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Nori atidėti Lausanne’os repa
racijų konferencija

Stato savo kandidatų į Vokieti
jos prezidentus

Paryžius, saus. 16. — Fran
ci jos premjeras Lavalis pasikal
bėdamas su Amerikos ambasa
doriumi Franci jai W. E. Edge 
prisiminė apie reikalingumą 
pratęsti .tarpvalstybinių skolų 
moratoriumą, kuris užsibaigs 
ateinančiame liepos mėnesyje.

Taip pat Lavalis pasiūlė ati
dėti sausio 2-5 d. įvykstančią 
Lausanne reparacijų konferen . 
ciją neapribotam laikui.

Moratoriumas turėtų būti 
pratęstas nemažiau šešiems me
nesiams greičiausiai visiems 
metams. Tas pratęsimas ati 
dėtų skolų, reikalą iki po Fran- 
cijos, Vokietijos ir Amerikos 
rinkimų. Beto moratoriumas 
prašalintų labai daug sunkumų 
iš Lausanne’os reparacijų kon
ferencijos.

Vokietija, prisiminė Laval'is.' 
pasiskelbė negalinti toliau re
paracijas mokėti, ir žinoma, ji 
tuojau jas norėtų panaikinti 
Liusanne’oje, bet nenorėdama 
skolas “defaultuoti” prieš kre
ditorių norą, sutiktu su šešių 
ar vienų metų prailginimu.

Berlynas, saus. 16. — Adolfas 
Hitleris Vokietijos fašistų va
das pasiuntė Brueningui ulti
matumų, kuriaąie jis reikalau
ju Brueningo pasitraukti iš vie
tos iki sausio 25 d., prieš pat 
Lausanne’os reparacijų konfe
rencijų. *

Grasindamas, pridėjo perspė
jimų, kad, jeigu jis nepasi
trauks, pastatys savo kandida
tų prieš siūloma Hindenburgų. 
Fašistų kandidatu yra Didžiojo 
Karo generolas Von Epp.

Hitleris, reikalaudamas Brue
ningo pasitraukti, primeta jam 
abejojimų, ( vilkinimų skolų ir 
reparacijų klausimo, kuris gali 
pasibaigti Vokietijai katastro- 
fingai.

Radio išgelbėjo
ninko gyvybę

juri-

2,000,000 pabučiavo Šv. ! pagalbos.

Ksavero kojas
Goa, Portugalija, saus. 16.— 

Čia, sidabro sarkofage palaido 
tas šv. Ksaveras. Jis išgulėjo 
jau apie 40 metų ir per visus 
tuos metus Jam kojas pabučia
vo 2,000,000 “karštų” katalikų.

OttavVa, Kanada, saus. 
Laive plaukiančiame,, 
Grenlandijos, susižeidė jurinin
kas. Nesant ant laivp dakta
ro, kapitonas sumanė pašauk
ti jier radio Resolution lai
vų už 3,000 mylių ir pąklausė 

Ten buvęs daktaras 
per radio suteikė jam visas in
strukcijas, išgelbėdamas juri
ninko gyvybę. ,

16. — 
netoli.

Negąledamas apsivesti 
iššoko iš 20 aukšto

rhipnp-os meras Cerma- 
kas jau sveiksta

Miami, Fla., sausio 16. — 
Chicagos mėAas Cermakas, kuris 
paskutiniu laiku sirgo, rapor
tuojamas sveikstąs.

Nevv York, saus. 16. — Ka
dangi jo vestuvės buvo atidė
tos neapribotam laikui, James 
Catillaz, užsilipo į dvidešimtą 
viešbučio aukšta ir nušoko že- v f
myn užsim lįsdamas.

Ispanijoje suėmė 21 ko
munistą

Juoko dujų pramonės 
krizis nepalietė

Cleveland, O., sausio 16. — 
Juokiančiųjų dujų išdirbyste 
nejaučia depresijos. Kartą du
jas pauostai ir pralinksmėji, du 
kartus pauostai, pradedi nuošir
džiai, pilvą susigriebęs juoktis, 
bet jeigu perdaug jų pauostai, 
gali netekti sąmones. Dujos 
vartojamos medicinoje ir den- 
tisterijoje. Nežiūrint krizio pa
reikalavimai vis kyla.

Madridas, Ispanija, saus. 16. 
—Vienuolika civilių ir dešimts 
kareivių suimta ryšy su pla
nuojamu komunistų projektu, 
užpulti ir paimti į savo rankas 
Alcala kareivines ir arsenalų.

Ne žemės., drebėjimas 
bet vėjas

saus.

Cleveland, O., saus. 16. —Pro
kuroras Mahon išsiuntinėjo 
slaptus agentus ir policininkus 
sugauti ir areštuoti asmenis, 
kurie skleidžia nepamatuotus 
gandus apie bankus.

Manchester, Anglija, 
16.—Manchester gyventojai bu
vo gerokai išgųsdinti šęšių, vie
nas paskui kitą užėjusių žemės 
drebėjimų. Vėliau rasta, kad 
tai nebuvo žemės drebėjimai, 
bet smarkus vėjai, kurie jgriovė 
dalį vietinių anglių kasyklų.
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[Acme-P. B A. Photo]
South Chicago. — Iš Calumet upės traukiama automobilius, kuriuo važiavo Jacob Schiller 
John Postema su savo šeimomis. Automobilius įgarmėjo į upę ir devyni žmonės žuvo.

gyvas tik vienas Schiller. ' .
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Suokalbis nužudyti I Adata sulindo per ran- Jugoslavijoj studen 
PortuKralii.iiC ką išlindo per koją 4., >4niia5a nriočPortugalijos 

prezidentą
Suokalbio vadas, buvęs 

gas Fuarec
kuni

gaus

Fua- 
Poli-

Cleveland, Tenn., saus. 16.— 
Mis. C. Conbow, trys metai ai 
gal per nelaimę suvarė adatą 
į vieną rankos pirštą. Nesenai 
jai pradėjo skaudėti koją. Skau
damą vieta nuodugniai apžiu
rėjus, pa/nate iš jos kyšančią 
adatą. . ?

Sugauti Holovkos 
užmušėjai?

Lisabono, Portugalija, 
16.—Du šimtai žmonių, jų tar
po ir keli kariuomenės oficie- 
riai, areštuoti ryšy su aikštėn 
iškeltu suokalbiu nužudyti Por
tugalijos prezideritą Carmoną ir 
jo finansų minister|. '

Buvęs kunigas, vardu 
rec viso suokalbio vadas,
cija tvirtina, kad kunigą užti
ko vieno žymaus politikieriaus 
namuose apkalbant urezidehto 
nužudymo plano smulkmenas.

Kunigas—-suokalbininkas jau javlTsj 
buvo ir pirmiau prasikaltęs val
džiai ir ištremtas į Azoro sa
las, bet pabėgo ir .slaptai grįžo 
■atgal į Portugaliją.

Čekoslovakijoje suimti keturi 
įtariami Ukrainai

$375,000,000 bedar
biams šelpti

Washington, saus. 16.—Wis- 
consino valstijos senatorius La 
Follette ir Costigan iš Colorado 
įnešė pasiūlymą paskirti $375,- 
000,000 bedarbiams šelpti šią 
žimą. Tokia suma, sako sena
toriai, tegalės aprūpinti^ visų 
bedarbių reikalus.

Grįžta prie “bakužių sa
manotų”

Wėlling, Okla. —Del didelio 
krizio ir pinigų trukumo len
toms pirkti,^ baltieji ir raudon
odžiai šios' apylinkės gyvento
jai grįžta atgal prie iš rastų 
sukaltų bakužių, .

Silezyjoj pašalina iš 
darbų vedusias moteris

tų muses prieš 
valdžią

Policija areštavo apie 
riaušininkų

100

Potvyniai Plečiasi;
Tūkstančiai Lieka 

Be Maisto ir Namų
Rumunai konfiskavo 
ginklų, amunicijos 
transportą Rusijai

Vandens apsemti
, didžiausi plotai;

baisus nuostoliai
Dvejų valstybių santykiai 

nuolat aštrėja

Bukareštas, saus. 16. — Į- 
tempti santykiai tarp Rusijos ir 
Rumunijos dar labiau pablogėjo 
dviems Rumunijos naikinto
jams sugavus švedų laivų prie 
Konstanzos su ginklais ir amu
nicija skiriama sovietų kariuo
menei.

Rumunijos valdžiai apie laivų 
pranešė iš slaptų šaltinių. Lai
vas, naikintojams pradėjus vytis 
sustojo ir leido rumunų oficie- 
riams įlipti. Ginklai buvo tuo
jau konfiskuoti.

Laivo kapitonas aiškino, kad 
ginklai buvo padaryti Skoda 
dirbtuvėse Čekoslovakijoje ir j 
laivu sukrauti Hamburge, i

Tūkstančiai gyventojų lieka be 
pastogių

Jilan, Čekoslovakija, saus. 16. 
—Vietinė poliėija pranešė areš- 
... ... keturius ukrainiečius, 
kurie yra įtariami Truskavicuo- 
so nužudę Lenkijos Seimo ►atsto
vą ir buvusį užsienių ministe 
rijos mažumų departamento 
viršininką , Tadėusz Holowką. 
Už nužudytųjų sugavimą, Len
kijos valdžia buvo paskyrusi 
50,000 zlotų atlyginimą.'

Belgradas, Jugoslavija, saus. 
16.—Universitetų studentai su
kėlė didžiules, triukšmingas de
monstracijas prieš seimo rū
mus, kur tuomet atstovai ^buvo 
susirinkę posėdyje. Svaidydami 
plytgalius ir akmenis,} policiją 
jie šaukė šalin su .premjeru Ziv- 
koviteh ir lai gyvuoja karalius. 
Areštuota apie 100 studentų. 
Panašus įvykiai pasikartojo ir 
Zagrebe.

Ministerių pirpiininkaš. Ziv- 
koviteh rezignavd iš vietos 
saus. 4 d., bet sekančių dieną 
grįžo atgal , ir. sudarė nau j į ka
binetą.

Vietoj briedžio nušovė 
kaimyną

Persija ir Sovietai 
tėją

ar-

- Maskva v

Ashland, Wis., saus. 16. — 
Vienas ūkininkai pritaisė spąs
tus briedžiui. Praeidamas kai
mynas į juos papuolė ir buvo 
nušautas.

Vietoje bombos — piliu-
• kių dėžė

Washington, saus. 16.— Iždo 
antrasis sekretąrius Julius 
Klein, paštu gavo mažų dėžutę 
Bijodamas ja atidaryti ir rasti 
bombų, atidavė jų atgal paštui. 
Ten’ dėžę atidarius, rasta joje 
supiltos piliutės.

Mokesčiai nuo paskolų 
pardavimo

Washington, saus. 16. —No
rėdamas sulaikyti Amerikos ka 
pitalo plaukimų į užsienį ir tuo 
pačiu laiku padidinti valstybės 
pajamas, vięnas kongresmonas 
padare pasiūlymų, uždėti mo
kestį aut užsienio bondsų ir 
paskolų pardavimo Amerikoje.

Maskva, saus. 16.
aplankė Persijos šaho Atstovas. 
Abi valstybės žada užrišti ar
timus, draugiškus santykius.

Nicaraguoje žuvo Ame
rikos jurininkas

Italijos deficitas siekia 
$81,000,000

Rymas, saus. 16. r— Italijos 
1931-1932 metų' biudžetas paro
do $81,228,000 deficitų. Įplaukų 
tikimųsi surinkti $942,000,000, 
o išlaidos siekia $1,13,000,000.

Colon, Paira ma, saus. 16. — 
Besimušant su bandįtais-suki- 
lėliais, žuvo .vienas Amerikos 
laivyno karininkas. Keletas su-

20 kandidatų į aukš
čiausio teisėjo ’ vieta

Detroitas paleido 700 
valdininku *

Atrado brangiausi A- 
merikoje kapą

Meksiko City, Meksika, saus. 
16.-— Rasta senovės, kelių šim
tų metų senumo kapas, kuris 
kaip sprendžia tyrinėtojai, 
turtingiausias visų iki 
Amerikoje rastų kapų.

yra 
šiol

Los Angeles Kaliforni
joj sniegas

New Orleans, La., saus. 16.— 
Mississippi valstijoje didžiulė, 
dešimties pėdų siena vandens, 
prasilaužusi pro Mississippi 
upės krantus užpylė visa 35 
penkių mylių nelinkę, nušilto- 
dama visus medžius, tvoras, 
paskandindama galvijus, apsem- 
dama tūkstančius namų ir pa
statydama keliasdešimts tūks
tančių žmonių gyvybes į pavo
jų. Gelbėdamies nuo atšniokš- x 
čiančio vandens, gyventojai, ne
rasdami kitos išeities iki pagal
ba ateis, sulipo ant savo namų 
stogų ir didesnių medžių viršū
nių. Dauguma ten išbuvo ke
lias dienas, išalkę, išvargę, su
šalę ir kai kurie, nesulaukda
mi pagalbos, žųsta vienas po ki
tam.

Dauguma nukentėjusių gy
ventojų, kuriems pagalba buvo 
greitai • suteikta yra transpor- 
tupjami į- Glųndorų ,kur yra 
xlar vandens neapsemti kalnai.

Per paskutines tris savaites 
triukšmingas upės vanduo ardė 
supiltus krantus ir dabar be
veik visur jie yra išgriauti.

Evąnsville, O., sausio 16. — 
Ir čia tikimasi, kad už 24 va
landų Ohio upės vanduo pakils 
iki 35 pėdų irvapsems artimai 
apylinkes. ‘

Indianapolis, Ind., saus. 16. 
—Užtvinusios Indianos valstijos 
užliejo apylinkės ukius, kelius ir 
namus. *

Potvynio nuken tėjusiems pa
galbų teikia Raudonasis Kry
žius. Nuostoliai milžiniški.

Išbėgo iš kalėjimo. Dabar nori 
grįžti atgal

Wishita, Kan., saus. 16. — 
Eula Massie devynius mėnesius 
atgal pabėgo iš kalėjimo. Kelias 
dienas pirmiau ji grįžo, ir mal
davo kalėjimo sargus priimti 
jų atgal.

Millersburg, O. J. Stenhouse, 
tgvas, kuris pasigailėdamas, už
mušė savo dvejų metų silpna
protį, manijaką sūnų, teismo 
buvo išteisintas.

4 ’

Los Angeles. Pirmą kartų vi
soj istorijoj, Los Angeles mjes 
tas Kalifornijoje buvo užkhip 
tas sniego audros. Sulaukę to
kio nepaprasto įvykio, laikraš 
čiai išleido net “extra” leidi
nius, informuodami ^Jcaitytojus 
apie tikrai “kataklizmišką” oro 
iškirstų šposų.

Washington, saus: 16. — Į 
pAsitraukusio Supreme Court 
teisėjo Oliver Wendėll Holmes 
vietų, numatoma 20 .kaųcįidatų. 
Svarbiausi kandidatai yra Ar- 
thur P. Rugg,. Mass, >Newtoh, 
Baker ir Thomas , M. Beck 
Phjladejphia.
f . : ' >• ——I—   ,

Komunistai parodavo 
Wall stryčiu

Visi asmenys, kurie buvo su
imti prieš 17 gruodžio komen
danto nutarimu nubausti po 3 
mėnesius kalėjimo.

Detroit, Mich., saus. 16..-r> 
Prisilaikydamas . ekęnomijos, 
Detroito miestas vienu kartu 
paleido iš tarnybos 700 virši-' 
ninkus ir valdininkus.,,.

