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Prohibicija Kainavo 
Amerikos Piliečiam 
$ 24, 000, 000, 000

Kasmet po du trys 
bilijonai dolerių 

tenka kriminalui

Schmeling sutiko 
muštis su Sharkey 

birželio mėnesyje
Valdžios nuostoliai kasmet di

dėja po $400.000,000
Schmelingas New Yorke tebė

ra diskvalifikuotas už baimę 
prieš Sharkey .

New York, saus. 19. — Max 
Schmeling, dabartinis pasaulinis 
bokso čempionas, pagaliau su
tiko muštis su Jack Sharkey.

Kas Dedasi Lietuvoje
i................. »i

Buvo pradėjęs Nemu
nas eiti

• Petrošįunai, Kauno ap. Gruo
džio 28 d. ryto ties. Petrošių 
nais buvo pradėję Nemune le
dai eilti. Sujudę eiti ledai nu
sinešė ir elektros stoties bude
lę. Tačiau kiek paėję susilaikę. 
Apie 4 vai. dar buvo sujudę ei
ti, bei po kiek laiko susilaikė. 
Krante yra apščiai ledų prisi
grūdę.

Mississippi tvanas 
apsėmė 10 valsčių

Kiek protokolų policija 
surašė kauniškiams už 
girtavimą ir triukšmo 

kėlimą
Teko sužinoti, kad Kaune po

licija nuo Kučfų nakties iki po 
Kalėdų už girtavimą ir triu
kšmo kėlimą kauniškiams sura
šė šešiasdešimts vieną proto
kolą. Trečdalis šių protokolų 
tenka Kūčių nakčiai. • Kuo ne 
pusei iš tų asmenų, kuriems 
surašyti potokolai, teko polici
jos daboklėje išsipagirioti.

Susirūpinę radio klau 
sytojai

\Vashington« saus. 19.—Sau
sasis prohibicijos įstatymas 
Amerikos piliečiams per 12 me
tų kainavo $24,000,000000, kaip 
praneša senato komisijai F. G.
Buck, Federal Tax Reduction Vakar Schmelingas viešai at- 
lygos atstovas. sisakė nuo kumštynių su Mic-

Burnet, vidaus mokesnių , key VValker dėl tos priežasties, 
ėmimo komisaras pranešė, kad kad su juo niekas nesiinteresuo- 

pajamos mažėja kas- ja; taip pats atsisekė laukti
met po $400,000,000. Kongres-1 Jack Dempsey, su kuriuo 

pirma norėjo muštis verčiau 
gu su Sharkey.

Schmelingo kumštynės 
Sharkey turės įvykti ateinantį

valdžios

ne-manas Dyer iš Mo. pareiškė, 
kad butlegerių biznis kasmet 
iš Amerikos išspaudžia ]x> du 
ligi trijų bilijonų dolerių ir tie 
milžiniški pinigai tenka Į kri-1 birželio mėnesį, galbūt Chica- 

Įgoj, bet greičiausia New Yor- 
jke, Madison Garden arenoj.

Sharkey rengias atkeršyti
Schmelingas buvo paskelbtas 

pasauliniu bokso čempionu bir
želio 12, 1930, kai besimUšda- 
mas su Jack Sharkey ketvirta
me rounde atsigulė, šaukdamas, 
kad Sharkey jam pęržepiai už
davęs. New Yorko bokso ko-

minalistų rankas.

žiaurus prohibicijos vykdymas
Prohibicijos Įstatymas tiek 

yra Įnešęs neapykantos tarpe 
gyventojų ir valdžios agentų, 
bei tarpe pačių sausųjų ir sla
piųjų, kad yra beveik lygus 
santykiavimams Vergų laikymo 
Jąikais. Nusikaltę’dėl prohibici.. 
jos yra baudžiami tuo pačiu j
piktumu, kaip būdavo baudžia-i misija jį diskvalifikavo dėl to, 
mi pabėgę vergai. j kad Schmelingas atsisakė mūšy

John llopkins universiteto 
prof. VVilmcr pareiškė. kad 
alaus grąžinimas duos kraštui 
didelę naudą, kaip"* ekonominę 
taip fizinę ir psychinę.

\Vashingt(»n, saus. 19. — 
Oklahomos gubernatorius Mur 
ra y nustebino braškančiai saiu 
sus Anti-Saloon, lygos narius, 
pareikšdamas jų konferencijoj, 
kad būtinai yra reikalas leisti 
piliečiams pasigaminti alaus ir 
vyno arba, jei kurie dar nemo
ka, tai parsivežti iš toliau. Mur- 
r?y kuo ne įtikino anti-salini- 
ninkus, kad valdžiai kontroliuo
jant gėrimus, prohibicija pati 
per save išsiristų.

tis su Sharkey rugsėjo mėnesį 
tų pačių, metų.

Jack Sharkey, gyvenantis da
bar Bostone, labai nudžiugo, sa- 

’ kydamas “Tai labai puiku. Da
bar esu laimingiausias žmogus 
pasaulyje. Buvau visai vilties 
nustojęs.. Man nesvarbu, ar aš 

su juo mūšiuos 15 roundų ar 
50. šį kartą aš jį išmušiu 
knockoutu, bet šį kartą duosiu 
jam ‘punčą’ ir valgytuvą”.

Vokietijos Kaizeris 
jau baigia dienas
Nuolat serga ir netenka 

sveikatos

[Acme-P. B A. Photo]

Robbinsdale, Minu. — Mrs. John Hanley su savo' vaikais, — keturiomis poromis dvynukų.

Tikras sukilimas
Indijoj; valdžia 

turi susirėmimų

$375,000,000 bedarbiams 
pašalpų

r I . \

i VVashington, - saus./19. 
sioginės federalės

Pralužus pylimams vanduo ^vis 
daugiau verčia

Areštuoja vaikus už anglu 
prekių boikotavinią

Tie- 
bedarbiams 

i pagalbos $375,000,000 pasiuly- 
įmas priimtas senato pakomisi- 

Pasiųlymą įnešė Wiscon- 
senatorius LaFollette 
šen. Costigan.

Karolio valdžia 
giriasi suėmusi 
bolševikų agentus

Del 68 mirties 
ma 11

kaltina-

—Del trau-Maskva, saus. 19. 
kinių katastrofos, 
žmonių užmušta ir 
ti pereito sausio 2 d. teisme
reikalaujama mirties bausmės. 
Nelaimė atsitiko Maskvos-Ką- 
zonės traukinių linijoj.

128 sužeis-

London, Anglija, saus. 18.— 
Nuolat sergąs ir užsišaldąs, bu 
vęs Vokietijos kaizeris Wilhel- 
mas jau netenka sveikatos ir 
vis labiau silpsta.

Madridas, saus. 19. — 3,000 
komunistų puolė kalėjimą, no
rėdami linčiuoti katalikus 
tai, kad vakarykščiame 
mime katalikai užmušę 
munistus.

už 
susirė- 
4 ko-

19. —Winslow, Ariz., saus.
šeši armijos orlaiviai išgabeno 
maisto ir drabužių užsnigusiems 
indijonams, kurių skaičius yra 
20,000.

OjRHSa
Chicagai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia debesuota; gali
mas lietus. Vidutinis pietva
karių vėjas. Vakar temperatū
ra tarp 37-40. .. .

i jos.
I si n
i Colo.

ir
Su $5,000,000 lėšomis atvykę iš 

Rusijos

Cruger, Miss., saus. 19 — Mis
sissippi upėj ties Honey Island 
pralužo 75 pėdų pločio pylimas 
ir vanduo užliejo 410,000 akrii 
žemės keturiuose valsčiuose, su 
8,000 gyventojų.

New Orleans, La., saus. 19.— 
Didelis potvynis Mississippi up
ėj apliejo jau 7 apskričius ir 
dar 3 nauji pradeda, pasisemti.

New Yorkas vis arti 
bankroto 

..
DelNe\v York, saus. 18 

bedarbės ir sumažėjusių įplau
kų, New Yorko miestas visai 
jau neteko lėšų ir stovi 
bankroto.

arti

Muštynės su 500 raup 
suoėių

Tokyo, saus. 19. — 500 raup
suotu jų išsilaužę pradėjo de
monstruoti gatvėmis; tik po 2 
valandų kovos policija ir gais
rininkams xpavyko raupsuočius 
suvaryti atgal. <

Maskva, saus. 19. —- Visoms 
algoms be išimties uždėta per 
vieną mėnesį po 25 nuošimčius 
mokesnių namų ir kultūros rei
kalams.

New York, saus. 19. —- Vals
tijos senatas nutarė tęstį Tam- 
many Hali politikierių tardymą 
dėl graftų.'

Bombay, Indija, saus. 19. — . 
Anglų valdžios policija paleido' 
šūvius į 500 hindusų būrį lies 
Gujerat kaimu. Vienas užmuš
tas, kitas sužeistas.

Valdžios policijai ‘ suėmus dar 
6 Indijos kongreso ’> vadus, mi
nia mėtė akmenimis Į policiją. 
Vakar suimta 77 žmones. Bbm Į 
bay suimt?. 40 žmonių, tumėj 
skaičiuje 14 motų mergaitė už j Dešimts jaunų žmonių 
piketavimą ties anglų krautu
ve. Mergaite saugojusi,* kad 
anglai neišvežtų iš Indijos auk
są.

Pajūry suimti 14 Gandhi pa
sekėjų už tai, kad jie sėmę jū
rės vandenį, norėdami išsidžio
vinti druskos. Nuteistas 2 me
tams sunkių darbų žymaus hin
dusų laikraščio redaktorius už 
nepasirodymą policijai sykį kas 
kiekvieną dieną.,

Poona • suimti 17 kongreso 
nariai ir kelios moterys. Iš
tremtas krikščionis kunigas 
amerikietis už parašymą hindu- 
sams atsišaukimą. Bombay dar 
suimta ir nubausta 6 mėn. sun
kių darbų kalėjimo 33 jauni vy
rai už piketavimą.

Pasipriešinimo revoliucija vis 
labiau apima visą Indijos šalį.

Laidojimo šoferiai 
sužalojo 10 vaikų

Chicagos laidojimo šoferių uni
ja neleidžia privačių automo
bilių

Chicago, saus. 19 vakare. — 
sužeis

ta, du iš jų labai sunkiai, kuo
met bevežant 
laidojimo šoferių 
mobiliai 
privatų

f Buvo 
kin, 18, 
šoferių 
neleisti privačių automobilių va
žiuoti laidotuvių procesijoj ir. 
tuo būdu priversti, kad visi 
samdytusi unijos vežimus.

Išstumtas iš eilės Harry 
Sandmano automobilis susidūrė 
su anglių sunkvežimiu ir ,va
žiavę automobilyje 10 jaunų 
mokinių, vaikinų ir merginų ta
po sužaloti. 

» _____

Majoro Cermako 
bilius priimamas

laidoti numirėlį 
unijos auto- 

išstumė iš procesijos 
automobili. f

laidojamas Louis La- 
iš Tuley high school\ 

unija yra sumaniusi

/ . ■ r r • x

Bukareštas, Rumunija, saus. 
19.—Policija skelbia sensaciją, 
kad ji susekusi plačiu maštabu 
pasikėsinimą padaryti komunis
tų perversmą, užmušti karalių 
Karolį ir keletą kitų žymių val
džios pakalikų. Esą taip jau 
rengtasi sudeginti parlamento 
rupius ir’Vatedrą.

. Perversmą ruošę iš Rusijos 
atvykę grekų laivu 15 komu
nistų, kuriems vadovavusi mer
gina. Suimta esą dAug svar
bių dokumentų ir $5,000,000 su
ma, paskirta iš Maskvos per 
versmui.

Belgradas, Jugoslavija, saus. 
19.—Įvyko didelių studentų de
monstracijų neva seimo atida
rymo proga. Studentai reika
lavo pašalinti diktatorių prem
jerą Zivkovičių. ^uimta 100 
studentų.

Su Čekoslovakija panai- 
kino vizas

Washington, saus. 19. —Pa
daryta sutartis tarp Suv. Vals
tijų ir Čekoslovakijos, 
turistų ir neimjgrantų 
reikalaujama vizos.
v t -;ą

Vištos širdis amžinai 
gyvens

kad iš 
nebus

Ncw York, saus. 19. — čia 
Rockefellerio instituto labora
torijoj jau nuo 1912 metų “gy
vena” viščiuko širdis, išpjauta 
ir laikoma bei maitinama tam- 
tikrame inde. Sakoma, kad ji 
gali gyventi amžinai.

Melionas teisinasi

-iž-'

Italijoj bedarbiai spar 
čiai- auga

Roma, saus. 19. — Nuo per 
eito gruodžio bedarbių padau
gėjo 104,000 skaičių; viso be
darbių Italija jau turi 968,000.

Fašistai vėl “traukia / j 
Vieną”

Reikia tik iškasti $600,- 
( 000,000

Cliicagos finansų planas atrodo 
praeis

San Francisco, saus. 19. 
Kalnuose rastas sluoksnis, 
giliai žemėj, kur, spėjama, 
Įima bus ’ lengvai iškasti 
$600,000,000 aukso.

ne- 
ga

Užmušė 2 hitleristus
Berlynas, saus. 19. — Prie

miesty ^usimušime tarp komu
nistų ir* fašistų užmušta 2 ar 
sužeista 7 komunistai.

Paleido 15,000 cigarų 
darbininkų

Havana, kubp, saus. 19. — 
Tabako gamintojai paskelbė, 
kad visos cigarų dirbtuvės bus 
uždarytos neribotam laikui. 15,- 
OOOdarbininkų netenka darbo.

Springfield, Ilk, saus.. 19. .— 
Grįžęs' Chicagos majoras padėjo 
visas pastangas pravesti legis- 
laturoj Kelly bilių, kuriuo nu
matoma miesto finansams pa
galba. Bandomuose balsavi
muose bilius gavo 87 balsus 
prieš 18. Spėjama, kad šiandie 
legislatura priims galutinu skai- 
tymu. Jei bilius bus tikrai prL 
imtas, majoras Cermakas bus 
laimėjęs kovą su atgijusio 
Thompsono politika, kuri turėjo 
tikslo padarytį dabartinei admi
nistracijai kiek gailina daugiau 
sunkumų. ,

Bilius numato naują taksų 
planą ir įvairius lėšų fondus.

Vięna, Austrija; saus. 19. — 
Kunigaikštis Star'Įiemberg, Au
strijos fašistų įžadas grasina 
vesti savo *armij^ f XT’ “; 
valdžia nesirūpins ekonominiu 
programų.

į Vieną, jei

Kauno namai už 
000,000 litų

Kaunas, saus. 
Kaune pastatyta 
mų, žu kuriuos 
40,000,000 litų.

40,

19. —. Pernai 
1400 naujų na- 

' išleista apie

Pagonų kapas šv. Petro 
bažnyčioj

Roma, saus. 19. — Rasta šv. 
Petro bažnyčios skiepe slaptin
ga kripta iš laikų dar krikščio
nybei nejsigalėjus.

Boston, saus. 19. -u JjĮeturis 
grobius likerio už $150,000 pa
gauta iš Naujosios 
kontrabandistų.

Anglijos

Washington, saus. 19. —Se
nato komisija nukįrto farmų 
tarybai biudžetą $19,799,000 
mažiąu kaip buvo reikalautai

Kinija nutrauks santykius su
... Japonija

' * Vatikano Miestas, saus.' 19.— 
Papu Pijus užsakė trijų dienų 
maldas už nusiginklavimo kon
ferencijos pasiąeKimą.

