš lygsvaros pa
darė prasižengimą, kurio 
niekuomet nebūtų padaręs bū
damas normališkame 
me.

S. L. A. 36 kuopot prieimetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St*. Bus svarbus susi
rinkimas, randasi daug reikalų -aptarti 
ir išrinkti naują valdybą ateinantiems 
1933 metams. Taipgi yra užkviestas 
prelegentas kuris kalbės apie burnos 
sveikatą, kas yra svarbu žinoti visiems. 
Prašom pribūti ir atsivesti savo draugus 
prisirašyti prie S. L. A. Tai yra ge
riausia draugija visoj Amerikoj kuri 
sušelpia narius ligoje ir mirusius aprū
pina, todėl kviečiami visus lietuvius 
prigulėti ir būti jos nariais.

Kuopos Valdyba.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pašalpos 
kliubo susirinkimas įvyks gruodžio 7 d., 
7:30 vai, vak. 1932 A. Bagdono svet., 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis susirinkimas 
yra priešmetinis susirinkimas. Bus ren
kama valdyba ateinantiems metams, taip
gi ir daugiau svarbių reikalą aptarimui.

Valdyba.
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PENKTADIENĮ PRASIDĖS PRELIMINARIS 
ANTANO GIRSKIO BYLOS SVARSTYMAS

ms
liepsna, nors <
greičiau užvirimu vandenį 
puodas visai neapruksta.

Išradėjas tikrina, kad sąmo
ningai vartojant jo naują iš
radimą^ lengvai ’ galima sutau
pyti iki 40% ant gaso bilos. <

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Antanas 
Illinois 

furmono 
nu- 

prieš 
vyriausį Cook apskričio kri
minalio teismo teisėją J. Prys
talski preliminariam bylos 
svarstymui. Teisėjas, išklausęs 
kaltinamojo ir kaltinamųjų 
pareiškimus, paskirs dieną ga
lutinam bylos svarstymui ir Išgulėjo dvi savaites po sunkios 
teisėją, prieš kurį svarstyma 
eis.

ĮCLASSIFiEB AUS.į
Financial

-U-U-

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS. BONDSUS ir deposit 
certifikatut. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musą darbas padaromai ekspertą. Mes 
taipgi dirbame blekorią darbą — stogą 
rinas, oro Šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK’.. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Vktory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musą biuras suteikia patarimus namą 
savininkams reikale 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 

Metinė narystes

Help iVanted—Malė 
f)Arh{n<nku Reikia

REIKIA dviejų lietuvių bučerią 
ri kalbėti lenkiškai ir lietuviškai.

4161 Archer Avė.

Business Service 
. Biznio Patąrnavimaa

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
• St. Louis ......................... $2.00

Kansas City ......------ $5.00
Detroit .........    $2.50
Los Angeles .......... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Pbiladelphia .................... $8.00
Washington, D. C......... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Notth Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Chicago

ir perdekoruojame už 
Darbą pilnai garantuojame

4348 -50 W. Harrison St. 
Kedzie 8463 — 

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Mokyklos vedėjas p. J. P.

dėsto