Varšuva, saus. 16. — Norė
damas kaip nors palengvinti 
bedarbę, Silezijos parliaiųentas 
susirinkęs Katowicuose, nutarė 
pašalinti iŠ visų miestų ir vaį- 
džios įstaigų vedusias moteriš
kes ir jų vieton pasamdyti pa
vienes. ,

Lloyd George sulaukė 69 metų

‘ Stonington, \ Conn., saus. 16. 
-Miįa sudužo keleivįnis orlaivis 
skridęs iš New Yorkp4 Bosto
ną, pienas užmuštas 
sužeisti.! ,

'•i.--a

O R R s.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauta: x

Giedra ir kiek šilčiau.
Temperatūra vakar buvo 33- 

38 laipsniai.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:- 

46.

London, Anglija, saus. 16.— 
David Lloyd George, buvęs li< 
beralų partijos vadas ir Didžio
jo karo laikų ministerių kabi
neto pirmininkas, susilaukė 69 
metų amžiaus. Nors jis dabar 
aktyviai nedalyvauja politikoje, 
tikimąsi, kad ateinančiais rin
kimais, jis vėl pradės darbuotis.

i
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Detroit, Mich., saus. 1,6. — 

Per 1931 metus Miclpgan vals
tijos “malt tax” atnešė valstijai

Vokietijos gyventojų 
mažėja

Vilnius turi 197,049 gy- 
' ventojus

Varšuva, saus., 16. — Pagal 
paskutinį gyventojų sąrašą rąs
tą, kad Vilniuj e Xabar yra 197,- 
049 gyventojai. /

Berlynas, Vokietija, saus. 16. 
—Po karo, .kiekvienais metais 
Vokietijos gimimų skaičius nuo
lat mažėjo. 1931 metais Vo
kietijos gyventojų skaičius su
mažėjo 1;6 žmonių nuo kiekvie - 
no tūkstančio,

Matabzas, Kuba, saus. 16. — 
Du žinomi politikieriai čia tu 
tėjo dvikovą ir vienas žuvo nuo 
įpistolieto kulkos.1 fciritikį pakrik 
tikavo kito darbus; Antram tas 
nepatiko ir iššaukė pirmąjį per
sitikrinti.

New York,, saus. 16. — Pei 
Wall streetą, New Yorko fi 
nansų distriktą paraduodami 
perėjo 200 komunistų. Didesni 
bankai ir bankinės įstaigos bu1 
vo policijos Apsaugotas.

AVASARIS jau nebetoli. Gamta 
vėl atgys ir kartu su ja musų 
viltis ir jiegos.

. z t

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

Federalis tčįsė-

KRAFT

Velveetai
PRISLĖGTA?

e PERSONA!

$1.60

$8.0(J

ĮJRINE

riais YUžlttetlmoteris pradėjo kalbelL Bet

apie 
jam

greitai
turiu

PUSPADŽIAI 
KULNYS

— lengvai 
tyras kaip

Juozai 

sargiai, 
dirba prie

biednas, 
civilizacijos

1 teiti plis 
tuščias, 
Jis y Vii 

Nė

skanų naujų sūrį galįina 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų grcserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

iš jos akių, 
nenorinčius

FUU RICH TONE 
VOLUME CONTROL 
INSTANT STAT1ON

FINDING ' g, 

tUVMINATED DIAl 
aECTRODYNAMIC

SPEAKER 
COMPLETELY SHIELDED 

SOLIDMAHOdANY 
. CABINET -./■ j

HALSTED ELEC. 
SHOE REPAIRING 

SHOP
1823 S. Halsted St.

Read theio featuresi
RENTODE POWER 

TUB6
SCREEN ORI D TUBES
FAST-HEATER TYPE

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regi«ter«d Patent Attorney 
43-A S«<arity * CamaMrctal

Bank Bolldinr

(Dlrectly terasi t|re«t Irom Patent Office) 

VABHJNOTON. D. C.

ir duonos 
tarnaites, 
negražu, 
lietis 
spaust 
mente 
mi mačiau 
liūs paskui

Kiek af 
gero, nieks

ji pradėjo a t 
Jonas vis tebe 
pačios mašinos

užkariauja didelę reikšmę 
prokucijoje, pavaduoja šimtus 
darbininkų. i

Apie pietus atėjo iš fabriko 
raštinės aukšta galva ir priki
šo, nesisarmatydama, jam 
klaidų, padarytą detaliuose 
dėl paskutinio vienos mašinos 
pagerinimo. ,

—Mažiausia tūkstantis dole
rių nuostolių 
pridėjo.

—^Kiekvienas didelis laimė
jimas turi mažų nuostolių, — 
greitai, bet bendrai išradėjas 
atsakė tam ponui.

(Bus daugiau)

jalrtii tVMiežiiioniška galve|<a- 
riais Pažibėti,” — palikus, gr^ 
*tą-auutuiką. namuose, plaiši-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios nfinties darbininkų 

laikraštis yra

[Acrtic-P. 8 A. Photo]

i Chicągo
jas James H. Wilkerson, kltfis 
gavo paaukštinimą ir tapo pa
skirtas j apeliacijų teismą. •

fabriką ir pa
matęs viską, kad, jo Suprati
mu, reikia jam pamatyti, o jo 
žmonos supratimu, nereikia, 
Juozas atsisėdo savo budukėje 
studijuoti braižinio. Dar ne
buvo atėjęs nė vienas darbi-

* —Juozai, duokim sau, aš 
prašyčiau tavęs? Kaip čia pa
lakius, prašyčiau pakviesti Jo4

Darbsi tikras spprtiškumas tdrčti “Pen 
šonai Radio.” Jis yra tokio augštumo 
kaip pastatyta knyga ir tbkip ilgumo 
kaip atvira knyga. Grojimas šio Ame
rican Bosch Personai Radib, lyginasi su 
bile kdkiu radio bi kokia kaina? ’Jo to
nas, yra gražus, gavimas garsų puikiau- 
šis ir netrukdoifias. Jums 'įteikia šio 
“Personai Raęlio” nežiūrint kokį kitą 
radio turite! Jis yra “portąble"—sudė
damas. Pamatykit jį! Išgirskit jį! It 
pirkit jį! Kiti mpdeliai supef-hetorody- 
nes iki $139.50., Jus galite' nusipirkti 
Ameticah Bosch Radio pigiau iiž kltuS 
setus ftetaip gerus ir netaip gerai žino
mus. ‘ ' \

...... .,,1.c... .. ......................

tur jis nebūtų galėjęs taip 
jįiidi dirbti. .
girdėti, kaip plakasi

YOURtYEo
Nigbt and Morning to k ve p 
theuxCIcan,Clcai and Healthy

Writc fyr Frcc “Eye Care” 
or “E’yc Bcauty” JBook 

garine€<v,H. S-,9 E Okit>

Laikus daug relAkla 
prie patentu. Nerišk 
kuokit vilkindami etf 
apsaugojimu tavo 
sumanymu. Prieiti*- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukeljg. 
arba Sakykite dėl

Stiprus Puspadžiai ir 
Rubberines Kulnys 
jums belaukiant.

Darbas garantuotas 
Dažymas musų 

specialybė

kad išeitų jų namų naudai? 
Ir dar ko ji užsimetė? Jo ge
riausio draugo, jo bičiulio ir 
prietelio. Kaip čia dabar išro
do?

—Kodėl ne? Gali ateiti, — 
jis norėjo priversti ją aiškiau, 
aiškiai, tiesiai pasakyti tą ite- 
švarų savo užsimetimą.

—Tu iH'šupradti. Aš ką kitą 
turiu galvoje.

Jis matė, kad ji dar vis gė
disi aiškiai pasakyti, ko ji no-

kuHbS jo žmoriiv dažnai, jį už
puola. Bet jis neturį laiko nu
sipirkti automobilį- ir išsimo
kyti jį važiuoti.

Kaip visada, jis atvyko į 
fabriką pusvalandžiu pirmiau 
už kitus.

Buvo tik pradėję aušti. Fab
rike buvo bauginanti tyla — 
išrodė lyg kapuose nakties lai
ku — viskas yra kaip reikia, 
bei kažin ko trūksta, neramu 
irt baisu. Juodos, didelės, alie
juotos mašinos stovėjo eilėse 
sustatytos. Nesisukę nė vienas 
ratas, rtė vienas ratelis, nesi- 
plakę diržai, nežvangėjo plie
nas ir nedribo jo družlės. Čia 
stūksojo didelis galingas Juo
zo pasaulis. Ir jts dabar buvo 
baisus, tuščias, lieknas — jis 
buvo miręs. i

Paprastai, kaip kas rylas, 
jis apėjo visas mašinas pa
matyti, ar kas kur nesugedę, 
ar nėra ko paslėptoj nuo jo 
akių. Nuo vienos ir kitos ma
šinos jis pakilojo grąžtus pa
matyti ar gerai gelandami, pa
žiurėjo ar visos mąšin'os tin
kamai išaliejuotos. Viskas bu
vo tvarkoje.. “Gal aš ir berei- 
kttlo čia landau? Visada vis
kas tvarkoje. Paskirtas žmo
gus tuo rūpintis. Gal ir negra
žu man taip landyti, anot Al
donos?** — čia jam vėl atėjo 
į galvą jo žjmonos daromos 
pastabos. Ir tik dėl to, kad ntv- 
mie palikta neviskas kaip rei-

ninkas. Jo budukė' buvo be 
langų, dirbtuvės piet-vakari- 
niam kampe sukalta iš pa
prastų lentgalių, zinažutė, — 
penkių pėdų keturkampis. 
Masinu trenksmas, diržų pla
kimas!, plieno žviegimas, grą
žtų poškėjimas, pinklų žvan
gėjimas ir griežimas — viso
kis triukšmas, visokis balado- 
jimasi — lėkė į tą mažylę bu- 
dukę. Ir tas dideliam išradė
jui patiko. Kompanija siūlė 
jam kelis sykius nuošalesnę, 
erdvesnę, ramesnę ir patoges
nę vietą jo darbui, bet jis vis 
atmetė pasiūlymą. Niekur ki-

DYKAI 
KNYGBL8

taln a Patent" ir "Record of In- 
vcntlon” formom. Nieko neimant 
ui. Informacija* k« daryti. Susi* 
rafilnfjlmol laikomi paslaptyje. 
Greitas, atearyae, rųpeetlnrs* pa
tarnavimas.

stovėjo
viengungis, joi
prietelis ir niy

mechanikas. Jis bu

Jis turėjo visada 
i diržai, 

Ūžia ratai* rėkia grąžtai* žvan
ga plienas; matyti, kaip j ūdą, 
ttųpchanikui. Dabar ir Šis Al
donos priekaištas jam prisi
minė: “Kitas žmogus džiaug
tųsi, pabėgęs iš to baisaus ge
ležies bildesio ir dulkių. O ta
vęs negalima išvaryti.“

Lygiai 6:59 vai. pasipylė vi
sur aplink fabriką sirenos. 
Sučypė* sViidami,* diržai, pra
dėję mušti pistčnąi, jrasilcido 
mušihOs ir prasidėjo monoto
niška fabriko diėha. Mechani
kai (ir paprasti darbininkai, 
stumiami mašinų, arba vienas 
kito, ėjo kiekvienas' uavo pa
reigas, lyg atbuli. Palubėje, jų 
įsivaizduotam rašte buvo jiem 
visiems Užrašyta: “Nenori, bet 
turi!“ Tik vienas Juozas dir
bo iš širdies, nepamislydamas 
apie laiką,, apie namus, 
pralnogas. Valandos bu^ 
pergteitos, dienos perstrfykos. 
Dažnai *jis supykdavo, kad 
laikrodis yra vartojama. Mat, 
jis nedirbo kokiai mašinai tik 
kokią dalelę* kaip kiti darbi
ninkui; jis btidavojo visą ma
šiną; jis matė ją vįsą, gyvą. 
Tčipi jis buvo kitokis žmogus, 
kūrėjas, kurįs iš krūvos viso
kios medžiagos padirba nie
kada pasaulyje nebuvusią, 
naudingą mašiną, kuri tifojau

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų 
; v SKAITO

• PLATINA IR ,
REMIA

Jos gaivoj 
tas malonus 
\ yro d ra 
limiausis 
vo juodbruvis, dįktas, patogus 
vyras. Dveji metai atgal, kada 
jis buvo jai pristatytas, jo 
akvs užsidegė, susidūrusios su . ijosios. Jis pažiurėjo i ją tokio
mis akimis, kurios turėjo jai 
pasakyti tūkstanti meilės pa
sakų. Ji tiesiai suprato jį. To
kio vyro jai reikia. Ta mintis 
j'uolo jai i galvą ir tada, kai 
ji |>irmą sykį pamatė. Bet rei
kia bendro susitarimo Z— rei
kia, kad Juozas su tuo sutik
iu. Per dešimtį metų ji nė sy- 
! i() jam nepamelavo, nei sykio 
uesusukė nuo jo kitam vyrui 
bučkio ir niekada ji nepradės 
jo prigaudinėti. Vienok kažin 
kokia sąvoka rodėsi jai, kad 
jis be trukšmo priims tą pas
kutinę galimą priemonę ją

(Tąsa)
—Laikrodis, tas 

napa vaduojamas 
padaras — jis turi eiti ir eiti 
ir visada taip, kaip kas jį už
stato. — kažin kam jis tuos 
žodžius taikė.

Aldona ištempė akis ir su
riko:

—Ar tik vienas laikrodis! 
Ne vienas laikrodis. Geriau 
pakasytum man nugarą.

—Einame gulti. '
— Gęsink šviesą. x
Jiedu sulipė i lovą, abudu į 

vieną lovą. Seniai taip buvo. 
Aldona net negalėjo atsiminti, 
kada paskutinį kartą ji su 
vyru miegojo. Jis versdamhsi, 
bandė uždėti ranką ant jos, 
apkabinti ją, suspausti. Bet 
tai darė lyg nesavo rankomis. 
Ir jinai labai gerai tai jautė. 
Ji nervinosi. Pagaliau jis mi
si vertė ant kito šono

— Reikia nors

Žinai, kam aš klausiu. 
Mes mokame už savo apart- 
mentą L'>0 dolerių nuomos 
mėnesiui. Ir mudu tik du gy
vename šešiuose kambariuo
se. Tuo sykiu šimtai tūkstan
čių piliečių kenčia be pastoges 

Tu neįsileidi nei 
Rodos, lyg butų ir 

Geras Amerikos pi- 
privalėtų truputį prisi- 
i šiame kritingame 1110- 

, aš pati savo aki- 
sekančius baduo— 
išmatų vežimą, 
padariau žmonėm 
tiek nepadarė.

— Taip. Bet čia, dabar visiš
kai kitas reikalas.

-Mano išradimai reikalau
ja manęs turėti labai privatų 
gyvenimą, aš galiu jį turėti, 

‘todėl ir turiu. Ir aš nesisar-

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 

Kaina metams 2 dol.t pusei metų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Šchliessfach 80

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ . x

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj 

2 doleriai

Buy įloves with
it savęs

Nflra reikalo moKėti SOo fcr 
daugiau, kad rauti, rerų dantų 
kokie. Llsterlne Tootb 
dideli t tnba* purei duoda Ui
25o. JI valo Ir, d»*;
tie. Be to rallte •ufauplati 
$8. Ui kuHuoe raute *u»lpir>-

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne 

VI&8JE. 'išlysta 1926 metais. Apdaryta . ............... .
KOM patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAIŠTAS VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...... 
Mokykloms S6iminink6ms vadovėlio fr pamokymai, 
kaip gam|nti sveikuš ir skanius valgius sveikiems.

i . , . vaikams ir ligoniams, 
UfcTtfvOS APGYVENTOS VIETOS ..............................

' Siojė 736 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi. Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventoją, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir ftrčiau- 

t ... .sias paštas.
KAUNO ALBUMAS ...................................................... ........

, 'Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. 
VINCO KRftVfiS RAŠTAI. . Septyniuose tęmuose ..........
LIETUVIU KALBęS RAŠYBA ..... .