Nanking, Kiniją, saus'. 19.— 
Oficiozas praneša, kad Kinija 
yra, pasiruošusi nutraukti visus 
diplomatinius santykius su Ja
ponija.

Washington, saus. 19.
do sekretoriaus Meliono sekre
torius pareiškė, kad Mellon 
“nėra darę jokių finansinių 
transakcijų.

Kaunas, -saus. 6. —Finansų 
ministerija tariasi įvesti taba
ko monopolį.

Kaunas, saus. 6. — Lietuvos 
banke yra 50,145,000 litų ver
tes aukso atsarga.

Anglija įkalino Gandhi sūnų

Bombay, Indija, saus. 19. — 
Britų valdžia suėmė ir Gandhi 
sūnų, Ramdos, už tautinį ju
dėjimą. Be to 19 moterų nu
teistos per 22 minutes 
mėnesius kalėjimo.

Parrot, Va., saus. 19. 
ši žmonės, spėjama, bus 
Pulaski angliakasyklose.

po 6

žuvę

Šešuoliai, Ukmergės aps. — 
Daug ūkininkų turi įsitaisę pi
gius detektorinius radio imtu
vus, kuriais ir klausydavosi 
Kauno. Staiga gį rudenį ap
kurto jų imtuvai. Vietoj Kau
no pradėjo Vilnius lenkų ra
dio stotis švogšti. Mėgino im 
tuyus taisyti, bet nieko iš to . 
neišėjo, nes Kaunas tik tada 
gerai girdisi, kai Vilniuj lenkų 
stotis neveikia. O tokių pro
gų mažai būna. Dabar imtu
vai apdulkėję stovi, nes niekas 
nenori prieš savo kraštą ble- 
vizgų klausyti. i

Vėl Nemunas be ledo
Gruodžio m£n. 29 d, apie 12

vaT paleido Neris savo ledus, 
(TŠfanakt apie 1 vai., Nemunas. 
Dabar ledų gabalai visu Ne
munu plaukia. Garlaivis “Ram- 
bynas” 1 ties Raudone truputį 
apdaužytas, kol kas ten pat te
bėra.

Spėja Amerikai revoliuciją

Washington, saus. 19. —Se
nato komisijoj manufaktorių 
atstovas padarė perspėjimą, kad 
nuolatinis taksų didinimas 
Ii neišvengiamai privesti 
revoliucijos. Apskaityta, 
dabar kiekvienas pilietis
dirbti kas metą po 6 savaites- 
valdžios taksoms apmokėti.

Springfield, Mo. Į Missouri 
valstijos universitetą įstojo 77 
metų studentas, mokintis žem
dirbystės.

ga- 
prie 
kad 
turi

Visus gyventojus įskiepino

Fitchburg, Mass., saus. 19.— 
Iš 40,000 gyventojų ' įskiepyta 
prieš rauples 39,200 žmonių. 
Dabar šis miestelis epidemijos 
nebesibijo.

Washington, saus. 19.— 
odore Roosevelt Porto 
gubernatorius, paskirtas 
lipinu salų gubernatorių.

The- ’
Rico , 
Phi-'

Mukdenas, saus. 19. — Japo
nai keršydami už savo didelius 
nuostolius, keliosę kontratako
se išmušė 220 kiniečių.

H
 A VASARIS jau nebetoli. Gamta 

vėl atgys ir kartu su ja musų 
viltis ir jiegos. ,

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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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Trinkimas SLA. 38 kuopoj,— 
Strumskis jau pradėjo prak
tikuoti diktatūrą.

Nuo pat to laiko, kada kuo
pa nutarė rengti jubiliejinį 
a pva ikščio j imą, ki ek vien ame 
kuopos susirinkime eina gana 
karšti ginčai, kad Rengimo 
komisija be atsiklausimo p. 
Strumskio užkvietė jam nepa
geidaujamus kalbėtojus. Nors 
jubiliejinis vakarėlis jau pra
ėjo, vienok Strumskis dar ne
užmiršta, kaip jam nepasise
kė tas istorinis vakarėlis su
trukdyti ir nori Rengimo Ko
misijai atkeršyti.

Sausio 7 dieną ,18 kp. susi
rinkime Strumskis pradėjo sa
vo nelemtą diktatūrą vykinti. 
Jau 8 valandą, o dar musu 
kuopos ne senos, ne naujos 
valdybos nėra. Nariai pradėjo 
nerimauti, nes nėra kam susi
rinkimo atidaryti ne duoklių 
priiminėti. Vėliaus “vadas” p. 
Strumskis įlindo, paskui jį ir 
jo pasekėjai pradėjo rinktis. 
Vieni per priešakines dtiris, 
kiti per užpakalines, ir susėdo 
atskirai į strategiškas vietas. 
Senas pirmininkas, atidaręs 
susirinkimą, tuojaus atiduoda 
“kūjį” naujam pirmininkui, 
Strumskiui. Nors Strumskis 
turi geras akis, kurios durnų 
nebijo, vienok į susirinkimą 
negali tiesiai žiūrėti. Užsideda 
akinius, bet per akinius nema
to ir padeda ant stalo. Nuo 
stalo ant nosies, — taip ir dė
stė akinius per visą laiką nuo 
galo nosies ant stalo.

Raportas Rengimo Komisi
jos jubiliejinio vakarėlio. Ko
misijai neleido pilną raportą 

, išduoti. Tik skaitlines įplaukų 
ir išlaidų. Kaip greit piiynipin- 
kas išgirdo, kad * pelno*lik- 
$1.50 ir daf jo vardas minima, 
tuoj “kuju” į stalą, ir užbaig
tas kriukis.

Raportas Komisijos, kuri jau 
kelintas mėnuo kaip kankinasi 
dėl velionio Lesnausko, 38 kp. 
finansų raštininko netikslumų. 
Velionį Lesnauską patiko ne
tikėta mirtis. Einant gatve au
tomobilius užmušė. Po velio
nio Lesnausko mirties paaiš
kėjo, kad tikrai “tautiškai” fi- 

- nansus tvarkė ir užrašinėjo 
net per 18 metų “tautiškoje” 
38 k p. Iš komisijos pranešimo 
paaiškėjo, kad randasi tokių 
narių, kurie turi' knygelėj už 
melus užsimokėję, o centre, tik 
už du mėnesiu priduota. To
kių ir kitokių “klaidų” prida
ryta apie 300 dolerių. Dabar 
kaip atrodo, kad 38 kp. reikės 
bylinėtis su velionio šeima. 
Komisijai raportuojant visi 
šimto procentų “patriotai” 
nulenkę galvas tylėjo iš gėdos, 
kad jųjų buvęs “kamarotas”, 
visuomet aklamacijos budu 
peršamas !J8 kp. finansus už
rašinėti taip pasielgė.
Susirinkimo pabaigoj Strum

skis baudė savo “priešus”. 
Pirmiausia puolė vieną iš 
Rengimo Komisijos narį buk 
tas pavadinęs 38 kuopos 
“prezidentą” melagiu. Davė 
tame klausime keliems ’ pasi
ginčyti. Davė ir komisijos na
riui pasiteisinti. Kada komisi
jos narys priparode, kad musų 
kuopos “prezidentas” ne tik 
melavo, bet dar ir melagingą 
laišką pasiuntė “Tėvynės’* re
dakcijai, tai Strumskio puoli
mas pasiliko be pamato. Pra
dėjo naują puolimą ant visos 
komisijos, buk Strumskį įžei
dė “Tėvynėj”. Čia jam atėjo 
pagalbon p. Valaitis, “V.” re
daktorius.” Pašokęs, kaip iš 
šalto vandens, pradėjo iš “Tė
vynes” cituoti komisijos ne- 
kuriuos išsitarimus. Daugelis 
narių reikalavo, kad butų iš
tisai įlipęs “Tėvynėje straips
nis perskaitytas susirinkimui. 
Pirmininkas neduoda skaityti, 
tik pats kalba aš save 
tiems duoda kalbėti tik už

Komisija prašo pasiaiškinti, 
bet Strumskis “kuju” į stalą. 
Leidžia balsuoti. Pasireiškia 
didelis susirinkime pasiprieši
nimas už laužymą konstituci
jos. Maršalka pribėgo prie 
stalo balsų skaityti. Strumskis 
užsimojo su “kuju”; girdi, 
man nereikia tavęs, aš pats 
galiu suskaityti. “Tarimą” 
pervarė su didžiausiu triukš
mu, kaip tą mešką per girią. 
O kas bandė daryti pastabų 
pirmininkui, tiems suspendavo 
balsą. Tuo budu nubaudė net 
tris narius — Raškinį, Tiškevi
čių ir Bubnį. Ant pat galo dar 
buvo duotas įnešimas ir pa
remtas, kad išmesti p. Valaitį 
iš SLA. 38 kuopos už provo
kavimą “Vienybėj” SLA. na
rių. Bet Strumskis iš piktumo 
trenkė kuju į stalą ir susirin
kimą uždarė. Lai gyvuoja 
diktatūra! —Ugunėlis.

Pittsburgh, Pa.
SLA. 3čio Apskričio metinis 

suvažiavimas.

Sausio 17 d. įvyko SLA. 3čo 
Apskričio metinis suvažiavimas 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj. Suvažiavime dalyva
vo virš 50 delegatų su spren- 
džiamasiais balsais.

Diertos tvarkos vedėjais bu
vo išrinkti: pirmininkas J. K. 
Mažiukna ir raštininkė F. Sa- 
dulienė. Dėl rinkimo tvarkos 
vedėjų įvyko net ir susikirti
mas. Mat, dešinieji sandarie- 
čiai varėsi kiek drūti, kad suva
žiavimo tvarką vestų Apskričio 
pirmininkas p. J. Rūkas, mat, 
Rukui tvarką vedant jo vien
minčiai gauna grėčiau balsą, 
negu kiti delegatai. Nors tikre
nybėj p. Rūkas yra silpnas 
tvarkos vedėjas, bet yra pa
klusnus sandariečių žmogus. 
Bet dauguma delegatų balsavo 
už J. K. Mažukną, kuris yra 
gabus tvarkos vedėjas.

Prie šio suvažiavimo Pitts- 
burgho sandariečiaį buvo sumo
bilizavę visas savo jėgas ir tik
rai ruošėsi visus savo žmones 
sudėti į Apskričio valdybą ir į 
visas pastoviąsias komisijas, ži
noma, tas sandariečių skymas 
neišdegė, ne tik kad naujų vie
tų neužkariavo, bet da ir se
nąsias prarado.

Sandariečiai ruošėsi prie šio 
Apskričio .suvažiavimo ne dėlto, 
kad jie taip trokšta pasidarbuo
ti dėl SLA., ale todėl, kad šią 
vasarą bus SLA. Seimas Pitts- 
burge ir musų dešinieji sanda
riečiai norėjo turėti vadovavi
mą Seimo rengime. Tas jiems 
nepavyko.

Buvo išklausyti valdybos ir 
visų veikiančiųjų komisijų ra
portai bei padaryta keli nuta
rimai.
į Apskričio valdybą buvo iš
rinkta : pirmininku J. K. Ma- 
žukna, vice pirm. J. Rūkas, už
rašų rašt. F. Sadulienė, iždo 
rašt. B. Sabaliauskytč; į iždi
ninko urėdą išrinkta J. Pabar- 
Čius, vietoje Virbicko; organiza
torium P. Pivariunas, turto 
kontrolieriais J. Dargis, A. Vai- 
norius ir E. K. įšiurmaitiens 
Rengimų Komisijon išrinkta P. 
Dargis, J. Kizas, S, Bakanas, K. 
Milleris ir E. MeiKrte.

Beje, buvo nutarta, kad ren
gimų komisija kartu su Apskri
čio valdyba turi rūpintis suren
gimu SLA, seimo.

Dešiniųjų sandariečių pralai
mėjimas buvo toks: X- Rūkas 
pralaimėjo, pirmininko vietą, J< 
Virbickas pralaimėjo iždininko 
vietą, F. PikŠris visai nerunino 
į turtų kontrolieriaus wrėd|. ’ 

Naujoji Apskričio valdyba ir 
komisijos susideda, su > mažais 
išėmimais iš demokratiniai nu
sistačiusių SLA. darbuotojų.

Delegatas.
i ' \ '' * ' ' '•
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Indiana Harbor, Ind.
Visko po biskį

Pas mus darbai vis dar nege
rėja. Visi su nakantrumu lauke 
Naujų Metų. Mat, tikėjosi, kad 
šiur bus “prosperity”. Bet kaip 
jos nėra, taip nėra. Tačiau mes 
vis dar vilties nenustojame,— 
laukiame geresnių laikų Repub- 
likpnąi ragino balsuoti už savo 
partiją, žadėdami “a full dinner 
pail”. Kurie paklausė jų, dabar 
turi “a fool’s dinner paįl”.

* * v
Aną dieną aš susirinkau sa

vo siutus ir skuti pas prašy
toją L. Laučių. Nueinu į vietą, 
ogi šiuriu, kad ant lango užra
šyta “Moved to 3708 Deodor”. 
Jei bučiau žinojęs, sakau sau, 
tai man nebūtų reikėję taip to
li eiti.

Musų kriaučius visuomet yra 
“bizi”. Kada tik nenueini, jis 
visuomet dirba ir dirba. Visų 
jis yra mėgiamas, kadangi ne
brangiai ima ir gerai darbą at
lieka.

♦ * *

Prieš; Kalėdas musų biznieriai 
pusėtinai padirbėjo. Bet šven
tėms praėjus jie turėjo progos 
pasiilsėti. Dabar jie ir vėl pra
deda smarkiau dirbti. Aną die
ną užsukau pas J. Kromelį. 
žmogus dirba sušilęs. Sako tu
rėjęs išpardavimą ir beveik vis
ką išpurdavęs. Prisiėjo pirkti 
naujų prekių ir jas išdėstyti.

Ponams Karveliams dabar la
bai nesmagus laikas. Prieš kiek 
laiko automobilius sunkiai su
žeidė jų dukrelę Genutę,— su
laužė koją. Mergaitė randasi Šv. 
Kotrynos ligoninėj. Prižiūri ke
li gydytojai. Ji/ sako, kad mer
gaitė pasveiks, nors jai ir ilgo
kai teks pabūti ligoninėj.

» » »
Mano draugas S. S. pasišaukė 

mane ir sako: girdi, paskaityk 
Kalėdinį pasveikinimą, “kurį aš 
tik dabar gavau^^asveikinimą 
jam pasiuntė jo geras draugas 
Pr. R. Pašto ženklas rodo, jog 
pasiųsta gruodžio 23 d., bet S. 
S. gavo tik sausio 11 d. Vadi
nasi, pasveikinimas užtruko ke
lyj dvi savaites su viršum, nors

Raštelis Žavingąja! Ekrano. Artistei

(!C) P.'Lorinard Co

Beveik kiekviena paskiįbusi žvaigžde
Surado vieaą eigaretiį rųšį
Be prieskonių, ką šiurkštifta gerklę .
Jos ruko OLD GOLDS.