NAM

sieną ne 
O nauji 
spėlioji 

širdyje, kai] 
priešingas p 
‘Žema! Žein 

mislvti. Bet ka darvti'

^0 YE ARS 
15 ounces for254

$7.0i
,E . r , , .. ______________ J. .5i
ybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista
co^os Vadovėlis........... '..... ............................  51
rių darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
ai špimyna užlaikyti,

iq32AMERICAN bosch

KABIO

After. many months no
SUCCESSFUL IMITATION

Jos paskutiniai žodžiai prieš 
užmiegant buvo šitie:

Sako. nevedę žmonės 
kenčia. Aš - vedus. Dešim
tis metu, kaip vedus, dešimtis 
metu kaip kenčiu.

Biidelninkas prikėlė juodu 
vos spėjus akis sudėti. Šį rytą 
ji nieko nebebandė. “Nieko 
gero. Kai Į) žirnius į 
ri,“ ji sau mistini 
audra, dalcidimai, 
mas laužėsi 
du vėjai

Doan’s Pilis .u-C

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

JosJ.Budrik,!!
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Bouk'vard 81(i7 ir 4705 ,

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179.00 Trečia Kta 
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ, ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus •

H amburg-American Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

NUVARGUS, NERVIŠKA
Sveikata Nukenčia Kada Inkstai 

Neveikia Tinkamai *

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, * pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekurius inkstų ir 
pūslės pakrikimus.

Vartotojai visu* atsid&ia - ant Doans 
Pilis. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 
liudija Doan’s populiarumą. .Jūsų pardavė
jas turi Doan’s. /

—Aš supratau, 
sakyk, ko tu nori 
skubėti į darbą.

—Aš noriu prieiti su tavim 
prie kokio nors nusprendimo, 
tu žinai, tame svarbiam klau
sime.

Ašaros išsiveržė 
jai stumiant tuos 
lauk lysti žodžius.

—Aš manau, — 
kad Jonas galėtų 
mus gyventi. Stovi 
kambarys, tuščia lov 
rimtas vyras, neplepalis 
vėjas nepūstų.

-Tai]), jis yra rimtas ir pa
traukiantis vyras. Ir mano 
draugas. Bet jeigu “rugių vė
jas“ užpustų? Vadinasi, tu no
ri, kad jis užimtų mano vietą 
musų lovoje, ar ne? 4

—Aš nenoriu. Bet kas man 
daryti? Aš kankinuosi, begalo 
kankinuosi. Mes taikintume 
inteligentiškai apsieiti.

-Kada, sakysime, aš išei
čiau pasivaikščioti, ar taip?

— Paškiidnu, a 
-‘-Pažiūrėsime.

žmonės privalo 
pažiūrų. Privalo 
klausimą išpainioti. Aš gerai 
pagal vošiu iki vakaro.

‘ Aldona verkė. Apšikąbiniis 
bučiavo savo vyrą, kurį ji tik
rai mylėjo.

—Aš nenoriu. Aš nenoriu,— 
ji kartojo.

-Aš žinau. Aš suprantu, — 
jis kartojo. — Bet aš turiu jau 
bėgti.

Jis išsiskubino į gatvę. Bu* 
vo lygiai 6:30, kai]) ir kožhą 
rytą. Tramvajus jau buvo su
stojęs prie skersgatvio. Jis pa
sileido bėgti, kaip paprastai. 
Gatvė buvo pilna automobilių, 
šaligatviai — žmonių. Jis pra
lindo pro vieną lekian'tį troką> 
prasisuko pro bėgantį auto
mobilį ir paskendo minioje, 
kuri galvotrūkčiais, stenėda
ma grūdosi į tramvajų. Jis 
nustūmė į šalį vieną moterį, 
kitą mažesnį vyrą. Kitas, pa
sistojęs ant pirmos .pakopos 
susirietęs, stuktelėjo strėnomis 
jam į pilvą ir jis atsidūrė vėl 
užpakalyje kitų. Tramvajus 
pradėjo eiti, bet jis, kaip pa
prastai, paspėjo uždėti vieną 
ranką ant štandos ir vieną ko
ją ant pakopos. Už pusės blo
ko jis įsigrūdo <į gatvekarį. 
Ten viena boba pradėjo jį gre- 
mėzduoti ir lojoti, kam jis už
mynė jai ant kojos, o vaikė
zas, įsikabinęs į viršuje pa
kartą šikšną, supurvino alkū
ne jam nosį, kitas Vyras atsi
stojo ant jo kojos, dar kitas 
luom pačiu kartu pastūmė jį. 
Jis kitus pastūmė; Statieji, 
Inolerys ir silpnesnieji vyrai, 
stenėjo dėl nežmoniško grudi- 
mosi. Bet tas pats . ir tiems 
patiems keleiviams pasikarto
ja kas rytas ir vakaras, tbdcl 
retas kuris it* patnisliiio, kaip 
čia' jie kankinami. Tokių ėac- 
kų, kaip toji, kuri gremėzdą** 
vo■^didelį išradėją, pasitail<o 
tik viena ar dvi pet* ištisus 
metus. Kitos moterys ir pane
les, vyro Užmintos ant kojos, 
dar nusišypso, taryttun saky
damos: “Čia vį>ko giilima
iaukti.” ;

> “Aldoiih gal tifesą. Sakė, —

PATENTS
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Pastebėkite puikig tei 
lą . . » kaip piragai 

laikosi iintži.
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Keistas reginysCHICAGO CIVIC OPERA

yra naudingos.

SANITARE IR GARDINaujienų Redakcijai

LIETUVIŲ DUONA

kuri
bus

sau

Taupymo Bankas

ŽmoniųTaupivĮ

Slatęinenl
Liabilities

23,366,657.24Deposits$15,621,276.07

$27,585,397.65
the Stockbolders of

Bank

■yr* — ■■"E—.»

idcs
me

LAPRM DID NOU

THE aoUVCVUY

$ 2,337,500.00 
1,341,891.71 

415.788.09 
82,722.35 
39,040.40 
v 1,797.86

Dabar reika- 
— tiktai ne

-r'GET DOUGH 
ENOUfcH TCO 

BACK TO THE 
V CO UNTRM >

ligai, žaizdai, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga

Pranešame lietuvių visuomenei, kad mes dabar par
davinėjame vieų tik gražiai suvyniotą duoną. Musų 
kepta duona yra tikrai gardi ir sanitarė.

Todėl prašome lietuvių visada pirkti ir visur reika
lauti musų juodos ruginės arba baltos kvietinės suvy
niotos sanitarės ir gardžios duonos.

BRIDGBPORT MOTOR SERVICf

Goodeonai Broliai 
*ornylių ir pianų muveriai vietoje ii 

'oli patarnavimas geru ir pigos 
817 We«t 34th St

T«L Boulevard 9336 
--------•' ■ - - Hl£

Palengvina Skausmą
NekentSkito reumatišką gė

limu it skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1314-16 Rooievelt Rd. 
irti St. Lopu Art. Z 
CHICAGO. ILL.

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ! STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
>6504 S o. Washtenau> Avė.. 

CHICAGO. ILL.

HlGHT AND T>AN 
SltyCE

šio 18 d., vakare 
dame Butterfly; ketvirtadienį, sausio 21 d 
po piet

Capital Stock ....... .. ...............
Surplur?and Profits ............. .
Reserved for Taxes, Interest, etc.
Unearned Discouht ...............
Dividends Unpaid ..................
Otber Liabilities ....................

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpi
nės pašalpos metinio 

susirinkimo

BAGDONAS BROS.
PURNITURE H PIANO MOVĮNG 

Local B Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408

Loans secured b1/ Stocks and Bonds 
payable on čall or shprt notice ' 

- ' f $4,163^369.32
United Stątes Government and

>Other Listed Bonds.... 5,274,647.57
Cash and due fronvBanks 6.183,259.18

Supcrvia. ispanietė artistė. Carmenos rolėje, opero) Carmen, 
vakare.

pirmadienį, 
— Mignon: trečiadienio vakarą, — 
L, yaka 
Cavaleriai Rustkana

Praeity esame skaitę Naujie
nose, kad jeigu Lietuvoje laik
rašty tilps koks žodis, kuris ne
patinka karo komendantui, tai 
tą redaktorių nubaudžia nuo 
500 iki 1,000 litųr arba' uždaro 
laikraštį kuriam laikui. x

Naujienose buvo paaiškinta, 
kad Lietuvoje, jeigu koks ne 
visai tinkamas žodis įsiskver
bia i spaudą, tai kitą dieną iv- 
dakcija tokią klaidą atitaiso, 
liet taip pat daroma ir Ame
rikoj: jei įvyksta klaida, tai 
ją vėliau pataisoma.

Dabar aš darodysiu, kad 
aukščiau paduotas Naujienų 
aiškinimas yra klaidingas. Taip, 
kaip “Naujienos” aiškina apie 
klaidas ir jų atitaisymą, būda
vo seniau, kai dar nebuvo A- 
merikoj artistų ir aferistų. Da
bar gi jau nebegalima nepatin
kamus žodžius paaiškinti arba 
klaidas atitaisyti, 
laujama bausmės 
500 arba 1,000 litų, bet $25,- 
000. Matote, Amerikos kai ku
rie komendantai turi net dides
nes ambicijas už Lietuvos ko
mendantus.

Mums, Naujienų skaityto
jams atrodo, kad jeigu Naujie
nas nubausta sunkia bausme, 
tai mes kiekvienas sudėsime po 
dolerį ir tą bausmę pakelsime, 
o “Naujienas” vistiek skaitysi
me. —Skaitytojas naujienietis.

kuris galėtų sustiprinti drau
gijos finansus.

f šį darbą biznio komisija tu
rėtų pritraukti vieną kitą ga
besnį ir turintį įtakos jaunuo
lių tarpe daininfnką-kę ir lai 
jie patys pasirodo ką jie gali. 
O mes juos turėtume paremti 
visomis galimomis spėkomis, 
nes jau praeitų metų paskuti
niuose susirinkimuose buvo bal
sų, kad jaunuoliai ateina paš 
mus su tikslu yeikti ir jiems 
turi būt darbo, jai norima juos 
palaikyti draugijoj, ši 'draugija 
savo inteligentinėmis spėkomis 
galėtų daug gero padaryti ne
tik pašalpas, Lbet ir kultūros 
darbe, ir reikia tikėtis, kad lai
kams kiek pagerėjus ji tą at
sieks.

3401-05 South Morgan Street 
Phone Boulevard 1048

‘ ” I į

Įsteigta 1893 metais

Nariai, įbauginti dabartinio fir 
nansinio padėjimo jokiu budu 
nesutiko, kad pinigai, noks ir 
checking account, butų kilno
jami iš vienos vietos į kitą.

Nors • dar buvo reikalinga 
svarstyti ir dąugiau gana svar
bių dalykų, bet kadangi buvo 
paskelbta, jog kalbės Dr. Mar
gelis’ ir dainuos p-lė Paškevi
čiūtė, o laikas jau buvo gana 
vėlus, tai susirinkimas pasi
skubinta uždaryti. Dr. Marge
lis buvo pasirengęs paaiškinti 
sapnų reikšmę, bet dėl vėlaus 
laiko tik padare lyg ir įžangą 
ir pažadėjo, jai nariai pagei
daus, pakalbėti plačiau kitį 
kartą. Dr. Margeliui užbaigus 
savo kalbą, p-lė Paškevičiūtė 
sudainavo porą dainelių, kas 
susirinkusiems, matyt, labai pa
tiko. Pirmą kartą teko matyti 
ir gįrdęti ;p-lę Paįkevičiutę dai
nuojant, ir trumpai pasakymu, 
kad ji turi gražų ir pralavintą 
balsą, ir reikia tikėtis, kad kai
po draugijos narė, ji padainuos 
mums tankiau, o mes ją dar 
geriau įvertinsim.

Reikia pasakyti, kad ši drau
gija neskaitant visokių kitų 
profesionalų,- turi gana gražų 
būrį lavintų dainininkų bei mu
zikantų. Sutraukus tas visas 
spėkas į vieną vietą, butų gar 
Įima surengti gražių koncertą, $11,051,435.24

75,000.00 
28^,808.25 
450,000.00

97,878.09

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio, Širdie*. Plaučiu, Plėvės. Inkstų, 

bėgantys Heinoroidai, Kraujo ir Nervų Pa
krikimai SĖKMINGAI GYDOMI pairelba nau
jai išrastų Radio-Elektroniėkij aparatų, kurie 
iicydė Anglijos karalių Jurgį. Kaino* nu
piginto*.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4407-9 North Kedzle Avenue 

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

6 iki 9 v. vale.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

. Sausio 12 d. ChĮcagos Lietu
vių Draugija S. P. laikė 'me
tinį susirinkimą Masonic Tem
ple svetainėj. Nors draugijoj 
yra daugiau, nei 1,000 narių,

WISSIG, 
Pasauliniame Kari 

Seno Krajaus

Dresių Dezaininimas 
Dresių ^Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
Jum įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip degal
ai n ti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės.. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės. i 

MASTKR COIXEGB
JOS. y. KASNICKA. Principal 
190 N. 8TATE RAN. 8718

Loans and Dišcounts ..................... ..........
Federal Reserve; Bank Stock ........ ;.......
Other Resources .....................  ...
Bank Building ..................................
Interest Earned—Not Collected .......

Assets Convertible Into Cash 
on short notice:

, Ąną dieną Senam Petrui te
ko pėsčiam važinėti po did- 
mieslį. Prie 31 gatves ir Ca- 
liimct avenue pastebėjo jis kai 
ką keistesnio, nei 18 gatvės 
apielinkėje. \

Apič porą šimtų vaikų, kai 
kurie net su įrankiais (kirvu
kais) apipuole seną namą, ku
riame jau niekas nebegyveno. 
Daužo duris, langus, ką gali 
numušti meta laukan.

Oro pusėj stovinfiejP vieni 
nešasi laužą namo, o kili ku
ria ugnį sali namo tuščiame 
loto.

Senas Petras patyrė, kad tai 
buvo vaikai bedarbių, kurie 
jau ilgą laiką nedirba ir gy
vena vargingai. Daugelis jų 
retkarčiais gauna kiek maisto 
reikmenų iš labdaringų žmo
nių. Na, o vaikai organizuo
ta jėga apipuole tuščią namą 
ardyti malkoms valgiui virti.

♦ i *
Neužilgo, atvažiavo policijos 

skvadaą ir vaikai pasileido 
bėgti į „visas puses. Bet polici
jai pavyko sugauti du < 
nius berniukus taip po 1 
tų. Juos policininkai h įsi ve 
žė į stotį.

bet kadangi jie yra' išsiskirstę 
po didžiulę Chicagą ir jos apie- 
linkę, o kai kurie randasi ir 
gana toli už Chicagos ribų, ir 
dar pasitaikius smarkiai lietin
gam vakarui, Ui j tokį svar
bų, kaip metinį draugijos susi
rinkimą, narių atsilankė ne 
daugiausia.

Pirmininkas, J. Mickevičius, 
atidaręs susirinkimą, trumpai 
perbėgo 'savo kalboj 1931 m.

• f ,

draugijos veikimą. Pasirodė, 
kad buvo’ daroma <viskas, kas 
tik ghlima, netik palaikymui 
jos gerame stovyj, bet ir iš
auklėjimui į tikrą Chicagos 
Lietuvių Draugiją. Darytos pra
eitų mėty narių gavimui va
jus, nors ir nedavė piniginio 
peĮno, bet padidino draugiją 
313 naujų narių, ir dar kita 
tiek neįsirašė dėl bedarbes. Ne
apsieita ir be nuostolių — tai 
mirusiais ir išbrauktais dek be
darbės. Vis tik naujų narių 
skaičius yra daug didesnis, ne
gu pasitraukusių ar mirusių.

Finansinių krizis, kuris palie,- 
tč visą pasaulį, negalėjo būti 
kitokis ir šiai draugijai. Atpi
gus nuosavybėms ir užsidarius 
daugeliui bankų, kaip visiems 
yra aišku, pasidarė nuostolių 
ir draugijai, ir dabartiniu laiku 
jos turtas siekia apie $20,000.

Toliau, po pirmininko rapor
to sekė tam tikslui paimto au
ditoriaus p. Varkalos atskaita. 
Kadangi aš skaitlinių ^neužsi
rašinėjau ir kad ne padaryti 
klaidos, tai jų čia visai ir ne
minėsiu. Tai buvo paprasta, 
kaip iki šiol darė finansų ko
misijos, sutrauka visuotinės 
metinės atskaitos, tik gal kiek 
trumpesnėj formoj. p

Kaip paprastai šios draugi
jos visi tarimai eina ramiai ir 
sklandžiai, tai nariai prie to
kios tvarkos pripratę, tad ir 
šį kartą pasitaikius porai keb
lesnių dalykų nekurie pradėjo 
nerimauti.

Pirmas dalykas, tai pirmi
ninkas pranešė, kad nekurie 
valdybos nariai, padidėjus dar
bui, reikalauja pakėlimo mokes- 
ties už jvj darbą. Jau kiek aš 
pamenu, jie tą daro kiekvieną 
metą ir iki šiol vis laimėdavo. 
Nes draugija augdama nariais 
drauge augo darbu ir finan
sais, o praeitais metais, kaip 
jau 'pninėjau, nors nariais ir 
paaugo, bet dėl visiems žinomų 
priežasčių tyrėjo finansinių 
nuostolių ir dėl to, nors gal ir 
teisingos, bet priešingos dphu- 
gijos gerovei algų pakėlimo rei
kalavimas po trumpų diskusijų 

-visuotino susirinkimo buvo at
mestas ir atidėtas iki pagerės 
laikai.

Antras dalykas, tai reikala
vimas draugijos iždininko už
mokėjimo už siigaištą laiką ve
žant į banką pinigus, nes užsi
darius Noel State Bankui rei
kia vežti pinigus į Universal 
State banką, kas iš Northsai- 
dės užima daug laiko. Iždinin
kas reikąlavo arba-perkelti pi
nigus į vieną iš Norfhsaidės 
bankų, checking accouiit, arba 
užmokėt jam už sugaištą lai
ką. Kadangi šis dalykas yra 
surištas su pakėlimu iždininkui 
mokesties ir su saugumu pini
gų, tai kilo gana rimtos disku
sijos, kurios tęsėsi kuone va
landą laiko, ir galų gale pa
vesta valdybai dalyką ištirti ir 
pranešti sekamam susirinkimui.

flIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIM^
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET'

' Tel. Kedzie 8902

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,

COMBINED STATEMENT
of Condition at the Close of Business, December 31, 1931 

Resources

New Process Baking Co
’ \ KUCHINSKAI BROLIAI, Savininkai 

Lietuviai Rcinkitc Lietuvių ' Įstaigas

Reiškia, tai yra republikonų 
prosperity. O Chicagos namų 
statyba regresuoja, ažuot pro. kaį pačios llatljienos 
gresuoli. Senas Petras. yra naudingos. ‘

Kapitonai 

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Tr MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT, KAIP UŽSISENgJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YltA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau 
jo, odos, 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas!. Jeigu' kiti ne 
galėjo jus Hgydyti. ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų' ir iigydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakarė. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wesr 26 St., kampas Keeler Ave^. Tel. Cravvford 557^ 
BMUMsauiMsiaunBmMtaaaMBauuMiPtwamnBsnaMaanMMiMnMmvwmHMmnunM0MimMsi 

r-.. .....yį., ... .^į..,^,.4fl..................................

* - $27,585,379.65
f. ‘ ♦ h

. ‘k y >
‘The rapnaj stock of the Stock'Yards Tmst andįSavings Bank is oWned by 

. The Stock Yards Nationųl j Bank of jCbicago.

The Stock Yards National
The Stock Yards T rus t & Savin gs Bank 

of CHICAGO
* 4150 South Halsted Street

Conchita 
vaidinama pirmadienį, sausio 18 d
Chicago Civic Opera repertuaras ateinančių sAvaitę bus toks

Carpien; antradienį

Carmen: šeštadienį vakare

E.7;' •<:. jayBE
h S
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1739 South Halsted Street 
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Sukapfotton Ratasi 
L00 m Yėąr ip (hnada .00 ppr* outaii of Cfclcago 
L00 per yeo® h Chieagu 
i per copy
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geaoad ciaas MatterEntered 1 
Itarch 7th ’

NaniUm/w eln& Įraudian, Hnklriant LSdiia^Kujienų Ben- 
tartfc 1789 S. Hataed Si., Chicaffo, 
jfl. Telefoną*. Rooąmk 8500.

Chicagoją, — paltus
Metanu----- -  .—----
Pusei metu   — 
Trims mėnesiams ----- -
Dviem mineciama -> 
Vienam mėnesiui_____, .H I..-- -l . • . T

Chicagoj per llneilotojus
Viena kopija —— 
Savaitei ___________________  18c
Mėnesiui ... ... ——.-y.*............   75c

Suvieaytoec VabtifaM, ne Chteagoj, 
paltai

Metams —____ —__ _____  17^00
Pusei metu -------     8.50
Trims mėnesiams------------- į.75
Dviem mėnesiams----------------1.25
Vienam mėnesiui ...........  75

Lietuvon ir kitur uiaienisose 
(Atpiginta)

Metama  88.00 
Pusei metu------------------------ 400
Trim* mėnesiams ..... ............. 2.50

i Pinigus reikia ai«atį palto Moaoy 
Orderiu kartu su atsakymu.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75.

gero'daikto daugiausia naudos, be abejonės, pasupu 
stambieji kapitalistai, o ne smulkus biznierėliai a$ą$ 
.darbininkai; bet tai yra kita klausimo pusė. Vis tik^ yM 
geriau^ kad valdžia daro ką nors konstruktyvišfc<b W- 
gu kad. ji leidžia pinigus ginklams arba kitieų^ bW,i* 
kalingiems dalykams.

*

į.į --------------------------------

DVIEJŲ BILIONŲ KORPORACIJA

Apžvalga
SPAUDOS BALSAI APIE VA 

NAGAlCiO SKUNDĄ

, , ■ ..... |l I I UI. i; 1 !‘I?'"?"!-*

San d a r a”, 
ar be meto aega- 

tona apsieiti?
—n*iM*»*

Abeji Jungtinių Valstijų kongreso rūmai priėmė 
prezidento Hooverio sumanymą įsteigti dviejų bilionų 
dolerių finansinę korporaciją, kuri teiktų pagelbą gete- 
žinkeliamsy bankams ir “spulkoms” (namų statymo ir 
skolinimo bendrovėms). Tikimasi, kad šią savaitę tas 
bilius jau bus prezidento pasirašytas ir įeis į galią.

Kapitalą paminėtai korporacijai sukels valdžia, iš
leisdama bonus, vadinasi, užtraukdama paskolą. Jung
tinių Valstijų valdžia šiuo laiku turi apie 16 bilionų do
lerių skolos. Pridėjus dar tuos du bilionu, pasidarys 
apie 18 bilionų. Bet valdžia dar yra priversta skolintis 
ir tam, kad butų padengiami deficitai jos ižde, kurie, 
yra labai stambi/s. Tuo budu, neilgai trukus, Jungtinių 
Valstijų valdžios skolos sieks kokių 20 bilionų dolerių.

Tai yra milžiniška suma. Ji lemia sunkius mokes
čius Amerikos žmonėms per ilgus metus.

Bet didesnioji dalis tų milžiniškų skolų tai — pa
saulio karo palikimas. Neproduktyviskam "tikslui, ka
rui, šios šalies valdžia buvo pasiskolinusi keletą dešim
čių bilionų. Dalis tų paskolų buvo atmokėta, i^ dar pa
siliko apie pusantros dešimties bilionų.

Palyginti su toms karo reikalams išleistoms sumoms, 
du bilionai dolerių, kuriuos valdžia rengiasi pasiskolin
ti iš žmonių sumanytosios finansinės korporacijos įstei
gimui, yra nedidelis dalykas. O betgi šie du bilionai do
lerių galės atnešti gana daug naudos kraštui. Jais bus 
sustiprinta kredito sistema Amerikoje.

Biznio depresija, kuri Amerikoje tęsiasi jau treti 
metai, šiandie pareina daugiausia nuo kredito susiau
rėjimo. Pradžioje ta depresija, kaip ir kiekvienas pra
monės krizis kapitalizmo sistemoje, buvo overproduk- 
cijos pasėka: prekių buvo pagaminta daugiau, negu 
rinka galėjo sugerti, todėl gamyba turėjo apsistoti.

Bet aiškus dalykas, kad sumažėjus darbams tas 
prekių perviršis ėjo mažyn. Dirbtuvės gamino mažiau, 
negu jos galėjo parduoti, nes joms rūpėjo iškišti senąjį 
“ataką”. Manoma, kad jau apie pavasarį pereitų metų 
overprodukcija buvo, bendrai imant, išnykusi. Pramo
nė butų tuomet galėjusi pradėti vėl smarkiau dirbti. 
Bet ji neturėjo pakankamai, kredito. Kaip tik tuo laiku, 
pereitos vasaros pradžioje, keblumai užpuolė bankus. 
Negalėdami atgauti duotų biznio įstaigoms ir privati- 
niems žmonėms paskolų, bankai ėmė užsidarinėti. Dėl 
kilusios^ iš to panikos tarpe depozitorių žiponės pradėjo 
traukti savo indėlius ir iš tų bankų, kurių inveštmen- 
tai nebuvo “sušalę”. Tas iššaukė naują bankų smukimų 
bangą. Nesuskaitomos sumos pinigų tapo išimtos iš 
Apyvartos ir paslėptos baksuose, beismentuose ir mat- 
rasuose.

Šitaip susilpnėjus toms įstaigoms, kurios duoda pa
skolas bizniui — o be paskolų, be kredito šiandie nė 
vienas biznis negali verstis! — ir sumažėjus esančiai 
apyvartoje pinigų sumai, pramonė, žinoma, negalėjo 
plėsti savo veikimą, nors prekių perviršis jau ir buvo 
bebaigiąs dilti. Ir kol 
ta, tol depresija tęsis.

Pastatyti kredito 
Hooverio sumanytos 
Dviejų bilionų dolerių įstaiga, kurią senatas ir atstovų 
rūmai nutarė įkurti, duos ’ paskolas geležinkeliams,, 
idant jie galėtų mokėti nuošimčius už savo bonus (tų 
bonų visos geležinkelių kompanijos yra išleidusios be
gales). Jei nuošimčiai už tuos bonus nebūtų mokami, 
jų vertė smarkiai nupultų, ir daugeliui bankų, taip pat 
ir biznio kompamjų, butų riesta; prasidėtų nauji, ban- 
ktfotąvimčk

Tą finansine korporacija,, tolįaus, aprūpins pinigais 
baųkųp, kurie yra geram stųvyje,. be)} turi įvestavę dį- 
dfcįes ,suiw į morgięius arba kitas vertybes, kurių 
šiandie negalima parduoti be skaudžiu nuostoliu. Ta 
korpowija, pagaliamus, rems bendroves, kurios skoliną? 
namų statytojams ir plakikams. O bonai, išleisti’ jos 
finansavimui,, bus taip saugus įnvestmentą# (dėdės Ša
mo bonus pirkti dar nįeką& apgijo), tead daugelis žmo
nių, kurie šiandie laiko.' savo sutaupytus centus paslėpę 
senose pąnčekose, juos noriai pirks, ip tuo būdų sugrįš 
apyvarton, daug pinigo, kuris buvo iš jos išimtas.

Dėl šitų priežasčių kongreso pritąrimas tam QoOr 
verįpr sujn^yi&ui sveikintinas. Tiesa, kad. ir iš 4ito«

kredito sistema nebus sustiprin-

sistemą ant tvirtesnių kojų yra 
finansinės korporacijos tikslas.

cteįes zsuipa& j morgięius arba kitas

Sausio S d. numeryje “Sąnr 
dara” - išreiškia nuomonę, kad 
dėl Vanagaičio užvestos prieš 
“Naujienas” bylos teisme, “ne
reikės eiti į Tarptautinį Teis
mą Hagoj”, ir tęsia:

“Musų akimis žiūrint — 
dalykąs labai paprastas. 
Laikraštis kartais parašo 

> truputį aštriau, negu ręikė- 
- jo. Kitą dieną redaktorius 

i pastebi klaidą, bet ji nevisar 
da galima atitaisyti be Šio
kios, tokios kompromitacijos, 
čia kalbame abelnai, nes ne
beprisimename kas buvo pa- 

L rašyta apie p. Vanagaitį. Ga
limas daiktas, kad p. Vana
gaitis jaučiasi įžeistu. Bet 
teismas nėra vienintelė prie*- 
monė tam atitaisyti. Teismo 
išlaidos dideles, o musų spaur 
da nėra sukrovusi milijonų.”
Aiškiau pasisukę “Keleivį”*,, 

kuris šitokiais žodžiais apibur 
d i no p. Vanagaičio keršto žygį 
prieš “Naujienas”:

“Jeigu p. Vanagaitis tikisi 
tokiu negrąžiu budu prajpbr 
ti, gauti už-, dyką $25,000,. tai 
jis storai, klysta. Skusdama^ 
‘Naujienas’, jisai elgiasi ly
giai taip, kaip tąs čigonas, 
kuris- norėjo nukirpti šaką, 
ant kurioą pąts; sėdėjo. $įta 
byla padarys gąlą visai jo 
dzimd^iškai karjerai. Tarp 
pažangiųjų! Amerikos lietur 
vių jis sų savo bizniu dau
giau nepasmody^Mio ' “
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KOMUNISTAI IR FAŠISTAI 
SUMUŠTI VOKIETIJOS 
ĮMONIŲ LINKIMUOSE’

Niekuomet dar nebuvo tor 
kios aštrios kovos, renkant dar- : 
bininkų atstovus. į. įmonių tary
bas Vokietijoje, kaip 1931 m. : 
Socialdemokratų vadovaujamas. 
laisvas profesines sąjungas pik
tai atakavo iš vienos pusės far •; 
šistai (nacionalsocialistai, arba < 
“naciai”), o iš-antros pusės —- 
komunistai, “raudonojo inter
nacionalo” šalininkai. Bet so
cialdemokratinės sąjungos vto- 
tiek išėjo pergalėtojos^ I

Apie rinkimų pasėkas Vokte- 
tijo6 fabrikuose buyo “Naujįie- 
nose” neperseniai rašyta. Ipą- 
bar patiriame skaitlines iŠ me- • 
talo pramonės. Jos rodo štai: 
ką:

Rinkimai (Vyko 10,190 įmo
nių su 1,480,000 samdytų dar
bininkų (jų tarpe. 268,773 tar
nautojai). Buvo "išrinkta 34,- 
317 darbininkų atstovą ir 3$3&‘ 
tarnautojų atstovų. '

Iš to skaičiaus atstovų, 
nuošimčius mandatų gavo tolk- 
vos (socialdempkrątyneą>i pro
fesines sąjungos, 7.32 nuoš. — 
krikščioniškos sąjungos, 1.62’ 
nuoš. — liberalinės sąjungos. 

*O* likusieji 8:7 nupš; pasidąbno 
tarp šešių grupių:, komunto^ 
sindikalistų, napiQpai|j3Qciali$^ 
.unionistų, mon arelis tų ir neor-. 
ganizuotų. 