Mikrofonas pagauna
Kiekvieną menkiaųsį sųkosejimą ir keistą

garsą ... t
Jūsų gerklė, jūsų skeiiis, jūsų dantys
Ir visas Hollywoouas pritars jums , . , .M; 
tr ląhnim CJLD GOI&S. ' ‘

Pamatykit 
WALLACfe BEERY 

naujausj 
Mctro-Goldywn-Mayer 

L paveikslą 
“HELL DIVERS

RŪKYKITE TYRO’ TABAKO OLD GOLDS
( "dirbtinių. tn-aiiijti gerkle

kaip sumanytas

WALLACE BEERY
per 4 metus OLD GOLD rūkytoje

Bet . . . jus esate jauna
O jaunystę pasiduoda išminčiai^ 
Todėl aš ir pasiūlyčiau .... 
Tiktai pabandykit OLD GOLDS!

Jus . . . klaidingame cigaretų apgarsinime 
Išeinat didelėmis raidėmis 
Girti kitokią rųšį . . .
O ne OLD GOLDS!

ar dyąkMi kvapą;.. Nėra sukosėjimo visame vežime 1]
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Pr. R. gyverta nuo S. S. voš tik 
pusę bloko.

—žilas Senelis

Harvey, III.
Visko pa biskį

Darbai šiuo laiku eina visai 
silpnai. Nors dauguma ir tikė
josi, kad po Naujų Metų page
rės darbai, tačiau kol kas nie
ko gero nesimato. Vietoj tai
sytis, eina prastin. Dirba tik 
vieni boseliai, o darbininkų pa
dėtis pasidarė tikrai sunki. 
Daugelis tiesiog neturi iš ko 
begyventi.

Kita nesmagi žinia, — tai 
dviejų vietos bankų užsidary
mas. Kai subatos vakare, sau
sio 9 d., užšidfire, tai ir pasi
liko uždaryti. Dar ir šiandien 
tie bankai tebėra uždaryti. 
Tarp žmonių eina visokie spė
liojimai: vieni sako, kad atsi
darys, o kiti tvirtina, jog tie 
bankai užsidarė ant visados. 
Well, ateitis parodys. Skau
džiai nukentėjo tiek darbinin
kai, tiek biznieriai, tiek orga
nizacijos, kurie turėjo savo pi
nigus pasidėję, jtuose bankuose.

‘—o—
Sausio 9 d. Marijonos Pily- 

pienės ir Johanos Šileikienės 
pastangomis tapo surengtas 
šeimyniškas vakarėlis. Vakarė
lis buvo rengiamas tuo tikslu, 
kad parėmus našlę V. Čeponį e- 
nę, kurį tikrai paramos yra 
reikalinga.

Vakarėlis gražiai pavyko ir 
pelno liko $46.* Buvo duodama 
gera vakarienė ir atsilankiusie
ji smagiai laiką praleido. Mi
nėtos rengėjos, kurios tą gra
žų darbą sumanė, tikrai užsi
tarnauja padėkos. —Rep.

,j, .................♦
Windsor, Ont.

Vestuvės.

Vietos lietiiyjs p. Nacjopas 
sausio 16 d. buvo surengęs pa
vyzdingą vestuvių pokylį savo 
vyresniąja! dukrelei Birutei, 
kuri ištekėjų už p. M. G., di
džiųjų ežerų laivyno jurinin
ko. Jauftavedžjiį ir p. Nacjonų

I /

šeirtios narių gilus nuoširdu
mas priimant svečius darė ne
paprastai malonų įspūdį. Sve
čių buvo iš įvairių tautų, bet 
tas visai nekliudė linksmintis 
geroje nuotaikoje. P-nai Nac- 
jonai turi dar vieną dukrelę 
Vandą, kuri tarnauja steno- 
grafe “La Banąue Provincia
le du Canada” East Windsor’o 
skyriuje. Taip pat čia turėjau 
garbės susipažinti su p. Moliu 
ir jo moterimi. P-nas P. Molis 
yra žymus realestate biznie
rius DettOit mieste. —G. J. Y.

.■Kili i '11 4 I I.H. Į m ■ „> •„ i   .m................
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& WEST SIDE TRUST
AND SAV1NGS BANK

' •- Tas pats senas bankas toj pačioj senoj vietoj 
HAJCTvn dTDPRT Xr POIKIVVVT T D O II AJUo 1 IjU o I IvujIj 1 <x ItUvMt V ILIj 1 IvJLL

100% SAUGUMAS 
ir 

3% Nuošimčiai
Užtikrinti Musų Depozitoriams , 

Visą Laiką

MES KVIEČIAME JŪSŲ
Taupimo ir Komercinę Sąskaitą

^WEST SIDE TRUST
& savinos bank

'Diles Jiicp JBcutks o j ike, UJe&L Šule,
HALSTED STREET & ROOSEVELT RD."

B f 
Bdnkininkavimo valandos: Kasdie nuo 9 iki 3 p. p. Subatomis 9 iki Š vai. vak.

TAS PATS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

- JUOKAI
Nereikia nė sakyti.

—Brangioji Onytė, jau visą 
savaitę aš noriu tavęs klausti.

—O aš jau keli mėnesiai 
kaip turiu priruošusi atsaky
mą.

Daug šviesos.
Sužinojusi, kad tai dėl elek

tros jos motinos plaukai traš
ka, kada šukuojami, mažoji 
Barbutė gyrėji svečiams:

Trečiadienis, saus. 20, 1932

—Mano papa ir mama yra 
ypatingi žmonės. Mano mama 
turi elęktrą plaukuose, o pa
pa turi gasą viduriuose.

H Pats pasitarnaus.
Tarnaite: — Poniute, ra- 

kandininkas atėjo.
Ponia: — Aš busiu už mi

nutės. Paprašyk jį pasiimti 
kėdę.

Tarnaitė: — Aš jau prašiau, 
bet jis sako, kad jis pradėsiąs 
nuo rądio ir piano.

Fj

JL
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Brighton Park
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Lietuvos Ūkininką”, Amerikon išsirašyti, rei

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina
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Užbaigus vaidinimų ir vėl 
p. Stukas pasirodo scenoje su 
didoka skrynute pilna laimin
gų ir nelaimingų numerių. Tųi
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Lietuvių
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Butų gerai, kad kas nors ar

GREAT CAESARIS > 
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— “Paieškojimų 
Sodne

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PŪIKŲS VĖLIAUSIOS MADOS, ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

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

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

Ką sako klausytojai 
apie Naujienų radio 

programą

Patarimai
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki J 

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
kampas Kee!e» Avė. , Tel. Crawford .5577

BAGDONAS BROS. 
FURNTTURB « PIANO MOVING 

Local B Loag Dtaanct Removal 
-3244 S. Halsted St 
’ Office Tel. Calumet 5399 

Res Tel. Yards 3408

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

kalba
sielos turtas, 

musų bo- 
varguo^e

kad aft 
turėdavau keltis kelia sy- 

Bartkun. 
Praradimas miegu padarė 

Hkil-

J. L. A. T. Kliubo 
vakaras

3401-05 South Morgan Street 
Phone Boulevard <1048

Įsteigta 1893 metais .-

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

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

« Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA

Pp. žekoniai, gyvenų adre
su 2623 Montgomery Street, 
turėjo puikių parę. Kadangi p. 
Žekonis yra geras strielčius, 
tai jis prišaudė zuikių ir su
kvietė draugus ir drauges pa
vaišinti juos zuikiena.

Susirinkusieji svečiai ir vie
šnios valgė iv gardžiavosi. Pa
sakyta kalbų pokily. Kalbėjo 
trys. Buvo ir dainų.

šiemet, anot strielčių, sunku 
zuikius šaudyti, ha sniego ne

buvo laimėjimas, ir kas iš 
trauke laimingų numerį, tas 
gavo dovanų. — Ten buvęs.

kevičiene buvo gera, žydas— 
p.1 D. Daugėla geras. Vincų — 
tinginį vaidino F. Sutkus; jo 
lypas gan piko , rolėje, bet, 
matomai, rolės nemokėjo ir 
todėl atliko nekaip. Piemenu
kas — K. Badžius buvo O. K.

Publikos 'prisirinko tiek, 
kad didžiulė auditorija kim
šte prisikimšo. Ne tik kad kė
džių sėdėti pritruko, bet ir 
stoyeti vietos stokavo.

Pertraukoje tarp pirmos ir 
antros komedijos Kliubo pir
mininkas p. Stukas nariams 
neėmusioms ligos pašalpos iš 
draugijos per dešimtį melų 
suteikė garbūs’ dovanų — žie-

Naujienų Radio Programai.
Atsimenu, kada dienraštis 

‘Naujienos” pirmutinės- pra
dėjo duoti lietuvių kalba pro- 
gramus per radio, tai mora
lišku žvilgsniu buvo nepapra
stas įvykis Amerikos lietu
viams. Pirmutinį kartų oro 
bangomis turėjome progos 
pasiklausyti gerų pamokinan
čių kalbų, dailės mylėtojų ir 
profesionalų gerų dainininkų. 
Mes godžiai klausėmės, grožė
jomės, kad programai duota 
musų prigimta kalba, ir tas 
musų brangusis 
kurį mums paliko 
čia i savo gyvenimo 
ir tautbs tradicijose, yra musų 
numylėtose dainose. Ir už tų 
paveldėtų brangų turtų net 
svetimtaučiai dailės mylėtojai 
mums lietuviams išreiškė pa
garbų per dienraštį “Naujie
nas.”

Kaip jau žinoma. “Naujie
nos” buvo pertraukusios pro
gramos. Po to jas pasekė ke
lios lietuvių įstaigos — biz
nieriai. Netekę Naujienų pro
gramų, žinoma, mes klausė
mės vėlesniųjų irgi su noru, 
nepaisydami, kad tie progra
mai jau buvo skirtingesni nuo 
pirmųjų. Bet “(Naujienos” tų 
pradėtų darbų visada rėme, 
užleisdainos nemažai vietos 
korespondentams aprašymui 
radio programų dalyvių ir 
talpindamos skaitlingus 
kinimus-dėkavones kaip 
tams, taip ir programo 
jums. Taigi Naujienos

Naujas išradimas 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kartos pasaulis per Šimtus metą lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementą, iš visą kraštą svieto girią vi
sokią medžią alieją. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Ranką, Ko
ją, Nugaros skaudėjimą. Ranką, Koją 
tirpimą ir atsalusį kraują. nikstelijimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonią yra pagiję. o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

realizuot muzikos ta- 
Bet tas kompozitorius, 

Vanagaitis, tai jau 
jautėsi kaip tikras Vag- 
Ir sirgdamas tuščios di- 
manija apskundė Nau- 
teismui, reikalaudamas 

už pakritikavimų 
nuolatinių nevykusių, 
i vadina, “juokų.” ' li

kom pozito- 
jaučiasi 

itsi-

.....»<■«<■■ ■!;■».<(!!III "Si , 
vytis jį, norėdamas sulaikyti.

Nepažįstamasis, atsisukęs, 
paleido į Boytonų keletu šū
vių, bet nepalaikė, nušauti. 
Kad jį ncinišautų, Boyton lio
vėsi vijęs. Tuo tarpu nepažįs-

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas 10 dicįna 
sausio Lietuvių ,Audit6rijoj 
turėjo puikų vakarų. .

M. Dundulienės artistų gru
pe suvaidino dvi po vienų, ak
tų komedijas
biuras” ir’ “Sodne,” Abidvi 
komedijas paraše M. Dundu
lienė, '

Aktoriai 'savo užduotį išpil
dė gan vykusiai. P-les G. ir V. 
Julcvičiutės pasirodė kaip 
žvaigždes lietuvių scenoje. Jos 
turėjo svarbesnesias įjoles a- 
biejuose veikaluose. Bet pui
kiai lošė ir sutartinai padaina
vo taipgi p-le^Vs Praščiukaitč, 
kuri irgi dviejosę rolėse pasi
rodė labai gerai*

V. Preikšas komedijoj “Pa- 
j i cško j i mų7 b i u ras’* raštininko 

užsimojo rolėje išėjo silpniau, bet “Sod
ne,” Jono rolėje, vaidino pui
kiai.

Liudvisės rolėj p-nia Liųt-

reiškė nieko pikto, bet visur 
ir visame tik rėmė tų kilnų 
darbą. Ir štai dabar mes ir 
vėl susilaukėme Naujienų 
programų per radio, už tai su 
džiaugsmu sveikiname ir lin
kime geriausios kloties Nau
jienoms!

Thriu tarti žodi kas link to 
incidento ^Naujienų” su Va
nagaičiu. šį vakarų pats galė
čiau pareikšti varde šimto 
žmonių papeikimų Vanagai
čiui už tokį'* jo nerimtumų. 
Nors Lietuvoj gyvenau susie- 
dijoj ir' dar skaliausi jam gi
minaitis, Jačiaus gėdos verčia
mas ir aš kartu su visais reiš
kiu jam papeikimų.. Jis yra 
dainius-kompozitorius — taip 
bent pats apie save mano. 
Pasimokino pas vienų kitų 
vargamistrų, dar viso labo"dėl 
svieto akių kur nors kokį pus
metį, na ir išmoko vargamis- 
traut. Bevargonuodamas čia 
jau išmoko tverti, taip sakant, 
ir kompozicijas. Nepavydžiu 
jam, nes daugelį sykių žmo
gus atsiekia tokių ar kitokių 
tikslų ir pats per save, na ir 
tituluojasi kompozitorium ar
ba kokiu profesorium.

Vėliau, atvažiavęs į Ameri
ką, surąsgaliojo viena kitų 
lietuviškų' dainelę ir buvo vis 
kviečiamas dalyvauti per ra
dio duodamuose programuose. 
O tuo tarpu dienraštis “Nau
jienos” rašė, garsino, populia- 
rizavo tų musų kompozitorių 
per metų metus kaip ir, rodos, 
duodamos progų patobulėt ir 
grynai 
lentų. 
Antanas 
tikrai 
norisi 
dybės 
jienas 
$25,000 vien 
tų j<> 
kaip j 
už tai tas musų 
-ius” kuris tur būt 
esąs netoli nuo Vagnerio, 
lygino Savo geradariams 
rie daugiausia jį rėmė. Ir da 
bar štai jis.be jokios alodai 
ros ir nepaisydamas ką žino 
nes apie jį kalbės 
išprovoti iš Naujienų $25,000,

tumusis įsėdo į automobilį 
kuris jo laukė, ir pabėgo. B. S

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

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

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mm telkiame ekspertą instruh 
ei j m tiuoae kursuose. Dienomis 

Mtr vakarais feema kaina Me 
amatai yra patraukiantys It 
gerai apmokami Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuiiuo 
Jąs Įdomaujate, 

Skrybėlės 
lAmokinsime kaip detal- 

klaryti graliu ekry- 
mokinatės Dtplomoe 

Ateikite ar raAyklt
_____ rĖR COLLEGE 
F.l KASNICKA 

STATE

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjj kraštą Lietuvą

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra iroeje atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti 'šu ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir pnsidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo giminfešį.apdovano.ia daugybė Amerikos lietuvių.

r GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

' “Lietuvos Ūkininkai”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros, šviesos ir mokslo skelbėjas

SaVo tufhUo rimturriu, mąrguniu Ir“jdomdmu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ

Tokia ninigu suma paskirti niekam nesunku, teikia tik pasi
rengimo. •

Kadangi 50 centų i Lietuva siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvĮ 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys pemokėš 
fijjscit/i be \

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tąrnauti.

x “LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
>. ' ' ’ * Lithuania, Katonas Gedimino gat. 38 Nr.

' P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką”, Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu prenumeratos 2 dol.. pusei metu 1 dol.