» * «
Metate pramonės tarnauto^ 

jjąį pasirodė dešinesių. Socialr 
dempHrątoė tarnautojų sąjun^ 
įgą gavo 55.1 nupšimčtos man^. 
.datų;, “naciai” -— M4, nųošk 
iNeorganizuotięji, liberalai, 
,kl£į -r apie 5 nuoš. visi kiurti 
O komitetai gavo. 0|05 huOŠ, 

Iš to matorųe, kąd tąrpe me” 
talo daųijjininkų tąįp pat, kpip» 
,fr tarpe fabrikų s. dapbįninkų, 
milžimšką daugumą turi sočiai* 
demokratai. . z.

Mes visi ^mom ksd “Sa»dąh‘ 
ros” dabartiityiat rediąktoritoį Už
myli adv. Ęagočtau^ W nteksl 
nemėgins jtow įkalbiėtk. kad jite 
jį mylė^ ijir CtogUr
žio, remdių; Bągpčtous. kaoidida* 
turą į SLA* pww^i»ikO' vietą, 
visi turim# savo iwtotątymna,. 
savo pažiūras, savo* skotrį^ te as: 
žinau kadi ‘‘Naųitenoą”' uė W- 
mano savo pa$WU W nmąisfek 
tymų kam nors vąru bruAM. 
S.L.A. yra musų vWOW«tea 
organizacija, kurioą nartofc yra 
įvairių pažiūrų žmonės, ir jų 
tarpe^ kaip paskutinįai balsavi
mo daviniai rodo, ten. yra gar 
;na didelė proporciją narių, ku
rie pritaria “Naujienų” orien
tacijai. Galiu priminti “Sanda
rai”, nors-nemanau čion jai tą 
fakelą į akis “drėbti”; kad Sur 
sivienijime, matomai, yra dau
giau “Naujienų” orientacijos 
žmonių, kaip “Sandaros”. Bet 
•šiuomĮi ueiaoriū pasakyti; kad 
Tokiame atvėjy “Sandara” tur> 
i retu tylėti ir savo pažiūrų tos 
organizacijos reikale nereikštij. 
Ji neatliktų savo, pilietiškų, pa
reigų, jęi būdama ir mažumoj:, 
IneLeltų. savo balso ktousimuof- 
sę, kurie musų Visuomenę apr 
ęina. Vienok pavelyki! man, por 
iaaį “Sandaros” redaktoriai, pri
minti, kad jus, neva reiškiat 
nuomonę didelios, pažangios, 
demokratinius principus skei|- 
biančios, musų, kultūrinės ir po
litinės organizacijos. Tokios or
ganizacijos neilgai gali toleruos 
ti y patas, kurios randa . reikar 
lingu savo, organizacijos princi
pus ir idėjas remti melais. ‘ M-u*- 
£ų nelaimei, “S^udaąros” redąk- 
įoriaOite org^toacijto. Šte 
pabrėžtu)/,, dabytipiame kbnr 
tyikte Susivijenigimo reikaluose 
ąužįnįai. ir begėdiškai: meluoja. 
Čionai privesiu- tiktai porą fąk- 
tų (tikėdamas ateityje ne
reiks jiems jų kaipo džentelmor 
nų ir didelius’ orgąni?ącijos at
stovų pareigas priminti) :

Nesenai “Sandaroj” tilpo ke
letas; straipsnių, ir net editoria- 
las, kuriame tąip vadinamus 
“socialįstų” sąrašas yra įtaria
mas leidime rinkimų agitacijai 
didelių sumų pinigų. Insinuaci
jos buvo tokios rųšies, kadi jei 
taip butų, atsiliepta apie Bačiū
nų, jis butų jau senąjį įdėjęs 
“kecper’į” į “Sandarą.” Vištoms 
buvo aišku kad “S.” redakto
riai* ^užiniai- ir begėdiškai m®*' 
luoja. Bet mes reagovom, pa
rašydami d^ęntelm.oųi^ką faiš- 
ką, paaiškindami kad tokiosžb 
juos yra klaidingos ir’ klaidinan
čios, ir kad viso išlaidų spąiir 
daį ir paštas ženkleliams viąų 
Bagočiąi^rViniko-GugiOrIkik‘WiOi 
-Stungio rėmusių komitetų bti; 
vo tiktai*1 $63’.50> ir nė vieno 
,cento daugiau. Ar “S.’ rędąktor. 
riai buvo; džentėlteionai: tą klai
dą atitąisytif?’ Anaiptol;. Etofci- 
do biaury*. žuįp, kad
tai matos, te neatitaiso jpv’.Ar 
ilgai, padprik garbinga organi
zacija toleruos, tokią taktiką, 
tokią nešvarią politiką iš savo* 

‘atsakomirigų viršininkų ?
Dabar “Sandaros” No. 2, šių 

įmetu; nuo pačįos reclakątyosK 
įdėtai tpką- straipsnis :į

. .'‘‘AŲ^UIĮSIOU’^
V® jPHSfc
DEDA PUIK B©44EViKU 
S!8JSJiyiEN¥'JWO. “ Vęstkvijiį: 
ceremonijos- sįvyko Macjceųąį 
lltock-s Pą,< Stvėrimui ApkO 

daugiąi^iai ’da^ 
bą^oilbp. Bagočius,' . 61^ 
ganizacija tetekite SL^ 
vietą. . ĮšprudtyUi jąį ‘ ueblbgąį 
Sekėsi, bet, l^kuii' b<į$ųi|t jį 

j pateko 'Įįoi&mij’. kphtįpMi ir 
f vfrlta agiįąąjjoa bįMru^”‘ 
j. , k ■
t Cią; yra tiek teų^H^koš ta
isos, ktok -y?a» arijai, buvo .licsoš' 
tulų> elementą -skleidimo gan-*

■■■ -u’aC • ■ v ;

į:

r;
I

<įųv ka<| “Bagočius nusuko M m. ..
uąriui pusę pomirtinės” arty.įšilti) PU,lpąz> kąą kitą syk .Cloves) arba “Ęugenol”, 
kąd'Bagočius kada tai už ty yrą dąffbto^ąA|. ^apttos j^Jpos : ‘
tąį suareštavęs živatkauską, aį* [išėmimą ^monep pąpgastąi v«r 
bą kity prasimanyti apie Bagd-įdtoą Įšė£mm* arba 

ir melai. Kas atsj- tr^čijimu”; ^i^ įšemir 
meuą tw senus laikus, kada mąs yrą^ labai blo^a pąvojkv 

redaktoriai dar be kehiaį- $a operacija nepuriuose, attotij- 
ty^toiįj^’žino kad Aukį- kimuose, •— paaiškmąiu įws 

Frtoglaudos istorija L kitą sykį, • ;
yra sekąąt^: 1906 mėtuose Bą-.t Tąį<i, M prądedą get- 
gpčiiąą. buvę Pittsburgo Akade-I.ti jums bev^gąnt,.. bag^iąnĮt 
mitybą studentas, ir dirbdama^ įtraukiant.'or^tuęįąu fcręįi- 

tąrbe, šiaurinėj Pitts- kitės p0e gy^ytojo^ nea. 
<to)ly>, tada. Allegheny dftK įtaisyti

toMHganizavo “Laty jr tįokur budu išmgti daug iš apie poro^ Lem^onu^ įę iškaliu, Jei dėl 
šimtui ir visą draugystę kok|ų ®tobegajir

yS;h’A; iS^traa
ir.,i .^ųs, tai, kąd norą tykinai sur. 

stabdžius skausmą, padarykite 
štai ką: gaubtą ąptiękąje 
-rr. ‘ 1, III) H.l!‘!*nRf1Įlll^|»*»l»>Ml^i|MW>flH tl1 *"

Piriwlieete, sausio 18,1932
Jw|ityi'l^T1!'1 H !»'. * j' j in>.■i.ii1.1*wwii" "

gvaiądtyn abejau# (Qil of 
pa

merkite į vieną iš tų? vaistų 
mažą 'vatos kamuoliuką ir įdė
kite į danties duobutę. Dar ge
riau yra pirmiausiai išplauti 
duobutę alkohoKumi. Viršminė- 
ti yaistai dažnai sustabdo dan
tytą skaud&imą tujam laikui. 
Kitų vaistų nevartokite, nes 
tiktai apdeginsite sau burną ir 
Orintį visai sugadinsite. Savo 
praktikoj* aš. mačiau daug to- 
,kių atsitikimų. Atminkite* kad 
dantysi niekados nepuna nuo 
šaknų. Visados U viršaus nuo 
karūnos. Ateinančiame straips- 
Įiiy kalbėsime apie puliavimą 
arba kas pasidaro, kada mikro
bai užmušą pulpą ir per dan- 
jtyes šaknį įsibriauna į musų

>

čarterį kaipo 1541 
Draugystė gyvavo po L 

čarteriu, ir nię-’ 
fcądioą. ąiekam neatėjo į galvą 1 

kol “S.” nesufabrikavo J 
kądi “Laisvės Dr-stė” užimtų f 
§LA yįetą. Ji atskirų kuopų ne- ■ 

br minties neturėjo tver- f.
jti. Twa, tada Bagočius orgap 
niž&avo kitas kuopas Pittsburg<> 
^apylinkėse, kaip kad jįią orgąc. 
’nizavo metais, yąsąręs laiM 
ke. lUiniojiuį SLA kuopas. Bagor i 
Čius baigė ARadęipjją 1908 m.e*- > 
,tais ir išvažiavo už “Kovos” adf-. 
.punistratorįų į Philadęlphiją. i 

Ląisvęs Dr-stęs” vadovybę par i 
Hko Katiliui, kurs aplinkybių t 
veržiamas turėjo už maždaug ■ 
metų laiko, apleisti AŲtgheny, I 
ir vadovybė pateko į rankaą ve- Į 
Konio’ Mateuso Urlalųp,. tuond; 
laiku didžiausio tautininkų var 
do vakarinėj Pennsylyąjįijpj ir L 
'rytinėj Obįo. Urląkys 19X0 me- į . . 
tuose, kada Ba^očįus jau, buvoįatK^1U9f* 
'Bostone Universitete, su kitais į pasivaikščiojimą. Uį va-
•savo, vienminčiais,, atnąetč Sur, lapdėlės kitos Lu^iJa^ vėl buvo 
sivienijimo 7 čarterį, panaikino gerame! upe^ greičiausiai po. ma- 
vardą “Laisvės Dr-stė”, išsiėmė po įvykio su tavomis, kurios 
'Alleghęny ‘ County čarterį,. ir ’sujdpinintos. pąsięądymu 
'pakrikštijo buvusiąją SLA 154 laukuose^ netoli nuo vieno syy* 
kp. ir Laisvės Draugystę savo 
nauju gramozdišku vardu,, bur 
tent: Aukščiausioji Lietuvių 

? Prieglauda Amerikoj.
perskaitykit vėl “Šąndąros” 

straipsnį q aišku, bus, kokių bėrimą;, asmeninę baimę ir,, rodos? 
gėdiškų. isloriški| molų.^dasileib 'dieną, pradėjome ią nąuj.o, Vie* 
’džia žmonės, kuriuos matomai Inoje nepaprastai, • jaukioje^lan- 
dievai už ką nors nori nubaur ‘gaiš- išeinančiais į maurais ap» 

’sti, pirmiausiai atimdami jięms Lugnams uolotu^ kraštus, seno* 
pati eljementąrį padb.rųm^.

Organizatorių.
r'.*1 HįfĮ II.

DANTYS IR 
SVEIKATA ..

j Rašo Bfr. C. Kasputy

I 'VII: . •
i Pereitą pirmadienį, paaiških EtikM su kfikiUi įpykusią bulitą

GRAFAS
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(T«ĮW»y»>
Skyrius VU!

Minoj* Mwnfay užrašai

Tą pačią dieną, ĮĮ vai* vaka
ro. — Diev,eĄ bet aš* esu pavar- 

į'gusi! Jeigu nebūčiau. įgijusi 
paprotį kiekvieną dieną daryti 
užrašus, knygos nebūčiau visai

l tūrių pradėjo artintis ir nuo
dugniai apuostytų. įvarydamos 
mums nemažai baimes. Užmir
šome viską, visus nemalonius 
dienos įvykius, išskyrus,, žino*

. . Aviškoje užeigoj išgėrėme ge* 
“Laisvės Dr-stės” Vienas .ęokaį arbatos. Kaip butą nuste

lbusios viską žinapejos, gandais 
gyvenančios moteriškės mus

,p -RPF 1 IRW

Ą. Vlfaida

DRAKULA
Dora n B Co.

!T!»",W!1!1 uu«*.

ir suteik jam sveikatos.

į ten pamąeiusįos. Vyrui yra da.ur »

Vėl užrašai. Negaliu užmigti, 
todtel nors ką nors parašysiu. 
Esu perdaug sujaudinta mie
goti. Turėjome labai biaurų 
.įvykį. ’ Dvi valandas pergyve
nau tikrai agoniškose kančiose. 
Užmigau uždariusi užrašų kny
gą.., Tik staiga nubudau ir at
sisėdau. Mane apėmė baisus I 
baimės, tuštumo jausmas. Kam
barys. buvo paskendęs tamsoje 
ir Lucijus lovos negalėjau pa- 

i matyti; todėl prislinkau prie 
jos ir pradėjau Lucijos grai
byti. Lova buvo tuščia. Užde
giau degtuką, bet kambaryje 

tjos irgi nemačiau. Durys buvo 
uždarytos, bet nerakintos, kaip 
•aš jas palikau. Nenorėjau išbu
dinti motinos, nes ji dabar ne
galavo daugiau, negu praeityje, 
todėl užsimetusi? suknelę, bu- 

,,W bepradedantį eiti jos iėš- 
koti. Tarpduryje sustojusi pa
galvojau, gal rūbai,, kukiuos ji 
užsivilko, galės man duoti kokį 
nors supratimą apie jos sapne 
atėjusį užmanymą.

Išeiginiai rūbai reikštų vidų, 
paprasta suknelė lauką.. Bet iš-Lgiąą totorąjjitiškjj, JĘĮeyė,. duok jr paprasta suknelė te-, 

sveiką^!. & tęu unejorpę 
f naujo;; kai kur* garinu pasą* 
įkjųs, dažpąi sustodamos pasib 
jsęti ir nuoM bijodamos susi-

>nau, kada, kaip ir kodėl mikror [Lucijų buvę tikrųjų, pąvaj> 
’bą£ gadina dantis burnojo, kur VgM ir abidvi planavome nur 
ri nėra užlaikoma švariai^ Kįąl1 slinkti j lovą kuo anksčiausiai, 
mikrobai dur nepasiekia daM’JįĘęt ątėjp) jąųnąsią vikaras, ir ( 
tiiĘpK dantys j<umą dar neskaur [įpuiai Vęstanriefte pakvietė jį 
dą, Kada mikrobai; jau įsii- [pasitikti vakarienei, L.uciją ir j 

‘briauną į- datdiuą^ tai dantys < tų^om sunkią kov^ 1 
■pradeda laikas nuo laiko jumshd man. pačiai priį-
.'geltų. Ypatingai,, j^i bių-non W kpriAUti atkakliai., 
imsite k^ nors šalto, šilto, sal|- jbet k.W ifc visuomet ir čia bur 
daną bei rugšto. Tai yra. ženkr Įwi tikrąjį herojišką,. Manau, 
Jask kad dantyje dųobų.tę pasii-l| kad vieną g»ą#ią dieną vyskur 
jdarė jąu gana sili* Tokiame tn^čą. sųąirįnkti ir aptarti,, 
sitikime, jei dar nofita užhaij* [kaip išaų^nti naują rųšį vikar 

(kyti savo, dantį (ir Kaą gi to,yrą, kurie* nežiūrint kaip; atk^lJr 
■nenorėt^?),' tai tupjąus turįte ilifti jjbė buAn kviečiami vakare- 
įkreiptis. prįę dnMą, |$dtytpj$. įmiąuiik nepą^diką joa suvalgyta 
Sykį daiW pradėjo puti, jiąaįR to, kurie žinosi kuomet 
jau nemjątojĄ. Galutinas danr[mergaite yra labai pąvargur 
ties sunaikinimas yra tiktąjį neofito. L.UfiijUt mi^g^.ir teuž
laiko klausimas. Kol. mikrobai Lvai ateuoįą., Ji n'ėra tąipt labai) 
dar nepasiekia pulpos (danties : išteisi, bato; pbtmteu>. ir airon 
gyvos dąltes)., dantį. gaHma su-hdpk i& tikrųjų: tokai gražk Jei- 

i lengvai; ir n.ęt tai&. ka.<LHolmvndas įsimylėjo, pam^ 
jtoąi gą$ iums jusM t?15 te svečių kambaryje, ma^
Visam, ąrožtek ... ... Lį4,omu„ ką jis darytų dabaik

Dantiųa turi mažus* kąnalė* Kai kurio* musų moterys rašy* 
IjiUs* Kųda. -n}ik4jobąii pliekiai toj°ą» pradės tvirtinti, kad vy^. 
tūps įtapote; ttoįk dantijęs ra£ itf moterys prieš apsivedant, 

i naikinto* gąna turį pamatyti vienas kitą mitn

gęlti tankiai ir^Msmas ^imtoačios nekreips domės
ilgesnis. Kada mikrobai juU gąn. || vyrų! p^iųlymus, bet pačios 
ty gale* pasiekiu ji^s pūstis. Ir kaip
aąba, kąii*’ žmones paprastai ‘gerąį tos *ityk|. sugebės atlįktį! 
ivądipa nervą,, tai tacja skaiįs- Apie tąi g$įma būti ramiems, 
mas pasidat|Q»'J'ftbąi ąštijus ir Man linksmą šįąnakt, kad Lucte 
nįolotibfe; te tada primėtykite jaučiąsį kįęk geriau. Mą- 
k^ti^ prie gyfeft^ofHku, kad $ jąi^grįžo į gerąjį 
jąu* -.ą» nertoroWs..Ūžtoh-'kelią ir vąygai, sunkuma1 SH’ 
kr^ii gaupa: vaikščįajįp)u naktimi W

{įpltyąmO' ! ų.žlai^tii Užsibaigę,.. Jausčiausi visai ge-
dpnįį Mbą gyvttšfįW tyfe- pitfV gočiau; ar; Jonutą- 
■galimav a . Tokį* duntj. pittoteinch' im .

.begulėjo ištiestos savo vietoje. 
“Ačį Pievui”,. tariau pati sau, 
wji negali būti toli; nes ji turi 
užsivilkusi tik S&vo. naktinius 
rubusJ’' Laiptais nubėgau, že
myn ir pažiurėjau svečių kam
baryje. Ir ten jos nebuvo! Tuo
met pęržįmyjau. visus kitus na
mą kambarius vis smalkiau 
.plakančia širdimi. Pagaliau pri- 
ĮČjau prieangį te ten, radau ati- 
‘dąrytas duris. Jos nebuvo pla
čiai atidarytos,, tik rakto spy- 
!na nebuvo "užkliuvusi. Visi Iną- 
<miak paprastai rūpindavosi 
duris visuomet uždaryti,. todėl 

; pabijojau k kad Lupi ja ir išėjo 
'laukan; taip kaip ji buvo ap- 
isitaisiust. Nebuvo laiko galvoti 
kas gali atsitikti; neaiški,. įvei
kianti baimė užtemdo visas 
smulkmenas. Pasigriebiau dide
lę, plačią skarą ir išbėgau lau
kan, Pasiekusi Greseeuto aikš
tę, išgirdau laikrodį išmušaąt 
pirmą valandą. Niekur nei gy
vos dvasios. Pradėjau bėgti pa
krante,. tikedtunąsi Luciją kur 
ndrs- užtikti, bet ir ten apsivy- 
liau*

(Bus, daugiau)
»|‘I«|. 1 m.i !*■' '■■■■«*■.»»». 1 I»»»w '.-"■■e—

Naikias No. 2® “Kovos” 
gautas šlaunie. Kaina lQc. 
Klauskite Naujienose.

TIK ką gavome naiijį 
Kultūros numerį 12, Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 4$. centai.
•H ' '"'f -'-r ; ' ' ' '
Nauja “Naujienų’’

Stotis
Qąlį gauti dąbav “£L” ant 

kampo No.. Ctawford ir W. 
Wellington avė., 3000’ North.

“N.” Adm.
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CHKM0S 
ŽINIOS

Mokyklų fondas skoloj 
$90,000,000

* . • . < 4» s

pradėjus. 1932 metus Ohica- 
gos Viešųjų mokyklų skolos bū- 
vo $90438,tll.

B. Oovicto, -lO’T&i • Mithigan
Ave> • ; ■ ■■■■■ • i'.

Vincentas Saldamftvjilus, 56

Pranas Ročka,. 10384 Michi- 
gąiv-Ave. •. ,.v

Mrat iteatots

Juozas šarkiunas, 10168'State
Street* '

Akušerka: i

. til ii iii UISliSUliiTli1ib 11* >

Įrodinėja reikalą algas 
nukapoti

Šeštadienį gelžkelių Kompani
jų komiteto pirmininkas, p. 
Willard, įrodinėjo gelžkelių 
unijų pftHtidehtamš reikalų nu
kapoti darbininkų algas 10 nuo
šimčių bent vieniems metams. 
Pasak WBlardt> šalies gelžkelių 
padėtis esanti tokia, kad kryzei 
pergyventi kapojimas algų esąs 
būtinai reikalingas.

Kaip žinia, šiuo luikU susi
rinkę yra kompanijų ir. darbi- 
niitkų unijų atstovai darbo są
lygoms nusakyti dirbantiems 
gelžkelių kompanijoms. Ai kon
ferencija paliečia nuo 1,500,000 
iki 2,000,0(10 darbininkų.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

"... —1 (rl I

,, i i, 4.,.. .

Roseland
■ -i* ■

Vietos draugijos, profesionalai 
ir biznieriai

(Tęsinys)
Biznieriui

Real Estate:

Nuteisė plėšikus

feešladiėnį pasibaigė teismas 
keturių ItoMaperių, kurie buvo 
kaltinami tuo, jogei jie padarė 
holdapą Chicagos turčių Mitche- 
lių namuose Lake Forest mies
tely ir atėmę iš savininkų graž- 
nų vertės $150,000. Džiurė po 
keturių valandų tarimosi pri
pažino visus keturias banditus 
kaltais esant. Jiems teks kalėti 
nuo 17 metų iki gyvos galvos. 
Teistieji yra nariai paskubusios 
Chicagos g'engės “42.”

Publika priėš šoferius

Keista padėtis susidarė lai 
dotuves rengiant. Didžiumoj 
atsitikimų žmonės, kurie nori 
dalyvauti savo draugų, giminių 
ar pažįstamų laidotuvėse, pri
vačiais karais laidotuvių proce
sijoj. 'Jie nuvyksta į kapines 
kitais keliais, kad neiššaukti 
kokių nesusipratimų.

Bet poroj atsitikimų buvo pa
daryta ve kas: atsisakyta sam
dyti un i j Hitus šoferius kviet- 
koms ir publikai vežti ir paim
ta tik vienas unijistas šoferis 
karstai nuvežti.

Galbūt kad 
džiausiąs kirti 
norėjo pažaboti
bar publika jiems parodė, 
ir be jų ji gali apseiti.

Jei šitokia praktika bus 
čiau priimta, tai šoferiai, ažuot
gauti daugiau darbo, gali dau
giau jo prakištu

tai yra skau- 
šoferiams, 
publikų. O

Jie 
da- 
kad

pla*

Surado ginklus; Šeši 
mėnesiai kalėti

Armato Bendetti valgykloj 
2512 So. Westcrn avenue, poli
cija užtiko ginklų, kurie pri
klausė gengsteriams. Valgyklos 
savininkui paskirta šeši mėne
siai kalėti.

Ignacas Ivanauskas, 10881 
Michigan Avė. _

Julius Waitches Bros.
Corp., 10756 Michigan Avė.

Valgomų daiktų krautuvės:
I

Antanas K'aždailis, 370 Keii- 
sington Avė.

Jurgis žemaitis, 360 Kensing- 
ton Avė.

Antanas Žilevičius, 310 Ken- 
Bington Avė.

Jonas Dalijonas, 315 Ken- 
sington Avė.

Leonas Liutkus, 314 ’Ken- 
sington Avė.

Vladislovas Markauskas, 335 
Kensington Avė;

Juozas Dūda, 150 Kensihgton 
Avė.

Ignacas Ivanauskas, 122 Ken
sington Avė.

Juozas Bartkus, 10945 Ed- 
brooke Avė.

Kazimieras Jurčius, 10611 
Edbrooke Avė.

Petras Rožela, 10613 Ed- 
brooke Avė.

Pranas Rutkauskas, 10201 
Edbrooke Avė.

Antanas Evaltas, 10503 Ed- 
brookė .Avė. • . .

Jonas Valys, 215 East 107 
Street.

Vladas Daukantas, 10501 Mi
chigan Avė.

•Juozas Kačinskas, 10411 Mi
chigan Avė.

B. Petkuj 10742 Michigan 
Avė.

Jonas Milašius, 11592 Lafa- 
yette Avė.

Juozas Mečius, 11600 Lafa- 
yette Avė.

Petras Žakas, 11356 Went- 
vvorth Avė.

Stanislovas Miciunas> 4 Ehst 
107 St.

Jurgis Pakaušis, 301 W. 115 
Street.

Ignacas Vclavičia, 10034 Mi
chigan Avė.

P. Jankauskas.

Petras Čipaitis, 10722 Michi
gan Ąve.

» * -
Gazolino stotis:

. K. Strumilos.
Minkštų gėrimų jstaigės: -
Antanas Belynis ir AdolfAš 

Baužys, 122 Ė. 105 St.
Juozas Dambrauskas^ 10500 

Indiana Avc^
J. Nezelpkis, 136 E. 107 St.
Pranas Viršilas, 127 E.

Street.
Antanas Dobravolskis, 

E. 107 St.
Pranas šliužas, 119

Strefet.
V. Petreikis, 111 E.
Augustas Lukšus, 26

Street.
Kazimieras Gatjoniis 10801 

Michigan Avė.
Saldainių krautuvės:

Antanas Juodelis, 10507 Ed
brooke Avė.

J. Dombrauskas, 2 Ek 107 St.
/ Duonkepis:

Juozas Kiaušas, 137 E. 107 
Street.

Elenora Sutkus, 11114 India
ną Avė.

Graboriai

Fotografuoja jūsų na
muose arba stadijoj.

730 W. 62 St.
Tek Eng|ewood 5840

buvąū praleidęs vietiĄ 
įstaiįą,:

• Ūnited Lithuanian Building 
and Loan Association (Lietu
vių Špulka); raštinės antrašas: 
52 E. 107 St.' J. Podžiunas 
0irm., Beniš Waitches rast., J. 
Grigula iždin.

(Pabaiga |nis) J. T.

Lietuvės Akušėrėa

Mrs. A. K.
JARUSH

107

114

107

108 St.

Garažas automobiliams:
F. Kučinskas, 10562 Michi

gan Avė.
Kliubvietė:

Golden Star 
107 St.

Kliubo, 108

Drabužių krautuvė:

Vaisių krautuvės:

; i p. Pažhokas, 
A Ve.

10707 Michigan

Laikrodžių krautuvės ir laik
rodžiams taisyti vietos:

S. Daugienas, 10717 Michigan 
Avė.

PranAs Bukauskas, 10831 Mi
chigan Avė’..... . •

Geležų krautuvė:
Juozas Oiutra-, 10715 Miehi- 

gan Avė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bite
■ , ..................... 4

PROBAK

Nori gauti vietą Illinois 
žmogui

P. Grušas, 17 W. 1.19 St.
Veronika Užulienė, 10728 Mi

chigan Avė.
Kazimieras. Rumbutis, 10701 

Michigan Avė.
Valgyklos:

suteikia - 
barzdaskntyklOH 

■aHMH komfortą 
■ skutimoa 

namie

(PROBAK BLAOL',

Phone Bouievard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
do tu vise ir kokiame relr.

. kak visuomet esti sąži
ningas it nebrangiu to
dėl, kad neturimo il- 
iaidų užlaikymui oky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
LiėtfiVh 

GRABORIUS IR BALSAMOOTdJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T<1. Roottvelt 7531

—J________ _________________________

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju btdothvėėt kttopigiaueia 

Reikale meldžiu Ateišankti, o mano 
darbu buaite užganėdinti.

Tel. Rootevelt 2515 arba 2516

2314 Wc 23rd PL, Chicago
v SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cice? c PI
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley E Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojaa
. Modcrnilka Kokplylia Dovanai

Turiu automobilius visokiems teiks 
, lams. Kaina ’ prieinama

3319 *Auburn Avenue
CHICAGO. 1LL.

IGN. J ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj

I84« 4«th

Telefonai
Btohltyard 5203 ' |||||$* -

Boūievard 8413

1327 įSo. 49th Ct. 
fslef»n»i 

Cicero i>24

,r-i ’įii;,?............... ..Hr^ „i ili-iįii ............. —

Ii F. KADŽIUS
PIGIAUI
GRABOI

I LIETUVIS
I CHICAGOJ 
aidotuvėse patarnau- 
1 gėiiau ir pigiau, 
egu kiti todėl, kad 
riklabsau prie gra

bų išdirbystėl.
OFISAS: ’

8 W. 18tb Street608 W. 18tb Stre 
g. Tėl Canal 6174 

Mfr SKYRIUS:
3238 S. Halsted St

PHYSICAL 
THERAPY 

W MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Phon« 
H.mloek 9252

Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted SL
Phone Bouievard 8483

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimu, kuris «tt» 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegyst{ ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
ėgzamiiiavimas daromas tu elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
baugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouievard 7589

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti W»stern Ao. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredonu ir. Pėtnyčioms 

1821 Sa Halsttd Strtet

Su v. Valstijų senatorius Le- 
wis atvyko Chicagon. Jisai 
tarp kitko pareiškė, kad darąs 
spaudimą j valdžią, idant pre
zidentas paskirtų ftlinois vals
tijos žmogų vieton aukščiausio 
teismo teisėjo Molines, kuris 
šiomis dienomis rezignavo. Na, 
žinoma, būdamas demokratas, 
Levvis nori matyti demokratų 
ir H oi mes vietoj.

D. šatkus, 128 Kensington
Avė,

Alaus ir papm dirbtuve.:
Stanislovas Sudintas, Rose- 

land Bevetagc Compdny, 115-17 
Prairie Avė.

Svetainės:
F. šedvilo, 341 Kensipgtop 

Avė.
K. Strumilos, 158 E. 107 St.

Nauja Wesley Mėmorial 
ligoninė

Artimoj ateity thanoma fra* 
dėti statyti miujžj Wesky Ma
monai ligoninę. Ji bus statoma 
NorthWestern universteto Mė- 
Kinlock aikštėje.

Dentistų suvažiavimas

šiandie prasideda Chicagos 
dentistų draugijos metinė kon
ferencija. Užsiregistravusių jai 
dentistų ir medikų daktarų yru 
apie l’DJlOO.

čeverykųf taisytojai:

Antanas Vcrbyla, 141 Ken
sington Avė. / . ..,

Jlfožas Jukelis, 106 E. 107 
Street.