'NELL— I JUST LAlb 
THERE TUINKING-' 
AND VMUE.N l V40KE 
UP (T
i TVMELVE OCUOCK

Kadangi pp. žųkoniai yra 
draugiški ir malonus žmonės, 
lai ir svečiai linksmai iki ryt
mečio užtruko vaišėse. Išsi
skirstė jie linkėdami žekp- 
piams geriausios laimūs.

—Buvęs kartu. į

WiSSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprus”
“Mano inkstai buvo tiek silpni 

per 5 ar 6 metus 
kius kiekvieną naktį", rafio 
Piltabunrh. ... . " .
rąane silpną ir nervuotą. AA turėjau 
vio paįrimą ir skausmus mano viduriuose. 
Jokie vaistai man nepagelbėjo iki aA pradė
jau imti Nuga-Tone. AA turėjau silpnus 
inkstu*. Daliai- jie yra stiprus ir mano svei
kata puiki".

Nuga-Tone priduoda naują stiprumą or
ganams. Jis sustabdo kelimąsi naktimis ir 
po ėmimo tik kelias dieuas jus pastebėsite 
didelį jūsų sveikatos pagerėjimą. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
tiekininkas. neturi jo. paprašykit jj užsakyti 
iA savo urmininko. Persitikrinkit. kad jus 
raunate Nuga-Tone. Imitacijos yra be ver-

BR1DGBPORT MOTOR SERVICI
Goodeonai Broliai .

Pornyiių Ii pianų moveriai vietoj* i» 
toli, patarnavimas gena Ir pigu* 

817 West 34tb St
TcL Boulevard 9336

New Process Baltins Co
KUCHINSKAI BROLIAI, Salininkai 
Lietuviai Remkite Lietuvių įstaigas

Pas G rovė teatrų, 7620 Cot- 
tage Grove avenuc, atėjo jau-, 
nas gražiai pasirėdęs vyras, 
susivyniojęs popieroje revol
verį. Priėjęs . prie kasįeriaus 
langelio jisai sušuko: “Ati
duok pinigus!”

Kasiere, Mrs. Eva Fitžgc- 
rald, išsigandusi revolverio 
atidavė $30, \ba tik tiek tetu
rėjo kasoje.

Kai vaikinas pasitraukė, ji 
davė signalų patarnautojui A. 
Bytonui, kad vaikinas padarė 
jai boldapų. Boyton, pamatęs i 
nepažįstamų vyrą, pradėjo

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NElSGYDpMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligai* pilvo., plaučių inkstą ir pūslės, užnuodijimą k ra o 
jo, odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmus skausmas naga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jas išgydyti, ateikit* čia ir persitikrinkite ką jis joms g^li padaryti 
Pral^ttksroja pet daugelį metą ir išgydė tūkstančius ligonių. n 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos 
valandai ir uuo 5-8 valandai vakare 
4200 Wes5 26 St.

čiau paanalizuotų tuos jo nu 
mylėtus juokįngiauąius “juo 
kus” ir dėl ko tų Juokų kom 
pozĮlorius užshnojo taij 
smarkiai juos apginti?

■— Gentininkas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12Įth' STREET

T.l. Kedzie 8902

Naujas Oscar Ameringer
Bucusto ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas Z r
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar- / L
bą tinkamai atlikti. Nustojimas w
jėgų ir sveikatos — mažiausias 
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir Šim- 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

T- PAIN-EXPELLER* m-
Ireg. J. V. Pat. Biure, 

palaiko muskulus lanksčiais Ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus! , ' , / ,

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirŠ 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c. - - • v • - Parsiduoda Visur

• Ttkrasla turi INKARO vaisbaženklį.

rravou
□ FINEST RADIO AT AN 

LLIuHUSUAL BARČAI N 
rci AMERICAN BOSCH 

duper-heterodime R A 1)1 f) 
OF FORMER YEARS / f R Vr
Su šiuo nauju American Bosch Model J Super-Hetero- 
dyne jus gausite tų patį puikų radio programų pagavimų, 
kokis ikišiol buvo galimas tiktai su setais, kurie parsi- 
davinėja už $300 ar $100 ar aukščiau. American Bosch 
Super-Heterodyne Model J turi kiekvienų ^pagerinimų, 
garsųjį American Bosch tonų, visų puošnumų ir gražu
mų, kokį teikia tik patys brangiausi setai markęte ir 
daugelį kitų dalykų, kurių jokie kiti setai neturi, šis 
setas yra gražiausiame console kabinete iš išdrožinėto 
riešuto venyro, išsodinto zebrą medžiu. Palyginkite šį 
setų su bile kokiu setu parsidavinėjančių už $300 ar 
daugiau ir jus suprasite jo stebėtinų vertę už $89.50.

.Kiti setai nuo $43.50 iki«$139.50 cash ar lengviau- 
, siais išmokėjimais.

Mes 
nintl ir i 
bėles. kol 
duodamos. _______ , _ _
dei nemojeatpos Juiyrutėa
JOS L 
UM) N.

<, PrtnciDaJ
RAN 9718

PRICE
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Sditor P. GRIGAITIS
18*

Verti A. VaivadaBRAM STOKER

GRAFAS DRAKULAVALDŽIOS IŠLAIDUMAS

P«rnki*sion Doubiedir, Doran B Co

DIDŽIAUSIAS “PAVARGĖLIS

Jim

NUSIDĖJIMAS IR BAUSMĖ
(Bus /laūgiau}

su savo uch<
ant

neva

ižŽfei

18.00 
4.00

TIK ką gavome naują 
Kultūros numerį 12. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai:

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

niinistcrį
tame ir

stovybėš tarhėutoj 
linįiė “poetu’’ ir 
viku Vilyčių, bei 
jonu Pašiškevičium) tarnybos 
laiku kUnigųgazietai agentau-

Uetavoa ir kitur uUchIuom 
UtoUiBta)

87.00
8.60

Naujas No. 22 “‘Kovos' 
gautas, šiandie. Kaina 10c 
Klauskite Naujienose.

Nauja “Naujienų 
Stotis

muštų žmonių ir sukultų vagonų bei lokomotyvų!
Viso žuvo 68 asmens ir tapo sužalota 128. Valsty

bės geležinkeliui padaryta labai dideli nuostoliai.
Dabar už tai yra teisiama 11 Žmonių — kondukto

rių, motormarių ir kitokių geležinkelio tarnautojų. Jie 
kaltinami dėl neapsižiūrėjimo, ir sakoma, kad proku
roras reikalausiąs jiems mirties' bausmės'.

Už neapsižiūrėjimą mirties bausmė! Kur jus rasite 
kitur tokį “teisingumą”?

auto- 
Litua 
teksto 
raide-

esant bol- 
literatutos 
Nežiūrint 
dėl senos

Pas no klerikalus p. Dau
kantas tik vieną kartą atsilan
kė: “Lietuvos” 5 metų minėj V- 
mo iškllmėsna, kur jis puikiai 
pradėjo šokius, tautiniu sukti
niu. Diplomatiniam korpuse 
p. Daukantas pirmiausia pa- 
sirodeųias lenkų 
Mazurkevičių. ,Ga 
nieko blogo, bet kadangi kuni
gai “švyturyje” save visuomet 
nachaliČkai stato greta Lietu
vos valstybės atstovo, būdami 
Vatikano Valstybės agentais 
ir Lietuvos laisvės priešai ir 
kadangi “švyturyj” jau drą
siai talpinami žemėlapiai su 
lenkiškais parašais, tai bran
ginanti lietuvybę žmonės da
ro visokių išvadų.

straipsnius už Jokūbaitį jį ge
raširdžiu > tautiečiu vadinda
mas. Jani turatatfa anarkistas 
Švedas. Konsulais Mačiulis, su
sikabinę už rankų su; Joku- 
baičiu ir šocikausku smurtu 
užsirioglina ant spehoa Naujie
nų parengime, bet kiaušiniais 
t artipa nubOmbatduoti. ’ Už Jo- 
kubaičid kritikavimą konsulas 
Gąučys irr jo raštininkas Ste- 
pohjaitukas Norkų apskundžia 
policijai ir išėda iŠ kitos tar
nybos. Steponaitis .siunčia Jo
kūbaičiui klijentus iš konsu-

Daugiausia “Rytojaus” Ar
gentinoje išplatino Stepas 
Raudonikis. Jo žmona jame 
dirbo, net kuomet tęn ėjo 
strąikas. Ją b'uterbrodininkai 
abrozavo, jos • vyrą raudohiau- 
shi draugu vadino. 1 1

kovoja” ' žemiausios

late, piliečiui reikalą
I riversdavo kunigams 
les mokėti) 
su konsulatu

Kryžiais apsikabinę 
niai Janilionis ir ’

pirmiau vieną, 
lies nenorėjau, 

beeinant namo.

lygas, kad jeigu išvys Norkų 
iš darjio, tui/duds klijentus iš 
konsįilato ii4- parapijoj. Ne 10 
savaičių , neišdirbęs Norkus 
turėjo pasįtraukti ir perėjo* 
kilos kompanijos tarnybon. 
Jokūbaičiui buvo plačiai į ati
darytos konsulato irjkieboni- 
jos durys. “Argentinos Nau
jienos” atsidūrė kunigo Jąni- 
lionio t globoje ir jis su Jokū
baičiu ir Goštautu jas rėdė. 
Jokūbaitis tampa ir amžiiias 

I nuryk “Lietuvos” draugijos.
Janilionis pyškina

Maskvoje eina nauja didelė byla, su mikrofonais 
teismo salėje, idant gyventojai girdėtų kaltinamųjų pa
siteisinimus, liudininkų parodymus ir prokuroro^ bei 
advokatų kalbas. Bylos tikslas tesąs ne tik nubausti nu
sidėjėlius, bet ir duoti lekciją žmonėms, kad jie žinotų, 
kas jų laukia, jeigu kuris jų panašiu budu nusižengs. 
Ji, yra svarstoma prieš Vyriausiąjį Tribunolą, kuris 
jau daugelį žmonių yra pasiuntęs pas Abraomą; bet 
vietoje “garsaus'’ prokuroro Krylenkos, dabar teisia* 
m uosius kaltina koks ten Katanian. '

Iš ko kilo byla? Ji kilo iš dviejų geležinkelio ne
laimių, kurias Amerikos korespondentai aprašo taip: 
Vienas traukinys suvažinėjo girtą žmogų ir sustojo. 
Traukinio darbininkai nuėjo nuimti nuo bėgių lavoną, 
užmiršdami iškelti signalą, kad bėgiai yra užimti, Tuo 
tarpu atlėkė kitas traukinys ir visu smarkumu smogė 
į sustojusio traukinio vagonus. Buvo' užmušta daug 
žmonių ir traukinių vagonai tapo sudaužyti į skeveld
ras. Bet nespėjo būti nuvalytas kelias, kaip atužėz iŠ 
priešingos pusės trečias traukinys. Dar daugiau už-

^kandąliškas pasi
leidėlis; ^tęponailiikas jpalik- 
tas atstovybėje piliečltįs’' tero
rizuoti ir. drauge su kitais at- 

" jais — (kočė- 
Šeimymį grio- 

suzakristi-

visuomenes 
pcklerikalm 
pasklisdavo

Klerikalų 
bar keičia gaires 
primeta vien Gaučo 
nuopelnui, 
šaukia:

jinga, nes gerklės oda buvo 
pradurta.

Matyt, sugriebiau minkštą 
odos dalį ir špilka ištisai per 
ją pervariau, nes prie gerklės 
matėsi du mažyčiai, raudoni 
taškai, o ant naktinių r^ubų 
juodavo sukrekėjęs kraujo la
šas. Atsiprašiau jos už neat
sargumą ir pasisakiau esanti 
labai susirūpinusi, bet Lucija 
nusijuokė, paglostė mane ir 
sakė skausmo visai nejutusi. 
Laimei, žaizda, būdama tokia 
maža, jokios žymės negali pa
likti.

Tą pačią dieną, vakare. — 
Praleidome linksmą dieną. 
Oras buvo\fražus, tvras, saule

bogbmažiškąj abroięėlį
jo,laivą Jš audros išgelbėjusį 
Dar keisčiau pasidarė, kuo- 
ųiet Lietuvos vardu, sukom- 
promitavusis lietuvius. Gini- 
Žys, vieton vilko bilieto (kaip ’ Kunigas

Lucija visuomet pabunda 
labai gražiai, ir dabar, kuo
met visas: jos švelnutis kūnas 
drobėj (\ nuo šalčio it protas 
buvo aptemęs nuo tokio stai
gaus, jai nesuprantamo atsira
dimo kapinyne, ji to grakštu
mo nenustojo, ii tik truputį 
sudrebėjo ir prisiglaudė prie 
manęs; kuomet pasakiau jai 
eiti tuojau namo su manimi, 
ji nesipriešino, netardoma nei 
žodžio, lyg mažas kūdikis. Be
einant, nuo išpilto žvyru tako 
man pradėjo skaudėti kojos ir 
susiraukiau iš skausmo. Loci
ja tai pastebėjo. Ji sustojo ir 
pradėjo ir prisispirdama pra
dėjo prasyti manęs užsimauti 
jai atiduotus batukus; bet ne
kreipiau dojmes į jos. prašy
mus. Kuomet pasiekėme taką 
už kapinyno, kur dar paliko 
liūgas ( vandens nuo įvykusios 
audros, išpurvinau savo kojas 
dumblyne, 
paskui kitą 
kad mums 
kas pamatytų mano basas ko

Svarstant Hooverio sumanytos dviejų 
nansinės Korporacijos klausimą kongrese, 
New Yorko senatoriai pasiūlė pataisą prie 
lig kuria ta korporacija teiktų finansinę 
tik bankams ir geležinkeliams, bet taip pat ir mies
tams. Tie senatoriai turėjo galvoje savo miestą New 
Yorką, kurio finansai yra visai nusmukę nuo koto (pa
našiai, kaip Chicagos, arba dar aršiau). Ta pataisa ta
čiau buvo dauguma balsų atmesta. Reiškia, mėkas 
Walker turės ieškoti kitokių šaltinių savo valdomo 
miesčio finansams sustiprinti.

Juokinga yra pati idėja, kad federale valdžia 
iš savo šernolės duoti pinigus turtingiausio pasaulyje 
miesto administracijaj, kuri nepajėgia sudurti galą su 
galu ūkyje. Jeigu kongresas butų nutaręs šelpti New 
Yorką, kuomet iš federalės valdžios negauna nė cento 
badaujančios bedarbių šeimynos, tai visas pasaulis bu
tų kvatojęs iš Amerikos valdžios.

88.00 
4.00 
2.00 
1.60

Šiais depresijos laikais ir bizniams, ir žmonėms, ir 
valdžiai tenka galvoti apie taupumą, ekonomiją. Val
džia vėliaus už visus ėmė susiprasti, kad ji privalo lai
kyti savo išlaidas pajamų ribose. Iš šitų ribų ji išėjo 
taip toli, kad jos ižde pasidarė dviejų bilionų dolerių 
deficitas. Dabar reikią traukti paskolas, pardavinėti 
bonus, kad ta skylė ižde butų užkišta.

Bet jeigu valdžia turi taupyti, tai kaip ji galėtų 
teikti paramą bedarbiams, kaip to reikalauja darbininr 
kų organizacijos ir pažangesnieji senatoriai ir kongres- 
manai?