Mikolas Petrulevičia, 10703
State JSt. 1 1 (

Ignacas SimiriaviČius, 144 Ei
113 S,t. . „ .. , ;J,

Barbenai t
Kazimieras K i s e r a u s k a s-, 

10504 Michigan Avė.
Vincentas Malakauskas, 40 

t: i'o? si.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

I y

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir RAKTI 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir rainy 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 60.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai z 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonas YARDS 1741 ir 1743

Ofiio ir Rez. Tel. Bouievard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb 8 Haleted Stt) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulėvard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiab pagal sutarti
------- -O—-----

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių I

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

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

karo. Ncdčliomis nuo 10 iki 12 
Rooni 8. Phone Canal 0523

'T U i ',; iin- ui.i     lt Y -1 I i..

Teh Yards 1820

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

OfiMi ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St* 

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

NedėlicEMS nuo 10' iki 12.
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A. R. BLUMENTHAJ 
OPTOMETRIST

Praktikuoji Viii 20 m.
r 1649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Ttl. Bouievard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optorhetristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 rytb iki" 9 Vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yatds 6780

Lietuviai Gydytojai

IR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 VaL dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

b L Davidonis, M.D.
910 Šo. Michigan Avenue

Tel. Kėnwodd 5107
ALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvtė: 
nuo 6 iki 8 valandai vakaėe 

apatt šventadieniu ir ketirietkdiėnio
-------------- ------ -------- ---- -- -------- --- -----

Phone Ganai 6222

Phone Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
erti 47th Strtet

■ -.........................-Ti   - " . " ----------------------- .

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujauslM

it a i l metodus X-Ray ir kitokius elektrMDaktaras V. A,i Šimkus prietaisus. <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofisas ir Laboratorija:

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 1 W 1 Sth 6t„ netoli Morgan St 
blauzdų gyslas. Valandos: tano 10—12 pietų ir

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12. Ttl. Canal 3110
3343 So. Halsted Street Rezidjmcijos telefonai

Tel Bouievard 1401 Purk 6755 ar Randolpb 6800
---------O---------  ------------------------------------------------------------------

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

Valandos: I——3 ir 7—8 
ledomis ir nedėliomh pagal sutartį. 
aidentija 6628 6'0. Ricbmbnd Street 

Telefonas Republic 7868

)r. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir. chirurgas

243 So. Halsted Street
Qf|so, Vięfąry. 7188

’ “Rez. Tel. Hemlock 2615 ’

. r» a DR. CHARLES SEGAL
Dr. P. P. ZALLYS PMk^o&A2s°

DENTISTAS 4729 South Ashland Avė.. 2 lubas

30 E. lllth St. SPECIALISTAS DilOVbS
Kampai Wabarh Avenue Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

Tel. Pullman 0856 OFISO VALANDOS:
Gazas. X-Ray, itc. Nuo 10 -iki 12 vai. ryte, nuo 3 iki 4

  vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 kai 
ttk n a m ■ >• vakaro Nedėk nuo 10 iki 12 V.Dr. Suzana A. Slakis pbo°' Mid'*r

Specialistė Moterų ir Vaikų Ltm 
4145 Arcner Avė. 

Vai 10 iki 12 cytd; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomh pagal susitarimą 

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395 

---------O---------

Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos*.

4631 Soatb Arhland AoatPba 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po plet 
7 iki 8 vai. Ntdėl. nuo 10 ild 13 

Rez. Telephode Plaza 3200

Ofiso Tel. Vktoty 6893 
Rezidencijos Tel. Drtzel 9191 

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

4608 South Ashland Avė. "K. A. A. Kvlll
Netoli 46th St Chicago, III GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—------- o--------- -  | Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street 

CHICAGO, ILL. 
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 valę. 

Nedeliomis ir šventad. 10-4-12 dieną.
2 iki.I,.įi|it!’>-.... .. ■ "*"■1,1 1 1,1 r
10 Tti. Canal 4050 Veheriikps

T.Į,pboū,i Jie, i, naktį Virgiol, 0036 yĮ JJ ROhWedder, M. D. 
. 1800 S. Halsted St.

Rex 6600 South Artesum Aveniu CHICAGO
' (Wk’n™,OKna|60257 Valandos 9 ryto iki 9 _

DR. P. Z. ŽALA TORIS įVjrico,t Gy,lc‘ x °**
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . ■ e .

1821 So. Halsted Street ] 
CHICAGO CLL --------------------------------?

K. GUGIS 
advokatas 

MIESTO OFISAS 
127 N, Diarbocn SL» Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 F* Phril 

Gyvenimo . vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai ktekriMs 

vakarą, išskyrus ketyefgą 
Nedėlioj nt»o 9 iki 12 ryta 

............ ■ ' , . I r ' ,T6 .1 r-| ' i ' II II ’iiiMii Itil hni

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtntu

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

iki 12 dieną.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

2400 W. Uadison St.
VaL> 1 iki 3 po pietų, 6 ikisjS vak 

Tel. Vest 2860
Namų telefonas Brun»wick 059?

............... — ------------------- ------ - • -H-

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. 

4645 So. Ashland Avė. 
Valandos ž iki 4 ir 6 iki 8 Vakare 

Nedėlioj pagil Sutarti 
Tel. Bouievard 7820 ,

Namai:

6641 So. Albany Avė.
t«i. ProkOcct 1930

Ak K. Rutkauskas/ M. D.
4442 Sout/r V/tstern AdėnaC

Td. Lafayctte 4146

Valandos:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 Valandai vikaro

DR. 1 J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Suite 3 
Td. Prosptct 1028

Rtz. 2359 S. Ledudt Si. Cantd 2*30 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki '9 

Nedėlioj pagal sutarti

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

r
Advokatai 

11 Soatb La Skilę Street 
Room 1934 Tel RendoTph 03*3 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 tai. vek 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos, r- 7 iki 9 vakare
Olis—Utara.. Ketv. ir Subatoe rak 
Varatle—Pan.. Ser. ir PčtnyŽios vilt

r- w

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
'2221 Weet 22nd St . 

Airi LeiVfct St. 
Telefonu Cenri 2553 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. : 
Seredoj ir PČtnyČioj nuo 9 I 
..-i-........ . IiI.ii.arM l..iuiWitniliiii'i iJniBi

lifad rtl.T

Hemlock 8151

-DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• 24,20 Marguelte Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Minto Ofisas 77 W. Wmhinyton fit, 
Room 1502 Tel Central Ž978 

Valandos: 9 rytu Iki 4 po pittg

Vakarais! Vtarn., KetV., ir Štibatbš 
——• 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 
7 t a aMiiMite itf Vii 

Namų Tel. Hydc Patk 3395

it

2422 tV. Marquetta Rd, 
kampas 67th ir Attesian AVfc. 

Telefonas GrbvehiU 15195
Valandos nbo 9 iki 11 tyto, nuo 2-4 
ir 7-9 pd pietų, seredome po pietų ir 

nedėliotus pagal susittrimį
...... -4.. n n-.-

JOHN B. BORDEN 
(itahn . Bagdžiunai Bordtn j 

/ LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W Adams St., Room 2117 

Triepbont Randolpb 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo <-> 

Idephont Roosevrlt 9090 
Nimie 8-9 ryte. TeL RepuHiė 9*01 
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Grabdriams nešina 
gumai su privačio

mis mašinomis

arba 
arliato ' tarimo, 

žinoti, kaltina ne 
graborius.
praėjusią savaitę 
teko būti kaip ir 
nesmagumo dėl

nabašn i li
pa tarnavo 
Kad šofe- 
procesijos, 

buvo

Kaip jau žinoma, Jaidolu- 
vėse dalyvaujančių automobi
lių šoferių unija neseniai nu
tarė uždrausti privačioms, ma
šinoms palydėti į kapines ka
ravaną su nabašninku. 
čia u kai kurie žmonės 
nežinodami 
nenorėdami 
šoferius, bet 

Ir ve dar
- man pačiam 

liudininku
kalbamo uždraudimo.

Laidota lietuvis 
kas. Laidotuvėse 
lietuvis graborius. 
rjai nesustabdytų
privačioms mašinoms 
Įsakyta važiuoti j kapines at
skirai nuo karavano procesi- 
sijos.

Privačiai automobiliai nu
važiavo kokią pusę valandos 
anksčiau, nei karavanas. Tu
rėdami laiko, atvažiavę, susi
tarė pilti kailį graboriui arba 
apdaužyti jo mašinas.

Graborius tiek persigando, 
kad nevažiavo iš kapinių iki 
visi išvažinėjo. Skirstydamie
si visi kaltino graborių.

Ant rytojaus prie Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios dcliai tos 
pačios priežasties kitas grabo
rius kuone gavo mušti. Ir gal 
butų slinkiai nukentėjęs, jei 
ne policininko pasirodymas.

Graboriai sako, kad šoferių 
unija tokį tarimą padariusi. 
Ji tikrai ir padarė. Bet kai 
kurių žmonių negalima įtikin
ti. Jie verčia visą bėdą gra- 
boriams, ir gana. Povilas.

Čekerių taksikebų 
streikas

nąnii i ■ ■"■h- ■ ■■■■■■ m.

Čekerių kebų šoferių išnaudoji
mas jau varyta kitos grupės 
pastangomis.

Kokiu budu išnaudota čeke
rių kompanijos šoferiai?

šios kompanijos šoferiai tu
ri savo taksikebus. Bet jie iki 
šiol turėjo mokėti kompanijai 
didelius mokesnius. Būtent, jei 
vienas asmuo operuodavo taksi- 
kebą, tai jam tekdavo mokėti 
kompanijai $75 mėnesiui. Jei 
du šoferiai operuodavo tą patį 
kebą, tai abiem bendrai tekda
vo mokėti kompanijai $90 mė
nesiui.

To ne gana. Gazoliną jie tu
rėdavo pirkti iš kompanijos, o 
ne kur katram patinka arba 
apsimoka. Gi gazoliną gaudavo 
prasčiausios rūšies, nors mokė
davo ūž jį kaip už pirmos rū
šies.

Toliaus, jų kompanijos virši
ninkai Iliada re tam tikras su- » 
tartis, sulig kuriomis šoferiai 
pastaruoju laiku priverstą bu
vo pirkti automobilius iš Yel- 
low Cab kompanijos viršilos 
Martino kontroliuojamos dirb
tuvės. Ir už tuos automobilius 
tekdavo mokėti dvigubai bran
giau, ne kad galima pirkti ki
tose vietose.

Buvo iki šiol ir kitokių šofe
riams apsunkinimų, kurie pa
sidarė tiesiog nebepakeliami.

Taigi šoferiai sustreikavo. 
Jie reikalauja, kad kompanija 
sutiktų $35 mokės ties (vietoj 
$75) mėnesiui iš pavienio šo
ferio ir $47.50 mėnesiui iš 
dvjejų šoferių operuojančių vie
ną taksikebą. Jie reikalauja 
sau teisės pirkti gazoliną kur 
jiems atrodo parankiausia. Jie 
reikalauja pripažinti jų, šofe
rių, asociaciją. Jie pagalios rei
kalauja sau teisės pirkti auto
mobilius kur gauna geriausias 
sąlygas, o ne iš Martino.

Tai svarbiausieji reikalavi
mai. šoferiai tikisi laimėti 
streiką. Jei negalėsią laimėti 
visų reikalavimų pilnai, tai ti
kisi laimėti nors dalinai.

Bridgeportietis.

žiuoja Pullmano karu,, šiltai, 
minkštoj kėdėj variydamosi 
ir skanu cigarą rūkydamas. "

Ir ve! mintis bėga. Su
prantama, kūd teisybės šian
die nematyti alginiam vergui, 
nes teisybe skrajoja aukštai 
padangėje, ant žemes jai vie
tos nėra. Neteisybe ir sukty
bė yra užviešpatavusios pa* 
šaulį. Senas Petras.

, v , ■ v v
-j. '

Naujienos, CHtogo, m
----- ...J..... ------------------------------------

pasidarbavimą komunistų, ku-

Pirmadioniš, sausio 18, 1932

Cicero

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

' i * .

Brighton Park
Kas buvo yra ir bus

American Lithuaniajf 
zens Club komisija, kuri 
deda iš St. Tvcriono, A, Milte’ 
rio ir P. Petraičio, stropiai ren
giasi prie Kliubo pramogos, ku
ri bus šio mėnesio 30 dieną 
viršminėtoj K. C,ramonto sve
tainėj. Iš komisijos sužinojau, 
kad jie (komisija) tos dienos 
vakare štai ką padarysią: kon
certą, balių, šokius, vakaruškas, 
duos muziką, vakarėlį sumaišys 
krūvon ir iš viso to padarys 
šunim burum. Pradžia 7 vai. 
vakare; ti kietas tik 25 e. as
meniui.

susi

Buvau rašęs “Naujienose”, 
kad Baltras Radžius automobi- 
liaus skaudžiai užgautas randa
si Washingto1i Park ligoninėj. 
Dabar noriu pranešti, kad mu
sų Baltras jau sugrįžo iš ligo
ninės namo, kur ir pirmiau gy
veno, tai yra pas pp. Punisz 
kus* 2605 W. 43rd St. Nors li
gonis jau gali vaikščioti ir lin
ksmas, bet kol kairiosios ran
kos petys ,galutinai sugys, tai 
dar ims daug laiko.

pasidarbavimą 
rie .šiandien ' plaunasi tarp sa
vęs} .

“Aušros” steigėjai turėjo pir
mą susirinkimą kovo 6, 1913 m., 

- i vienuolika 
Jie' paskyrė 

“Aušroš”.

Tajne susirinkime 
draugų dalyvavo, 
vardą knygynui

Tų vienuolikos draugų var
dai ir pavardės: K. Kalnietis, 
P. Umbražiunas, 
M. Pučkorius, J 
Dobravolškis, A. Narbutas, M. 
Baeevičia, B. Liutkevičia, K. J. 
Valys ir M. šlikas. Jie pradžiai 
sumetė .$37.00 Valdyboj) iš
rinkti Antanas Narbutas, pirm.; 
J. Grybas raštininkas; K. J. Va
lys iždininkas.

Pirmas 
knygynui 
landžio 4, 
mane. 
“Vagis”.

J. Šamas, J.
Grybas, R.

vakaras “Aušros” 
buvo surengtas ba- 
1913 m. West Pull- 
Suvaidinta veikalas 
Suvaidino Lietuvių

Scenos Mylėtojų Ratelis. Pirmas 
vakaras davė pelno $38.80.

Pirma afiglų kalbos mokykla 
atidaryta rugšėjo 8, 1913 m. 
Mokytojas ,buvo J. Laukis. Pa
skiau mokytojavo Tadas Ku
činskas. .

Valaskos spaustuvė
šioj kolonijbj turėjome jr te

beturime spaustuvę Mikolo J. 
Valasko, 373 Kensington Avė. 
Nurodysiu kokias brošiūras iš
leido ir po kiek egzempliorių:

Man teko ir tai 
Apskaitoma, kad Ro- 

Kensingtone yra 
yra

neteko ’suži

Klaidospataisymas
Sausio 13 d. “Naujienų” lai

doj žinutėj iš Roselando apie 
parengimą parapijos svetai
nėje įsiskverbė klaida. Ten 
buvo pasakyta, kad jeigu vai- 
k-ni pasisavino šaliką, lai jie 
pasielgė , priešingai dešimčiai 
Dievo prisakymų, kurių penk
tasis draudžia vogti z (sulig 
nauja sistema), 
pasakyta, kad
priėšingai dešimčiai Dievo pri- 

.sakymų, kurių septintas drau
džia vogti (sulig nauju kate
kizmu)..

T e ji buvęs ir regėjęs.
. ...............— —.,6

JEI JUMS REIKIA
Phimbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEA’TING SUPPLY COMPANY. Ine.

N. W. Cor. 5 5th and State Sts 
Phone: Atlantic 4290-1

Turėjo būti 
jie pasielgė

šiuo laiku streikuoja čekerių 
taksikebų šoferiai, čekerių yra 
antroji .didžiausia taksikebų 
kompanija Chicagoje. Ji ope
ruodavo iki šiol apie porą tūks
tančių automobilių. Joje dirbo 
ir lietuvių.

Kodėl čekerių kebų šoferiai 
sustreikavo? Štai kaip aiškino 
tą klausimą vienas streikinin
kas lietuvis.

Pirm kokios dešimties metų 
būrys turinčių savo automobi
lius vyrų ir uždarbiaujančių 
šoferiavimu susidėjo kartu ir 
suorganizavo Checker 
Cab Co.

Organizacija iš pirmų 
ėmė duoti jiems gražaus 
Į kompaniją pradėjo 
daugiau

Gimė 
panijos 
Pradėta 
pats faktas, kad joje pasirodė 
didelių pelnų, tapo paakstinimu 
rakietieriams briautis į ją.

žinote kaip yra su daugeliu 
darbininkų. Jei reikalai eina ge
rai, jie mažai paiso, kaip tie 
reikalai vedami. O toks nepai
symas duoda klikoms arba ra
kietieriams progos Įsigalėti.

Kad palaikyti savo galią, ra- 
kietieriai apvažiuodavo šoferius 
laukiančius gatvėse pasa^ierių, 
išgaudavo iš jų prokses susi
rinkimams. Jei kuris šoferių 
atsirasdavo, kad nenorėdavo 
gera valia prokses duoti, tai jį 
priversdavo grumojnpu, arba 
sumušimu duoti ją rakietie
riams.

Rakietieriai gi prikišo kom
panijos ofisus visokių reikalin-’ 
gų ir nereikalingų darbininkų 
ir mušeikų. Ir nors kompanija 
gaudavo gražaus pelno, bet jo 
nieku budu neištekdavo, palai
kyti ją be deficito.

Pagalios prieita prie to, kad 
čekėrių taksikebų kompanija 
pateko Yellow Cab kompanijos 
viršilos Martino kontrolei). Ir

širdingai dėkoju geradėjams, 
kurie mane ligonį pirma ir da
bar, per Kalėdų šventes, aplan
kė ir apdovanojo, būtent pp. 
Andriui šlakiui paaukavusiam 
$3 ir Antanui Brūzgai paauka
vusiam $2.

Nuoširdžiai prašau mielašir- 
dingos lietuvių visuomenės pa
sigailėti manęs biedno ligonio 
ir neužmiršti ateity suteikiant 
kokią aukelę.

J. Lapinskas, 1432 So. 49 et., 
Cicero, III,

Taxi

dienų 
pelno, 

rašytis
šoferių.
reikalas padaryti kom- 

centrą efektyvesniu, 
tai daryti. Bet tas

Ką matė Senas 
Petras

sausioAnkstyvas įr šaltas 
keturioliktos rytas, nes vėjas 
pučia nuo didžiulio Michigan 
ežero. < . ;

Bet šimtai bedarbių renkasi 
ties Henry Fordo automobilių 
dirbtuve. Jie’ tikisi vėl gauti 
darbo, nes didžiuma jų tai bu1 
vę tos dirbtuvės darbininkai.

Pasirodo, kad jų viltys men
ką pamatą turi. Dirbtuvė dar 
nedirba naujų automobiliu ir 
darbininkų neima. Bet dar
bininkai nenori pamesti vilties 
ir tikisi, kad dirbtuvė prade* 
sianti dirbti karus dar šio mė
nesio pabaigoj ė.; J . , r

Belaukiant ties Henry For
do dirbtuve, štai atbėga Erie 
gelžkelio pasažierinis trauki
nys. Traukinys bėga smar
kiai.

Bet ant tankos vandeniui 
traukti matosi du sėdinti vy
rai.
oras 
ant 
goti

Praeitą pirmadienį netikėtai 
užkliuvau pas vietos gerai žino
mus biznierius. Mr. ir Mrs. 
Stanley Varnig, kuris gyvena 
adresu 41(57 So. California avė, 
ir užlaiko krautuvę įvairių mo
kyklų vaikams reikmenų, o 
taipgi saldainių, cigarų, eiga- 
retų ir t.t.

Kiek pasikalbėjus, Mrs. War- 
nis paprašė mus eiti į gyvena
mus kambarius.

Užėję radom© daugiau svečių 
ir susilaukėm vaišių. Sužinojau, 
kad šios vaišės parengta ryšy 
su peržiūrėjimu knygų White 
Lily Club (Baltos Lelijos Mote
rų Kliubas) , kurio čia buvo val
dyba ir komitetas susirinkęs, 
Taigi dėl .tos priežasties ir 
mums vyrams buvo gerai ir ga
lėjom jaustis kaip dagiai tarp 
lelijų. Tik gaila, kad dar mums 
nebaigus valgyti viešnios išsi
skirstė -namo.

P-lė šiauliutė gan vykusiai 
padainavo porą dainelių, kurių 
mums buvo malonu klausytis. 
Kai kurie iš musų, vyrų, irgi 
mėginome dainuoti, bet kas iš 
to, kad “choras” nesiklijuoja. 
Taigi palikome kitam kartui. ‘

Iš kitu dalyvių buvo Mr. ir 
Mrs. Warnių kai kurie giminės 
ir draugai.—A. J. S.

rai. Nors žiemas laikas ir 
oras šaltas, vienok bedarbiai 
ant tankos viršaus, neapsau
goti nuo vėjo, nudėvėtais ru-> 
bais, važiuoja laimes ieškoti.

Atėjo mintis į galvą: šimts 
pypkių, kokia neteisybe vieš
patauja pasauly! žmogus, 
kuris padirbo tą traukinį turi 
važiuoti pats ant Rankos!

O fąbrikantas ar kuris kitas 
darbo žmonių išnaudotojas vą-

r ■ . >■ .A . .
UI H
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Roseland
Vietos draugijos, profesionalai 

ir biznieriai.
(Pabaiga)

M

Aušros knygynas

1. /Iš gyvenimo bemokslio
..................   5,000
2. šlėktų malonės arba Ma-

juvka ...................   5,000
3. Mažas žodynėlis lietuviškos

ir angliškos kalbos.......... 7,000
4. Vabalninkėnų dainos 9,000
5. Teisingos paslaptys’ 15,000

Negyvėlės meile .... 
Morališkas kabalas 

burtų knyga . ..
Gadynės žaizdos .. 
Svetimas Dievas ..

10. Vagis .....Ai..........
11. Saliamono sapnas 3,000
12. Dvasiški' vadovai ir '

parmazonai arba baisumas 
Dievo rūstybės ..............  5,000

13. Vadas prfe moterys-
h'

tvS ...t.........-tfrs-.
................ ............................. i/,,

6.

ąrba
8.
9.

Don’t 
neglect 
Colds

14. Dainos vasaros gra-
žybių .............................. 10,000

15. Kulturi^kf piešiniai 4,000
16. Pasakos, pritilcrnąi,'

veselijos ir giesmės ....... 3,000
. ■**. r ; 4 *■

Keletas bendrų pastabų .. *' *
Padaviau skaitlių draugijų ir 

visokių lietuviškų įstaigų. Da
bar -ni< kuriems kils klausimas, 
kiek lietuvių yra Roselandc it 
Kensingtone. 
sužinoti
selande ir 
apie 5,000 lietuvių. Kiek 
Liėtuvos piliečių, 
noti, bet Amerikos piliečių yra 
tarp dvylikos ir, keturiolikos 
šimtų. Politikieriai, kurie rin
kimuose nori laimėti, tyri skai
tytis su lietuviais.

Lietuviški biznieriai draugiš
ki. Kurie mane iš matymo pa- 
žfno, paaiškinus dalyką, kuriam 
tikslui renku tas žinias, jie pa
pasakojo, kas esą, ir apie kitus 
pranešdavo. Tuo budu suteik
davo žinių kur lietuviai gyve
na.-Bet kelipse. vietose užėjau 
lietuvius bizneirius, kurie „gerai 
lietuviškai kalba, bet bijo pa
sisakyti vardą ir 'pavardę. Pa
aiškina: pasakysiu tau vardą 
ir pavardę,* tu mums prisiusi 
kųygą, o už ją reikės brangiai 
mokėti. Paaiškinau, kad nieko 
nereikės mokėti, jeigu nepirks 
knygą. Visgi sužinoti vardo ir 
pavardės, turėjau eiti klausti 
savo pažįstamų. Tikrų lietu
viškų biznierių yra daug, ku
rių nereikia nė klausti: matos 
jų'biznio šaka, jų vardas, ir 
pavardė užrašyta ant langų.

Man keli draugai patarė, kad 
surinkęs tas žinias patalpinčiau 
“Naujienose”. Mat, dabar mu
sų laikraščiuose rašoma, kad 
čeikia remti savuosius. Bet kas 
tie saviškiai yra, tai iki šiol 
nebuvo žinoma; nebuvo žinoma 
nė kiek jų yra, nė kur jie gy
vena. Padaviau jų skaitlių. 
Jeigu kurių biznierių vardus ir 
pavardes ar kitokių įstaigų pa
vadinimus bučiau praleidęs, tai 
meldžiu, priduoti į Goįden Star 

4,000 Kliubo btlVeinę.—J. T.

Šalčiai krutinėjo ar gerklei* gali 
pasidaryti rimtus, Palengvinkit 
juos | 5 minutes su “Mustcrole”, 
— “counter-irritant” i Didėdamas 
karta 1 vąlandi), jis turi sutelkti 
pagclba. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

3,000

. 9,000 
. 4,000 
.■4,000 
. 3,000

Turėjome “Aušros” knygyną 
adresu 10900 Michigan Avė. 
Jis buvo įsteigtas kovo 6, 1913 
m. Likviduotas gegužės 14; 
1929 m. Knygos atiduotos mies
to knygynui, o i daiktai; Išpar
duoti. : Gautais pinigais * apmo-. 
kėtos išlaidos, o likę pinigai pa
siųsta j Lietuvą politiškiems 
kaliniams.

“Aušros” knygyne buvo kny
gų lietuvių kalba 1168 egz.

vertės . ......... I.... $467.65
rusų kalba 29 egz. Vęr- .

lės ................. ........... . 6.70
lenkų kalba 30 . egz. ver

tės ............. .............
anglų kalba 164 egz. ver

tės .. ......................
Viso 1,391 egz., jų ver

tė ,................   $578.70
Prie sunkių aplinkybių buvo 

įsteigtas “Aušrys” knygynas, 
bet prie lengvesnių aplinkybių 
knygyjĮiįft.<.bųvcL likviduotas peu.

PRANEŠIMAI

Naujienų spulka
«

Naujienų skolinimo it buda- 
vojimo bendrovės liauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1932 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštine atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas- 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl, investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių imormacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Amerikos Liet. Dakt. D-jos metinis 
susirinkimas įvyks Dr, A. L. Yuškos 
namuose 2422 West Marquette Road. 
antradieny, sausio 19 d., 8:30 vai. vak 
vakare. J

Įvada naujos valdybos 1932 metams: 
raportas senosios valdybos už praeitus 
metus: referatai Dr. V. S. Nares'o ir 
kiti nemažos svarbos reikalai.

Todėl kviečiame gerbiamus kolegas 
nesivėluoti, — Dr. A. L. Graičunas.

Bridgepotras. — D. L. K. Vytauto 
Draugija laikys metinį susirinkimą ant
radieny, sausio |9 d., 7:30 vai. vak 
Ch. Liet. Auditorijos svet. Visi na
riai būtinai privalo dalyvauti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Taipgi pranešu, 
kad susirinkimų diena ir laikas yra per
mainyta, tai yra iš trečio nedėldienio į 
trečią utaVninką kiekvieną mėnesį, 7:30 
vai. vak. Ps. K., nut. rast.

• A. F. CZRJNA’S
BATHS

TDRKUKbS, Bri.FDRINftS VANOS m 
KLEKTKIKINIAI TREATMENTAI

Naujo* NniemlntoH Kaino*
Garo ir lašu pirtis 
Garo, maudynė ir laSai 
Garo ir elcktron maudynė 
TjirkiAka ir Elektros 

pirtla Ir kambarys
Sulphurio maudynė
Pilnas elektrikinin treatmon-

ta« ir SinuTOidal maAina 3.00
Pilnas treatmentas 4.50
Elektrikinis Masažas 1.50
Vaistų ar alkoholio jtrinimas 75e 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45tti St.
Kamp. 8. Paallna. Tel. Boulevard 455*

Buvo 
50c 
75c 

1.00
2.50 
2.00

Dabar 
35c 
50c 
75c

1.50
1.50
2.50
3.50 
1.00

50c

STANKŪNAS
Kas norit 'gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yardi 1546

MADOS MADOS MADOS
UNIVERSAL SHOE 

REBUILDERS 
ANTANAS F. STANEVICH 
3451 Wallace Str.

Augštos rųšies darbas.-—Žemos Kainos 
—25 metai patyrimo.

Mes pasiimam čeverykus . 
ir greitai pristatėm. * 
Tiktai patclefo- 
nuokit YARDS 

Kas at- 
pasiims 

gaus 10 nuoš. w
nuolaidos.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam Šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje, 
kiais budais, 
užbaigiama į 
štesnį mokslą

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILE.

Čia yra mokinama to- 
jogei pradinį mokslą 

devynis mėnesius; auk- 
į vienus metus.

CLASSIFIEB ADS.
k JkdMU

Educational 
Mokyklos

3449

~ Labai elegantiška svečiuosna arba vakaran eiti' suknelė. Paškįausis
■ ?4 • *■■■* • fl »V « . 1 » . w « * • • * 4 a

3449/
Paryžiaus modelis. Tinka iš bile kokios švelnios niaterijos arba lengvo aksomo 
Sukirptos mieros 12, )4» 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 ,colfti per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- 
giau< virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierąi ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. ^Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 1# žentų. Gali
ma prisiiįati pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St.. Chicago, IU.>...u • .X '•••■>• ....... . ... ' .> ■ .. • ’ .v ■

NAUJIENOS Pattren Depu.
1739 S. Halsted St;, Chicago, III

* L' ' * * ’ . '■
Čia įdedu 15 ceptų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No
' i* ' ’ '

Mieros per krutini

(Vardas ir\ pavardė)

(Adresas}

"‘k A, S

a

MILDA
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie

“Girls About 
Town”

su

KAY FRANCIS

r Taipgi
/

Komedijos, Žinios, Pasakėt ios, 
Margumynai

RAMOVA
I ItheatreFI

35 & Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“Ambasador Bill’
' ., ■ su ?

WILL ROGERS 
ir k.

Juoko karalius labai juo
kingame veikale

Taipgi

Komedija,, Žinios. Pasakėčios
1 Margumynai.

nr murinu

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ai vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Maduon Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
meNtas

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 17^9 S. Halsted St. 
Box 1382. <

Personai
• Asmenų Ieško

ESU NAŠLE, vidutinio amžiąus ver
ta Šimto tūkstančių. Paieškau apst- 
vedimUi vyro ne jaunesnio keturios de
šimt . penkių metų. Kuris- turėtų ne 
mažiau šešių tūkstančių pinigais.

* Box 1385
’ Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

YRA DARBAS dėl dviejų draiverių 
su savo trekais duoną išvažioti.

. 934 W. 29 St.
BEKERIS AR PAGELBININKAS

Mes norime tiktai tokio žmogaus, 
kuris dirba ir turi mažiausia vienus me
tus patyrimo prie kepimo, kad liuosu 
laiku prisirengti prie geresnio darbo.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir 
klauskit Mr. ZAM.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina dėl namų 

darbo, maža šeimyrta, geri namai.
Tel. Spaulding 7797

Real Estate For Sale
Nainai-žeme Pardavimui

PRAPERTE
6511 Inglėside Avė.

9 kambarių mūrinis namas, 2 tiarai —
6 ir 7 k am b., 2 l^arų garažas $18,500.

Tek Hyde Park 3882

L