Ji galėtų, jeigu ekonomija butų daroma tenai, kur 
yra ^bereikalingas pinigų eikvojimas. Štai vienas pavyz
dys: pasaulio karo veteranų pensijoms Jungtinės Val
stijos kasmet išmoka po vieną bilioną dolerių. Tik pa
galvokite apie tai! Praėjo beveik keturiolika metų nuo 
karo pabaigos. Daigelis buvusiųjų kareivių suspėjo per 
tą laiką įsitaisyti biznius arba gauti gerai apmokamus 
darbus. Kiti išmirė, nepalikdami šeimynų. Prie to rei
kia pastebėti, kad iš “draftuėtų” karo metu vyrų ma
žiau, negu ketvirta dalis, dalyvavo musių plaukuose. Ki
ti visą savo kareiviavimo laiką praleido barakuose, be
simokindami muštro, ir jiems niekuomet neteko nė pa
matyti priešą. Dauguma kareivių dagi nebuvo nugaben
ta nė Į Europą.

Vienok dar šiandie išmokama milžiniška vieno bi- 
liono dolerių suma tiems buvusiems kareiviams! Nega
li būti nė mažiausios abejonės, kad žymi dalis tos su
mos yra grynas-eikvojimas. Po priedanga “pensijų” 
ex-kareiviams, ima pinigus iš valdžios iždo įvairus kon- 
gresmanų ir senatorių draugai, valdininkų giminės ir 
t. t. Apvalius šitą departamentą nuo bereikalingų iš
laidų, valdžiai butų sutaupyta šimtai milionų dolerių, 
kurie galėtų būt panaudoti ar tai tiesioginiam bedar
bių šelpimui, ar viešųjų darbų vystymui, kad bedarbiai 
turėtų uždarbį.

13. k. Algimantas.
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atsirado šaltas, bet lengvas vė
jelis. Pietus suvalgėme pamiš
kėje, kur visos trys, kartu su 
ponia Vestenriene buvome iš
ėjusios. pasivaikščioti. Kaž ko
dėl jaučiausi truputį nesma
giai, nes, negaliu būti labai 
linksma, nežinodama kur Jo- 
natanas ištikrųjų yra. Ne, rū
pintis neapsimoka, turiu būti 
kantri. Sutemus, nuėjome į' 
Casįno, pasiklausėme labai 
gražios muzikos ir anksti grį
žusios nuėjome gulti. Lucija 
dabar atrodo daug ramesnė, 
negu praeityje ir atsigulusi, 
tuojau užmigo. Kaip ir vakar, 
užrakinsiu duris ir pririšiu 
raktą prie riešo ,nors, tiesa 
pasakius, šiąnakt nesitikiu jo
kių nesmagumų.

RugpiuČio 12. Klydau taip 
manydama, nes du kartu nak
ties laiku Lucija buvp atsikė
lusi ir mėgino iŠ kambario iš
eiti. Nors ir miegojo, ji atro
dė truputį nepatenkinta, radd- 
si duris 'uždarytas ir protes
tuodama nuėjo atgal į lovą. 
Pabudau pradėjus aušti. Lau
ke prie lango išgirdau paukš
čių čiulbėjimą. Lucija netru
kus irgi pabudo, ir džiaugiuosi 
galėdama pasakyti, kad ji at
rodė dar geriau,, negu vakar. 
Visas jos linksmumas, judesių 
žvalumas grįžo atgal. Atėjo 
prie lovas, prisiglaudė prie 
manęs ir pradėjo viską, o ^vis
ką pasakoti ąpie savo Artū
rą. Pąsakiau, kaip susirūpinu
si esu Jonatanu, ir ji tuojau 
pradėjo jnane raminti. Jai pa
sisekė, nes, simpatija faktų 
negali permainyti, bet padaro 
juos kiek pakeųčiamčsniais.,

“Kak’o” ir Vatikano politi
ką kunindami Argentinbs lie
tu viuosna kunigui randa vi
duramžiška^ privilegijas žirg-1 
vaikiu papuoštoje įstaigoje. 
Skinkis dienavojo ir naktavojo 
su Dakniu; Mačiulis savo ju
riskonsultu pasidarė Janilionį,, 
o Gaučį Bumša visiškai apiel 
pirštą apvyniojo. Pirmas kon* 
sultis su kunigu tvėrė Joną, 
antri — Luciją, treti blusiny- 
čią, lietuvybės išniekinimui 
pavadintą t “Hpgar Lituano.” 
Konsulato štabas dirbo para
pijai ir jos laikraščiui. Atvy
ko emigracijos referentas Ka* 
pakaitis, bet jo tyrinėjimai to
linu klebonijos nenuėjo.

Al > ko niinisteris Daukan
tus. Kiinigai ir jį aprėdo ar-* 
meniškai ir per sąvo klapčiu-

Švyturys da- 
Cirkuliarą 

protelio 
Kunigai ciniškai 

Taisykime lietuvių 
vardą.” Taip, daugiau tokių 
cirkuliarų, tai bus visai “pa
taisytas.” -

Pirmiau komunistų “Ryto
jus” davatkiškai girdavosi, 
kad visi Argentinos lietuviai 
yra komunistai, o dabar Bal
tušį! inko gaidją užtraukė lietu
viški rabinai su savo šame- 
sais iš konsulato pastogės!

fTABJiESOS, CBJstgtęjni______ _____________
tai būną kųlĮuringose tautose)’ 
t app • paskirtas atstovybes sek- 
retoriiim, .6 škandliliškas pasi-

Papute kiti vėjai. Raudoni
kis nudūlino į blusinyčią. 
Bumša su Janilioniu jį sutiko 
išskėstomis rankomis. ^Raudo
nikis jau blųsinyčios inteli
gentų kliubo < narys. Bumša 
priėmė jo dešimtinę, žemai 
jam nusilenkė, susibičiuliavo, 
“švyturyje” jau ‘ skamba: 
“Švyturį” galifna nusipirkti ir 
Užsisakyti pas gerb. portą 
Raudonikį etc. Piknikuos, ba
liuos, karčiamose /Raudonikis 
su kunigais. Net tą žulikišką 
žydų agentūrą, kur Raudoni
kis dirba,'“švyturys” kelia į 
padanges, pakai’tiitinai /ne- 
luoja, kad ji dovanoja po 5 
pezus tienis, kas ten sąskaitą 
atidaro; skelbia banku ir tt.

“Žydas muša—žydas rėkia”
Diųlietuviški ęabinai, Bum

ša ir Janilionis, su savo šame- 
s’ais, Gauču ir Steponaituku, 
(iš valstybinio kumeliuko pa
stogės) išleido ispanų kalboje 
cirkuliorą: “Los lituanos en 
la Republica Argentina”. Butų 
neblogai, kad konsulatas kal
bėtų apie Argentinos lietuvius, 
bet kad kalbėtų vyriškai, o ne 

kaip tų nusidėvėjusių

Buteeriptloii. RatMi
88.00 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chicago
88.00 per year in Chlcago 
8c per copy

Laimė buvo su mumis ir pa
siekėme namus 1 nepamatę nei 
vieno žmogaus. Kartą sutiko
me vyrą, kuris nebuvo , visai 
blaivas ir svyruodamas ėjo 
gatve pryšakyje; bet pasislė
pėme tarpduryje ir ten išsto
vėjome iki jis nepranyko iš 
inusų akių, širdis plakė taip 
garsiai, kad kartais maniau 
apalpsiu. Be to, buvau labai 
susirūpinusi apie Luciją, 1 ne 
vien dėl jos sveikatos, bet la
biausiai apie jos gerą vardą, 
reputaciją, jeigu kartaiš kam 
tektų išgirsti apie šį įvykį. 
Pasįekę namus, nusiplovėme 
kojas, abi kartu sukalbėjome 
poterius, dėkodami Dievui už 
taip laimingai pribaigusį'ne
malonų įvykį ir paguldžiau 
Luciją į lovą, rupestirigai ją 
apklodama. Prieš užmigsiant 
ji manęs prašč-maldavo—nie
kam nei žodžio nesakyti, nei
gi ir jos motinai apie jos nak
tinį nuotykį. IŠ pradžių abėjo*- 
jau aę prižadėti, bet pagalvo
jusi apie motinos sveikatos 
stovį ir kaip labai ją visas į- 
vykis surūpintų, ir, be to, kaip 
papasakojimas gali išaugti ir 
būt iškraipytas, pasiekęs žmo
nių ausis — pamaniau kad 
prižadėti butų protingiausias 
žingsnis iš mano puses. Ma
nau, kad padariau gerai. Už
rakinau duris ir raktą priri
šau prie savo riešo, \ todėl ne
manau, kad įvykis šiąnakt 
galės pasikartoti. Lucija kietai 
miega; aušros atspindis jau 
atsimuša į tolimą juros pavir-

- VMukyM* kalaai
Chicagoje — paltai

Metama ....... . ..... . ..........
Pusei metų ... . .... ..............
Trims minėdama ............ .
Dviem mincHriame ,-■■■■

Bet ' kunigų organizacijos 
narys Raudonikis neiškentė ir 
su savo sęnais amigais nepa
flirtavęs: Jis surengė šokių 
vakarą, be įžangos mokesčio. 
Suėjo apie 1,000 žmonių. Gar
derobas ir bufetas davė pelno. 
Senovės draugai paskleidė 
Raudonosios Pagelbos lape
lius, už ką Raudonikį ir areš
tavo, ne tiek dėl komunizmo, 
kiek dėl daromos kunigams 
vakarų konkurencijos. Raudo
nikis šaukėsi kunigų pagelbos. 
Kunigai pasigyrė spaudoj, kad 
jį gelbsti. Bet-Visuomenei pa
aiškėjo vienas ^dalykas, o bū
tent, kad tas bjusinyčios šulas, 
norėdamas prisigerint polici
jai laike tardymo, apskundė 
visą eilę Bueųos Aires lietu
vių, kunigų priešų 
ševikais, nelęgąlęs 
platintojais e|c. 
Raudonikio arčšto, 
“idėjos” prisiminimo, jis dirba 
kontakte su kunigais ir savo 
naujų idėjos draugų instruk
cijomis eidamas išdavinėja 
anti-komunistinių ir antikleri- 
kalinių grupių žmones, tuomi 
gerindamasis kunigams ir po
licijai.
i Susidėdami su Raudonikiu 
kunigai aiškiai parodė kaip 
jie žiuri į elementario pado
rumo dėsnius ir kaip jų tiks- 
lai pateisina priemones.

kebli Daukanto padėtis^

Naujienoa eizia kafdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Nfaujienų Ben
drovė. 1789 & Habted St, Chicago, 
Jll. Telefonas Roosevelt 8500.

Iš komjačeikos į blusinyčią.
Visokis brukąs susimėtė j 

kunigų^ eksploatuojąmą ne* 
dorybės urvą' Patagoiięs gaL 
veje. J ten perėjo “Ryto^” ber- 
log^a “gražuolės

. Tą pačią dieną, pietų fbiku. 
-^Viskas sekasi gerai. Lucija 
neatsikėlė -iki jos nepabudi- 
nau, išgulėjusi taip kaip ją 
paguldžiau, netgi neąpstvertu- 
sj ant kito šono. Nakjies, įvykis 
nepadarė į ją jokįos blogos 
takos; priešingai, jai pagelbė
jo, nes šį rytą atrodė 4aųg ge
riau; negu kuomet nors pra
eityje. Apgailestauju, kad ma
no neatsargumas su špįlka ją 
taip skaudžiai sužeidė. Iš tiesų 
žaizda gali būti labai pavo-

Vienam minėsiu! ......... ..
Chicagoj per ilnefiotojusi 

Viena kopija , , ....
Savaitei ......... ......... .. ... ..
Mėnesiui - į-r i - m- -ti i

Suvienytose ValsUjese, na Chleagoj,

Metama

bilionų Fi- 
kai kurie 

biliaus, su- 
paramą nę

Pusei metų — 
Trims minesUma 
Dviem minesiams 
Vienam mlnesiui

Bntered as Seeond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. onder the act of 
March tad 1879.

Metams 
Pusei motų 
Trims Tnineriama
Pinigus reikia siųsti palto Monsy

Orderiu kartu su atsakymu. )

lato ir dežuruoja Jokūbaičio 
koridoriuose. Bet... pusantro 
meto padirbėjęs Jokūbaitis 
kunigų, konsulato ir anarkis- 
to švedo garbinamas, skanda- 
lišk'ai bankrotuoją ir atsidu
ria kalėjime.?

O kunigai ir konsulatas da
bar norėtų nusiplartti ir nu
traukt visus giminystes ryšius 
su Jokūbaičiu, gal ir lietuviš
ką pasą atimt, kurį jam be jo
kių formalumų išdavė.

(Bus (Jaugiau).

j senber- 
Bumša, dar 

kojų čia nesušilę, biblišku sti
lium gamina Argentinos lietu
vių istoriją. Pirmasai kleboni
joj papasakoja “paskaitą”, o 
antrasai ją aprašo “Švyturyj”, 
kartodamas pinųojo nesąmo
nes. Jie kalba, kaip užkampių 
parapijos kozeln^čios “orato
riai”, kuriuos “nevalia” kriti
kuoti,. o jei kas kur prieš jų 
demagogiją drįsta žodžiu ar 
raštai išsitarti, lokius ne tik 
apšaukia nihilistais, bet dar ir 
paskundžia, “kur reikia?’ Ne
galėdami atsispirti argumen
tais, jie 
rųšies šmeižtais ir niekšišldau- 
siais melais apsišarvavę. Jie 
pravardžiuoja drg. J. Bukevi- 
čių, kam tas, manydamas, kad 
“Hogar Lituano” bus beparty- 
ve, lietuvių kultūros įstaiga, 
buvo apsiėmęs bui jo adminis
tratorium, Nesusi vaikydami
jie skelbia, kad J. B., sužino
jęs kunigų sąskaitas, jas skel
bia visuomenės žiniai. Tuomi 
palys prisipažįsta, kad valsty
bines lėšas “Rako” programų 
ir savo prabangos tikslams 
naudoja.

Kas drįsta šią šlykščią ku
nigų taktiką pakritikuoti, tą 
jie prie kryžiaus kala. - Dau
giausia jie “oda” K. Norkų. 
Vienas paskaito, kitas parašo, 
buk anarkistų rašytojas, Liau
dies Jonas, tai yra Norkus. 
Jie išgalvoja .kriminąliškus 
šmeižtus tipie akmenų miera- 
vimą ir, pas 
“šventam’? “ 
nių spaudoj

Bet “švyturys” užspringo su 
Jokūbaičiu. Dalykas buvo to- 
kjs: Norkui dirbant petrolėo 
kompanijos bugalterijds sky
riui,^ tos kompanijos persona
lo viršininkas ir Jokūbaitis 
pakvietė Norkų suorgaiiizuot 
ir vėst jiems agentūrą. Per po
rą mėnesių darbas puikiai 
ėjo. Kunigą Janilionį ir kOn- 
8idą Mačiulį paėmė pavydas 

kus konsulą GauČį ir jo raš-Į ir; jie pastatė JokubąiČiuf są- 
thimką' Steponaitį., Jie kalė 
Daukantui, Įįad. klerikalai" yta 
eacos, o visi kiti Argentinos 
lietuviai tai nihilistą^ ir komu- 
histai. Iš tokioj flirto lietuvių 
visuomenė juokėsi ir stebėjosi. 
Ypatingai stebėjosi, kuomet 
kuriigų įstaigoj; Daukantas

taip 
rabinų šaniesai. Savo .oficia 
liame, tuksiančiais multipli
kuotame, plakato pavidale čir 
kuliarę, pasirašytame 
tengu “Consulado de 
nia” parašu, apačioj 
kairėj pusėj, mažomis 
mis, po brukšnėliu, atpečėty- 
ta< ‘‘Švyturys”.. Žmonės spė
lioja, kad arba kunigų gazie- 
tą Lietuvos valdžia leidžia, ar 
kunigai tampo konsulatą ant 
savo rymiško pavadžio, kaip 
Kristus asilą.

Konsulatas laužyta ispanų 
kalba ten skelbia, kad “švytu
rį” Argentinoje skaito 40,000 
lietuvių ir 10,000 Urugvajuje. 
Bet visiems yra žinomas fak
tas, kad tą brostvininkų lapelį 
platina ir užrašinėja konsu
lato tarnautojai V. ir P., apie 
<ą jo pirmame pusi, giriama
si. Taigi konsulatas brostvi
ninkų šlamštą dešimtį kartų 
daugiau išplatiną, negu pas 
save Lietuvos piliečių prire
gistruoja. Išeina, kad meluoja1 
ir nekonsuliškai elgiasi

O svarbiausia tame cirkulia
re konsulatas su kunigais pa
reiškė, kad tik kuniginiai 
žmonės yra “eacos,” o visi ki
ti Argentinos ir Urugvajaus 
lietuviai yra anarkistai, komu
nistai ir nihilistai.

Kadangi, f aklinai, “švylu- 
tys” turi tik porą šimtų pre
numeratorių (kuriuos konsu

lu ri n t, 
duok- 

ir visos kunigų 
erzac-draugijos 

nesudaro nė tiek narių, tat iš
eina, anot 'konsulo ir kunigų 
cirkuliaro, kad visi esame ko
munistai, anarkistai ir nihi
listai.

Reakcija i kreipė dėmesy į 
oficialę klerikalų “encikliką” 
ir urmu ėmė areštuot lietuvių 

veikėjus ir visus 
kuriuos tik kas

>kui skelbia savo 
Švyturyj*’ ir užsie-

Bumša atmena Daukanto 
delną, paleistą į Krupavičiaus 
žandą Kaune, tai Čia jis para
šė, kad Daukantas turi šviesią 
praeitį. Apie tai netenka gin
čytis. Bet jeigu Daukantas 
noišblaškys jį apsupusių -kle 
rikalinių voratinklių, tai at
stovo atvykimas nieko nepa
gelbės Argentinos lietuvių 
kultūriniam darbui.

“Švyturys” — faktų 
knot o jas.



Trečiadienis, s^tis. 20, 1082

CHICAGOS 
ŽINIOS

^Garbo, Roman Navarro, Lionei 
Bafrymorč ir Lewis Stone; ki
tokie numeriai. ‘

Meras Cermakas išvyko 
j Springfieldą

right 
^vherfeabo^tĮ' Sd dld Ėtitlthere. Ambrikst the k^basls, 
kitely it canie to dur knowledge kkpustis and ete, and led by 

our. čhėėT leaders recruited 
from the bass section, the hall 
resonądĮed . wjth the rah’s. 
What a chorus^ what a time;

’ed dbout Thė. olrf spirit Was Peter Conrad

.Areštavo mėginusius 
sulaikyti laidotuvių 

procesijų
pirmasPirmadienį įvyko 

stambesnis susikirtimas publi
kos su šoferiais unijistais, ope
ruojančiais automobilius laido
tuvių procesijose.

Buvo taip. Laidota moteris 
Mrs. John Economakos, 62 me
tų, 1177 So. State Street. Jos 
sūnus nusamdė penkius auto
mobilius su unijos šoferiais.

Iš palydovų keletas privačių 
automobilių sekė procesiją. Tuo
met unijistai šoferiai sustojo, 
apleido savo automobilius ir 
reiškė, kad jie nevažiuoja 
liau, jei privačios mašinos 
lyvaujančios procesijoj.

Apleido savo vietą net šofe
rio automobilis, kuriame bi|vo 
karstas. Nabasninkės sunūs 
patelefonavo valstybės gynėjo 
ofisui. Pribuvo detektyvų skva- 
das, pasirodė daugiau policiniu 
kų. Jie paėmė raktus iš šofe
rių ir patys užėmę šoferių vie
tas palydėjo nabašninkę i ka
pines.

O šoferiai buvo areštuoti. Du 
šoferiai betgi nuvyko kartu su 
procesija į kapines. Kad' kas 
nepadarytų- daugiau 
mų, tai 
tarnavo 
ba.

Pirmadienį delegacija Cook 
pavieto valdininkų, atstovau
jančių įvairias valdžios šakas, 
išvyko į Springfieldiv su meru 
Cermaku priešaky. Delegacija 
dar kartą prašys, kad valstijos 
l^gislatura išleistų • įstaymus, 
reikalingus piniginei kryzei Chi* 
cagoj ir Cook paviete pašalinti.

Jaunas muzikantas
Chicagon atvyko Griša Go- 

lubov, 9 metų bernaitis, smui
kininkas. Griša bus solistas 
smuikininkas Civic Operos tro
besy koncerte, kurį rengia žy
dų teologinė seminarija.

pa- 
to- 
da-

Pasijuto apgauti
pa-

that he is in search of thė sta- 
tionary shop, where Arthur 
Brisbane buys his pencils and 
paper. Trying to get up in the 
world. 

. . —o—
We’re štili paging Ann Lepo 

and hėr blonde giri friend.

.Rosy mušt have been siole 
to miss Naujienos concert. And 
our Spanish gentleman what 
of him? Estelle, our swim 
champ, another unexplainable 
absentee.

what a concert and what a 
croud! (/ y ;

The latest we, heard: “Pros- 
perity, plea.se, come back. Ali 
is forgiven!”

the Old; Maestro.
HM IĮ in O». ! fru.—r

Graboriai
Phone Boulevard 4139

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Te!. Englewood 5840

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGĖMS
Valandoj: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483
' ■■ -..................  i

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828
Panedfliais, Seredoms ir PitnyHonu 

1821 So. Halsted Street

.Ii (l.................—...... m.*,..-.. 

‘ Lietuves Akušeris

Pasak valstybės gynėjo 
gelbininko Martino Weisbordo, 
buvusi Property and Tax Ser
vice Association of Illinois nu- 
šmutijusi savo klijentus suma 
$50,000. Tie klijentai tai smul
kios savasties valdytojai, ku
riems minėta neva asociacija 
žadėjusi palengvinti taksas. Vė
liau kai kurie klijentai patyrė, 
kad jų savastis buvusi parduo
ta už nemokėjimą taksų.

So the soprano’s are up in 
the high seas (C’s) again. Būt 
our giris sail the Kseas (C’s) 
pretty weil. Yes, Torreador is 
a good npmber. And what a 
Torreador our Pranulis is!

—o—
WeD Bob Ketvirtas has ex- 

plained his absence from the 
lašt few rehearsals. 
an honest-to-goodness 
Giris beware, for he 
return to our fold.

—o—
After seeing the

skit in the early part of Sun- 
day’s program, we have a pre- 
monition that our chorai socie- 
ty will soon earn the right to 
be, called theatrical. 

—o—
Elenuks, t)nuks and 

nette our “trys rožės’
truest sense of the word. They 
look pretty, harmbniže beauti- 
fully, and then, when they are 
joined by our “Pranulis“ we 
have the combination that can* 
net be

A. MASALSKIS
Muaą patarnavimu lai** 
dotuveot ir keklaiM rd* 
kali viauomet erd *0i- 
aingaą U nebrangu* ro
dei, kad Mtturimo B- 
taidij užlaikymui oky-

He’s 
wrestler. 
will soon

Pirmyn

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Kad 
nesmagu- 

kcletas policininkų pa- 
procesijai kaip sargy-'

Antoi- 
in Jhe

sutiksią algų ka-Sako.
pojimui, jei busią 

daugiau darbo

PIRMYN
SHARPS and FLATS[

Dienraštis Herald-Examiner 
praneša, kad gelžkelių darbinin
kų vadai sutiktų algų kapoji
mui 10 nuošimčių, jeigu kom
panijos garantuotų samdos pa
didinimą tokiu pat nuošimčiu.

Konferencijoj 0hšlreišl<ianti 
unijistų tendencija prisiimti ai- on 
gų kapojimą laikinai.
nori, kad butų daugiau 
ninku duotas darbas, v

Again the profoimd apologies 
of the Old . Maestro. Punctual- 
ity does not secm to be one of 
his strong points. Būt in the 
future he promises and swears 
to be alvvays on time.

beaten.
—o—

president with a taJl 
on his arm, all evening.

Teatruose

Bet jie 
darbi-

W>th Sund,ays Concert pock- 
eted away as one of the very 
bright pages of . ‘‘Pirmyn’s” 
annals, we may ręst a 
_  „.j laurels, a very 
while, and then, back to

[again...

Our 
blonde
Come on, Stan, be a sport and 
take her ' down to chorus re- 
hearsal Thursday so we can 
also meet her.

whilc 
short 
work

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY V MIDWIFB

6109 South
Albgny Av.

Phone 
Hemlock 9252

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
.756 W. 35th St

' (Cor. of 35tb V Halsted Sts) 
Ofiso valandom nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedžldicniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR. NAMELIS 
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th W halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedšldianiajs pagal sutarti

4ėtata«ltaMMtam Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nbo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— 1S RUSUOS —

Gerai lietuviams žinoma* ptt 29 me
tui kaipo patyri* gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus,

Ofisas ir Laboratorijai
1025 I8th St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietų i* 
■no 6 iki 7:30 vaL vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Ptuk 6755 ar Rnndolnb 6800

S. M. SKUDAS
Lietuvio 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roooevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
^atirnaujto (aidotuvė«» kuopigiauna 

Reikale meldžiu atsilaukti. o mano 
darbo busite užganėdinti 

Tel. Rooaevch 2515 arba 251e>

iAx4 W. 23rd PI, Chicago
ukVvtttc.

13D S. 49 CoHrt, Cies ”1
Td. Ck«. 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atitaiso 
trampiaregystf it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro> 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 V 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimą akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589 
--------- 0---------

Dr. P. P. ZALLYS
DANTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue

Tel Pullmao 0856
Gazai. X-Ray. ete

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuota 20 metai 

OFISAS
♦729 dourh Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS.

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedil nuo 10 iki 12 ♦ dienų 

Pbone Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMĘTRISTAS

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Valkų Lipų 

4145 Archer Avė, 
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai) 
Seredomis ir nedeliomi* pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvdr Pa r k 3395

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 63) South Ashland Avenue 

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

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

Telefoną. Boulevard 1939

DR S. A. BRENZA
Ofiso valandos: 

o iki 12, I iki 3 d ir 6:30 iki 0:30 v

ifi08 South Ashland Avė.
Netoli 46tb S t. Chicago. III.

Ofiso Tel. Victory"6893 
Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ž Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 3 1 st Street 

CHICAGO. ILL. 
Valandos: 1—3 po pietų, 'T—8. vak. 

Nedeliomis ir šventad. 10—12 dienų.

Telefono Ygrdt 1138

Stanley P. Mažeika
• Graborius ir . 
Balzamuotojas

Modctnilk. Kbkplylia Dovanai 
Turiu automobiliu* visokiem* teik* 

: lam». Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue.
CHICAGO* ILL,_ ■ . ilį*'.'.; ••

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
Roočt 8. v Phone Canal 0523

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414 J Arčher Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 
4 ir 6 iki 8 vak Nedėliotu omo 

iki 12 dienų.
V-Jepbonai drena it nakti Virpinta

2 iki 
10

om*

6600 South Atttsian Aversu* 
Pbone Ptospeci 6659

Ofiso Tel Canal 0297 i

DR. P. Z. ŽALA TORIS
- GYDYTOJA.’ IR CHIRURGĄ’ 

»S2I So Halsted Street 
CHICAGO d.L

Tel. Canal 4050 VeneriJkoo

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos.

s

Oriental teatre — pradedant 
penktadieniu, sausio 22 d., sce
nos numeriuose pasirodys Wal- 
terio O’Keefe; paveikslas “High 
Pressure”.

McVickers teatre—šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Emma”; 
kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — pradedant 
sausio 22 diena bus rodomas 
paveikslas “t’nion Dei>ot”, vie
nas įdomiausių paveikslų išleis
tų pastaraisiais keletu metų; 
kitokie numeriai.

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu penkiadieniu bus ro
domas paveikslas “The Vaga- 
bond King”; -kitokie numeriai.

United Artiste teatre —šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Mata 
Hari“, kuriame vaidina Greta

—0— i
For Edison was right 

he expressed his bit of 
sophy about perspiration and 
inspiration. 

—o—
The Old Maestro was criti- 

sized very severely for his at
tempt at individuality jn secur- 
ring the strange, mysterious 
musically terminological head 
for the column “Semichords 
and Overtones”. Some even 
\vent i n to lenghty dissertations' 
and tried to convince the poor 
ignorant soul there were no 
semichords. 
again 
abandoning 
of previuos 
reintroduce 
originated 
ago, was known as the “Man 
from Kentucky”. 4

when 
philo-

soul there
So, presto, back 

to-simplicity, "būt not 
the musicĄl ųuality 

head, we intro or 
“Sharps and Flats°, 
by one, who, ages

Adomas Jasas
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 18 d., 1:30 vai. po 

piet 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Luokės, par. 
ir mieste, Telšių apskr. Amerikoj išgyveno 30 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį Rozaliją, po tėvais Bara
nauskaitę, du sūnūs — Antaną ir Frunciškų, dukterį He
leną, marčią Oną, du pusbrolius — Ignacą ir Juozapą Ja- 
sus ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 3201 S. Auburn 
Avė. ’ . t

Laidotuvės įvyks ketverge, sausio 21 d., 2 vai. po 
piet iš Eudeikio koplyčios bus nulydėtas į Tautiškus ka
pines. , ■A -

Visi a. a. Adomo Jaso gimines, draugui ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Moterie, Vaikai, Marti, Pdsbnoliai ir Giminės 
^Rįilotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Yards 1741

SUDEIKAS

Šiuo pasauliu 
l valandą po

ANTANAS

Persis kyii su 
sausio 19 dieną, 
pietų 1932 m., sulaukęs 5% nye- 
tų amžiaus, gimęs Chicago, III. lie
pos 5, 1926. Gyveno po num. 
3544 S. ParnelI Avė.

Paliko dideliame nubudime mo- 
t tin^ Rozaliją, tėvą Mykolą. 2 se- 
ii seris — Kotriną ir Adelę, brolį 
1 Prartciškų, dėdę Vincentą Sudeikį, 
i ciocę Marijoną Navikienę it gi- 
, minės.

Laidotuvis įvyks ketvirtadieny, ■ 
sausio 21 dieną. 9:00 vaj. iš ry
to iš Municipal Contagious 
Disease Hospital į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kur bus pake
pintas 9:30 vai. iš ryto, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 

į. piries.
Visi a. a. Antano Sudeikos gi

minės. draugai ir pažįstami esat- 
.niidširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jtan pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame, 
Tlvai, Seserys, Brolis, 

' DidS, Cioeė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 

' 4139.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

*.«■ ĮI ■ .m 1I..Į. n ... ■■bl —     >■ | M...*— —

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I646f W. 46th 8t.

Telefonai < 

Boulevard 5203 

Boukvard 8411

1327•-.$& 49tft Ct.
Telefoną* 

Cicero >724

»QO o, pį HibMĮita^taOtta ld*6ii ■taitiOliiMglptaMOii.**^

J. F. R ADŽIUS
/ PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

NedSliomis nuo 10 iki 12.
1 ......... ..... ..................... 1 11 1

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMBTRlSl

Praktikdoja viri 20 m 
r 4649 S. Ashland Avė

kampas 47th St.
Tel. BouleVard 6487

8

.ilty i«*

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti (todėl, kad 
priklaušJu prie gra

bų išdirbystė*.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6 U4 

SKYRIUS i
. 3238 S, Halsted St. 

Tel. Vktory 4088
i ■ į tau l* w >■ 11 u l ■■»♦ *■*

Duokite aavo akis išegzaminuoti 
DYKAI ' . .

Registruotam/ Optometriatui 
, Akių Specialistas. ViriK 15 metų 

patyrimas 
f , Akiniai riuo $3 ;

Valandos: 9 ryto iki 9 vak, kaidi®.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Av,. Tel Yard, 
.......... ..........  !■ -W^! J? ' i I

Lietuviai Gydytojai

I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
L DYKAI DEL ŠERMENŲ

• ••

■..'aKtaMMMt.'iK.' rK’»7«M*W«N

v ,.p
.........< K. ii

f AMBULANGE PATALUSAVIMAS DIENA ir NAKTĮ
i Mes visuonaet teikiame širdingą, simpatingą ir raraą 
I patarnavimą, kuomet jia yra labiausiai reiknlingas 

J. F. EUDEIKIS & CO.
< JlW GKABORIAI * f

* Didyoio Ofisu

4605-07 South Hennitage Avenue
VU TMmh YĄRDS 1741, <<^1741 >

A. M0NTV1D, M. D.
We*t Tovrn State Bank Bldg. 

2400 W Uadison 8fl

Valu 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak
Tel. Wm 2860

Namų telefonas Brunosvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL 
. Lietuvys Gydytojau 

ir Chirurgas
Perkeli abu savo ofisu | naujų rietu po nr

4645 So,' Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedilioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospere 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Weetern Avenue I 

Tek Lafayett* 4146 

VALANDOS. /
nuo 9 iki U valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas 
8147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
. Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

TeE Kenwdod 5107
-VALANDOS:
s nuo 9 iki 11 valandai ryte:

rtUO 6 iki 8 Valandai vakare 
apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Sttite 3 
' Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 & teavitt St. CanA 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal intarti
r ’ ‘ Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Natyauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
( 2420 Marųuette Road

Valandos:' 9-—12, 7—9. Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimų.

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 2201 West 22nd Street 
Valandot: 1—3 ir 7*—8 

Seredomi* ir nedeliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Repablic 7 86 8

DR. A. L. YUSRA 
, 2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Gfovehill 1595

Valando* nuo 9 iki M ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Dr. P. M. ŽILVITIS
gydytojas ir .chirurgas .

3243 So. Halsted Street
. Čfi\O Tcls Vičtory. 7188

Rez. Tel. Hemlock 2615

DR

4645

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZELI8
Dentistas

So. Ashland Avė
arti 47th Stmt

Chroniškos ir ilgos ligos
■■•Skilvio, Širdie*. Plauku. KėvS*. Intartu. 
b&ranty* HemoroMai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma. Visokio* Moterų Liros. 
Kainos nttpirinto*?

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTINAM, (HIMtKOAN IK 

OSTKOI’ATAB
4107-0 Nortk Kedete Avenue 

Tel. Independene* 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. Ir nuo 

' 0 iki 0 v. vak.

Advokatai

127

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1115 

Telefonas Central 44lt
Valandos} OttO 9 ryto iki 4 P« pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Haltted Street 

TA. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 v*l kiekviena 

vakarų thkyru* ketvergi 
NedUioj oao 9 iki >2 ryt#

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatą* 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

T eit tonos Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Setejįoj ir PltnyčioJ ooo 9 iki 8

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mietto Ofisas "JI IV. WdsMngton St.
Room 1502 Tel Central 2978

Valando*: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., KetV., ir Snbatot 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TA Lafayette 7337

Namų Tel Hyde Patk 3395

JOHN B. BORDEN
Uohm Bagdžiunai Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

<05 W Adome St.. Room 2117
Telepbone Ranctotpb 6727 

Vakarais 215) W >2«af St. nuo 8-9

Narni* Tef fcepobH'

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. RochtoeU St.
Tel. RenuMk 0723_________

A* "A* OLIS 
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
1! South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vsk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vktorg 056| 

Valandai — 7 iki 9 vakare 
OH*--UtJra., Ketv. tf Subatoi vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. k Pitnyčios vai.

plea.se
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Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra- 

dio programą 
-------------------------------- į

Naujienoms, —
Praėjusį sekmadienį, sausio 

17 d., man teko girdėti Nau
jienų duodamas radio progra
mas, kuris tiek sužavėjo ma
ne, kad neiškentęs turėjau pa
imti plunksnų ir parašyti 
Naujienoms kelius žodžius ir 
ištarti joms ačiū.

Programo viso neišvardin
siu, nes kurie turi radios, tie i 
girdėjo. Tik tiek nuo savęs! 
priminsiu, kad tai buvo ge
riausias iš visų lietuvių pro
gramų. Viskas kuo puikiau
siai atlikta.

Ir aš palieku nekantriai lau
kdamas ateinančio sekmadie
nio tos pačios valandos, kad 
ir vėl galėčiau išgirsti “Nau
jienų” duodamų per radio 
programa. — Girdėjęs.

Burnside
K lai d i na darbi n inkus

Vienas anglų kalba cinus 
didlapis 5 dienų sausio rašė, 
kad Illinois Central R. R. su
sitarusi su unija (kurios nėra) 
ir su 1 diena sausio darbinin

kams numušamos algos 10 
nuošimčių; kad ims gelžkelis 
daug ddrbininkų darbui — 
penktus ar šeŠius tūkstančius.

Tas pats laikraštis 7\ dienų 
sausio štai kų sako: prospe
rity for Burnside shops; Illi
nois Central imųs kasdien po 
150 darbininkų darbui.

Matydamas tokjas dideles 
žįnias laikrašty sumaniau pa
tirti, ar tikrai taip yra, kaip 
tas laikrašsis pasakoja. Paė
męs “geriausių limuzinų” už 
septynias skatikus važiuoju 
tokiu smarkumu, kad net iš 
tekinių žarijos krinta, ir vis 
dairaus, ar nepamatysiu kur 
nors* kabančio skelbimo apie 
prosperity. Bet jos niekur 
nesimato)

• Privažiavome prie prospe
rity vartų. Einu pasiteirauti. 
Žiūriu, šventas Petras su žva
ke rankoje vis atsakinėja dar
bininkams, kad nėra darbo, 
kad nėra dar prosperity. Gir
di, kurie esate dirbę čia, tai 
laukite, kol kompanija susi
mylėsianti ir pašauksianti dar
bui, o dabar galite eiti namo. 
Tuo tarpu naujiems darbinin
kams nėra visai progos apie 
darbų galvoti.

Vienas darbininkas, ištrau
kęs iš kišenės-laikraštį, paro
dė sargui Petrui, kad imama 
darbininkai darbui. Petras, 
vartų sargas, atsiliepia: Neti
kėk, girdu tokiais, paskalais. 
Sargas paliepia greitai pasiša
linti ir dar pakelia žvakę, sa
kytumei, drausdamas ramybę 
drumsti.

Visi turėjome greitai pasi-

- \ ■ .' 
traukti nuo prosperity vartų.

Man nesuprantama kode! 
tas laikraštis neskelbia, kad 
1931 m. spalių menesį .dirbo 
čia viso 435 ir visi $ntvo palei
sti, dirbtuvės beveik visai bu
vo užsidariusios. Dabartiniu 
laiku keli darbininkai tapo 
pašaukti į darbų ir viso tedir
ba apie 200 darbininkų. Na, 
tai džingų didlapiai skelbia 
strošniausių prosperity, kurios 
tikrenybėje nėra, ba keli šim
tai tos kompanijos darbininkų 
neturi ko valgyti jau treti me
tai.
Vienaip skelbia, kilai p daro
Traukiu toliau ieškodamas 

skelbiamos prosperity. Priei
nu numerį 9438 Cottage Grovc 
avenue. Matau,. langai išma- 
levoti v raidėmis “Unemployed 
Council, Burnside Brandi 34; 
Restaurants Free Mcalš”.

Tai, reiškia, bedarbiui gera 
proga pasinaudoti. Reikia užr 
eiti pažiūrėti. Nors iš oro pu
sės atrodo viskas veltui, bet 
viduje, norint kų gauti, reikia 
prisirdšyli prie komunistų par
tijos. Įstojimas 5 centai, o 
paskui po pustrečio cento' sa
vaitei reikia mokėti, 
neišgali užsimokėti, tai 
gyti negauna.

/ « « «
Steigiant šitų vietų 

kai kuriuos dalykus 
ti. Tai, žinoma, 
žmonės ir dirbo, i Vienam lie
tuviui bedarbiui teko dirbti 
prie paipų pertaisymo. Negi 
tuščiomis rankomis padarysi. 
Į darbų atsinešė lietuvis savo 
įrankius, kokius jis turėjo.

Dirbo per dienų. Dar neuž-

Katras 
nė val-

pertaisy- 
tie patys

i

Kaip Senas? tojaus, kad kita dienų atėjus 
pabaigti darbų. Kitų dienų 
atėjo darbui ir nustebo, kad 
jo įrankiai jau dingę.

Lietuvis paklausė vieno ki
to, kas paėmė jo įrankius.' Su
rado, kad jie užstatyti pas ko
kį ten žydų už paritę munšai- 
no. Bedarbis lietuvis žadėjo 
kreiptis į policijos stotį ir jos 
pagalba atsiimti įrankius.

Tai mat ^kokių typų pasitai
ko bedarbių tarpe. Dar nesi
džiaugia, kad gauna pavalgyti, 
bet nori pantę munšaino kiše
nėj nešiotis. Atrodo ne labai 
gražiai bedarbių vardu taip 
daryti, •r

Cicero

Algė

Jis neišrodo nė kiek senesnis už 
penkių dešimtų.

Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų.
Sulaukęs 62 metų amžiaus.
Tai tokis yra palaimingas stovis 

sveikatos ir smagumo žmogaus, kuris 
teikia savo svarbiesiems organams bis- 
kutį stimulianto!

Kada jūsų sistema pasidaro neveikli 
ir jus jaučiatės sustingę, sunkia galva, 
tik pusgyvis — neeikvokite pinigų ant 
“tonikų” ir “reguliatorių”, ar panašių 
patentuotų gyduolių. Stimuliuokite 
kepenis ir vidurius. Vartokite garsųjį 
daktaro receptu, kurį kiekviena aptieka 
užlaiko. Tiktai paprašykite Dr. 
Caldwell’s syrup pepsin.

Tas skanus syrupas yra padarytas 
iš šviežių liuosuojančių žolių, veiklios 
senna ir tyro pepsino. Viena doza 
palengvins beveik kiekvieną priepuolį 
galvos skaudėjimo, aitrumo, konstipa- 
rijos. Bet jeigu jus norite pasilaikyti

geriausiame stovyje, jaustis smagiu^ vi
sus metus, imkite po šaukštą Dr. 
Caldwell's syrup pepsin kas kelios die
nos. Jbs geriau valgysite, geriau mie
gosite ir jausitės geriau kiekvienu žvilg
sniu. Jums niekad nebereikės imti ki
tokį liuosuotoją.

Duokite vaikams po biskį šio ska
naus syrupo du ar tris sykius į savai
tę. Švelnus, naturalis stimulįantas, ku
ris paakstina juos valgyti ir neleidžia 
viduriams užsikimšti. Ir išgelbsti juos 
nuo tiek daugelio negaliavimų ir šal
čių.

Turėkite sveiką skilvį, veiklius ke
penis ir sitprius vidurių muskulus, 
kurie pašalina kiekvieną atmatą ir nuo
dus kiekvieną diepąl Tiktai laikykite 
bonką Dr. Caldweirs syrup pepsin po 
ranka; imkite stimuliuojantį Šaukštą 

^protarpiais. Pamatykite ar* jus nepa
jausite naujo gyvumo kiekvienu žvilgs
niu. Syrup pepsin nėra brangus.

Naujas biznierius—bužeris,

biznierius, 
čia daro 

vietos gy-

lietuvis 
p. Šimkus 
progresų, 
labai patenkinti, jo- 
pasipirkti pigiai pro- 

ir švarios

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

Per praėjusius dvejus metus lietuviai ,ėme pinigus 
iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo į syetini,taučių. ■>

Vieiiok Lietuviškos Bankos atsilaikė ir stovi stip
riai, kaip Gibraltaras.

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

Taigi REMKIME SAVUOSIUS IR VIENYKIMĖS.
Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigų šio 

mėnesio gaus pilnų nuošimtį nuo pradžios naujų metų.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas. 33rd Street
Chicago, Illinois

........................ " į Li... i .. ..... ......... :.. "'"j!

Naujas 
bučeris, 
nemažų 
ventoj ai 
gei gali 
dūktų — šviežios 
mėsos ir kitokių reikmenų.

Prie to turi taikytis ir kiti 
ciceriečiai,s o tai eina visuo
menes nauddi. šiais prastais 
laikais visiems ’ centai yra 
brangus, tad visi bargenų ieš
ko ir jų gali rasti p. Šimkaus 
krautuvėje, 4928 West 14 st.
Atbalsis iv R. R. Kliubo mas- 

kių baliaus.
Jau minėta Naujienose apie 

kai kuriuos laimėjusius šiame 
baliuje dovanas. Tarpe kitų 
paminėta Lietuvos Seserų 
Tautiška Draugija. Buvo pa
sakyta, kad ji “įirmų dovanų 
išsinešė.” Su tuo žodžiu ^išsi
nešė” kai ' •kurios ; nesutinka. 
Prašo nurodyti, jogei tos do
vanos heiššineše, ; bet vietoj 
Suvartojo it* dai4 su magary
čiomis iš savo pusės — $10. 
Taip ir buvo. Tų magaryčių ir 
man teko. Tikiu, kad Seserys 
bus O. K. - \

rU Korespondentas,

Cicero
Daę pora.žodžių apie 

' * kontestą

■ —— ;......... . *>"■ I— —

užsidėtų su ‘'pašaliniais.” Jei
gu kas kų turite, tai praneški
te man kaip savo kaimynui, o 
aš su mielu noru patarnausiu.

Fra ejusį šeštadienį apturė
jau atvirutę iš p. L. Apolip. 
Jis užsimokėjo $8 ir gaus 
“Naujienas” per 15 mėnesių. 
Tų gali padaryti ir kiekvienas.

i Laikykimės obalsio “Savas 
pas savą”. Iš kitų kolonijų 
kontestantai, hikaut Cicėros 
kontestanto!

—K. p. Deveikis. • . I*''... r >

Lietuvių Valanda
Tikru malonumu pereitam 

sekmadieny klausėmės gražaus 
lietuvių radio programo iš sto 
ties WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų. Bengėjai šių progra
mų, Jos. F. Budriko radio krau 
tuvė, visados rūpestingai pa
renka gražias ir įvairias dai
nas ir muzikų, kurias kiekvie
nam yra malonu pasiklausyti. 
Buvo keletas * naujų Lietuvos 
muzikos kurinių 
kestros reprodukcija, 
gražiai skambėjo dainavimas 
Kipro Petrausko, Lietuvos Ope
ros tenoro, Juozo Babravičiaus^ 
naujos Dolskio dainos ir -kitų. 
Ketvergo vakare irgi žadama 
duoti gražus radio programas^ 
iš stoties WHFC 7 vai. vakare.

—Jonas.

Kauno or-
Taipgi

North Side
Iš Dusėtiškių pastogės

Tur būt bus ne pro šalį pa
minėti keletu žodžių apie Du- 
setiškius, kurių čia Cbicagoje 
randasi apie dvidešimt šeimy
nų' ir dar keletas nekaltų ber
nelių. Visi iki šiol gana pasi
turinčiai gyvena, ypač gi ve
dusieji. Jie turi savo gražius 
namukus ir net mašinas, be
žiūrint dabartinių prastų lai
kų, ir nepatingi vieni pas ki
tus pasisvečiuoti.

štai ir šeštadienį, sausio 
šešioliktų dienią, draugai Jo
nas ir Zosė Apuokai, sumanė 
paminėti penkiolikos metų 
jubilėjų jų laimingo šeimyni
nio gyveninio: 'Draugai Apuo
kai yra laisvų'^pažiūrų, auklė
ja porų gražių < Vaikučių —Jo
nukų ir Lucilę. /

Kadangi Apuokai yra drau^ 
gingi žmonės, tai irx į jų jubį- 
lejų susirinko skaitlingas bū
relis jų draugų* ir kaimynų. 
Suvažiavę, svečiai viens kitų 
klausinėjo kokiu tikslu Čia vi
si atsilankę. Bet susėdus prie 

zstalų, ant kurių buvo pilna vi
sokių užkandžių, paaiškėjo, 
kad tai yra jubilėjus draugų 
Apuokų penkiolikos' metų jų 
šeimyninio gyvenimo. Tad visi 
linkėjo/Apuokams laimingos 
kloties irvtoliau.

Prie skanių užkandžių, vy
no ir aluęio svečiai linksmino
si ir šnekučiavo, kad net buvo 
pamiršę ir apie savo namus. 
Bet patėmiję, kad jau pieno 
išvežiotojai baladojasi, visi 
suprato, jogei jau šešta valan
da ryto, ir pradėjo skirstytis į 
namus, linkėdami draugams 
Apuokams geros kloties ir kad 
Apuokai pajėgtij surengti dar 
keletu tokių linksmų drau
gingų jubilejinių sueigų. X.

Gerai yra taupyti savo atlie
kamus centus bankosc, gy
vasties apdraudos kofnpanijo- 
sc, bet geriausia ir patogiausia 
vieta darbininkui žmogui tau
pyti savo centus, tai Statybos 
ir Skolinimo Bendrovėse, arba 
jas( trumpiau pavadinus, 
“spulkose.”

Spulkos skolina pinigus už 
6 nuoš. tiktai savo nariams. 
Pirmiau, nei skolintojas gaus 
iš spulkos pinigus, jisai priva
lo tapti tos Bendrovės nariu, 
iš kurios nori gauti paskolų. 
Spultų pinigai neišeina toliau 
iš savo kolionijos. Spulkos 
neišsiunčia pinigų į didmiestį 
arba į kitus miestus. Pinigai 
sumokėti į vietinę spulkų čia 
ir pasilieka. Penki ar šeši 
draugai moka ant savo akcijų, 
taupina sau; ateina jų drau
gas ar giminaitis ir gauna jų 
pinigus paskolos pavydale. 
Spulkų randasi kiekvienoj ko
lonijoj, tai ir yra geriausia 
taupyti vietinėj spulkoj. ■

Brigbton • Parke randasi 
spulka prie pat lietuvių kata
likų bažnyčios vardu Gedimi
nas Ruilding and Loan Asso- 
cialion, 4425 So. Fairfield avė. 
Spulkos raštinė yi’a atdara 
kasdien. Akcijos taupimui yra 
po 12 ir pusę centų, po 25c ir 
po 50 centų į savaitę už kiek
vienų akcija. Išmokėta akcija 
yra .$100. Gali pirkti akcijų 
kiek tik nori

dolerių ir jūsų > vaikutis bus 
atsiekęs savo tikslų.

Taigi Brighton -• parkiečiai 
esate kviečįami' ateiti į Gedi
minas Building and Loan 
Association, 4425 So. Fairfield 
avė., Chicago, III.

A —.7. J. Pale kas.

SPORTAS
Kų veikia Požėla?

Daugelis vis teiraujasi, 
pasidarė su Karoliu Požėla, kad 
apie jį nieko nesigirdi. Turiu 
pasakyti, jog dabartiniu laiku 
jis daugiausiai kovoja apie New 
Yorką. Ęuvo bandoma jį nu
gąsdinti Pennsylvanijos valsti
joj. Atletikos komisija parei
kalavo, kad jis ristų si su Du- 
seku. Požėla tuoj sutiko ir 
užsidėjo pinigus. Ristynės nuo
lat buvo atidėliojamos ir, ant 

ko- 
Po-

kas

— pagal savo

Klausimas: 
yra geriausia

Atsakymas: 
damas taupyti

Taupumas

žinote ką, man teko nugirsti 
p-nių Kemešienę kalbant,. Ji 
sako: Cicero gera dirva, aš 
ten gaunu prospektų.

Man tas labai nepatinka. 
Tad savo ciceronamš duodu 
patarimų, draugiškų, kad ne-

... ... . --------- ; . . a ’

Trečiadienis, saus, 20, 1932 .  ■<— --------...... .—.— 
metralu įvyks pėtnyčioj, sausio 
22 d., šv. Jurgio parapijos sve
tainėj.

Beje, reikia pasakyti, kad 
praeitų savaitę Bancevičius ri- 
tois su Kazimieru Aukštaičiu 
Marąuette Parke. Nors Aukš
taitis pasirodė labai tvirtas vy
ras, tačiau prieš dzūką jis vią- 
gi neatsialikė,—buvo paguldytas 
į 55 minutes.—N.

PRANEŠIMAI
ChicagOs Lietuvių Choro Pirmyft re

peticija įvyks ketvirtadienį sausio 21 
i. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
’lace, 8 vai. vakare. Choro nariai 
>utinai atsilankykite. Sekretorė.

Humboldt Park Lietuvių Polit. Kliubo 
metinis susirinkimas bus ketvirtadieny 
2] d. sausio. Almiros Simons svetainėj, 
1646 N. Hancock St., 7;30 val. vak, 
narius meldžiu dalyvauti laiku.

Sekr. A. \Vaiškiu.
-----------------------------------------------------------------

ko(lcl spulkos 
vieta taupyti?
Spulkoj norė- 

savo pinigus 
pirmiausia turi pristoti į tos 
Bendroves narių skaitlių ir 
prisirašydamas turi pasiskirti 
sau planų po kiek nori taupyti 
kas savaitę. Ir pradėjęs jau 
privalai nesustoti iki paskirto 
laiko, kol nesudesi sau pas
kirtos sumos (žinoma, visada 
gali savd įmokėtus pinigus iš
traukti pirm laiko, jei yra rei
kalas).'

lat buvo atidėliojamos ir, 
galo, Dusek gavo “šaltas 
jas”’ir visai nebenorėjo su 
žčla ristis.

šio mėnesio pabaigoj Požėla 
risis St; Louis ir grįždamas 
ten gal sustos Chicagoj.

Diabar ar niekad ,
“Drapiežnas dzūkas’.’ iš visų 

“sylų” stengsis atsilaikyti prieš 
Bill Demetralų. Jeigu jis to 
nepadarys, tai jo popieriai vi
sai nusmuks. Dzūkas pilnai pa
sitiki savimi ir sako, jog jis 
ne tik atsilaikys, bet “graikų 
demonui” užkurs karštą pirtį.

Bancevičiaus ristynės su De-

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

is
A. F. CZESNA’S 

BATHS
TCRKTflKOS. RVT.FlJRtNftS V A NO* IB 

ELEKTRIKIN1AI TREATMENTAI
Naujos N u temintos Rainos Buvo Dabar
Garo Ir laAų pirtį* 60c 35c
Garo, maudyne ir la&al 76c 60c
Garo ir elektros maudynS 1.00 75c
Turkifika Ir Elektros x

pirtis ir kambarys 2.60 1.60
Suiphurio tnaudynS 2.00 1.60
Pilnas clektrikinls treatmen-

taa ir Sinusoidei maMna 3.00 2.60
Pilnas tmatmontas 4.60 3.60
Elek t riki nls Masažas 1.50 1.00
Vaistų ar alkoholio Jtrinimas 75c 60c
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St.
Katnp. 8. Paulina. TeL Boulevard 406*

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

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

/---------r---------------------—

ii *
ši savaitė, prariedant su 47 

sausiri! (B. (Frahklino gimimo 
diena),, vadinasį Taųpur^p Sar 
Vaite. Na, o kai (labar yra 
blogi laikai, taii/kų taupysi, jei 
nieko neuždirbi?

Bet tai čia prie to klausimo 
ir yra verta kiekvienam apsi
stoti ir savęs paklausti: kaįp, 
kada ir po kiek reikia taupyk 
ti? Ypatingai turi užduoti sau 
minėtus klausimus tie, kurie 
dar dirba ir visų savo uždarbį 
ant, nieko praleidžia.

Ir šioj bedarbėj yra » daug 
vargo prispaustų tokių žmo
nių, kurie rodpsi, pagal jų už
darbį gerais laikais gerai už
dirbo, bet nieko hetaupė. čia 
aš nekalbu apie tuos, kurie tu
rėjo šeimas užlaikyti.

Taupumas geras ^ra visur*

Spulkoj pinigai atneša di
desnį nuošimtį, ne kad bile 
kur kitur, ries čia pelnas arba 
metinis uždarbis yra padalina
mas visiems lygiui pagal skait
lių kiekvieno Šerų.

Spulkos skolina pinigus lik
tai ant pirmo inorgičiaus ir 
ant gyvenamų namų. Spulkos 
neskolina ant tuščių lotų, ant 
dirbtuvių, nei xant krautuvių, 
nei aut kilų biznio namų, kur 
nėra \ pagyvenimui vietos. 
Spulkos nedaro jokių “Gold 
Bondsų,” nei didelių ir par
duodamų morgičių. Spulka 
negali žmogaus morgičių par
duoti, iki jie nebus paties sa
vininko arba jo įpėdinių at
mokėti, v

Dėl daugiau žinių kreipki
tės į raštinę arba prie bile ku
rio nors direktoriaus. Tąupi| 
mo dienos ir direktorių susi
rinkimai ^ra kiekvienų trečia
dienį (seredos) vakarų nuo 7 
iki 9 valandos.

Nepamirškite savo jaunų 
kūdikių. Jūsų' sūnelis ar duk
relė gal jau penkių ar šešių 
metų. Paimkite pas Gedimi
nas B. and Loan Association 
5 Šerus (akcijas). Po 6 metų 
jūsų vaikutis pradės eiti į an
kštesnę nipkyklų. O kų dary
site be pinigų?. Bet štai spul
ka duos jums 5 ar 6 šimtus.

Uždraudė pameg- 
džiojimus

New York. Tie parazitai, kupė 
naudojasi apgarsinimais kitą išdirbėjų ir 
fabrikantų, įr piratai, kurie stveriasi iš
dirbinėti ir pardavinėti “tiek pat geras” 
iipiitačijas visoje šalyje išgarsintų pre
kių, susilaukė nesmagumų. New Yor- 
ko v. atfgščiausiojo teismo teisėjas Was- 
sergovel išdavė injunetiną prieš '37 ap- 
tiekininkus, vaistų pedljorius ir urmi
ninkus, draudžiantį jiems pardavipėti 
pamėgdžiojimus “Pyramidon”, kuriuo 
vardu Meti? gamina amidopyrine,

Teisėjas Wassergovel išnešė labai pla
tų nuosprendį, pasmerkiantį tuos pa
mėgdžiotojus. kurie bando • pasinaudoti 
kitų garsinimąis. Metz Laboratorijų 
advokatas Louis Boehfn delei teismo 
nuosprendžio pareiškė;' “Tikslas šio 

, injunetino yrą apsaugoti publiką ir už
tikrinti kad pirkėjai nėra suklaidinami 
pigiais pamėgdžiojimais.' • Tai yra pir
mas didelis laimėjimas kovoje, kurią ve
da atsakomingi vaistų fabrikantai, kad 
išnaikinti pardavinėjimą imitacijų ir ne
tikusių vaistų, kurie gali kartais pa
kenkti pirkėjo sveikatai”.’

Injunctinas tapo išduotas prieš H. G. 
Knoll 8 Co.. Utility Drug Products, 
Ine,, State Drug Co. ir Bronx Sundry

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekviepam 
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 Lietuviu 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk- 
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO. ILL. -

t

MIL D A
Theatre

3142 S. Halsted St.

Šiandie
, Dvigubas programas

“His Woman”
. SU ’ '

GARY COOPER x,

‘The Ruling Voice’
su

WALTER HUSTON

-i Taipgi '
■' . < >

Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai

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

RAMOVAI ItheatreFi
35 B Halsted Sts.

DIENOMIS IR VAKARAIS
• v '

, Šiandie
• f* * 

Dvigubas 'programas

. “Friends and
Lov.ers”

SU." ■ , . *
ADOLPHE MENJOU, 
LILY DAMITA ir k.

s ir

“Possessed”
su 

JOAN CRAWFORD, 
CLARK GABLE ir k.

JaipgiKomedija, Žinios, Pasakilios, 
Margumynai.

■■ii i—. ..............    i...............—

*

STANKŪNAS
Kas norit getų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba pašaukit į namue 

3315 So. Halsted St 
Tel. Yards 1546

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO 

i 
henomis ai vakarais. Del Informacija 

šauk arba rašyk t .<*•

INTERNATIONAL BARBER 
CČLLEGB 

672 W«( Madison Strerr

ginančiai 
____ ______ Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
. MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo • 
morgiČiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino be 

valgio 2 fl.
3 351 So. Union Avė.

Personai

PAIEŠKAU Alfonso Ližo, girdėjau 
gyvenąs Sbeboygan. Wis. Turiu svar
bų reikalą deliai brolio Bronislovo. Mel
džiu/ jį patį ar jį žinančius atsišaukti 
adresu: K. Bučinskas. 1257 S. Craw- 
ford Avė., Chicago, III. i

* Situation Wanted
Darbo Ieško 

NORIU gauti darbą prie namų, esu 
gera virėja ir gaspadinė. Turiu gerus 
paliudymus. 6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Republic 4499.

IEŠKAU bile kokio darbo — galė
čiau grdsernėj dirbti, lunch ruimy arba 
soft drinks. Esu 27 m. senas, blaivas 
ir švarus vyras. Klauskit Paul, 3252 
Wabansia Avė. Tel. Belmonv 9282. -

' . -i * ----

Help Wauted—Malė

REIKALINGAS unijistas janitoriaus 
pagelbininkas, blaivas. Box 1388, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

HelpWanted—Fem ale
REIKIA moterų darbut namuose. Pa

tyrusių prie rankomis apnerimo kalnie- 
rių. Kreipkitės A137 Belmont Avė., 
2nd floon

Business Chances
Parjayiinui pizniaj

GERA kam-nors proga. Grosernė 
ir bučernč pardavimui.

6600 S. Morgan St.

Real Estate For Sale
  Nainai-ŽeinS Pa^^^ 

KAD sutvarkyti palikimą turiu pa
aukoti modernišką dviejų fialų mūrinį 
namą, karštu vandeniu šildomą, ąžuolu 
(rimuotą, 6 ir 7 kambarių. $9,000 cash. 
šaukite Stewąrt 9686.




